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Кіріспе 

 

Жылу энергетикасының дамуы қоршаған ортаның әртүрлі 

компоненттеріне әсер етеді: 

- атмосферада (ауадағы оттегінің шығыны (O2), газдар, булар, қатты 

бөлшектердің шығуы); 

- гидросферада (суды тұтыну, қалдықтарды тасымалдау, жаңа су 

қоймаларын құру, ластанған және қыздырылған суды, сұйық қалдықтарды 

шығару); 

- литосферада (қазба отындарының шығыны, су балансының өзгеруі, 

ландшафттың өзгеруі, қатты және сұйық және газ тәрізді улы заттардың жер 

бетіне және жер қойнауына шығарылған қалдықтары. 

Қазіргі уақытта бұл әсер ғаламдық сипатқа ие болып, біздің 

планетамыздың барлық құрылымдық бөліктеріне әсер етеді. Атмосфералық 

ауаның ең үлкен ластануы көмірсутегі отынымен (бензин, керосин, мазут, 

дизель отыны, көмір) жұмыс істейтін электр станцияларын пайдалану кезінде 

атмосфераға зиянды заттардың шығарылуынан болады. 

Атмосфераны ластаудың негізгі және ауқымды көздерінің бірі ЖЭС 

(жылу электр станциялары) болып табылады, олар техникалық құралдар 

арқылы жалпы атмосфераны шамамен 14% ластайды. [1]. ЖЭО-да отын 

жағылған кезде жану өнімдері пайда болады. Электр станцияларынан шыққан 

ластаушы заттар кәсіпорын орналасқан ауданның биосферасына әсер етеді, 

әртүрлі түрленулер мен өзара әрекеттесулерге ұшырайды, сонымен бірге 

тұнбаға түседі, атмосфералық жауын-шашынмен шайылып, топырақ пен суға 

енеді. ЖЭО орналасқан аудандарда көмірқышқыл газының үлесінің артуымен 

бірге атмосферадағы оттегінің үлесі азаяды, өйткені отынның жануы кезінде 

оттегінің көп мөлшері жұмсалады. 

Станция аумағындағы биосфераға түсетін, жылу электр станцияларынан  

шыққан қалдықтар  қоршаған ортамен өзара әрекеттесіп, әртүрлі өзгерістерге 

ұшырайды. Жауын-шашынмен шайылып, олар топырақ пен суға енеді. 

Органикалық отынды жағу кезінде пайда болатын негізгі компоненттерден 

басқа, ЖЭО шыққан қалдықтар  құрамында басқада шаң тозаңдары, азот пен 

күкірт оксидтері, металл оксидтері, фторидті қосылыстар және жанармайдың 

толық жанбаған өнімдері бар. Атмосфераға түскеннен кейін олар 

биосфераның негізгі компоненттеріне ғана емес, сонымен қатар 

кәсіпорындарға, басқа да қалалық объектілерге, көлікке және жергілікті 

тұрғындарға үлкен зиян келтіреді. 

Шаң бөлшектерінің, күкірт оксидтерінің болуы отын құрамындағы 

минералды қоспалардың құрамына байланысты, ал азот оксидтерінің болуы 

ауа азотының жоғары температурада ішінара тотығуына байланысты. 

Шаң бөлшектерінде күкірт оксидінің болуы отын құрамындағы 

минералды қоспалардың болуына байланысты, азот оксиді азоттың жоғары 

температурада ішінара тотығуынан түзіледі. 
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Азот диоксиді - ең жоғары биологиялық белсенділікке ие, ол көздің 

және тыныс алу жолдарының шырышты қабатына қатты тітіркендіргіш әсер 

етеді. 

Ауыр металдар адам денсаулығына үлкен кері әсерін тигізеді. Көп 

мөлшерде, денеге еніп, қысқа уақыт ішінде олар жедел улануды тудыруы 

мүмкін. Мышьяк, хром және никель сияқты заттар төмен дозада ұзақ уақыт 

канцерогенді әсері болуы мүмкін. 

Көмірмен жұмыс істейтін ЖЭС қалдықтары құрамында алюминий мен 

кремний оксидтері бар. Бұл абразивтер өкпе тінін бұзуы мүмкін, нәтижесінде 

силикоз сияқты ауру пайда болады. 

Атмосфераға шығарылған күкірт оксиді флора мен фаунаға үлкен зиян 

келтіреді, ол өсімдіктердегі хлорофиллді бұзады, жапырақтары мен ағаштарға 

зақым келтіреді. Көміртегі оксиді адам мен жануарлардың ағзасына түсіп, 

қандағы гемоглобинмен қосылады, нәтижесінде ағзада оттегі жетіспейді, 

соның салдарынан жүйке жүйесінің әртүрлі бұзылыстары пайда болады 

Азот оксиді атмосфераның тазалығын төмендетіп, түтіннің пайда 

болуына ықпал етеді. Күлде болатын ванадий пентаксиді өте улы, ол адамдар 

мен жануарлардың тыныс алу жолдарына түскенде қатты тітіркендіреді, 

жүйке жүйесінің, қан айналымы мен метаболизмінің қызметін бұзады. 

Бензопиреннің ерекше канцерогені қатерлі ісік ауруын тудыруы мүмкін. 

Жылу электр станциялары салыстырмалы түрде арзан қазбалы отынмен 

- көмірмен және мазутпен жұмыс істейді. Қатты отыннан газға айналу 

өндірілетін энергияның қымбаттауына әкеледі, бірақ бұл шығарындылар 

көлемін едәуір азайтуға және қоршаған ортаның қалыпты жағдайын сақтауға 

мүмкіндік береді [2]. Ауаның жылу энергетикалық объектілерімен ластануы 

негізінен электр станциясының қазандықтарында қазба отынын жағу кезінде 

пайда болатын түтін газдарының шығарындыларымен байланысты. Осыған 

байланысты энергияның ауа бассейніне зиянды әсерін төмендетудің кем 

дегенде үш әдісін қолдануға болады: 

1) электр және жылу энергиясын өндіру үшін жағылатын қазба отынның 

мөлшерін азайту және сапасын жақсарту; 

2) түтін газдарының зиянды компоненттерінің түзілуі мен жиналуын 

тоқтату және сол арқылы электр станцияларының атмосфераға зиянды заттар 

шығаруын азайту; 

3) электр станцияларының биік құбырлары арқылы зиянды 

шығарындылардың дисперсиялануы, олардың неғұрлым ұтымды орналасуы, 

шығарындыларға бақылаудың күшеюі және энергия режимдерінің қоршаған 

ортаны басқаруы нәтижесінде атмосфераның беткі қабатындағы зиянды 

заттар концентрациясының төмендеуі экологиялық таза отын пайдаланатын 

кәсіпорындар [3]. 

 

Ауа бассейнін қорғау үшін қатты қалдықтар бөлшектері (күл), күкірт 

және азот оксидтерінің электр станцияларының түтін газдарымен 

шығарындыларды төмендететін шаралар маңызды болып табылады. 
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Жылу шығаратын электр станциялары шығаратын жану өнімдерінің 

барлық қауіптілігін ескере отырып, оларды жобалау және салу экологиялық 

талаптарға барынша сәйкестікте жүргізілуі керек, оның мақсаты зиянды 

заттардың шекті рұқсат етілген концентрациядан асып кетуіне жол бермеу 

болып табылады. 
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1 Экологияның жалпы сұрақтары 

 

1.1 Адам әрекетінің климат пен табиғатқа әсері 

 

Экология – тірі организмнің қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы 

ғылым. 

Тірі организмдердің өмір сүруіне ауа оттегісі маңызды әсер етеді. 

Тыныс алу мен жану үрдісінде оның концентрациясы кемиді, кейін СО2 сіңіру 

кезінде  биомассаның пайда болуы есебінен өсімдіктермен қалпына келеді. 

Органикалық отынды жағу үрдісінің ұлғаюымен байланысты антропогенді 

үрдістер О2 концентрациясының атмосферада кемуіне септігін тигізеді.  

Жер беті 31% бұлттардан тұрады. Егер өндірістің қарқыны осылайша 

жалғаса берсе, бұлтшылдық 4-5% ұлғаяды, бұл температураны бірнеше 

градусқа төмендетеді. Егер температура төмендейтін болса, ауыл 

шаруашылығына зардап тиеді. Адам шаруашылығынан жылу үрдістері күн 

жылуының 0,02% құрайды. Атмосфераның температурасы 0,1℃-қа 

жоғарылайды. 

Атмосфераға шығатын зиянды заттар мен атмосфераның жер үсті 

қабаттарында СО2 көмірқышқыл газының жинақталуы буландыру эффектісін 

шақырады, бұл жер бетіндегі орташа температураның ұлғаюына әкеледі. 

Ластану – ортаға өзіне тән емес физикалық, химиялық, биологиялық ұзақ 

жылдық деңгейдің жоғарылауы (шеткі толқындар түрінде) жағымсыз реттілікке 

әкелетін берілген ортаға агенттердің концентрациясы. Ең ірі мағынада ластану – 

бұл табиғатқа сай емес орында, уақытта және санда болуы. Бұл экожүйені тепе-

теңдіктен шығарады, ол адам үшін қажетті деңгейден және нормадан 

ерекшеленеді. 

Ластану кез келген агентпен жүзеге асырылады, соның ішінде ең 

«тазасымен»; мысалы, құрлық экожүйесінде судың табиғи нормасына 

қатысты су артық ластаушы болады. Ластану табиғи себептер нәтижесінде де, 

адам әрекеті әсерінен (антропогенді) пайда болады; ластану мәселелерін 

қарастыру кезінде соңғысы қарастырылады. Ластану деңгейі ластаушылар 

ШМК (шектеулі-мүмкін концентрациясы) өлшемдерімен бақыланады, олар 

экожүйенің жалпы немесе жеке организмдеріндегі өзгерістерге әкеледі. 

Зиянды заттар ШМК – ауаның көлемі мен массасының бірлігінде 

зиянды заттардың максимал саны, шексіз уақыт ағымында күнделікті әсер 

кезінде адам организмінде ауру өзгерістер шақырмайды және өзінің 

ұрпақтарында тұқым қуалайтын жайсыз ауруларға әкелмейді. Заттың 

зияндылығы кемуіне байланысты, оның ШМК мәні де соғұрлым кем болады. 

Әр тасталатын зиянды зат үшін келесі шарт сақталуы қажет: 

1
i

i

ПДК

C
,                                        (1) 

мұндағы Сi– i зиянды заттың жерүсті концентрациясы, мг/м
3
; 

ШМКi – і заттың ШМК мәні, мг/м
3
. 
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Осылайша, ластану түрлері: антропогенді, локаль, жаһандық, фонды-

биосфералы, ол өз бетінен гидросфераның табиғи, катастрофиялық, 

физикалық, механикалық, микробиологиялық және т.б., яғни маңызды өлшемі 

бойынша су объектілері – су қоймалары мен өзге жасанды су қоймалары, 

өзендер, көлдер, мұхиттар мен теңіздер, жерасты және жерүсті сулары үшін 

қалыпты жағдайларды жоятын гидросфераға түсетін ластаушылар. 

Тұрғылықты жерлер ластануы атмосфералық ауа, су және топыраққа бұл 

жердің сипаттамаларын жағымсыз өзгертетін биологиялық, физикалық және 

химиялық агенттердің түсуі кезінде орын алады. Тұрғын орындардың 

ластануына өнеркәсіптің жылу энергетика, химиялық, мұнай химиялық және 

металлургиялық салалары, сонымен қатар көлік те әкеледі және де тұрғын 

жерлердің ластануы халық ауруларының күрт ұлғаюына әкеледі. Ол смог – 

түтін, тұман және тозаң қоспасы түрінде кездеседі. 

Фотохимиялық тұман (смог) – бұл алғашқы және қосымша пайда 

болуының көпкомпонентті газдар қоспасы мен аэрозоль бөлшектері. Смогтың 

негізгі компоненттері: жерүсті озоны, азот пен күкірт оксидтері, қышқыл 

табиғат қоспаларының органикалық қосылыстары. 

Смогтың пайда болуы шарттары: 

1) атмосферада NO2, көмірсутегі және басқа ластаушылардың жоғары 

қоспаларының болуы; 

2) қарқынды күн радиациясы; 

3) желсіздік. 

Өңделетін мұнайдың 1 т судың меншікті шығыны 2,0 т құрайды. 

Ағынды сулардың 3,0 млн м
3
 жылына ешбір тазартусыз 2 млн м

3 
тасталады. 

Қоршаған ортаға аса зиян келтіретіні жерүсті суларына минералданған, темір 

мен ұшпалы заттардың зор көлемі бар, және мүлдем ешбір тазартусыз 

тасталатын шахта сулары лас ағынды сулары. Ағынды сулардың 3,0 км
3
 

ластанғандар үлесіне 80% келеді, бұл бар тазартушы құралдардың тиімсіздігі 

туралы айтады. Ағынды сулармен бірге сульфаттар, хлоридтер, фосформен 

азот қосындылары, дайын мұнай өнімдері, сонымен қатар формальдегидтер, 

метанол, бензол, күкіртті сутегі, күкіртті көміртегі, аса улы болып саналатын 

ауыр металдар қоспалары да тасталады. Химия және мұнай химия кешені 

салаларында экологиялық жетілмеген өндірістері концентрациялары шектеулі 

мүмкін мәнінен жоғары заттармен атмосфералық ауаны ластау көздері 

болады. Бұл тастаулар топырақтың ары қарай ластануын анықтайды, мысалы, 

МӨЗ орналасқан қалалардың маңында 5 км радиуста ШМК-дан жоғары 

металдар коспасы. 

Көлік - жол кешені табиғи орта ластануының ірі көздері болады. Жыл 

сайынғы зиянды заттардың 35 млн т-дан 80% автомобиль көлігі мен жол-

құрылысы кешенінен, 8% - теміржол көлігіне, 2% жуығы - әуе көлігіне және 

тек қана 1% - су көлігіне келеді. Одан басқа, автокөлік қаладағы шудың негізгі 

көзінің бірі болып табылады және қоршаған ортаның жылулық ластануына 

маңызды үлес әкеледі. 
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Қазақстанда автомобиль көлігінен тастаулар жылына 20 млн т құрайды. 

Іштен жану қозғалтқыштарының жұмыс жасаған газдарының құрамында 200 

атаулы зиянды, соның ішінде канцерогенді заттар бар. Мұнай өнімдері, 

шиналар тозығы мен тежеуіш қалып өнімдері, хлоридтер (жер жабындарының 

мұзға қарсы қолданылады) жол маңы мен су объектілерін ластайды. Белгілісі, 

ағымдағы ғасыр басында-ақ 500 млн жуық автокөлік пайдаланды; кейінгі 

жылдары оның екі есе өсуі күтіледі. Әрине, көліктің зиянды әсерін кеміту 

үшін түрлі анықталған шаралар қолданылды. Автокөлікте улылығы төмен 

дизель қозғалтқыштары мен бензинге арнайы қоспалар (метанол мен жоғары 

спирттер) қолданылады. Сұйытылған табиғи газды қолдану шығарудағы 

зиянды заттардың үлесін (азот оксиді мен көміртегі, күл) 40% дейін кемітеді. 

Бензин-сутегі отын (сутегі құрамы 12%) этилирленген бензинді алмастыру 

қажет, бұнда қозғалтқыштар тиімділігі 20% өседі, отын шығыны 40%. 

Болашақта «идеал сутегі отынды» қолдану ұсынылады. 

Егер апаттар санының өсуінің себептерін қалыптастыратын болса: 

жұмыстардың жетекшілері, мамандары мен қызметкерлерінің қауіпсіздік 

талаптарын бұзу; техникалық қауіпсіздік нашарлауы мен апатқа қарсы 

тұрақтылық; тозудың жоғары дәрежесіне байланысты машиналар мен 

жабдықтардың сенімсіз жұмысы (50% дейін); жабдықтар мен машиналардың 

құрылымдық кемшіліктері мен қателіктері, қате инженерлік шешімдер;  өсіп 

келе жатқан өрт және жарылыс қауіпті технологиялар өндірістік апаттардың 

потенциал көздері болады. 

Экологиялық зардаптары бойынша аса қауіпті апаттары: өндірістің мұнай 

өндіру, көмір, химия, мұнай химия және микробиологиялық салалары мен 

көлікте болып табылады. Бұндай мұнай мен газ конденсатының шығынын, 

мұнай өнімдерімен ластанған жерлер мен акваторийлер рекультивациясы мен 

тазарту бойынша қажетті жұмыстар құнының өсуін ескерумен апаттардың 

шығынын болдырған кәсіпорындардың өзі анықтайды. 

Шикі мұнай мен табиғи газды өңдеудің түрлі кезеңдерінде (мысалы, 

қайта айдау, каталитикалық крекинг, күкіртті жою, алкилдеу) газ тәріздес 

және ерітілген қалдықтармен канализацияға тасталады. Ең бірінші оларға ары 

қарай өңдеуге келмейтін технологиялық үрдістердің қалдықтары жатады. 

Материалдық эмиссиямен қатар өндірісте қолданылатын жылу бөлінеді, ол 

қоршаған ортаның жер суларын қыздырады. 

Мұнайды өндіру кезінде қайта айдау мен крекинг қондырғыларының газ 

тәріздес шығарындылары шығады, негізінен, СПНm  көміртегілісутектер, СО 

көміртегі моноксиді, H2S күкіртсутегі, NH3 аммиакпен NxOy азот оксидінен 

тұрады. Атмосфераға шығарылу алдында газұстағыштарға жиналатын 

заттардың бөлігі, шырақтарда жағылады, нәтижесінде көмірсутектердің жану 

өнімдері пайда болады (СО көміртегі моноксиді мен мен SO2 күкірт диоксиді). 
Крекинг қондырғыларынан шығатын газдар ағымындағы қатты бөлшектер 

қайта қайтып келеді. Алкилдеу үрдісінде шығатын қышқыл өнімдер жеке 

қондырғыларда толық термиялық ыдырайды, бірақ сол кезде атмосфераға 

шығатын HF фторсутегі пайда болады. Сонымен қатар, түрлі жылытумен, 
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жабдықтарға қызмет көрсетудегі кемшіліктер, технологиялық үрдістің 

бұзылуы, апаттармен, сонымен қатар сумен қамтамасыз етудің технологиялық 

жүйесінен газ тәріздес заттардың булануынан шығатын бақыланбайтын 

эмиссиялар бар. 

Мұнай өңдеудің маңызды мәселелерінің бірі, жоғарыда аталған отынды 

(қарамай мен көлік отыны) өндіру мен пайдалану кезінде күкіртті газдың 

бөлінуімен байланысты қажетті күкіртсіздендіру. Күкіртсіздендіруді 

гидрокүкіртсіздендіру жолымен жүргізеді, бұл үрдіс кезінде H2S бөлшектеп 

SO2 дейін қышқылданады, екінші кезеңде S0 элементарлы күкіртке дейін 

қалпына келеді. SO2 (ел бойынша) барлық көлемінен 40% энергетика 

объектілеріне, 25% мұнай өндіру кәсіпорындарына және 20% химия өндірісіне 

келеді. 

Мұнайлы көмірсутектермен негізгі ластанулар тасымалдау мен 

өзендердің шығаруынан, сонымен қатар атмосфералық қалдықтардан болады. 

Мұнай өнімдерін тасымалдайтын танкерлермен болатын апаттар үлесі аса 

маңызды емес (5% жуық), бірақ сыйымдылығы 500 мың т. танкерлерді 

құрастыру мен іске енгізуге байланысты өзгеруі мүмкін – апат болар жағдайда 

үлкен зардаптарға әкеледі. 

Экологиялық мәселелерге тұрғын жерлердің энерго және жылумен 

қамтамасыз ету жатады. Бұның өзі түсінікті, себебі кейінгі жылдары 

өндірістің мұнай өндіру салаларында бастапқы көздер ретіндегі үлесі 70% 

өсті. Қазіргі объектілердің энергияға қанықтығы зор көлем алды: өнімділігі 

100 млн т/жыл типті мұнай өндіру зауыты өзінің өндірістік территориясында 

200-ден 500 мың. т-ға дейін көмірсутегі отыны бар, бұның энергия құрамы  

тротилдің 2 мегатоннасына сәйкес. Технология үнемі қарқындап келеді, 

температура, қысым, қауіпті заттар мазмұны критикалық мәнге жақындап, 

өсіп келеді; дайындалатын өнімдердің көбі жарылыс-өрт қауіпті және улы. 

Өкінішке орай, халықтың тұру жеріне энергияны тарату, жылу және газбен 

қамтамасыз ету жақын орналасатын индустриалды аймақтардың пайда 

болуына әкеледі.  

 

1 кесте – Мұнай көміртегілі сутектермен ластану көздері  

Ластану көздері Жалпы саны, млн 

т/жыл 

Үлесі, 

% 

1 2 3 

Көлік құралдары, соның ішінде: 2,13 34,9 

- кәдімгі тасымалдау 1,82 30,0 

- зілзала (катастрофалар) 0,3 4,9 

Өзендердің шығарылуы 1,9 31,1 

Атмосферадан шығарылу 0,6 9,8 

Табиғи көздер 0,6 9,8 

Өндірістік қалдықтар 0,3 4,9 

Қала қалдықтары 0,3 4,9 
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1 кесте жалғасы 

Ластану көздері Жалпы саны, млн 

т/жыл 

Үлесі, 

% 

Жағалаудағы мұнайтазарту зауыттарының 

қалдықтары 

0,2 3,3 

Ашық теңізден мұнайды өндру, соның 

ішінде: 

0,08 1,3 

- кәдімгі операциялар 0,02 0,3 

- апаттар 0,06 1,0 

 

1.2 Қазақстандағы экологиялық жағдай 

 

Қазақстан Еуразияның ортасында орналасқан. Оның территориясының 

ауданы 2,72 млн. км
2 

дейін жетеді, халық саны 2021 жылы 19 млн. жуық 

адамды құрады. Аумағының негізгі бөлігінің жазықтығы мен солтүстіктен 

оңтүстікке ұзақтығы ендік-аймақтық ландшафтар – орман мен дала, ен дала, 

жартылай шөлдер, шөлдердің болуын, таулардың бары – биіктік-белдік 

ландшафтардың – құрғақ субтропиктен жоғары таулы тундралардан 

мұздықтардың болуының негіздемесі. Бірегей су объектілері де кездеседі – 

ішкі континенталь өзендер мен көлдер, мысалы Каспий, Арал, Балқаш, 

Зайсан, Алакөл.  

Қазақстанның тұрақты дамуына бөгет жасайтын кілтті экологиялық 

мәселенің бірі тұщы судың жеткіліксіздігі. Сумен қамтамасыз ету бойынша 

Қазақстан тұрғындардың санына байланысты ТМД елдері арасында соңғы 

орында. Сулылығы бойынша орташа жылдың өзінде республиканың жерүсті 

сулары ресурстары жылына 100,5 км
3
 құрайды. Олардың тек 56 км

3
 ғана 

Қазақстан территориясында қалыптасады. Сулылығы бойынша орташа жылда 

су ресурстарының жеткіліксіздігі 6,6км
3 

құрайды. Көрші мемлекеттердің 

суалымы біздің республикамыздың шекаралық өзендер бассейндерінде 

дағдарыс жағдайларын тудырады. Сонымен қатар, ел ішіндегі су ресурстарын 

суландыруға және өндірісте ұтымсыз қолдану оның жүдеуіне әкеледі және 

басқару оптимизациясын қажет етеді. 

Каспий маңында төтенше жағдай қалыптасып келеді, себебі мұнайгаз 

кешені объектілерінің суға кетуінен теңіз суларының ластануы, нәтижесінде 

кәсіпшілік балықтар, итбалық, суда жүзетін құстар санының азаюына әкеледі. 

Республикамыздың тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына жер 

ресурстарының жүдеуі мен климаттың өзгеруіне байланысты жүріп жатқан 

шөлдену үрдістері бөгет жасайды.  

Жалпы алғанда, шөлденуге ұшыраған алаң территориясының 60% 

құрайды. Барлық бақташылық жерлердің алтыншы бөлігі (30 млн га жуық) 

дефляция мен эрозияға ұшыраған, үшінші бөлігі нашар күйде. 

Өндіріс пен энергетика әрекеті нәтижесінде Қазақстанда, топырағы мен 

өсімдіктерінде улы заттардың құрамы жоғары техногенді биохимиялық 

қалалар пайда болып келеді. 
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Павлодар облысының орталық бөлігінде қоршаған ортаның негізгі 

ластаушылары болып саналатын Павлодар-Екібастұз территориалды-

өндірістік кешен қалыптасты, оның ядросын жылулық электр станциялар 

каскадтары (республиканың орнатылған қуатының 60%), көмір разрездері, 

алюминий, ферроқорытпа, мұнай өндіру зауыттары құрайды.  

Павлодар облысының ауа бассейнін ластаушы негізгі кәсіпорындар: 

«Павлодарэнерго» АҚ (ЖЭО-2,3), «Алюминий Казахстана» АҚ, «Павлодар 

мұнайхимия зауыты» ЖШС, «Станция Экибастузская ГРЭС-2»  ЖШС, Ақсу 

ферроқорытпа зауыты, «Евроазиатская энергетическая корпорация» АҚ, 

«Северный», «Восточный», «Богатырь» разрездері. 

Соңғы кездері қаланың ауа бассейнінің ластануында автокөлік үлкен 

орын алып келеді. Павлодар облысы бойынша 2004 жылы автокөліктерден 

жылдық шығарындылар 33,2 мың тонна (2003 ж. – 31 мың тонна) құрады. 

Шығарындылар құрамы: көміртегі оксиді – 23572 т, көміртегісутек – 3984 т, 

азот қышқылдары – 4316 т, күкірт диоксиді – 996 т, альдегидтер – 332 т, күйе 

– 132,8 т, бенз(а)пирен – 0,008 т. 

Қала маңында қар жабынының ауыр ластану ореалы алаңы: 

Павлодар-10840 км²; 

Экибастуз-21400 км²; 

Шымкент-1500 км². 

2000 жылы экологиялық органдардың мәліметтері бойынша ластаушы 

заттар шығарындыларының 56875 көздері тіркелді, олардың 39872 

ұйымдасқан және 1/3 бөлігі ғана тазартушы құрылғылармен жабдықталған. 

Өндірістік салалардың ішінен ауаның негізгі ластаушылары жылулық 

электрстанциялары, қара және түсті металлургия, сонымен қатар мұнай өндіру 

болып табылады. Орташа ЖЭО атмосфераға 5 т/с күкіртті ангидрид пен 16 – 

17 т/с күл шығарады. Осылайша: «Алюминий Казахстана» АҚ негізгі 

ластаушы заттар: алюминий тотығы тозаңы, күкіртті ангидрид, азот 

қышқылы. Жалпы бұл 15866 т/жыл құрайды.  

ЖЭО-2: күл, күкіртті ангидрид, азот қышқылдары – 63657,079 т/жыл.  

ЖЭО-3: күл, күкіртті ангидрид, азот қышқылдары – 34019,372 т/жыл.  

«Богатырь» ЖШС көмір разрездері: күл, күкіртті ангидрид, азот 

қышқылдары – 13640,162 т/жыл.  

Облыстың негізгі су магистралі Ертіс өзені,ол ауыз-су, шаруашылық 

және өндірістік сумен қамтамасыз етудің негізгі көзі болып табылады. Оның 

ұзақтығы облыс шегінде 720 км құрайды. 

Ертіс ағымын Бұқтарма су қоймасымен реттеуден кейін, халық 

шаруашылығының барлық салаларын қамтамасыз етумен байланысты 

бассейндегі су шаруашылығы жағдайы күрт төмендеді. Жағдай көрші елдер – 

Ресей мен Қытайдың қарқынды қолдануымен ушыға түсті. Бұл жағдайда 

өзеннің потенциалын сақтау мен солтүстік-шығыс Қазақстан аймағының 

алқабын сақтауды ескерумен су ресурстарын кешенді пайдалану бойынша 

мемлекет аралық бассейнді келісімді жасау маңызды.    
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Облыс территориясында 398 өзен, жалпы алаңы 1 кв. км, олардың 74 

тұщы, қалғаны асқын минералды. 

Өзендердің негізгі ластаушылары жақын маңда орналасқан тұрғын 

мекендер мен өндірістік кәсіпорындар. Су сапасының нашарлауына әсер 

ететін өзге фактор суалу алаңында орналасқан егін жерлерді су алып кетуі. 

Адамның шаруашылық әрекетінің нәтижесі қайтымсыз алынған су 

көлемдерін, органикалық заттар мен тұрғын қоқысты ластау нәтижесінде су 

сапасының нашарлауы, балдырдың қарқынды дамуы жүзеге асып, өзендердің 

ұсақтауына әкелді.  

Облыс шегіндегі су сақтау аймағы Ертіс өзенінің жайылмасы болып 

табылады. Ертіс өзенінің жайылмасы – республикалық мәндегі тапсырыс. ҚР 

2001 жылғы 27 маусымындағы № 877 Жарғысымен пайда болды. Тапсырыс 

алаңы - 377,133 га. 

Қазіргі кезде технико-экономикалық негіздеме жасалды және бекітілді, 

бірақ аса маңызды қорғалатын территория туралы ереже жоқ, осыған 

байланысты, тапсырыс қорғаусыз болып қалды.  

 

Облыстың тазартушы қондырғылары 

 

«Павлодар-Водоканал» ЖШС. Павлодар қалалық тазартушы 

қондырғылары (ҚТҚ) кешенінің жобалық қуаты – 200 мың м
3
/тәулігіне, 

орташа нақты жүктеме 98 - 110 мың м
3
/тәулік құрайды. Кешеннің құрамына 

механикалық және жасанды-биологиялық тазарту қондырғылары кіреді: 

қабылдау камерасы, 3 тор, 8 топырақ аулаушы, бастапқы радиаль тұндырғы - 

8 дана, аэротен - 3 дана, қосымша горизонталь тұндырғылар - 18 дана және 

контактілі резервуарлар - 2 дана. Тазартылған ағындардың шығарындылары 

Ертіс өзеніне жасалады. 

Негізгі ластаушы заттар бойынша тиімді тазарту: 

- ұшпалы заттар – 94,7%; 

- БПК толық - 91,7%; 

- Мұнай өнімдері – 95,1%; 

- Аммонийлі азот - 93%. 

«Горводоканал» Ақсу қ.Жобалық қуаты – 38 мың м
3
/тәулік, орташа 

алғанда нақты жүктеме 10 мың м
3
/тәулік құрайды. Механикалық тазарту 

қондырғылары құрамына кіретіндері: қабылдау камерасы, 2 тор, 4 

топырақаулағыш, алғашқырадиал тұндырғы-4 дана, реттеу ыдыстары – 2 дана. 

Тазартылған ағынды сулар тасталуы Ұзынбұлаққа жасалады. 

Негізгі ластаушы заттар бойынша тиімді тазарту: 

- ұшпалы заттар – 57 %; 

- БПК толық – 52,5 %; 

- Мұнай өнімдері – 54  %; 

- Аммонийлі азот – 8-10,5 %. 

«Экибастуз» Екібастұз қ. Қалалық тазартушы қондырғылар кешенінің 

жобалық қуаты – 58 мың м
3
/тәулік, орташа алғанда нақты жүктеме 24-25мың 
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м
3
/тәулік құрайды. Кешеннің құрамына механикалық және жасанды-

биологиялық тазарту қондырғылары кіреді: қабылдау камерасы, 3 тор, 3 

топырақ аулаушы, бастапқы радиал тұндырғы – 4 дана, аэротен – 2 дана, 

қосымша горизонтальтұндырғылар - 18 дана және контактілі резервуарлар – 4 

дана. 

Негізгі ластаушы заттар бойынша тиімді тазарту: 

- ұшпалы заттар – 89,6 %; 

- БПК толық – 78,1 %; 

- Мұнай өнімдері – 95,4 %; 

- Аммонийлі азот – 96,1 %. 

Жоғарыда аталған экологиялық мәселелерді шешу үшін табиғатты 

қорғау әрекетінде институционалды түрлендіру жүргізу, оның 

қаржыландыруын оптималдау, заңнаманы, мониторингі мен есептеу жүйесін 

жетілдіру, экологиялық міндеттерді шешуге ғалымдарды, ҮЕҰ мен қоғамды 

шақыру, экологиялық білім беру мен тәрбиелеу жүйесін қалыптастыру. 

 

1.3 Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты, 

заңнамалық негіздері 

 

Экологиялық саясат – мемлекет пен қоғамның нақты экологиялық 

мақсаты мен міндеттерін орындауға бағытталған шаралардың анықталған 

құқықтық статусы бар ресми құжат түрінде ресімделген өзара байланысты 

жүйесі. «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заң 1991 жылы ҚазССР шықты. 

1994 жылы – реформаларды тереңдету мен экономикалық дағдарыстан шығу 

бойынша үкімет әрекет ету бағдарламасы шықты. 

1996 жылдың 30 сәуірінде ҚР қауіпсіздік кеңесі ҚР экологиялық 

қауіпсіздігі концепциясын қабылдады – ішкі және сыртқы экологиялық 

саясат, құқықтық және экологиялық механизмдер қалыптасатын, сонымен 

қатар жайлы орта мен тұрақты экономикалық даму қамтамасыз етілетін 

әрекеттердің басымдылық пен қағидалар жүйесі. Заңнамалық жағынан бұл 

«ҚР халықтық қауіпсіздігі» Заңымен бекітіледі 1998ж. 21 бап «экологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету». 

Мемлекеттік органдар, мекемелер, лауазымды тұлғалар мен қарапайым 

азаматтардың міндеттері: 

1) қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарын ұтымды пайдалану мен 

қорғау; 

2) Қазақстанға экологиялық қауіпті технологиялар, заттар мен 

материалдардың бақылаусыз енгізуді болдырмау; 

3) ел территориясындағы радиоактив химиялық ластану, 

бактериологиялық ластануды болдырмау; 

4) экологиялық қауіпті және жетілмеген технологияларды қолдану 

масштабтарын кеміту; 

5) шаруашылық және өзге әрекеттің жағымсыз экологиялық 

зардаптарын жою. 



14 

2003 жылдың 3 желтоқсанында ҚР №1241 жарлығымен ҚР 2004-2015 

жж. арналған экологиялық қауіпсіздік концепциясы бекітілді. 

1 кезең 2004-2007 жж. 2005-2007 жылдарға қоршаған ортаны қорғау 

бағдарламаларын жүзеге асыру, ҚО қорғау, экологиялық сақтандыру, өндіру 

мен тұтыну қалдықтары, экологиялық аудит сұрақтарын реттейтін 

заңнамалық актілерді жасау, табиғат ресурстарының мониторингі жүйесі 

жасалады, 2004-2010 жылдарға ТЖ алдын-алу мен жоюдың мемлекеттік 

жүйесі дамуының бағдарламасын жүзеге асыру, ҚР буландыру газдарының 

қалдықтарын кеміту бойынша 2015 жылға дейінгі бағдарламасы, суды сақтау, 

тарихи ластауларды жою бойынша бағдарламасының жүзеге асырылуы 

жоспарлануда. 

2 кезең 2008-2010 жылдары ҚО қорғау жүйесінің жасалу үрдісі 

аяқталды. 

3 кезең 2011-2015 жылдары қоршаған орта объектілері сапасының 

норматив көрсеткіштері орындалып, қоршаған орта сапасын басқару жүйесі 

қалыптасуы қажет. 

Негізгі табиғатты қорғау заңы 2007 жылға дейін 1997 жылғы 15 шілдеде 

қабылданған «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңы болды. 2007 жылғы 09 

қаңтарда №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Кодексі «Қазақстан 

Республикасының экологиялық кодексін» күшіне енгізуден кейін күшін 

жойды. Соңғы түзетулер мерзімі 19.03.10 ж. Құжаттың мәтініне жаңа енгізіліп 

келе жатқан норматив құқықтық актілерге сәйкес өзгертулер мен 

толықтырулар енгізіліп келеді. 

Қазақстан заңнамасы on-line http://www.pavlodar.com/zakon/бөлімінде 

құжат «Қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалану» бөліміне 

енгізілген.  

ҚР конституциясы – бұл экологиялық құқықтың негізгі көзі, қоғамдық 

қатынастарды мемлекеттік реттеудің жалпы құқықтық негіздерін бекітеді. (31-

ші бапта белгіленген Мемлекет мақсаты – қоршаған ортаны қорғау). 

 

Табиғатты қорғау заңнамасын бұзу үшін жауапкершілік 

 

Жауапкершілік экологиялық, әкімшілік, азаматтық-құқықтық, тәртіптік, 

материалды және қылмыстық болады. 

Табиғат ресурстарын қорғау мен пайдалану саласында жауапкершілікке 

16 толған тұлғалар тартылады. Кей кезде мемлекет қорғауындағы 

объектілерге жасалған құқық бұзушылық болған кезде жауапкершілік 14 

жастан жүктелуі мүмкін. 

Лауазымды тұлғалар мен азаматтар тәртіптік, материалды, әкімшілік, 

азаматтық-құқықтық және қылмыстық жауапкершілік тартуы мүмкін.  

Кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар әкімшілік және азаматтық-

құқықтық жауапкершілікке ғана тартылады.  

Экологиялық жауапкершілік 4 қызметті атқарады: қорғаушы, ескертуші, 

жазалаушы, тәрбиелеуші. 

http://www.pavlodar.com/zakon/
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Экологиялық жауапкершілік 2 қалыпта беріледі: экологиялық-

экономикалық және экологиялық-құқықтық.  

Әкімшілік жауапкершілік – ҚО пайдалану мен қорғау, заңды, жеке 

тұлғалар мен мемлекеттің экологиялық құқығы мен заңды 

қызығушылықтарын қорғау аймағында өкілетті мемлекеттік органдар құқық 

бұзушыға әкімшілік шаралар қолдана алады. 

Құқық бұзушыларға келесі әкімшілік жазалау шаралары қолданылады: 

ескерту, әкімшілік айыппұл, құқық бұзушылықтың қаруы немесе құқық 

бұзушылықтың объектісі болатын затты тартып алу, затты конфискациялау, 

арнайы құқық, лицензия немесе рұқсатты тартып алу немесе әрекетін белгісіз 

уақытқа тоқтату. Ең жиі қолданылатындары айыппұл, ескерту, конфискация.  

Азаматтық-құқықтық жауапкершілік өз еркімен немесе сот шешімі 

бойынша мүліктік құқықты жою немесе мүліктік міндеттерді жүктеу. 

Тәртіптік жауапкершілік жалпы және арнайы болады. Жалпы кез 

келген қызметкерлерге жүктеледі. Арнайы – жетекшілерге, орынбасарларына, 

әскерилерге. 

Материалды жауапкершілік шектеулі және толық болуы мүмкін. 

Шектеулі – орта айлық еңбекақыдан артық болмауы тиіс, толық – келтірілген 

шығынның толық көлемінде алынады. 

Қылмыстық жауапкершілік экологиялық құқық бұзушылық арасында 

аса қауіп тудыратын экологиялық қылмыс үшін жүктеледі. Ол келесі белгілері 

бар экологиялық құқық бұзушылық үшін жүктеледі: ҚО мен адам 

денсаулығына маңызды зиян келтіргені үшін, өсімдік пен жануарлар әлемінің 

өлімі, ірі зардап келтіру, алдын-ала келісім, ұйымдасқан топтың болуы, 

механикалық автокөлік пен әуе көлігін қолданумен құстар мен аңдарды жою 

үшін жарылыс заттары, газдар мен өзге тәсілдерді қолдану; аңшылық ету 

мүлдем рұқсат етілмейтін аңдар мен құстарды өлтіру, аса қорғалатын табиғи 

территориялар мен төтенше экологиялық жағдайы бар жерлерде аңшылықпен 

айналысу, қызметтік орнын қолданған лауазымды тұлғаның қылмыс жасау. 

Экологиялық (әкімшілік) құқық бұзушылық тізімі: 

1) табиғат ресурстарын ластау, кірлету; 

2) табиғат ресурстарын бүлдіру, жою; 

3) кәсіпорындар, құрылыстар және т.б. объектілерді жоспарлау, 

орналастыру, құрастыру, қайта жоспарлау мен пайдалану кезінде экологиялық 

талаптардың бұзылуы; 

4) радиоактивті, химиялық және өзге зиянды заттар, сонымен қатар 

өндірістік және тұрғын қалдықтарын қолдану, тасымалдау, жою, көму кезінде 

экологиялық талаптарды сақтамау; 

5) аса қорғалатын табиғат территорияларының қорғау ережелерін бұзу; 

6) табиғатты қорғау шараларын орындамау; 

7) табиғатты пайдалану ережелерін бұзу; 

8) экологиялық ақпаратты жасыру немесе бұрмалау.   
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Табиғатты қорғау аймағындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

істер аудандық және оларға теңестірілген соттармен, ішкі істер органдарымен, 

ҚО мен табиғи ресурстарды қорғаудың ҚР органдарымен қарастырылады. 

Қылмыстық жауапкершілік. ҚР қылмыстық кодексінде экологиялық 

қылмыстардың 18 құрамы бар.  

277 бабы – шаруашылық және өзге әрекеттің экологиялық талаптарын 

бұзу. 

278 бабы – экологиялық қауіпті химиялық, радиоактив және 

биологиялық заттарды өндіру мен пайдалану кезінде экологиялық талаптарды 

бұзу. 

279 бабы - микробиологиялық агенттер мен токсиндер айналымында 

қауіпсіздік талаптарын бұзу. 

280 бабы – ветеринарлық талаптар мен өсімдіктердің аурулары мен зиян 

келтірушілерімен күрес үшін орнатылған ережелерді бұзу. 

281 бабы – суды ластау, кірлету мен жүдету. 

282 бабы – атмосфераны ластау. 

283 бабы – теңіз ортасын ластау. 

284 бабы – ҚР континенталь қайраңы мен ҚР ерекше экологиялық 

аймағы туралы заңнаманы бұзу. 

285 бабы – топырақты бұзу. 

286 бабы – жер қойнауын қорғау мен пайдалануды бұзу. 

287 бабы – су жануарлары мен өсімдіктерін заңсыз алу. 

288 бабы – заңсыз аңшылық. 

289 бабы – жауанралар әлемін қорғау талаптарын бұзу. 

290 бабы – сирек және жойылуға жақын жануарлар мен өсімдіктер 

түрлерінің заңсыз айналымы. 

291 бабы – ағаштар мен талдарды заңсыз шабу. 

292 бабы – ормандарды жою мен бұзу. 

293 бабы – аса қорғалатын табиғи объектілер режимін бұзу. 

294 бабы – экологиялық ластанудың алдын-алу бойынша шараларды 

қолданбау. 

Экоцид – экологиялық катастрофаға әкеліп соғуы мүмкін өсімдік пен 

жануарлар әлемін жою, атмосфераны, жер және су ресурстарын улау, 

сонымен қатар өзге әрекеттер. Бұл ұлтаралық экологиялық 

қызығушылықтарға көз салумен тең қылмыс. 
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2 Атмосфералық ауаның құрамы мен құрылымы. Оны 

ластаушылардың түрлері 

 

2.1 Атмосфералық ауа 

 

Атмосфера көптеген газдардың (негізгілері – азот, оттегі, аргон) және су 

буы, көмірқышқыл газы және озон сияқты маңызды қоспалардың қосындысы 

болып табылады. Бұдан басқа, атмосфералық ауада табиғи және 

антропогендік шығу тегі сұйық және қатты аэрозольдар болады. 

Жер атмосферасының газ құрамы 2 – кестеде келтірілген.  

 

2 кесте  

Элементтер және газдар Атмосфераның төменгі қабатындағы құрамы,  

Көлемі бойынша Масса бойынша 

Азот 78,084 75,5 

Оттегі 20,946 23,14 

Аргон 0,934 1,28 

Неон 0,0018 0,0012 

Гелий 0,000524 0,00007 

Криптон 0,000114 0,0003 

Сутегі 0,00005 0,000005 

Көмірқышқыл газ 0,034 0,0466 

Су буы: 

полярлық ендерде 

экваторда 

 

0,2 

2,6 

 

–  

–  

Озон: 

тропосферада 

стратосферада 

 

0,000001 

0,001– 0,0001 

 

–  

–  

Метан 0,0016 0,0000003 

Көмірқышқыл оксиды қалалардағы мыңдық 

үлесі –  0,000008 дейін 

0,0000078 

 

Атмосфера массасының шамамен 50%-ы 5 км төменгі жер үсті бетінде 

шоғырланған, тиісінше 75% – төменгі 10 км-де, 90%- төменгі 20 км-де, 99, 5% 

– жер үсті 80 км-де. 

Жер бетіндегі атмосфералық ауа, әдетте, ылғалды, өйткені оның 

құрамына басқа газдармен бірге су буы – газ түріндегі су болады. Ауадағы су 

буының құрамы оның басқа құрамдас бөліктерінен айырмашылығы 

айтарлықтай шектерде өзгереді: жер бетінде ол орта есеппен полярлық 

ендерде 0,2%-дан экваторда 2,6%-ға дейін құрайды, ал жекелеген жағдайларда 

0-ден 4-ке дейін ауытқиды, бұл атмосферада бар жағдайларда су буының 

сұйық және қатты күйге ауысуы мүмкін және керісінше, жер бетінен булану 

салдарынан атмосфераға қайтадан түсуі мүмкін. 
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Теңіз деңгейіндегі жер бетіндегі құрғақ таза атмосфералық ауа азоттан 

(көлемі бойынша 78,084% және салмағы бойынша 75,5%) және оттегіден 

(көлемі бойынша 20,146% және салмағы бойынша 23,14%) тұрады. Бұл екі газ 

да N2 және О2 екі атомдық молекулалар түріндегі ауа құрамына кіреді. Қалған 

1% түгел дерлік аргонға келеді–0,94%. СО2 көмірқышқыл газы 0,034% 

құрайды. Басқа газдар (криптон, ксенон, неон, гелий, сутегі, озон, йод, радон, 

метан, аммиак, азот тотығы және т. б.) мыңдық, миллиондық және одан да аз 

бөліктегі пайызы ауа құрамына кіреді. 

Атмосферада және қысымда байқалатын аталған газдар тек жер бетінде 

ғана емес, жоғарғы қабатта да газ тәрізді жай-күйін сақтайды. 

Жер бетіндегі құрғақ ауаның құрамы барлық жерде тұрақты және 

бірдей. Жабық үй-жайлардың, сондай-ақ, өнеркәсіптік орталықтардың 

ауасындағы тыныс алу және жану процестерінің нәтижесінде СО2 құрамы 

ғана айтарлықтай өзгеруі мүмкін, оның көлемді құрамы бірнеше есе - 0,1-0,2% 

-ға дейін өсуі мүмкін. Осыған байланысты, өте аз болса да, N2 және О2 

пайыздық мазмұны азаяды. Ол, сондай-ақ, ауадағы аммиак, йод, радон және 

топырақ бетінен атмосфераға түсетін басқа газдардың немесе судың 

жергілікті және уақытша өзгеруіне байланысты өзгеруі мүмкін. 

Әуеде жер және ғарыштық шығу тегі өлшенген қатты бөлшектер – 

атмосфералық аэрозоль бар. Тіпті 1 м
3
 таза ауа құрамында 100-ден 300 

млн.шаң бар. Атмосфералық аэрозольдің бөлшектері жиі атмосфералық 

ылғалдың конденсациясының орталықтары болып табылады, бұл тұман пайда 

болуына себеп болып табылады, атмосферада болатын басқа физикалық 

процестерге әсер етеді (найзағай разрядтары, оптикалық тығыздық және т. б.). 

200 км биіктікке дейін атмосфераның басым газы әлі де азот болып 

отыр. Жоғарыда оттегі, тіпті атомдық күйде, басым болады, өйткені Күннің 

ультракүлгін радиациясының әсерінен оның екі атомдық молекулалары 

зарядталған атомдарға ыдырайды. 1000 км-ден жоғары атмосфера негізінен 

гелий мен атомдық сутегі басым сутектен тұрады. Ауадағы су буының құрамы 

құрғақ ауаның құрамына қарағанда биіктікпен өзгереді. Су буының 

тығыздығы орташа есеппен 1,5 км биіктікте бос атмосферада 2 есе, ал 

тауларда –  2 км биіктікте төмендейді. 5 км биіктікте ауадағы су буының 

құрамы жер бетіне қарағанда 10 есе аз, 8 км биіктікте– 100 есе аз, ал 10-15 км 

биіктікте ол өте аз. 

Атмосферада температураны вертикалды бөлу бойынша келесі негізгі 

қабаттар бөлінеді: тропосфера (8-ден 18 км-ге дейін), стратосфера (45-тен 55 

км-ге дейін), мезосфера (80-ден 90 км-ге дейін), термосфера (500-ден 800 км-

ге дейін), экзосфера (800 км-ден жоғары) және олардың арасындағы өтпелі 

қабаттар: тропопауза, стратопауза,мезопауза, термопауза. 

Атмосферадағы физикалық-химиялық процестер бойынша мынадай 

негізгі қабаттар бөлінеді: озоносфера (10 және 50 км арасындағы атмосфера 

қабаты), нейтросфера (жерден 70-90 км дейін), ионосфера( 50-80 км-ден 400 

км дейін), хемосфера (стратосферадан термосфераның төменгі бөлігіне дейін). 

Озоносфера ерекше қабат болып табылады. Озон атмосфераның жоғары 



19 

қабаттарындағы жұқа қабат сұлбасы 1– суретте келтірілген озон экраны деп 

аталады. Онда озонның пайда болуының фотохимиялық процестері орын 

алады, оның максималды мөлшері (шамамен 4-10 г/м
2
) 20 және 25 км 

арасындағы деңгейі күрт жоғары және төменге келеді. Озон күннің 

ультракүлгін радиациясының едәуір бөлігін жұтуға қабілетті болғандықтан, 

одан жоғары қабаттағы ауа температурасы, яғни, жоғарғы стратосферада, тіпті 

оң мәндерге жетеді. 

Атмосфера Күн радиациясын жұтып, таратады, өзі ұзақ толқынды 

инфрақызыл радиация шығарады, жер бетінің инфрақызыл радиациясын 

жұтып, жер бетімен және судың фазалық өту беті арқылы жылумен бөліседі. 

 

 
а - стратосферада ультракүлгін сәулелердің озонмен жұтылуы (О3); 

б - стратосферада озонның түзілуі 

1 сурет – Озонды экран 

 

Атмосфераның біркелкі емес қызуының салдарынан онда жалпы 

айналым және жергілікті, шектеулі, циркуляциялардың қатары пайда болады. 

Атмосфераның жалпы айналымы әр түрлі ендіктер мен Жер облыстары. Ол 

циклдық қызмет түрінде жүзеге асырылады, яғни циклондар мен 

антициклондардың атмосфералық наразылықтары арқылы. Радиациялық 

жағдайлар мен циклониялық қызметтің әсерінен тропосфера көлденең бағытта 

олардың өтпелі аймақтары – фронттары бар жекелеген әуе массаларына 

бөлінеді. 

Теңіз деңгейінен 2000-нан 80000 м-ге дейінгі биіктіктер үшін 

стандартты атмосфераның негізгі параметрлерінің мынадай мәндері 

қабылданды:  
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атмосфералық қысым Р = 760 мм сын.бағ.; 

ауа температурасы Т = 288,15 К, 15,0 ;  

ауаның салыстырмалы ылғалдылығы = 0%;  

ауаның тығыздығы  = 1,225 кг / м
3
.  

Атмосферада табиғи процестер мен адам қызметінің нәтижесінде оған 

енгізілетін әртүрлі ластаушы заттар мен қоспалар бар (2 кесте). Ауаның 

ластануы ластаушы зат немесе бірнеше зат атмосферада осындай мөлшерде 

және сол уақыт ішінде олар зиян келтіреді немесе адамдарға, жануарларға, 

өсімдіктер мен мүлікке зиян келтіруге ықпал етуі мүмкін немесе адамның 

денсаулығы мен мүлкіне есепке алынбайтын әсер етуі мүмкін жағдайларда 

орын алады. 

Табиғатта әртүрлі процестер орын алады және ауа ортасына газдар, бу 

және қатты бөлшектер түсу көздері бар:  

атмосфералық электр қуаты, химиялық және фотосинтетикалық 

процестер, тірі организмдердің тыныс алуы, вулкандық қызмет, 

атмосфераның жалпы айналымы және күшті жергілікті ауа ағыстары мен 

желдердің болуы. Табиғи процестердің нәтижесінде атмосфералық ауаға 

көмірқышқыл газы, озон, азот және күкірт қосылыстары, өлшенген заттар 

түседі. Жер қабатының құрамындағы қорғасын ұшатын заттармен, теңіз 

тұзымен, орман өрттерімен, вулкандық атқылаулармен, құмды бұрғылармен 

табиғи процестердің нәтижесінде әуе бассейніне түседі (силикатты қосылыс 

түріндегі қорғасынның маңызды көзі). Мұндай шығу тегі атмосферадағы 

басқа да қатты қоспалар бар. Атмосфераға табиғи жағдайларда түсетін 

өлшенген бөлшектердің көп бөлігі газ тәрізді компоненттердің өзара 

әрекеттесуі кезінде пайда болады. Қолда бар бағалар бойынша олардың саны 

жылына 1,1∙10
9
 т жетеді. Одан әрі атмосфераның меншікті құрамы бойынша 

топырақ шаңы және желденген тау жыныстарының бөлшектері, теңіз тұзы 

және вулкандық атқылаулар бөлшектері болуы тиіс. 

Сонымен қатар, жыл сайын әлемдік мұхит бетінен атмосфераға су 

қабаты 1250 мм, құрлықтан 410 мм буланады, бұл 511000 км
3
 құрайды. 

Алайда, табиғи атмосфералық ластанулардың жоғары деңгейіне қарамастан, 

олар ерекше жағдайларда ғана қауіпті болады, мысалы, жанартаулардың 

атқылауы, орман өрттері және басқа да табиғи апаттар. Бұл табиғи жолмен 

болып жатқан атмосфера құрамын өзгерту процесі экожүйе үшін қолайсыз 

зардаптардың алдын алу және олармен күресу тәсілдері мен құралдары 

эволюциялық дамыған табиғи ортаның құрамдас элементі болып 

табылатындықтан. 

Антропогендік атмосфералық құбылыстардың негізгі себептері мен 

көздері ауаның ластануын: 

- өнеркәсіпті дамыту; 

- энергия тұтынудың және электр энергиясын өндірудің өсуі; 

- көліктің барлық түрлерін дамыту;  

- қалалану және қала халқы санының өсуі. 
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3 кесте – Атмосфералық ауаның негізгі ластаушылары 

Қоршаған ортаны 

ластаушылар 

Ластанудың негізгі 

көздері 

Атмосфераның күйіне әсері 

Күкірт оксиді (IV), 

күкіртті газ SO2 

Отынды жағу, металлургия Климаттың өзгеруі, «қышқыл жауын-шашынның» пайда болуы, 

адамдарда тыныс алу органдарының ауруларының өршуі, 

өсімдіктерге зиян келтіру, құрылыс материалдары мен кейбір 

маталардың коррозиясы, металл конструкцияларының 

коррозиясының жоғарылауы 

Ауыр металдардан 

тұратын қалқыма 

бөлшектер 

Пайдалы қазбаларды өңдеу, 

топырақты жырту, 

металлургия 

Климаттың өзгеруі, озон қабатының жағдайы нашарлайды, 

тамақтану тізбегіндегі ауыр металдар концентрациясының 

жоғарылауы 

Озон О3 Атмосферадағы 

фотохимиялық реакциялар 

Климаттың өзгеруі, адам денсаулығына кері әсері 

NOx азот оксидтері Отынды жағу, көлік, 

құрамында азот бар 

минералды тыңайтқыштар, 

авиация 

Климаттың өзгеруі, озон қабатының жағдайы, «қышқыл жауын-

шашынның» пайда болуы, азық-түлік тізбегіндегі нитрат (нитрит) 

концентрациясының жоғарылауы, коррозияның жоғарылауы, 

түтіннің пайда болуы және басқалары. 

Көміртегі оксиді (IV), 

көмірқышқыл газы СО2 

Отынды жағу, тасымалдау Климаттың өзгеруі, «парниктік эффект» 

Сынап Hg Құрамында сынабы бар 

кендерді әзірлеу, хлор, сода, 

бірқатар пестицидтер, 

қоқыс тастайтын жерлер 

өндіру 

Азық-түлік тізбегі арқылы ағзаларда жинақтау 

Қорғасын Pb Транспорт, металлургия Азық-түлік тізбегі арқылы ағзаларда жинақтау 

Кадмий Cd, мырыш Zn, 

мыс Си және басқа да 

ауыр металдар 

Химия өнеркәсібі, 

металлургия 

Су қоймалары тұрғындарының азық-түлік тізбектерінде 

жиналуына байланысты қайтыс болуы 
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3 кесте жалғасы 

Қоршаған ортаны 

ластаушылар 

Ластанудың негізгі көздері Атмосфераның күйіне әсері 

Көміртегі оксиді (II), СО 

улы газы 

Отынды жағу, тасымалдау Климаттың өзгеруі, жоғарғы атмосфераның жылу балансының 

бұзылуы 

Асбест Құрылыс материалдары Адам денсаулығына әсер етеді 

Мұнай Мұнай-химия өнеркәсібі Гидросфераның атмосферамен жылу алмасуының бұзылуы. Теңіз 

ағзаларының өлімін тудырады 

Полициклді 

көмірсутектер 

(бензопирен) 

Химия өнеркәсібі, Отын 

жағу, көлік, темекі шегу 

Климаттың өзгеруі, озон қабатының жағдайы адам денсаулығына 

теріс әсер етеді 

Фосфаттар Химия өнеркәсібі, 

Фосфорлы тыңайтқыштар 

өндірісі 

Өзендер мен көлдердегі судың экологиялық жағдайы нашарлайды 

Пестицидтер Химия өнеркәсібі, 

пестицидтер өндірісі 

Азық-түлік тізбегі арқылы ағзаларда жинақтау 

Көмірсутектердің 

фторхлор туындылары 

(фреондар) 

Тоңазытқыш өнеркәсібі, 

аэрозоль орамдарын өндіру 

Климаттың өзгеруіне әкелетін планетаның озон қабатының 

бұзылуы 

Радиация Табиғи (негізінен радонды 

фон) және жасанды фон 

(медициналық қызмет 

көрсету, ядролық отынды 

сынау, атом электр 

станциялары-АЭС) 

Қатерлі ісік пен генетикалық мутацияны тудырады 
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Ауыл шаруашылығын химияландыру және интенсификациялау. Қазіргі 

заманғы бағалаулар бойынша атмосферадағы барлық бөлшектер мен 

қоспалардың 5-тен 45%-ға дейін адам қызметінің өнімі болып табылады. 

Сонымен қатар, ауа бассейнінің антропогендік ластануы әсер етуі бойынша 

табиғи ортаға және адам ағзасына өте қауіпті компоненттерді қамтитын кең 

көлемді түрге ие. 

Адамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде атмосфераға түсетін 

ластаушы заттардың әр алуандығынан СО көміртегі оксиді (жыл сайын 2,0– 

10
8
 т), SO2 күкіртінің қос тотығы (7,3– 10

7
т/жыл), NOx азот оксиді (1,5– 10

7
 

т/жыл), өлшенген заттар (9,6...26)– 10
10

т), СаНm, көмірсутектері, СО2 

көмірқышқыл газы (1,5– 10
10

 т/жыл, оның ішінде қазбалы отынды жағу 

нәтижесінде 5– 10
9
 т/жыл) кеңінен таралған. 

Атмосфералық ауа  маңызды табиғи ресурс. Осындай оның көптеген 

биологиялық циклдарда оттегі, көмірқышқыл газы және азот сияқты құрамдас 

бөліктері. Жер атмосферасының барлық оттегісі 2000 жыл ішінде 

биосфераның тірі заты арқылы табиғи процестердің айналымында өтеді, 

оттегінің айналымы 2–суретте бейнеленген.  

СО2 түріндегі атмосферадағы көміртектің айналым айналымы 

фотосинтез кезінде оның өсімдіктерін сіңіруден басталады. Көмірқышқыл 

газының биологиялық айналымы оттегіге қарағанда қарқынды жүреді. 

Биосфераның тірі зат арқылы айналым жылдамдығы шамамен 300 жыл. 

СО2-ның жалпы түсуі: атмосфераға экспоненциалды өсіп, жылына 4-5%-

ға өседі. Көмірқышқыл газының концентрациясының өсуі атмосфераның 

төменгі қабатында температураның жоғарылауына алып келуі мүмкін. 

 
 

2 сурет – Оттегінің биосферадағы айналымы 
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2.2 ЖЭС-ның технологиялық құрылымы 

 

Органикалық отынға арналған жылу электр станциясының (ЖЭС) түрі 

келесі факторлармен анықталады: 

Шығарылған энергия түрі. Конденсациялық электр станцияларының 

(КЭС) бу конденсациялық турбоагрегаттардан айырмашылығы - бір типті 

электр және жылу электр станцияларының (ЖЭС) энергиясын шығаруы, 

сыртқы тұтынушыларға электр энергиясын ғана емес, сонымен қатар бумен 

немесе ыстық сумен жылу энергиясын беру болып табылады. 

Әдетте мемлекеттік аудандық конденсациялық электр станциялары 

МАЭС (мемлекеттік аудандық электр станцияcы) деп аталады.  

ЖЭС-тегі пайдаланған отын түріне қарай, қатты, сұйық және газ тәрізді 

деп отынның екі немесе үш түріне бөлуге болады. Қазіргі уақытта ЖЭС-да 

қатты күйдегі (қара және қоңыр көмір және т.б) отын, сонымен қатар кеңінен 

сұйық күйдегі (мазут, шикі және жоғары күкіртті мұнай) отын, газ түрінде 

(табиғи газ) отын түрлері кеңінен қолданылады. 

-Электр генераторларын іске қосуға арналған негізгі турбиналардың 

түрін ЖЭС-да бу және газ турбиналарға бөледі. Көбінесе бу турбиналары 

қолданылады. 

-Электр қуатын жүктеу мен пайдалану дәрежесіне байланысты, ЖЭС 

базалық деңгейлерге бөлінеді, жылдық пайдалану бойынша ең жоғары 

орнатылған қуаттылық Tmax  =6000-7500 cағ; жартылай негіз Tmax = 4000- 

600 cағ; жартылай шыңы Tmax =2000-4000 cағ; және ең максималды шыңы Tmax 

= 2000 cағ-қа дейін құрайды. 

Отын шаруашылығы жүкті қабылдау – түсіру құрылғысын, көліктік 

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

дайындауға арналған қондырғыларын (ұсақтау қондырғыларын) қамтиды. 

Мазут шаруашылығының құрамына, сонымен қатар сорғылар (насос) мен 

жылытқыштар кіреді, яғни сұйытылған және газдық отын бу 

генераторларының ошақ камерасына құбырлар арқылы жіберіледі. 

Қатты отынды дайындау, әдетте, бу генераторларының (жеке тозаңды 

дайындау) жанында тікелей орналастырылатын тозаң тәріздес отын дайындау 

қондырғысында ұнтақтау және кептіру арқылы, ал кейбір жағдайларда тозаң 

тәріздес отын дайындау қондырғысы орталық тозаң тәріздес отын дайындау 

зауытында жүзеге асырылады. Газ отынын дайындау бу генераторының жану 

камерасына кірмес бұрын газ қысымының төмендеуімен, реттелуімен жүзеге 

асырылады. 

Жылу электр станцияларының құрылымы (3 сурет) 
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3 сурет – Электр станциясының принципиалды технологиялық сұлбасы 

 

ОШ - отын шаруашылығы; ОД - отынды дайындау; БГ - бугенераторы; 

ЖҚ - жылуқозғалтқышы (бу турбинасы); ЭГ - электр генераторы; ТА - түтін 

аулағыш; ДС - түтін тозаңдатқышы; ТТр - түтін турбинасы; ҮЖ - үрлеу 

желдеткіші; ТҮҚ - тартып-үрлеу құрылғысы; ШКШ - шлак күлді шығару; Ш- 

шлак; К - күл; К - конденсатор; ССС - салқындатқыш су сорғышы 

(циркуляциялық сорғы); ТС - техникалық сумен қамтамасыз ету; ТЖҚ және 

ЖҚЖ - төмен және жоғары қысымдағы регенеративті жылытқыштар; КС және 

ҚС - конденсаторлық және қоректендіргіш сорғылары; ЖТ - жылуды 

тұтынушы; КҚС - конденсатты қайтару сорғысы; СТ - су тазалау; Q0 - станция 

үшін отын шығыны; Д0 - турбинаға кететін бу шығыны; ДПГ - бу 

генераторының бу жүктемесі; Д0 - көліктегі бу шығыны; ДТ - сыртқы 

тұтынушыларға кететін бу шығыны; ДК - турбина конденсаторына кететін 

будың шығыны; ДД.В - қосымша су шығыны; Э - электр энергиясын өндіру; Э0 

- электр энергиясын шығару; ЭС.Н. - электр энергиясынын меншікті шығыны; 

QТ - сыртқы тұтынушыға  жылуды шығару; QК - салқындатылатын суда 

жылудын жоғалуы; 

Отын жануының өнімі – түтін газдары түтін сорғышымен сорылады 

және түтіндік құбыр арқылы атмосфераға шығарылады. Қатты отынның 

жанбайтын бөлігі ошаққа шлак түрінде түседі, ал күл сияқты шағын 

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

ұшқын күлден босатудан қорғау үшін түтін сорғыш (оларды тозудан қорғау 

үшін) алдынан күл жинағыш қондырғы орнатылады. Шлак және күл әдетте 

электр станциясының аумағынан гидравликалық түрде күл үйінділеріне дейін 
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жеткізіледі. Жану үшін қажетті ауа ошақ камерасына үрлеу желдеткішімен 

жеткізіледі. Түтін сорғыш, түтін мұржалары, үрлеу желдеткіші 

электрстанцияның тарту-үрлеу қондырғысын құрайды.  

Мазутты және газды жағу кезінде күл жинағыш қажет емес. Бұл 

жағдайда бу генераторлар артық қысымы бар ошақ камерасына «үрлеу» 

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

жасайтын газ үрлегіштермен ауыстырылады, яғни бұл жағдайда  түтін 

сорғыштары талап етілмейді. 

Жоғарыда аталған жылу шаруашылықтарының аумақтары, яғни отын 

шаруашылығынан бастап түтін мұржаларына дейін, бу генератордың ошақ 

камерасын, оның газ құбырларын және сыртқы ауа-газ құбырларын қоса 

алғанда, жылу электр станциясының отын-газ және ауа құбырының 

технологиялық бөлімдерінің бірі болып табылады. Бу турбиналы электр 

станциясының екінші маңызды технологиялық жолы – оның бу-сулы трассасы 

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

- конденсациялау қондырғысы, конденсатор және конденсаттық сорғы 

(насос); 

- салқындатқыш су сорғыларымен техникалық сумен қамтамасыз ету 

жүйесі; 

- су дайындау және қоректік қондырғылар, соның ішінде суды тазарту, 

жоғары және төмен қысымды жылытқыштар, қоректік сорғылар, сондай-ақ бу 

және су құбырлары жатады. Жылыту қозғалтқышы негізінен бу турбинасы 

болып табылады. 

Отын мен ауа-газ ағынының жүйесіндегі отынның химиялық 

байланыстағы энергиясы ошақ камерасында отынның жануы кезінде, бу 

генераторының металл қабырғалары арқылы бөлінетін радиация мен 

конвекция арқылы берілетін және судың буға айналуы кезінде жылу 

энергиясы түрінде бөлінеді. Будың жылу энергиясы турбинада, турбинаның 

роторына берілетін ағынның кинетикалық энергиясына айналады. Электр 

генераторымен бір валда жалғанған турбинаның роторының айналуынан 

туындайтын механикалық энергия электр тұтынушыға өз шығынды 

шегергеннен кейін алынатын электр тогының энергиясына айналады. 

Турбинада қызметін атқарып болған жұмысшы дене, яғни жылуды 

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

болады. Тұтынушыға берілетін бу конденсаты кері конденсат сорғысы 

арқылы ЖЭО-ға қайта беріледі. 

 

2.3 Ластаушы заттардың жіктелуі  

 

Нормативтік құжаттармен (стандарттармен) жіктеу белгіленген құрамы 

бойынша атмосфераның ластану көздерінен ластаушы заттардың 

шығарындылары. Ол құрамында радиоактивті заттар және биологиялық 

заттар (радиоактивті шаң, кешендер, бактериялар, микроорганизмдер және 
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т.б.). құрамына байланысты күрделі биологиялық шығарындыларға 

таралмайды. 

Ластаушы заттар мынадай белгілер бойынша жіктеледі: 

олардағы заттардың агрегаттық жай-күйі;  

жаппай шығарылу (уақыт бірлігінде шығарылатын заттардың массасы). 

Ластаушы заттардың агрегаттық жағдайына байланысты шығарындылар 

класстарға бөлінеді (4 кесте): 

I– газ тәрізді және бу тәрізді; 

II– сұйық;  

III – қатты; 

IV – аралас.  

Химиялық құрамы бойынша шығарындылар топтарға, ал бөлшектердің 

мөлшеріне қарай – кіші топтарға бөлінеді. 

 

 
 

4 сурет – Күкірттің биосферадағы айналымы 
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4 кесте – Құрамы бойынша шығарындыларды жіктеу 
Шығарындылар құрамының класы 

I II 

Газтектес және бутектес 

шығындылар 

Сұйық шығындылар 

Топ Химиялық құрамы Топ Химиялық 

құрамы 

Кіші топ Бөлшектер өлшемі, м 10
6
(мкм) 

1 Күкіртті ангидрид  

 

1 

 

 

Қышқылдар 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

0,5 қосқанда және одан төмен (супер жұқа 

тұман) 

 

 

 

 

0,5 жоғары 3 қосқанда (жұқа дисперсті 

тұман) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 жоғары 10 қосқанда (өрескел тұман) 

 

 

 

 

 

2 Көміртек тотығы 

3 Азот тотықтары (NО2 қайта 

есептегенде), оның ішінде азот 

қос тотығы 

4 Фторлы қосылыстар 

(фторионды қайта есептегенде), 

оның ішінде фторлы сутек 

 

2 

 

Сілтілер  

5 Күкірт көміртегі 

6 Күкірт оттегі 

7 Хлор 

8 Синильді қышқыл және 

цианидтер (CN– ге қайта 

есептегенде) 

 

 

 

3 

 

 

 

Тұз ерітінділері 9 Металл сынап 

10 Аммиак 

11 Мышьяк және оның 

қосылыстары 

12 Көмірсутектер– барлығы, оның 

ішінде: 

 

 

4 

 

Сұйық металдар 

және олардың 

тұздарының 

ерітінділері 

13 шекті  

14 шекті емес 

15 ароматты 
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16 Фенол  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

10– нан жоғары (шашырау) 

17 Органикалық қосылыстары бар 

оттегі 

 

 

 

5 

 

 

 

Оргаикалық 

қосылыстар 

18 Органикалық қосылыстары бар 

азот 

19 Басқалары 

Шығарындылар құрамының класы Массалық шығындары 

III IV  

т/тәул. 
Индекс 

жаппай шығарындылар 

тобы 
Топ Химиялық 

құрамы 

Кіші топ Бөлшектер өлшемі, 

м 10
6
(мкм) 

Аралас 

шығарындылар 

1 Канцерогенді 

заттар 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1– ден кем қоса 

алғанда 

 

 

1– ден жоғары 10– 

ға дейін, қоса 

алғанда 

10– нан 50– ге дейін, 

қоса алғанда 

50– ден жоғары 

 0,01– ден кем, қоса 

алғанда 

1 

2 Қорғасын, Pb 

қайта 

есептегенде 

қорғасын 

қосындысы 

0,01– ден жоғары 

0,1– ге дейін, қоса 

алғанда 

2 

3 Органикалық 

шаң  

0,01– ден жоғары 

1,0– ге дейін, қоса 

алғанда 

3 

4 Органикалық 

емес шаң 

1,0– ден жоғары 

10– ға дейін, қоса 

алғанда 

4 

5 Күйе 10– ден жоғары 

100– ге дейін, қоса 

алғанда 

5 

6 Шайырлы заттар 

7 Басқалар 100– ден жоғары 6 
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2.4 Негізгі ластауыш заттардың сипаттамасы 

 

ЖЭО және қазандықтардан атмосфераға ластаушы заттар 

шығарындылары құрамында отындардың жану өнімдері бар заттардың 

қауіптілігі жоғары: күкіртті және күкіртті ангидридтер, азот оксидтері (моно 

және қос тотық), көміртегі оксиді және көмірқышқыл газы, қатты бөлшектер 

(күйе, күл), көмірсутектер, соның ішінде бензпирендер). 

Күкіртті газ (SO2) – түтін газдарының иісін анықтайтын түссіз газ. 

Ауадағы концентрациясы 0,3-1,0 РҚК кезінде дәмі сезіледі, жоғары 

концентрацияда өткір иісі бар. Биосферадағы күкірттің айналымы 4 -суретте 

көрсетілген. 

ЖЭО шығарындыларындағы шаң сияқты күкіртті газдардың құрамы 

отын түріне, оның сипаттамаларына байланысты. Атмосфераға шығарылатын 

газдардың мөлшері күкірт тазалаудың жай-күйімен анықталады. Беларусь 

Республикасында ЖЭО пайдаланатын мазуттардағы күкірт мөлшері 2,5-3% 

құрайды. Қатты отындардың, әртүрлі көмірдің күкірт құрамы кең шектерде 

0,2-0,4%-дан 5%-ға дейін және одан да көп өзгереді. 

Күкіртті қосылыстар су буымен қосылған кезде күкіртті және күкірт 

қышқылдары түзіледі. Бұл процесс бұлтты ауа райында күшейтіледі 

(аэрозольдар пайда болады, кейін адам ағзасына және қоршаған орта 

объектілеріне әсер етеді). Тиісті метеожағдайлар кезінде күкірт қышқылы 

атмосферада тұман тамшысы түрінде болады немесе жаңбырмен бірге жерге 

түседі. «Қышқыл жаңбыр» түрінде қоршаған ортаға теріс әсер ету нысандары 

белгілі. Ауа күкіртті қосындылармен рұқсат етілген шектерден артық 

ластанған кезде адамдарда өкпе аурулары пайда болады, созылмалы бронхит 

асқынады. Флора мен фауна, ғимараттар мен құрылыстар, су айдындары 

зиянды әсерге ұшырайды. Қышқылдықтың өсуімен су айдындарының 

тұрғындары өледі,көмірқышқыл газын, метан мен күкіртті сутегі бөлетін 

анаэробтар мен бактериялар пайда болады. Металл конструкциялары, бетон 

құрылыстары бұзылуға ұшырайды, өнімділігі төмендейді, ормандардың өледі 

және т.б. Бірқатар елдерде қышқыл жаңбырлардың әсерінің салдары 

ормандарды жою, тарихи мәдениет ескерткіштерін зақымдау бөлігінде апатты 

мөлшерге жетті. Жел бағытының батыстан шығысқа қарай басым болуы 

нәтижесінде еліміздің аумағына басқа елдерден ластаушы заттардың едәуір 

мөлшері көшіріледі. Бұл мәселе Батыс Еуропаның көптеген елдері үшін 

өзекті, олардың атмосфералық ауасы басқа елдерден ауысқаны үшін 

ластанады. 

Ластаушы заттардың қоспалары олардың құрамдастарына қарағанда 

агрессивті. Мұндай түзілімдердің мысалы – ауада газдар (күкіртті 

қосылыстар) және шаң (күйе) болған кезде пайда болатын өнім. Ауаның 

төменгі қабаттарында төменнен жоғары температураның өсуімен бірге тұрып 

қалған және жерге жақын инверсиясы кезінде ластаушы заттардың жоғары 

шоғырлануы өседі және тұрақты ұсталады. Күн сәулесінің қарқынды әсерінен 

(фотохимиялық түтін) газдалған ауада пайда болатын түтіннің бір түрі бар. 
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Адамдар мен жануарлардың тыныс алу органдарын зақымдайтын және 

өсімдіктерді зақымдайтын ісіктерден көк түсті мөлдір түтін пайда болады. 

Түтін жағдайында ауадағы күкірт газының концентрациясы рұқсат етілген 

мәндерден көп рет (100– 200 есе) асады. Әдебиетте ылғалды түтін (1952 ж., 

Лондон), Лос-Анджелес үлгісіндегі фотохимиялық түтін пайда болған 

жағдайлар сипатталған. Ластаушы заттар шығарындыларының тиісті 

деңгейлерінде түтіннің пайда болуына бейімділік физикалық– географиялық 

жағдайлардың (тау– кен қазандары және т. б.) болуымен түсіндіріледі. 

Беларусияда смог пайда болуы байқалған жоқ және қалыптасқан 

жағдайда да екіталай. 

Азот оксидтері. Отындардың жану өнімдерімен ластаушы заттар 

шығарындыларының құрамында азот оксидтері негізінен оның монооксидімен 

(NO) және аз мөлшерде қос тотығымен (NO2) ұсынылған. Атмосфералық 

ауада азоттың қос тотығы атомдық оттегінің бөлінуімен ыдырайды, содан 

кейін озон пайда болады. Озон артық болғанда атмосферада түтін бөлінуі 

жағдайлары орын алады. Азот оксидтері болған кезде нитраттар мен 

нитриттер пайда болады, олар адамға және табиғи ортаға теріс әсер етеді. 

Адамның тыныс алу деңгейінде ауадағы азот оксидтерінің жоғары мөлшері 

өкпе ауруын, витамин алмасуының бұзылуын және т. б. тудырады. Сонымен 

қатар, технологиялық әдістермен олардың атмосфераға шығарылу деңгейін 

айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік беретін салыстырмалы аз шығынды іс- 

шаралар бар. 

 

 
5 сурет – Азоттың биосферадағы айналымы 
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Көміртек тотығы (улы газ). ЖЭО-дан ластаушы заттар 

шығарындыларының құрамында ол салыстырмалы түрде аз мөлшерде болады. 

Атмосфераның көміртек тотығымен ластануының негізгі көзі – автокөлік. 

Көміртек тотығы адамға немесе жануарларға әсер еткенде ағзаны 

әлсіретіп, әртүрлі аурулардың зақымдануын тездетеді. Көміртек тотығымен 

уланған кезде тез шаршағыштық, бас ауруы, ентігу, ұйқының бұзылуы, жүрек 

соғуы және т.б. тән. Табиғатта үнемі атмосфераның көміртегі тотығынан өзін– 

өзі тазарту процесі жүреді. Қыс мезгіліндегі тұншықтырғыш газдың құрамы 

жаздағыдан жоғары. ЖЭО шығарындыларында отынды жағу процесін тиісті 

ұйымдастыру кезінде көміртегі тотығының құрамы барынша азайтылуы 

мүмкін. 

ЖЭО-дан атмосфераға шығарылатын шығарындылар құрамында 

көмірқышқыл газы ерекше орын алады, оның ауадағы құрамы үнемі өсуде. 

Әдетте бұл газдың ауадағы концентрациясы 0,03%-дан аспайды, онда ол 

адамға әсер етпейді. Көмірқышқыл газының 3%-дан астамында адамдарда 

тыныс алу, жүрек соғуы жиілеп, қан қысымы жоғарылайды, пульс және т. б. 

баяулайды. Әдетте СО құрамы: атмосфераның жерге жақын қабатында 0,1%-

дан аспауы тиіс. Жер бетінің орташа температурасы қазіргі уақытта 15 °С 

құрайды, бұл атмосферамен жылу тепе-теңдігіне сәйкес келеді. Адамның 

антропогендік қызметі біртіндеп жер үстіндегі температураны ұлғайтатын 

сіңірілетін және бөлінетін энергияның арақатынасына тепе– теңдікті әкеледі, 

«парник» әсері туындайды, көміртегі диоксиді, метан, азот оксиді, су буы 

және хлорфторкөміртектер сияқты газдармен туындайды. 

 
6 сурет – Азоттың биосферадағы айналымы 
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7 сурет – Көміртектің биосферадағы айналымы 

 

 
8 сурет – Көміртектің биосферада айналымы 

 

Газды «көрпе» жоқ жер бетінің температурасы 30-40 °C-тан төмен еді. 

Парниктік газдардың шамадан тыс құрамы атмосфераның жер бетіндегі 

қабаттары температурасының өсуіне алғышарттар жасайды. Парникті 

әсерлердің пайда болу схемасы келтірілген, оның ішінде СО2 құрамының 

ұлғаюына байланысты. 
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9 сурет – Парникті әсердің пайда болу сұлбасы 

 

Автомобильге ұқсас немесе парникті Жер атмосферасы қызады: жарық 

арқылы өтеді және инфрақызыл сәулелену парник газдарымен жұтылады. 

Қанша биік болған сайын бұл газдардың концентрациясы атмосферада 

қаттырақ қызады. 

 

 
10 сурет – Атмосферада көмірқышқыл газының болуына байланысты 

парник эффектісі 

 

ХХ ғ. бірінші жартысында көмірқышқыл газының құрамы 0,03%-ға 

бағаланды, ал екінші халықаралық геофизикалық жыл шеңберінде жүргізілген 

арнайы зерттеулер оның саны өсіп келе жатқанын және 1985 жылы 0,34% 

құрады. Алдағы 50 жылда органикалық отындарды пайдаланудың қазіргі 

қарқыны кезінде планетадағы орташа жылдық температураның 1,5 °C 

(экваторға жақын) да 5 °C (жоғары ендіктерде) құрайды. 

Сонымен қатар, атмосфералық ауаның тозаңдануының ұлғаюына 

байланысты онда СО2 құрамының өсуі оның температурасының артуына әкеп 

соқпайды, ал оны төмендету үшін жағдай жасайды. Алайда атмосфералық 
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ауаның тозаңдануының төмендеуіне қарай онда СО2 төмендеу проблемасы 

шиеленісе түседі. Халықаралық ұйымдар отынның жану өнімдерімен бірге 

көмірқышқыл газының атмосфераға шығарындыларын азайту мәселелерін 

құқықтық реттеу бойынша тиісті жұмыстар жүргізуде. 

 

2.5 Атмосфераға шығатын қатты шығарындылар 

 

ЖЭС негізгі қатты шығарулары күйе, күл және қож болып табылады. 

Қоршаған ортаның басты ластаушысы болатын күлдің қалыптасу жағдайын 

қарастырайық. 

Қатты отынды жағу процесіндегі микроэлементтердің жағдайы отынды 

жағу тәсіліне, осы процестің тұрақтылығына және процестің өту жағдайына 

байланысты. Себебі, микроэлементтер осы жағдайларға байланысты. Сол 

себепті ұсақ аэрозолды бөлшектердің атмосфераға шығарылуын азайту үшін, 

қайнату камерасындағы температура көлемін азайту керек. 

Ұшатын күйелердің анализ нәтижесі, марганец, барий, ванадий, никель, 

мыс, мышьяк, күкірт үлкен көлемде, алюминий, магний, натрий, молибден, 

цезий сығылады.  

Ошақта көмірді жағу кезінде, күл аулағыш қондырғы арқылы өтетін 

бөлшектерді айдау аэрозольды бөлшектердің улануына алып келеді. Хром, 

ванадий, мыс, бор и никель әрқашанда ұшпа күлдің жіңішке фракцияларында 

концентрацияланады. 

Төмен температурада жану кезінде микроэлементтердің бір бөлігі қатты 

фазамен ұсталады.  

Қатты шығарындылар. Шаңкөмір және мазутты ЖЭО жұмысы 

кезінде атмосфераға әртүрлі құрамдағы шаң шығарылады. Газ 

шығарындыларының өсуі кезінде қосымша шаң пайда болады. Ауаның 

шаңмен антропогендік ластануы 5% -дан аспайды деп саналады. Алайда, оның 

құрамы бойынша шаң адам үшін өте қауіпті, өкпе және аллергиялық аурулар 

туғызады. 

Атмосфераның жалпы көлемінде шаң аз үлесті құрайды. Сонымен қатар 

шаңмен ластанудың негізгі бөлігі қалаларға шоғырланған, олардың жиынтық 

көлемі – құрлықтың 2%-нан аспайтын. Шаң бөлшектері үлкен қашықтыққа 

таралады. Елді мекендердің шаңмен ластануы қалалық жер үшін бұл 

көрсеткіштің басым болуымен біркелкі емес. БР энергетиктері үшін ЖЭО-та 

шаң ұстау проблемасы отын ретінде табиғи газдың басым болуына 

байланысты бірінші кезекте болып табылмайды. Шаңкөмір ЖЭО үшін ол 

тұрақты назар аударуды талап етеді. 

Көмірсутектер (бенз-(а)-пирен түрлері) өте қауіпті ластаушы заттарға 

жатады және көмірсутегі отындарын толық жағу кезінде пайда болады. Бенз-

(а)-пирен кәдімгі тотықтырғыштардың әсеріне төзімді, ультракүлгін 

сәулелендіру жағдайында ыдырайтын қатерлі ісік ауруларын тудыратын 

канцерогенді зат болып табылады. Отындардың жану өнімдерінің 

құрамындағы ең көп таралған көмірсутектерге метан жатады. 
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2.6 Күлдің физико-химиялық құрамы 

 

Күл – 800°С температура кезінде оттегінің қатысуымен отынның 

тұрақты массасына дейін жеткен кезде пайда болатын қалдық. 

Барлық күлдің бастапқы фазасы болып 60% және одан жоғары әйнек 

SiO2 болып табылады. Кристаллды фаза әртүрлі мөлшердегі кварцтан, 

гематиттен, магнетиттен және силикатты кальциде ұсынылған. 

Күлдің негізгі сипаттамалары: тығыздығы, дисперсті құрамы,меншікті 

электрлік кедергі, жабысқақтығы, сулануы, абразивтілігі.  

Тығыздық шашыранды және нақты деп бөлінеді. Тығыздықтың сандық 

мәні – 1900-2500 кг/м
3
. 

Дисперсті құрамы отынның табиғатынан, шаң дайындау мен шаң 

жағудың технологиялық процестеріне тәуелді.  

Қиын үгітілетін қоспалары бар отын үгіту және жағу нәтижесінде ірі 

дисперсті күлді тудырады.  

Күлділігі аз отындарда күлділігі жоғарыдан қарағанда ұсақ дисперсті 

күл болады.  

Фракция дегеніміз жоғары және төменгі шекте қабылданған, анықталған 

интервал мәндерінде орналасқан, өлшемдері бар бөлшектердің бөлігі. Шаң 

құрамының фракциялық Кестесі дисперсиялық анализ нәтижесі бойынша 

құралады.  

Жабысқақтық – әртүрлі макроскопиялық беттермен және бір-бірімен 

күл бөлшектерінің жабысу төзімділігі, ол сәйкесінше адгезиялық және 

аутогезиялық қасиеттермен анықталады.   

 

5 кесте - Екібастұз көмірінің фракциялық құрамы 

Диірмен Берілген өлшемнен ірі бөлшектердің үлесі 

>5 >15 >30 >40 >60  

ШБМ ММ 94,5  54,3 29,7 33,8 

 

Адгезиялық қасиеттер қабырғаларда немесе газтазалағыш 

қондырғылардың фильтрацияланатын беттерінде отырып қалған 

бөлшектердің тек моноқабатында кездесе алады.  

Күл аулағыш жүйенің эксплуатациялық сенімділігі аутогезиялық 

қасиеттерден тәуелді. Күл аулағыш жүйенің кең таралған бұзылулардың бірі 

ұсталатын өніммен (күлмен) аппараттардың бөлшектей немесе толық бітелуі. 

 Жабысқақтық қасиеті құрғақ инерциялық күл аулағыш және маталы күл 

аулағыш жұмысына үлкен әсерін тигізеді. Жабысқақтық көп болған сайын, 

құрғақ күл аулағыш жұмысы қиын болады. 

Абразивтілігі. Күл аулағыш абразивті тозудың қарқындылығы 

бөлшектердің өлшемі мен қаттылығынан тәуелді.  

Өткір ұштары бар бөлшектер дөңгелек формалы бөлшектерден 

қарағанда металды 10 есе жылдам бұзады. Өлшемі 90 мкм болатын күл 

бөлшектері металдың максималды тозуына әкеледі.  
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Екібастұз көмірі үшін күлдің абразивтілігі  8,8∙10
9 

тең, ал Челябинск 

көмірі үшін - 4∙10
9
. 

Күл бөлшектерінің қабатының меншікті электрлік кедергісі (МЭК) – 

газдардың электрлік тазалағыш қондырғыларының жұмыс тиімділігіне әсер 

ететін қасиет.  

МЭК бойынша күл 3 топқа бөлінеді:  

1) g < 10
2
 Ом∙м, берілген топтағы күл төменомды деп аталады. Мұндай 

күл құрамында жанбаған көміртегінің көп мөлшері болады, және 

электрфильтрларда нашар ұсталады; 

2) 10
2 
< g < 10

8
 да толық ұсталады; 

3) g > 10
8
, күлэлектроизолятор болып келеді және «жоғарыомды» деп 

аталады. 

Сулануы – күлдің сумен реакцияға түсіп сулану қасиеті. Бұл қасиет 

ылғалды күл аулағыш жұмысына әсерін тигізеді. Сулану жақсы болған сайын, 

күл аулағыш тиімділігі жоғары болады.  

Ылғалды күлұстау кезінде күлде сілті түзуші қышқылдардың болуы 

негізгі орынды алады. Оның негізін кальций тотығы құрайды. Күлде кальций 

тотығының 15-20% -дан жоғары болуы күлдің цементтенуіне әкеледі және күл 

аулағыш жұмысы мүмкін болмайды. 

 

2.7 Күл аулағыш классификациясы 

 

1. Құрғақ аппараттар;  

гравитациялық и инерциялық (камералар, циклондар); 

  1.1. фильтрлейтін (маталы, дәнекті); 

2. Сулы аппараттар; 

  2.1. жуылатын (форсункалы скрубберлер, Вентури скруббері, 

динамикалық жуатындар); 

  2.2. сұйық пленкалы  (центрден тепкіш скруббер, көбікті скрубберлер); 

3. Электрофильтрлер; 

  3.1. бірзоналы – газдардың көлденең жүруімен құрғақ пластинкалы, 

газдардың тік жүруімен, сулы түтікшелі және пластинкалы; 

  3.2. екізоналы – қуатталу және тұнбаның зонасы. 

Күлді бөлшектердің ұсталуы келесі физикалық құбылыстардың 

қолдануымен базаланады:  

- ауырлық күші әсерінен көлденең және тік ағынның бір бағытта күл 

бөлшектерінің бөлінуі. Ұсақ бөлшектерге тиімділігі төмен;  

- қисық бағыттағы ағындарда қатты бөлшектердің бөлінуі центрден 

тепкіш күштің әсерінен аппараттарда орындалады және газдың тангенциалды 

берілуімен қамтамасыз етіледі;   

- егер күл бөлшектерінің жолында кедергі денелер тұрса, онда 

жылдамдықтың азаюы мен күлді бөлшектердің ұсталуы центрден тепкіш 

күштің әсерінен болады;  
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- күлді бөлшектер, кеуекті дененің бетіндегі тура тұнуы есебінен 

ағыннан бөлінуі мүмкін, егер кеуектің өлшемі бөлшектің диаметрінен кіші 

болса;   

- күлді бөлшектердің тұнуы жылулық және турбуленттік диффузия 

процестерімен анықталады;  

- күлді бөлшектердің ағыннан бөлінуінің тиімді әдісі ретінде электр 

фильтрда ұстаудың электростатикалық әдісі болады. Бұдан 

электростатикалық ауданда қуатталған бөлшек, кулон күші әсерінен тұнған 

электродтраға бағытталады.  

 

 
  

11 сурет – Күл аулағыштың технологиялық сұлбасы 

 

Күл аулағыштың қолдануы әуе бассейнінің түтіндік газдармен 

шығарылатын зиянды заттардан қорғаудың белсенді әдісі болып табылады.  

ЖЭС технологиялық сұлбасында күл аулағыштың орны – қазан мен 

түтінсорғыш арасында (11 сурет). 

 

2.8 Күл аулағыш жүйесінің тиімділік бағасы 

 

Күл аулағыштың дәрежесі күл аулағыш аппаратының жұмысын 

сипаттайтын  тазарту коэффициентімен анықталады, %: 
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,                            (2) 

 

мұндағы М – аппаратқа Мкір. жеткенге дейінгі, аппаратта ұсталған Муст, 

және аппараттан кейін Мш. газда кездесетін бөлшектердің массасы;  

Скір. – газ кірісіндегі бөлшектердің концентрациясы; 

Скір.  – газ шығысындағы бөлшектердің концентрациясы;  

Gкір., Gш. – аппараттан келген және аппараттан шыққан газ мөлшері, кг/с. 

Егер Gкір. = Gш. ,онда ұстау дәрежесін анықтауға болады: 
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Соңғы тозаңдануды, бағалау қажет болған жағдайда, аттап өту 

коэффицентін пайдаланған қолайлы: 
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Сонымен қатар күлді ұстау параметрі болады: 
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,                                                        (5)

 

 

мұндағы Wn  – күлдің күлді жерге тиімді қону жылдамдығы, м/с; А – күл 

қону алаңы, мІ;  

WГ – шаңдыгаз легі қозғалысының лоташа жылдамдығы; S – газдық –ту 

тесігінің ауданы, мІ. 

П күлді ұстау парамертрінен басып өту деңгейінің тәуелділігі 

 

е= ехр(˗ П)

                                                        (6)

 

 

Қатты бөлшектерді шығару есебі. Қатты бөлшектердің суммалық саны 

(ұшқан күл мен жанбай қалған отын),- Мқ.о. тонна жылына немесе әрбір 

қазандықтан түтінді газбен ауаға шығарылатын газды екі формуланың бірімен 

есептейді:       
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мұндағы В-қарастырылатын уақыт ішіндегі табиғи отынның 

шығындалуы, т/жыл; 

А
Ж

- жұмыс салмағына қарай отынның күлділігі, %; .шыг  - қазандықтан 

газбен шығатын күлдің үлесі; 

Гшығ. -шығатын газ құрамындағы жанармай, %;  

q - механикалық толық жанбаудан жылудың жоғалуы, %,  

мазуттың қазандықтар үшін q4=0,02%-бен қабылданады.  

Тас көмір үшін q₄=1-1,5%; 32680 - көміртектің жануының жылылығы, 

кДж/кг; 
Ж

ТQ –отынның жануының төменгі жылылығы, кДж/кг;                          

3  – түтіннің шығуында ұсталатын қатты бөлшектердің үлесі;            

ɛ – өту коыфтспуыэффициенті. 

1 – 30 мкм-ден үлкен өлшемді ірі бөлшектер үшін;  

2 – 10 мкм-ден кіші өлшемді ұсақ бөлшектер үшін.  

 

2.9 Жылу электр станцияларының қоршаған ортаға әсер ету 

сұлбасы 

 

Органикалық отынның алуан түрлерімен қазіргі заманғы ЖЭС-ның 

принципиалды шешімдері мынадай негізгі алғы шарттарды: бастапқы бу 

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

блоктарда қолданылады, қоректендіргіш суын регенеративті дамыған жүйеде 

қыздыруы бар бірвалды турбоагрегаты мен конструктивті шешімі мен негізгі 

элементтерінің унификация сұлбасының жоғары дәрежесін қамтиды. Бу 

конденсациясынан қоршаған ортаға шығарылатын жылу, дәл немесе 

айналмалы сумен жабдықталған бу турбинасының қондырғыларының 

конденсаторларында жүзеге асыралады. Қатты отындағы ЖЭС-да тозаң 

тәріздес отын дайындайтын цех, күл және массаны құрайтын аумақтар болып 

табылады. 

Қарапайым процесстерді ескере отырып, ЖЭС-да отынды жағу кезінде 

пайда болатын жылулық энергияның механикалық жұмысқа, содан кейін 

электр энергиясына айналуының қоршаған ортаға әсер етуінің типтік схемасы 

12-суретте келтірілген. 
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12 сурет - ЖЭС-ның қоршаған ортамен әсерлесу сұлбасы 

 

Бағыт көрсеткіштері ЖЭС-ның энергетикалық қондырғыларының 

атмосфера, гидро және литосферамен өзара әрекеттесуінің негізгі 

сипаттамаларының бағыттарын көрсетеді. Қазба отындары қазып алынып, 

байыту және өңдеуден кейін бу генераторының пешіне жіберіледі. Отынның 

жануын қамтамасыз ету үшін ауа жеткізіледі. Алынған жану өнімдері 

жылуының негізгі бөлігін энергетикалық қондырғының жұмысшы денесіне 

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

өнімдерімен түтін құбыры арқылы атмосфераға кетеді. Отынның бастапқы 

құрамына байланысты, атмосфераға шығарылатын жану өнімдері азот 

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

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

заттардан тұрады. Жанып кеткен отыннан алынып тасталған күл мен шлак 

литосфераның бетіндегі күл-шлак үйінділерін құрайды. Бу генераторынан 

турбоагрегат (T) корпустарына және қабылдағыштарына дейін бу 

құбырларында қоршаған ортаға жылу бөлінеді. Конденсаторда, сондай-ақ 

қоректендіргіш суының регенеративті қыздыру жүйесінде, регенеративті су 

жылытқыштарын (РВП), конденсатын (КН) және қоректендіргіш сорғыларын 

(ПН) қоса алғанда, конденсация жылуы мен  конденсаттың салқындауы 

циркуляциялық сорғымен берілетін (ЦН) салқындатқыш сумен реттеледі. 

Электрлік генератордағы (Г) механикалық жұмыстың электр энергиясына 

айналуы механикалық және электрлік шығындарға алып келеді, ал бұл өз 
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кезегінде қоршаған ортаға бөлінетін керексіз жылу болып табылады. Яғни 

айнымалы механизмдердің, араластырғыш аппараттардың және 

трансформаторлардың жұмысы қоршаған ортаға акустикалық әсерлерді 

таратуымен және трансформаторлардың қосалқы станцияларының жұмысы 

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

машиналары сияқты қоршаған ортаға электромагнитті өрістер мен жылу 

бөлуімен байланысты.   

Турбиналық қондырғылардың конденсаторларынан бөлек, 

салқындатылатын су, су шайғыш бөлігі және басқада көмекші жүйелер 

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

зиянды әсерін тигізеді.   

ЖЭC-ның күкірт диоксидінің және азот оксидінің әсерінен 

атмосфераның ластануға қосқан елеулі үлесін көреміз.  

Қазіргі заманғы ЖЭС-да қатты отын негізінен ұнтақталған күйінде 

жанады. Осылайша, энергетикалық секторда түтін шығарындыларын азайту 

тұрғысынан қарасақ, атмосфераның зиянды ластануының басты потенциалды 

көзі ретінде тозаң-көмір, отын жағу зауыттары болып отыр.  

 

2.10 Отын және түтін газдар құрамындағы улы заттар 

 

Жылу электр станциясы, әлемде өндiрiлетiн отынның 1/3 бөлігі 

биосфера мен қоршаған ортаға үлкен әсерін тигізеді.   

  ЖЭС-тің қоршаған ортаға  әсері үш бағытта жүреді: 

 1) түтiн газдарын түтiн шығару құбыры арқылы атмосфераға жіберу; 

 2) отынның көп мөлшерін жағудың нәтижесiнде қоршаған ортаға жылу 

шығару. Ол «жылулық ластану» деп аталады; 

 3) күл шығару және химиялық су даярлау қондырғыларынан көп мөлшерде  

минерализацияланған сонымен қоса мазутталған суды тастау. 

Улағыш (зиянды) заттар дегеніміз улағыштық адамның денсаулығы мен 

жануарларға кері әсерін тигізетін химиялық қосылыстарды атайды. Отынды 

жағу кезінде атмосфераға көміртек пен сутектің тотықтарымен қоса шала 

жанған отынның бөлшектерімен ұшпа күл, күкірт және күкіртті ангидридтер, 

азот тотықтары, ванади қосылыстары, фтор қосылыстарының біраз мөлшері, 

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

шала жанған отынның газ тәріздес өнімдері ұшады. Бұл элементтердiң 

көпшiлiгі улы заттарға жатады және салыстырмалы түрде аз мөлшерде 

табиғат пен адамға жаман әсерін тигізеді. 

Жұмыс массасына қатты отынның элементарлық құрамы:  

 
%100 PPPPPPP WANOHSC

                                (10)

 

 

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

ретінде; ал оттегі O мен азот N тотықтырғыштар болып келеді. Отынның 
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жанбайтын (минералды) бөлігі ылғал W және күлден A тұрады. Отынның 

минералды құрайтын негізгі бөлік жағу процесі кезінде түтінді газбен кететін 

ұшпа күлге өзгереді. От жағудың құрылымына және отынның минералдық 

құрамының физикалық ерекшеліктеріне байланысты басқа бөлігі қождануы 

мүмкін. 

Отынның түтіндік газдармен толық жануы кезінде атмосфераға 

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

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

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

жану өнімдері зиянды болғанмен, қазіргі техникалық жағу кезінде олардың 

пайда болуын жоюға немесе минимумға әкелуге болады. 

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

оксидтерінен тұрады. Күлде кальций еркiн оксидтiң түрiнде қатысады, 

сонымен бірге силикаттар, сульфаттар және тағы басқа қосындылардың 

құрамында кездеседі. Қатты отындардың минералды бөлiктiң толық талдауы,  

күлде тағы басқа элементтер болатынын көрсетедi. Мысалы, германий, бор, 

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

элементтердiң микроқоспалары ұшпа күл фракцияларының бөлшектерi 

өлшемдері бойынша әр түрлi болатын шахталарда әрқалай үлестiредi, және 

әдетте олардың  құрамы (күл бөлшектерiнiң өлшемдерi 1-2-ден 60 мкм дейін 

және одан да көп аралығында), бұл бөлшектердiң өлшемдерiн кiшiрейтумен 

артады. 

Отынның түрi оны жаққан кезде пайда болатын заттардың құрамына  

әсер етедi. Электр станцияларында қатты, сұйық және газ тектес отынды 

пайдаланылады. Күкiрттi шығарындылардың атмосфераға кеткен мөлшері 

бастапқы отын құрамындағы күкiрт мөлшерiнен тәуелді болады.  

Қатты отын (бурыл, тас көмiрлер, антрациттiк үгiндi, жанғыш тақтатас 

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

және пирит FeS2 түрiнде, отынның органикалық бөлiгiндегі молекулалардың 

құрамында және минералды бөлiктегі сульфат түрінде. 

Жанудың нәтижесiнде күкiрттiң қосылыстары күкiрт оксидтеріне 

түрленедi, және де 99% шамасында SO2 күкiрттiң қос тотығын құрайды.  

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

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

Қазанда сынаптың, фтордың және хлордың қосылулары, газ тәрiздi 

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

радиоактивтi изотоптары қатыса алады. Бұл шығарулар ЖЭС ауданында 

радиациялық жағдайларға iс жүзiнде әсер етпейдi, бiр жағынан олардың 

жалпы саны, қуаттылығы бірдей АЭС-ке радиоактивтi ауа тозаңының 

шығарындыларынан артуы мүмкiн.  

Сұйық отыннан жылу энергетикада мазут, тақтатас майы, дизельдi және 

жанғыш отын қолданылады.  

Мазут күлiнің құрамына ванадий пентаоксиді V2O5, сонымен бiрге 

Ni2O3, Al2O3, Fe2O3, SiO2, MgO және т.б. кiредi. Мазуттың күлдiлiгi 0,3% 
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аспайды. 

Сұйық отында пиритті күкiрт болмайды. Мазутта күкiрт көбінесе 

органикалық байланыстар элементарлы күкiрт және күкiртсутек түрінде 

кездеседі (оның құрамы алынған мұнайдың күкірттілігіне тәуелді болады).  

Ошақ мазуттар оның құрамындағы күкірт мөлшеріне байланысты аз 

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

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

1%-дан аспайды.  

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

оның толық жануы кезінде азот тотықтары NO пайда болады.  

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

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

Жылулық шығарулар электр станциясының өзінен отынды тұтыну 

кезінде, сонымен қоса электр және жылу энергиясының тұтынушысынан 

пайда болады.  

КЭС үшін жылулық энергияның 2/3 бөлігі циркуляциялық сумен 

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

тұтынушысына бөлінеді. ЖЭО үшiн жылулық шығарулардың 1/3 бөлігін 

станция құрайды, ал жылулық энергияның 2/3 бөлігі жылулық және электр 

энергиясын тұтынушысына беріледі.  

Есептеулер көрсеткендей, жылу бөлінулер электр станциясында 

жанатын отын есебінен, отынды басқа да тұтынушылардан жылу мөлшеріне 

қатысты планетаның күн радиациясынан алынатын әлі аз болып келеді. Күн 

энергиясынан алатын жылу бөлінулер 0,02 % құрайды, ал барлық көздерден 

атмосфераның температурасын 0,01
о
С жоғарылауын бередi. Қорыта келгенде, 

планетаның қызу қаупі көмiрқышқылының қостотығы СО2 атмосфераға 

түскенде, жылулық шығаруларға қарағанда едәуір жоғары болады, дегенмен 

бұл екі фактор бір бағытта әрекет етеді.   

Қалалардың басқа факторлармен жылумен қамтамасыз етуі облыспен 

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

қаупі жоқ.  

 

2.11 Қоршаған ортаның энергетикалық ластануы 

 

Өнеркәсіптік кәсіпорындар, энергетикалық объектілер, байланыс және 

көлік аудандардың, қалалық ортаның, үйлердің және табиғат аймағының 

негізгі энергетикалық ластануының көзі болып табылады. 

Энергетикалық ластануларға вибрациялық және акустикалық әсерлер, 

электромагниттік өріс пен сәулелену, радионуклидтер мен иондандыратын 

сәулелену әсерлері жатады. 

Технологиялық қондырғылар, рельстік көліктер, құрылыс машиналары 

мен автокөліктер вибрация көзі болып табылады және грунт бойынша 

таралады. Вибрацияның әсері зонасы ұзақтығы олардың грунттағы өшуінің 1 

Дб/м болатын мөлшерімен анықталады. 



45 

Шу көліктік құралдармен, өнеркәсіптік қондырғылармен, санитарлы-

техникалық құрылғылармен жұмысы барысында пайда болады. Қалалық 

магистральдар мен оларға жақын аймақтарда дыбыс деңгейі 70...80дБА 

болады.  

Әртүрлі жиілікті электромагниттік өрістердің негізгі көзі болып 

радиотехникалық объектілер, телевизионды радиожелілі станциялар, 

термиялық цехтер мен аумақтар болып табылады. Өнеркәсіптегі жиілікті 

электромагниттік өрістер әсері өнеркәсіптік кәсіпорындарда қолданылатын 

жоғары вольтты электр беру сызықтарына, магниттік өрістердің тұрақты 

көздеріне байланысты болады. Радио жиілікті электромагниттік өрістердің 

дәрежесінің жоғарлау аймағы 100...150 м-ге дейінгі радиусы болады. 

 

2.12 Атмосфераға шығарылатын тозаң тәріздес отын қалдықтары  

 

ЖЭС-ның қалдықтарының қатты фазасы – ұшатын күл құрамында 

алюмосиликаттар, тұтанғыш емес сульфат күкірті (кальций сульфаты, сілтілік 

металдар, магний, темір), сонымен қатар бос микроэлементтер бар. Күлдегі 

еркін кремний оксидінің мөлшері 10-нан 82 %-ға дейін ауытқиды. Тыныс алу 

жолдары мен өкпеге түсіп кету кезінде шаң бөлшектерінің биологиялық 

белсенділігі дисперстік құрамы мен оның еру мүмкіндігіне байланысты. 

Өлшемі 12 мкм-ден артық бөлшектер дем алу кезінде жоғарғы тыныс 

жолдарында іс жүзінде толығымен қалып қояды және ағзадан жойылуы қиын 

болады. Олардан кіші бөлшектер төменгі тыныс жолдарына өтіп, өлшемдері 1 

мкм жобасында болатын бөлшектер өкпеде толығымен қалады. Қатты 

фракция қатты жанатын қазба отынның өнімі болып табылады, оның 

атмосфераға енуі тікелей отының сапасы мен оның жану тәсілдерімен 

реттеледі. 

 

6 кесте 

Пештің түрлері Үлес салмағы 

Қатты күлді шығаратын камералар 0.95 

Жартылай ашық сұйық күлді 

шығаратын 

0.7-0.85 

 

Ашық сұйық күлді шығаратын 0.6-0.8 

 

Екі камералы пештер 0,5-0,6 

Тігінен жасалынған пештер 0.2-0.4 

Көлденең кысымдық пештер 0.1-0.15 

 

Атмосфераның өздігінен қатты бөлшектерден тазалану процессін 

зерттеулер көрсеткендей, өлшемі 10 мкм-ден үлкенірек бөлшектер жерге 

тезірек түседі. Өлшемі 4-10 мкм болатын бөлшектер түтінмен бірге 1 км 

биіктікке көтеріледі және жердің жоғарғы бөлігі бойымен мыңдаған 
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шақырымға тарайды. Ал өлшемдері 4 мкм-ден кіші бөлшектер жаңбыр 

тамшыларымен дұрыс байланыспайды, төменге баяу түседі, жыл көлемінде 1 

км биіктіктен жер бетіне жетеді. 

Көмірмен жұмыс істейтін ЖЭС-ның қоршаған ортаға әсер ететін 

факторларының бірі қоймаға сақтау, тасымалдау, күл шығару және күлді алып 

тастау жүйелерінің сыртқа шығарылуы болып табылады. Сақтау мен 

тасымалдау кезінде тек шаңмен ластану ғана емес, отын өнімдерінің қышқыл 

бөлуі де мүмкін. Жанатын өнімдердің қатты құрамы – шлак мен күлді алу 

жүйелері қоршаған ортаға әртүрлі әсер етеді. Күлді жоюдың гидравликалық 

әдісі кеңінен таралған, сондай-ақ, пневматикалық және аралас жүйелері де 

пайдаланылады. Шығарындылар, отынның шығыны және ЖЭС-ның қоршаған 

ортамен өзара әрекеті туралы келтірілген мәліметтер мен сипаттамалар 

құрылғының орнатылған жұмыс режимдеріне қатысты. Қуаты 300 МВт 

блоктың тәжірибесі негізінде ауа райы салқын мезгілде қосу кезіндегі 

жанармай шығыны 200 т.ш.о. құрайды.  

ЖЭС-ның ауыспалы режимдерінде жұмыс істеуі кезінде, тек қана 

қазандықтардың, турбоагрегаттардың, электрогенераторлардың 

экономикалық жағынан төмендеуімен ғана емес, сонымен қатар барлық 

құрылғылардың тиімділігінің нашарлауы қоршаған ортаға ЖЭС-тің әсерін 

азайтады. 

Осылайша қоршаған ортаны ластайтын жылу энергетикалық 

объектілерді келесідей түрлерге бөлуге болады: 

- Атмосфераға тозаң түрінде таралатын күкірт оксидтері, азот, 

көміртек; 

- Қатты қалдықтар (күл мен шлак); 

- Құрамында мұнай өнімдері, металдардың қоспасы бар қайта 

өңделген судың таралуы; 

- Термиялық төмен потенциалды шығарындылар; 

- Электр желілеріндегі электромагниттік өрістерінің әсері; 

- Шудың әсері. 

Қоршаған ортаның ластануына әсер ететін әр түрдің экологиялық 

қауіптілігін қысқаша сипаттайық. 

 

7 кесте – Күлдегі ең көп типтік қоспалар 

Көрсеткіштер                            Көмір түрлері 

Күлдегі үлесі,% Донецк 

көмірі 

Кузнецк 

көмірі 

Екібастұз 

көмірі 

Канско-

Ачинск 

көмірі 

Мәскеулік 

көмір 

Кальций оксиді 2-8 3,5-20 1,7 26-42 5,5 

Кальций тотығы 

жоқ  

0,14-0,45 0,2-3 0,03 9,7-23 0,13 

Кремний оксиді 40-60 50-65 62-66 3-30 40-50 
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7 кестенің жалғасы 

Көрсеткіштер                            Көмір түрлері 

Кремний тотығы 

жоқ 

8-32 20-35 24-33 9,7-23 5-15 

Күлдегі 

микроэлементтер 

үлесі, г/т 

     

Қорғасын  170-210 - 20-40 10-35 - 

Мышьяк 80-110 - 15-30 20-60 - 

Ванадий 120-170 - 40-12 10-40 - 

Хром 110-150 - 20-100 16-60 - 

Мырыш 70-400 - 60-250 30-70 - 

 

Өлшемі бойынша кейбір элементтердің таралуы – біртекті емес және 

әдетте бөлшектердің өлшемінің азаюымен үлкейеді. Мұндай элементтер 

құрамында қорғасын, мырыш, таллий, германий, сурьма, мышьяк, күкірт бар. 

Осыған орай, күл аулағышпен ауланбайтын өте ұсақ атмосфераға еңген 

күлдің құрамында аталған тізімнен жоғары элементтер болады екен.  

Көмір күліндегі кейбір микроэлементтердің орташа мөлшері 7 кестеде 

келтірілген. 

 

8 кесте 

Элемент Бай күлдегі орташа мәні, г/т 

Бор 600 

Германий 500 

Мышьяк 500 

Уран 400 

Берилий 300 

Молибден 200 

Қорғасын 100 

Мырыш 200 

Күміс 2 

 

Төменде АҚШ көмірлерінің бірінің әртүрлі күл фракцияларындағы 

қорғасынның таралуы берілген. 

Біршама элементтер және олардан шығатын түтін газының 130-150 °C 

температурасындағы қосылыстары қатты күйде болады және күл 

үйінділерімен бірге күл аулағышта ауланады. Сынаптың, күкірттің, фтордың, 

хлордың қосылыстары бу тәрізді күйінде болады және іс жүзінде құрғақ күл 

аулағыш оны ұстап қала алмайды. 
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9 кесте 

Фракция 

өлшемдері, 

мкм 

40 30-40 20-30 15-20 10-15 5-10 5 

Қорғасын 

құрамы, 

г/т 

90 300 430 520 430 820 970 

 

Кестелерде келтірілген бірқатар элементтер өте жоғары уыттылыққа ие 

(7 кесте). Улы күлдің шекті жіберілетін концентрациясы ШМКм.p=0.5 және 

ШМК.с.с= 0.15 мг /м3-тан аспауы керек. Түтін газдарының күлін тазалауға 

қойылатын осы талапты ескере отырсада, әдетте улы шаң-тозаңдар үшін ПДК-

лармен негізделседе келтірілген бұл шамадан жоғары болыпта жатады.  

Ф.Э. Дзержинский атындағы ВТИ мәліметтеріне сүйенсек, кейбір 

элементтер мәселен, Донецк антрациттарындағы мышьяк практика жүзінде 

ешқайда кетпейді екен, күл мен шлак құрамында қалады екен. Мышьяктың 

өте аз дәрежедегі қоспасы пульпа транспортировкасы кезінде күл үйіндісіне 

кетеді. Екібастұз көмірін жағу кезінде туындайтын фтор суға көшеді. 

Сондықтан, құрамында фтор-ионы бар отынды жаққаннан кейін сол 

маңайдағы су қоймасының су жүйесінде жоғары фтор ШМК көрсеткішін 

байқауға болады екен.  

 

10 кесте – Қатты және газ тәрізді заттардың жану өнімдерінің рұқсат 

етілген шекті концентрациясы /II/ 

 

Зат 

ШМК,мг/м3 

Р.З. М.Р. С.С. 

Шаң - улы емес 10 0.5 0.15 

Көміршаң және көмір 

типтесSiО2(10% астам)  

бар 

2 - - 

Жаңғыш тақтатас күлі 4 - 0 

Күкірт диоксиді 10 0.5 0.05 

Азот диоксиді 2 0.085 0.040 

Көміртегі тотығы 20 5.0 3.0 

Бенз(а) пирен 0.00015 - 0.000001 

Бериллий    

Бор 6.0 - - 

Ванадий оксиды 0.1 - 0.002 

Германий 2 - - 

Кадмий 0.2 - - 

Маргарин диоксиды 0.3 0.001 0.0005 
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 10 кестенің жалғасы 

 

Зат 

ШМК,мг/м3 

Р.З. М.Р. С.С. 

Мышьяк 0,5 - 0,003 

Мышьяктың бесоксиді 0,3 - 0,003 

Сынап 0,01 - 0,0003 

Қорғасын 0,01 - 0,0003 

Сурьма 0,5 - - 

Таллий 0,01 - - 

Фтор 0,15 0,02 0,005 

Хлор 1 0,1 0,03 

 

3 Улы газдардан атмосфераны қорғау 

 

3.1 Атмосфераны қорғау 

 

Ауаны және су қоймаларды ластайтын заттардың шекті мүмкін 

концентрациясы (ШМК) санитарлық заңнамамен бекітілген. ШМК әрбір 

зиянды зат үшін бекітіледі.  

ШМК – бұл адам денсаулығына күнделікті ұзақ уақыт бойы әсер 

еткенде организмге аурулық өзгерістер және оның ұрпақтарына тұқым 

қуалаушылық ауруларды туғызбайтын, ауаның бірлік көлемінде немесе 

массасында зиянды заттардың максималды мөлшері. 

ШМК-нің екі түрі бар:  

1) ШМК максимальды бiр жолғы, сынамаларда 20 минут ағымындат 

өлшенеді;  

2) ШМК ортатәуліктік, яғни ортаөлшемді концентрация 24 сағатта.  

3) ШМК адамның тыныс деңгейімен анықталады, мг/м
3
-мен 

өлшенедi. 

4) Фондық ластану – қаралатын кәсіпорынның шығарындыларының 

есептеуінсіз болатын ластану. 

5) Әр лақтырып тасталатын зиянды заттар үшін келесі шарт сақталу 

керек. 

 

 ,

                                             (11)

 

6) мұнда, Сі - і-ші зиянды заттың жерге жақын концентрациясы, 

мг/м
3
; 
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7) ШМК – і-ші заттың ШМК мағынасы, мг/м
3
.  

 

11 кесте - Кей зиянды заттардың ШМК  

Зат ШМК орт.тәул./ ШМК макс.б 

Азот диоксиді NO2 0,04/0,085 

Бензопирен  C20H16 0,000001/– 

Ванадий пентаоксиді V2O5 0,002/– 

Күйе 0,05/0,15 

Шаң, күл 0,15/0,5 

Күкіртті ангидридSO2 0,05/0,5 

КүкіртангидридіSO3 0,1/0,3 

КүкіртсутекH2S 0,008/0,008 

Көміртек оксидіCO 3/5 

  

 Атмосферада зиянды заттардың  қатар кездесуі олардың улылығын 

арттыруы мүмкін. Мұндай заттар бір жаққа бағытталған әрекетті зиянды 

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

есептеудің қажеттілігі туралы талап енгізілген, яғни атмосферада бірдей 

уақытта бір жаққа бағытталған әректті біршнеше зиянды заттардың болуы 

келесі шартты қанағаттандыруы керек: 

 

 1....

2

2

1

1 
n

n

ПДК

С

ПДК

С

ПДК

C

                                       (12)

 

 

Осы уақыт жиынтықәрекетке ие келесі заттар бекітілген: 

1) күкірт диоксиді + азотдиоксиді; 

2) күкірт диоксиді + күкірт қышқылының аэрозолі; 

3) күкірт диоксиді + фторлы сутек; 

4) күкірт диоксиді + күкірт сутегі; 

5) күкірт диоксиді + фенол; 

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

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

 

  Аталған қосылулардан жылу энергетиктер үшiн ең маңыздысына 

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

өнiмдерінде iс жүзiнде әрқашан бiр мезгiлде кездеседі.  

 

3.2 Толық жанбаған өнім мен күкірт, азот, көміртектің 

диоксидтерінің атмосфераға таралуы 

 

Жанудың негізгі өнімі ретіндегі СО2 -нің шығарындылары улы болып 

қарастырылмайды. СО2-нің табиғи бөлінуі 14 млрд. жыл болып есептелінген, 

ал антропогенді пайда болуындағы мөлшері 15-20 млрд. жылдан аспайды. 
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Көмірқышқыл газының артық мөлшерінің болуы «жылыжайлық» эффектінің 

пайда болуын тудырады және кеңістікте өндірістік кешендердің 

микроклиматының өзгеруіне алып келеді. Қазіргі кезде бұл эффектінің сандық 

бағасы жоқ. 

Энергия қондырғыларының ең улы газ тектес қалдығы SO2 күкірт 

ангидриді болып табылады, ол ЖЭС-ның күкірт шығарындыларының 98-99% 

құрайды. Күкіртті қоспалардың жиналуы негізінен әлемдік мұхиттарда 

болады. Жану кезінде күкірт толығынан SO2-ге айналады. Электрофильтрден 

өтеді және атмосфераға таралады. Көміртектің қатысы болмаса SO2-ден SO3-

ке тотығу жүреді. Сумен қосылуы кезінде жерде қышқыл жаңбыр болып 

түсетін күкірт және күкіртті қышқылдарды береді.  

Атмосфералық өндіріс көздерінен түсетін және табиғат факторының 

есебіне байланысты түсетін шамалары тең, сондықтан ылғалды газдарды SO2-

ден тазарту мәселесі өзекті болып отыр. 

ЖЭС түтін газдарымен шығарылатын азот тотықтары жоғары 

температуралы процессті факелде (атмосфералық газдың фиксациясы), 

сондай-ақ отынның өзінің азотты қоспаларының тотығуы есебінен құрылады. 

Азоттың тотығы құбырдан шығарда 85 - 90% NО және 10-15 % қос тотықты 

азоттан тұрады. Атмосферада NO-дан NO2-ге жылдам тотығу бар, ол түтін 

газдарының табиғат пен тірі организмдерге теріс әсерін арттырады, себебі 

азот диоксиді улы болып табылады (3.2 кесте).  

Азот оксидтерінің қоршаған ортаға тигізетін негізгі теріс әсері - ультра 

күлгін ғарыштық сәулеленуді жұтатын озон қабатының каталитикалық 

бұзылуы, яғни 1 тонна NO2 сәйкесінше 1 мың тонна озонды бұзады. 

Қазіргі уақытта азот оксидтерінің антропогендік шығарындыларының 

үлесі атмосфераға түсетін NOx жалпы көлемінің 10% -нан аспайды, бірақ 

өнеркәсіптік ластану халықтың тығыздығы жоғары жерлерге түсетінін ескере 

отырып, түтін газдарымен азот оксидтерінің шығарылуын азайту маңызды 

болып келеді.  

Отынның жану режимдерін бұзу толық емес жану өнімдерінің пайда 

болуына әкеледі: көміртегі тотығы, көмірсутектерді (PAH) қамтитын көміртек 

тотығы, жартылай заттар, атап айтқанда, олардың ең улысы, канцерогенді-

бензапирен. Атмосфераға түтін газдарымен кіретін ПАК мөлшері отынның 

сапасы мен түріне байланысты: көмір брикеттері көмірге қарағанда 4-8 есе 

үлкен ПАК шығарындысын береді; ПАК шығарылымы сұйық отынды және 

газды жағу кезінде аз болған кезде, оның шамасыда  әлдеқайда аз. Бұл жану 

режиміне байланысты болады: химиялық қысыммен, түтін газдарындағы ПАК 

мөлшері 10-50 есеге көбейе алады. 

Бензапиреннің жану өнімдеріне шоғырлануы артық ауа 

арақатынасының артуымен күрт төмендейді. Оттегінің стехиометриялық 

мөлшері ауа-отын қоспасына жақындаған сайын, бензапирол 

концентрациясының күрт артуы байқалады. 

Атмосферадағы ПАК төменгі шөгінділерде, өсімдіктерде және тірі 

организмдерде жинақталған меншікке ие су объектілері мен топыраққа түседі. 
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Қазіргі уақытта ПАК-тің болашақ ұрпақтың денсаулығына әсері дәлелденді. 

Қатерлі ісіктермен (өкпе рагы) адам ауруының таралуы ПАК  мазмұнымен 

тығыз байланысты екенін көрсетті, бұл аурулардың үлкен бөлігі қалаларда 

және өнеркәсіптік орталықтарда байқалады. Өкінішке орай, энергетикалық 

сектордағы бұл шығарындылар бензапиреннің өте қауіпті заттардың класына 

жатқандығына қарамастан, қарсы емес.  

 

3.3 Күкірт оксидінің пайда болу шарты 

 

SO2 күкіртті ангидрид концентрациясы мен SO3 күкіртті ангидрид 

арасындағы қарым-қатынас жану өнімдерінде қызудың құйрықтық 

беттеріндегі күкірт қышқылының тоттануын бақылау арқылы анықталады. 

Мысалы, қазандық газ жүрісінде қатты отынды жағуды қазандықтан соң 

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

  

12 кесте – Қатты отынды жағатын кейбір электростанциялы 

аудандардағы SO2 концентрациясын үлестіру 

 Көрсеткіш 
ЭС-ға отын шығыны, т/сағ 

580 260 252 180 

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

2 Түтіндік құбыр биіктігі, м 120 105 120 150 

3 Құбыр арақашықтығындағы SO2 

концентрациясы, м  

500 

1000 

1500 

2000 

3000 

5000 

 

 

0,24 

0,23 

– 

0,3 

0,28 

0,17 

 

 

0,33 

0,38 

0,66 

0,31 

0,25 

– 

 

 

0,73 

0,51 

0,95 

1,06 

0,3 

– 

 

 

0,48 

0,6 

– 

0,7 

0,76 

0,6 

 

SO3мөлшері тек температура мен қышқыл мөлшерінен ғана емес, 

сонымен қатар жану өнімдеріндегі азот оксидінің концентрациясына да 

байланысты, яғни азот оксидтері қазандық газ жүрісі SO2  мен рекцияға түсе 

отырып SO3мөлшерін көбейте алады. Күндізгі уақытта күн сәулесінің әсерінен 

түтіндік құбырдан шыға берістегі SO2  SO3-пен қышқылданады да, H2SO4 

көшеді. 

Пайда болған H2SO4ОН пен азот оксидіне байланысты болады. 

 

3.4 Күкірт оксидтерінен түтін газдардың тазарту әдістері 

 

Атмосфераға күкiрт оксидінің кіру мөлшері  бастапқы отында күкiрт 

мөлшерiнен байланысты болады. Қатты отында күкірт 2 түрде кездеседі: Fe2S 

- колчедан күкiртi және FeS2 - пирит күкiртi. 
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 13 кесте - Энергетикада пайдаланылатын отындардың күкiрттiлiгi 

Тас көмір S
Р
= (0,3 ч6) % 

Сланецтер S
Р
= (1,4 ч1,7) % 

Торф  S
Р
= 0,1 % 

Мазут: аз күкіртті 

             күкіртті 

             жоғары күкіртті 

S
Р
<0,5 % 

S
Р
= 0,5 ч2 % 

S
Р
>2,0% 

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

 2 гр. S
р
–  0,5% дейін 

Қазанды-пештіотын: 

азкүкіртті 

күкіртті 

 

S
р 
≤ 0,5% 

S
р
до 1,1%. 

Сланецтімай S
р
 1% аспайды. 

  

Атмосфераға күкiрттi қосылыстардың шығарындыларын азайту келесi 

бағыттар бойынша жүруі мүмкiн:  

1) жоғары күкiрттi отындардың пайдалануының шектелуi; 

2) жағу процесiн таңдау; 

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

қымбат тұрады; 

4) түтiндік газдардан күкiрттi жою. 

Күкірттен тазартудың 200 – ден астам патенттелген тәсілдері бар.  

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

ұсталынады:  

 

Н2О + SО2 = Н2SО3 

 

Күкiрт оксидiнен газдарды тазартудың әдiстерi: 

- циклді (абсорбент регинирленіп циклға қайтып келеді, ал ұсталған 

күкірт диоксиді қолданылады); 

- циклдік емес (сорбенттің және басқа заттардың регенациясы 

жүрмейді). 

  Одан басқа тазарту тәсілдері құрғақ және ылғалды болыр бөлінеді.  

Сулы әкті әдiс – циклдiк емес. Газдың тазартуын 90%-ке қамтамасыз 

етедi. Бұл тәсіл күкірт қышқылының бейтараптануына негiзделген, ол  сiлтiлiк 

реагенттермен SО2 -нің еруі нәтижесiнде пайда болады   

     

Са(ОН)2 + SО2 → СаSО3↓ + Н2О          (ізбес) 

СаСО3 + SО2 → СаSО3 + СО2                          (ізбестеу) 

↓ 

СаSО4 

 

Түтiндік газдар ауажылытқыштан кейін күлтұтқышқа, содан соң 

күкіртті газдан тазарту үшін түтiн сорғыш арқылыскрубберге бағытталады. 
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 1 - тамшыаулағыш; 2 - жылытқыш; 3 - скруббер; 4 - суспензия дайындау багы; 5 - 

аралық сыйымдылық. 

 

13 сурет – Күкiрт тазартудың ылғалды тәсiлiнің сұлбасы 

 

Скруббер сумен таралады, құрамында ұсақ ұнтақталған әк пен 

бейтараптану өнімдері болады. Тазартылған газдар тамшыаулағышта 

шашыратқыш қоспадан босап, жылуалмастырғышта жылытылып, түтіндік 

құбыр арқылы атмосфераға лақтырылады. Скрубберден төгілген қышқыл 

сұйықтыққа таза сұйық қосылады. Уақыт өте келе шашырайтын сұйықтықта 

кальций сульфитінің кристалы мен ұшқыш күлдің қалдығы жиналады. Қатты 

бөлшектердің концентрациясы сұйықтық массасынан 10-15%-ға жеткенде, 

суспензияның бір бөлігі циклдан күл шығарғышқа апарылады.  

Барлық ылғалды тазарту әдістері кезінде кететін газдардың 

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

түтіндік құбырдан газдардың шығысынан кейін ыдырауды қамтамасыз ету 

үшін тазартылмаған газдардың жылытуы арқылы жүреді.  

Тәсiлдiң кемшiлiктерi: кальций сульфиді құбырларды гипстайды; 

скрубберді суғаратын суспензия тамшылары өлшенетін бөлшектерден тұрады; 

үлкен инвестициялық шығындар; үлкен алынатын аудан. 

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

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

Әдiстiң айырмашылық ерекшелiгi: процесте әкті сүттің толық булану 

үшін көп мөлшері қатысады.  

Реакцияның құрғақ өнiмдерi  тозаң күл аулағышта (13 сурет)  тұнып 

қалады, ал күкіртті газдан тазартылған газдар түтіндік құбырға өтеді. 8 
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түйінде қоспа термиялық қышқылданумен соңғы өнімге – яғни, құрылыс 

материалына өңделеді. 

Артықшылықтары: өнімді құрғақ күйінде алу, ағынды сулардың 

болмауы, реагенттің жоғары дәрежеде қолданылуы – әктің, бірқалыпты 

аэродинамикалық кедергісі.  

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

қондырғы көп орынды алады; реагенттің дәл дозировкасының қажеттілігі. 

  
 1 - температурасы 130-150 

о
С болатын кететін түтіндік газдар; 2 - газдарды алдын ала 

тазалау үшiн күл аулағыш; 3 - кептiргiш - реактор; 4 -аралық сыйымдылық; 5 - ұшпа күл; 6 

- әктiң ерiтiндiсiн беру; 7 – тозаң күл аулағыш; 8 - соңғы өнімге кальций сульфиті мен 

сульфат қоспасының термиялық өңдеуінің түйіні; 9 - соңғы өнiм; 10 - тазаланған түтiндік 

газдар. 

  

14 сурет – Күкiрт оксидтерiнен ылғалды-құрғақ тәсілмен тазартудың 

сұлбасы 

 

Құрғақ әкті әдiс - ең қарапайым және ең кіші капитал жұмсауларды 

талап етеді.  

Әдiстiң мәні: берілген отында күкірттің стехеометриялық құрамын 

шамамен 2 еседен арттыратын ізбестас  (СаСО3) немесе доломит 

(СаMg(CO3)2) қосылуы. 

Жанарғы: СаСО3 → СаО+ СО2 

СаО + SО2 + ½ О2→ СаSО4 

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

15 сурет – Құрғақ әкті әдiстің сұлбасы 
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Күкiрт екi тотығының бiр бөлiгi жанарғыда түзілген СаО-мен қатысады, 

бірақ бұл кезеңде көп бөлігі әлі қатыспайды. Қатыспаған кальций түтіндік 

газдардың ылғалдылығын жоғарылату жолымен бөлек реакторда 

активтендіріледі. 

Судың тозаңдануы, кальцидің қолдану коэффициентін барынша 

жоғарлату мүмкіндік беретін, реакцияға қатыса алатын шарттарды жасайды. 

 

СаО + Н2О → Са(ОН)2 

 

Са(ОН)2  + SО2  → СаSО3↓ + Н2О 

 

Са(ОН)2  + SО2 + О2 → СаSО4 + Н2О. 

 

Реакцияның өнiмi – көмiрдiң жағуы кезінде ұшпа күлмен араласып және 

ЭФ-да түтіндік газдардан жойылатын құрғақ ұнтақ. 

Түтiндік газдарды суландыруы ЭФ жұмысының тиімділігін жақсартады, 

соның нәтижесінде ЭФ-тан шыққан шаңды шығарулардың дәрежесі, бір 

көмірді жақан кезден қарағанда төмен болады.  

Артықшылығы: қарапайымдылығы, циркуляциясы жоқ, ағын сулар 

болмайды, соңғы өнім құрғақ болады, күкіртті газдың ұсталу дәрежесі жоғары 

45-90%, әр түрлі отын түрінде жұмыс істейді, қазандық типінен тәуелсіз, көп 

орын алмайды, үнемділік, шағын инвестициялық шығындар, арзан 

сорғыштың-ізбестастың пайдаланылуы.  

Кемшiлiктері: қыздыру беттерінде мықты шөгінділердiң және кальций 

сульфатының қалыптасуы.  

 

Магнезитті циклдiк тәсiл 

 

Тәсiлдiң мәнi: күкірт диоксидінің магний оксидінің (магнезитпен) 

суспензиясымен байланысы келесі реакция арқылы анықталады:  

 

МgO + SO2 = МgSO3. 

 

Пайда болған магний сульфиді қайтадан күкірт диоксидімен және сумен 

өзара әрекеттесіп, магний бисульфидін түзеді. 

 

МgSO3 + SО2+ Н2О = Мg(НSO3)2. 

 

Пайда болған бисульфид магнезитті қосу арқылы бейтараптанады: 

 

Мg(НSO3)2 + МgO = 2МgSO3 + Н2О. 

 

Температурасы 800-900°С кезінде күйдiрудiң процесiнде пайда болған 

магний сульфиді келесі реакция өнімдерін түзіп, термиялық жіктеуге 
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ұшырайды: 

 

МgSO3 → МgO + SO2. 

 

Магний тотығы процеске қайтып келеді, ал концентрирленген күкiрттi 

ангидрид күкірт қышқылына немесе қарапайым күкіртке өңделуі мүмкін.  

Түтіндік газдар (3.4 сурет) күкірт қышқылынан скрубберде 1 0,03 %-ке 

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

бисульфид ерітіндісі циркуляциялық жинаққа кіреді 3, одан ерітіндінің бір 

бөлігі тегеурінді бакке жіберіледі 2 және скруббердің сулануына қайтып 

келеді, ал қалған бөлігі бейтараптандырғышқа 4 магний сульфидін бөлу өтеді.  

 

 
 

ТГ - тазаланған газ; ТГ - түтiндік газдар 

1 - скруббер; 2 - тегеурiндi бак; 3 - циркуляциялық жинақ; 4 - 

бейтараптандырғыш; 5 - гидроциклондар; 6-таспа вакуум-сүзгiш; 7 - 

сығымдау-сүзгiсi; 8 - тазартылған ерiтiндiнiң жинағы; 9 - күйдiру пешi. 

 

16 сурет – Магнезитті тазалау әдісінің сұлбасы 

 

Әдiстiң артықшылықтары: түтіндік газдардың алдын ала 

салқындатуынсыз газдардың жоғары дәрежеде тазартудың (90-92%)  

мүмкіндігі. Магний сульфитiнiң күйдiруi ЖЭС-тан тыс химиялық кәсiпорында  

өндiруі мүмкін, өйткенi кептiрiлген және құрғаған кристалдар жеңiл 

тасымалданады. 

Кемшiлiктері: көлемінің үлкен болуы, күкiрт қышқыл өндiрiсiнiң және 
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қатты заттармен әр түрлі операциялардың болуы; кристалдардың кептіруі 

және гидратты ылғалдылықты жою үшін жылудың көп мөлшері қажет.  

Аммиакты - циклдiк тәсiл. Тәсiл қайтымды реакцияға негізделген: 

 

(NH4)2SO3 + SO2+ Н2О 2 NH4НSO3 

 
 

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

ерiтiндiнiң қайнатуы кезінде 97°С болғанда - керi бағытта жүреді.  

Артықшылығы: аммиакты - циклдiк тәсiл сұйытылған 100%-дық 

күкіртті ангидрид және амоний сульфатын алуға мүмкiндiк бередi.  

Кемшiлiктері: үлкен экономикалық шығындар, көлемін процестiң қиын 

жүруі, күкірттің абсорбциясы алдында түтiндік газдарды алдын ала терең 

салқындатудың қажеттiлiгі.  

 

Күкiрттiң тотықтарының шығуларын есептеу 

 

Әр қазанның түтіндік газдармен атмосфераға шығарылатын күкiрт екі 

тотығына г/жыл, г/с қайта есептегенде күкірт тотықтарының жалпы саны SO3 

және SO2.  

Мұндағы: В-қаралатын мерзім ішінде тұтынылатын отынның шығыны; 

т/жыл, г/с; S
Р
 - жұмыс массасына отын құрамындағы  күкiрт мөлшерi, %; з'

SO
2 - 

қазанда ұшпа күлмен байланысқан күкiрт оксидтерiнiң үлесi; з''
SO

3- сулы күл 

аулағышта жолшыбай қатты бөлшектердi ұстаумен жүретін күкірт 

тотықтарының үлесі. Құрғақ күл аулағыштардағы күкiрт тотықтарының үлесi 

(құрғақ инерциялы, электрофильтрлер, маталы сүзгiлер)  нөлге тең. Бұл үлес 

сулы күл аулағыштарда суғаратын судың және әкелінген күкіртті отынның 

ортақ сiлтiлiгінен тәуелді; з
СSO

2- күкiрт тазалағыш қондырғыларда ұсталатын 

күкірт тотықтарының үлесі: зОС және зК - күкiртұстағыш қондырғы мен 

қазанның жұмыс істеу сағ/жыл. 

 

3.5 Азот тотықтарынан түтіндік газдардың тазартудың әдістері 

 

Қазан жанарғыларындағы азот тотықтарының жасалуы 

 

Азоттың тотықтары түтiндік газдарда зиянды қоспа болып келеді. 

Қазан жанарғыларында отынды жағу кезінде, ауада және отын 

құрамындағы азот реакцияға бейім болады және оттегімен әрекеттесіп оксид 

құрайды.   

Жанарғыда азоттың келесідей тотықтары болады:   

 

NOx = NO + NO2 

 

Азот тотықтары отында және ауадағы азот есебінен азоттың  тотығуы 
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нәтижесінде пайда болады, сондықтан олар барлық отындардың жану 

өнімдерінде болады.   

Семенов-Зельдович – Франк-Каменецкийдің теориясы қазан 

жанарғыларындағы ауада азоттың тотығуы болатын оқиғалардың жиынтығын 

сипаттады. Ауадағы азот тотығуының шарты ретінде жоғары температурада 

жылуды жұту кезінде ауада оттегі молекулалары диссоциациясы болып 

келеді.    

 

молькДжO+OK>tO /49514732   

 

Атомдықоттегi азот молекуласымен әсерлеседі, эндотермиялық 

реацияның нәтижесінде пайда болған атомдық азот, оттегі молекулаларымен 

экзотермиялық реакцияға түседі: 

 

N2 + O2 → 2NO – 180 кДж/моль 

 

N2 + O → NO + N – 314 кДж/моль 

 

О2 + N → NO2 + 134 кДж/моль 

 

4.1 реакциясының нәтижесінде ошақ камерада негізінде азот тотығы 

(≈90 %) пайда болады, ал қалған азот тотығының бөлігін азот екітотығы 

құрайды. Азот екітотығының  жасалуы тотықтардың есебiнен болуы елеулi 

уақытты талап етедi және өте төмен температуралардың  кезінде  болады. 

Түтіндік құбырдың шығысында NOx құрамы ошақ камерамен салыстырғанда 

өзгермейді, тек атмосферада оның біртіндеп толық тотықтану процесі болады.   

Азот тотығының жалпы саны, ауадағы азот тотықтарының және  

отындағы азот тотықтарының тотығуы нәтижесінде пайда болатын азот 

тотықтарының суммасы ретінде анықталады.  

 

NO
T

NO
B

NO CCC 

                                   (13)

 

Азот тотығының жасалуының 3 кезеңі бар:  

1. жоғары температурада ауадағы азот тотығуының нәтижесінде азот 

тотығының жасалуы – термиялық; 

2. отынның құрамына кiретін азоттың тотығуы – азоттың жанармай 

тотығы; 

3. алаудың түбінде «шапшаң»азот тотықтарының жасалуы. 

Соған қатысты азоттың жанармай тотықтарының қатты әсері аз қуатты 

қазандарда орын алады, алаудың өзегiнде температуралары биiк емес және 

азоттың «әуе» тотықтарының жасалуы сол себептен аз болады. 

Отынның әртүрлі түрлерін жағу кезінде пайда болатын азот оксидтеріне 

ықпал ететін факторлар: 
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- отынның температурасы; 

- жану аймағында оттегiнiң шоғырлануы; 

- биiк температура аймағында жану өнiмдерiнiң болу уақыты; 

- отында азоттың болуы. 

Бұл факторлар өз кезегiнде ауаның артықшылық коэффициентінен, 

жану қондырғыларының құрылымынан, жану процесінің аэродинамикалық 

сипаттамаларынан, жану ошағының өлшемінен және жылулық кернеуінен, газ 

ағындары мен қыздыру беттерінің  арасындағы жылуалмасу шарттарынан 

тәуелді болады. 

Жану аймағыда болу уақытының көбеюi NOx жасалуының өсуiне алып 

келедi. NO шоғырлануы газды - әуе алауының ең жоғары температурларының 

аймақтарынан максималды мәнге ие болады. 

 

 
 

17 сурет - Азот тотығына өтетін, отынды азоттың үлесінің тәуелдiлiгi 

   

Суреттен көрініп тұрғандай, отында азоттың аз мөлшері болғанда азот 

тотығының толық конверсиясы болады. Отындағы азот құрамы 1 – 1,5 % 

дейін өскенде температура мен жағатын отын түріне тәуелді конверсия 20 – 

25% дейін төмендейді.  

Қорытынды: Отындық азот неғұрлым аз болған сайын, азот тотығына 

өту соғұрлым жоғары болады. 

 

Азот тотығының шығарындыларын төмендетудің әдістері 

 

Ошақ процесiнің арнайы ұйымы, жануы кезінде пайда болған азот 

тотықтарының мөлшерін айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді.  

Ошақта температуралық деңгейдi төмендету. Бұл тәсiл табиғи газды 

жағатын қазандар үшiн тиiмдi. Бұл әдiс, от жағуда температураны азайтатын 

екi түстi экранды қолданудың көмегімен және биіктік бойынша бiрнеше 

қабаттардан тұратын ошақтарды қондыру жолымен жүзеге асырылады. 

Түтiндік газдардың рециркуляциясы. Мәні: темепературасы 300°С - 

400 °С кезінде сулы экономайзерден  кейiн газдар таңдалады және арнайы 

рециркуляциялық түтiн сорғыш арқылы ошақ камерасына беріледi. 

Рециркуляцияның газдары ауаның жылдамдығымен ошақтың жеке 

перифириялық арнасына жіберіледі. Түтiндік газдардың жалпы мөлшерінен 
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15-20% рециркуляциялайды. Әдiстiң тиiмдiлiгi 50%. 

Ылғал немесе будың ошаққа бүркуi ауаның жалпы мөлшерінен  5-10% 

құрайды. 

Әдiстiң артықшылықтары: қарапайымдылығы, реттеудiң жеңiлдiгi, 

шығындардың аз болуы. Газ-мазутты қазандарға NOx шығарындыларды 20-

30%-ға азайтуға мүмкіндік бередi.  Кемшiлiктері: бу түзiлуге жылудың 

шығындары талап етіледi, шығатын газдармен жылудың шығындары артады. 

Қатты отынды жағу кезінде нәтижесі аз.  

Екi сатылық жағу. Барлық ошақтар арқылы ауаның кемшілігі ( = 0,8 

ч 0,95) бар отын жіберіледі, NOx түзілуі үшін оттегінің жетпеуі сияқты. Ал 

алаудың түпкі бөлiгiне, отын толық жану үшiн ауа енгізеді. Әдістің тиімділігі  

40-45%.  

Ошақта Nox-тің қалпына келтiруі арқылы отынның сатылы беруі 

 

3  = T = 1,2 

2  = T = 0,9 

1  = T =1 

                                          (14)

 

 

1 – негiзгi ошақтардың қондыру аймағы; 2 - СО және Н2 – нің пайда болу 

есебінен қалпына келтiретін аймақ; 3 - СО және Н2 жағудың аймағы. 

 

 
18 сурет - Отынның сатылы беруi кезінде ошақтардың орналастыру 

сұлбасы 
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ВVVд - ауа шығыны коэффициенті. 

Ошақта ( T  =1) негізгілерден жоғары көмір тозаңды жанарғыларда (18 

сурет) қосымша жанарғыларды ( T = 0,9) қондырады, оған ауа кемшілігі бар 

отынның бір бөлігі жіберіледі және соның нәтижесінде СО және Н2 түзілуінің 

есебінен қалпына келтіргіш аймақ пайда болады. Одан жоғары жағуды аяқтау 

үшiн қажеттi үшiншi реттiк ауаны енгiзу қалақшалары орналасады ( T = 1,2) - 

СО және Н2 -нің жану аймағы.   

Жану қондырғысының құрылымы алауда отынның жалындау 

қарқындылығын, отынның ауамен араласу жылдамдығын және жану өзегінде 

температуралардың максималды деңгейін анықтайды; 

Жоғары концентрациялы (10-30 кг шаң/1 кг ауаға) шаңның диаметрі 60-

90 мм құбырлар арқылы ошақтарға берілуі NОx-тің 20% төмендеуіне алып 

келеді. 

Ошақта ауа шығынының төмендеуi. Отынның барлық түрлері үшiн 

қолданылады.  =1,03 ч 1,07 кезінде ошақта оттегі концентрациясы 

төмендейді, демек NOx концентрациясы да төмендейді. Бұл тәсiлдiң 

қолдануының негізі мыналарда жатыр: шығатын газдарда жану өнiмдерiнің 

пайда болуы, шығарындыда отынның болуы артады, қыздыру беттерінің 

қождану қарқындылығы артады, экрандардың жоғары температуралы 

коррозиясы.  

Ауаның төменгі шығынымен ошақтардың жұмыс істеу шарты – әр 

ошаққа отын мен ауаның дәл мөлшері; ошақта ұйымдаспаған сорудың 

болмауы; ошақ камерада газ тығыздығының жоғары болуы.  

Отынның 700°С-қа дейін алдын-ала жылытуы. Бұл әдіс NOx 

шығарындыларын – 2-2,5 есе азайтуға мүмкіндік бередi. Ұшпа заттардың 

алдын – ала (от жағуға дейiн) бөлінуі арқылы нәтижеге жетеді.   

NOx тотықтарын басуын әр әдiсі от жағу процестерінің күрделілігімен, 

ошақтардың құрылысының, жанарғы қондырғыларының және отынның 

қасиеттерінің әр түрлiлiгімен байланысты көптеген қиыншылықтарды 

тудырады. NOx түзілуін басу жолымен отынды жағу процесiнде 

шығарындылардың төмендеуіне жетуге болмайды, олардан тазартуды 

қолданылады.  

 

3.6 Азот тотықтарынан газдарды химиялық тазартудың әдістері 

 

Түтiндік газдардың NOx-тан тазартудың химиялық әдiстері келесідей 

ажыратылады: 

1) тотықтырғыш, азот тотығының диоксидке тотығуына негізделген;  

2) қалпына келтiргiш, катализаторлардың қолдануымен немесе оларсыз, 

NOx-ті азотқа және оттегіге дейiн қалпына келтiруіне негiзделген. 

Мұнда таңдаулы каталитикалық қалпына келтiру (ТҚК) және таңдаулы 

каталитикалық емес қалпына келтіру (ТКеҚк) деген 2 түрі бар. 

Катализатор ретінде титан, молибден, вольфрам, хром, ванадий 

тотықтары қолданылады; 
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3) сорбциялық, әртүрлі сорбенттермен NOx-ті жұтуға негізделген. 

Абсорбция - көлемдік жұту. 

Адсорбция - беттік жұту. 

Сорбциялық әдістер - қымбат, сондықтан қолданылмайды. 

 

Аммиакты әдiс (қалпына келтiргiш). Мәні NOx-ті аммиактiң көмегiмен 

қалпына келтiруде.  

Бұл әдіс белгілі температурада аммиактың азот тотығымен өзара 

байланысында келесi реакциялар бойынша негiзделген:  

 

4NO + 4NН3 + О2 → 4N2 + 6Н2О 

 

6NO2 + 8NН3→ 7N2 + 12Н2О 

 

NO + NO2 + 2NН3 → 2N2 + 3Н2О 

 

900°С-1100°С жоғары температураларда реакциялар өте жылдам, ал 

катализаторларсыз секундтар арасында жүреді. 

Одан жоғары температураларда аммиактың жіктелуі жүреді, 

нәтижесінде қосымша азот тотықтары пайда болады.  

Төмен температураларда (573К -723К) реакция кенет баяулайды және 

аммиак түтіндік құбырға шығарылады. Тек катализаторлардың қатысуымен 

ғана өте төмен температураларда азот тотығының ыдырау реакциясы белсенді 

жүреді.  

Катализатор ретiнде түйіршік немесе пластина түрінде кездесетін әр-

түрлі металдардың тотықтары қолданылады. Азот тотықтарының ыдырау 

тиiмдiлiгі катализаторлардың көмегімен 90%-ға жетедi. Бірнеше мың жұмыс 

істеу уақытынан кейін катализатордың тиімділігі төмендейді, сол үшін тағы 

блок қатарын қосады.  

Реакцияның уақытын қысқарту үшiн, аммиактың түтіндік газдармен 

жақсы араласуын қамтамасыз ету керек.  

Аммиак қыздыру беттерiнен еркін көлемге, қазанның газ жолының 

жоғарғы бөлігінде буқыздырғыш аймағында газдармен немесе бумен беріледі. 

Аммиактың азот тотығына стехиоөлшегiш қатынасы келесідей: 

 

                                                   (15)

 

Салмақтық шығын: азот тотығының 1 бөлiгiне аммиактың 0,5 бөлiгi. 

Әдiстiң артықшылықтары: ПӘК-тің жоғары болуы, тазартудың 

таңдаулылығы, аласа эксплуатациялық шығындар. 

Кемшiлiктері: концентрациясы 20 мг/м
3 

дейін болатын аммиактың 

тазартылған түтіндік газдарға өтуі. Түтіндік газдарда күкірт тотығының болуы 

– аммоний бисульфитінің түзілу мүмкіндігі; аммиактың мөлшерінің дәлдігінің 
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қажеттілігі; қымбат бағалы катализаторлардың қолдануы.  

Озонды әдiс (тотықтырғыш) бір мезгілде түтіндік газдардың азот және 

күкірт тотықтарынан тазарту. 

Тәсiлдiң мәнi: төменгi азот пен күкірт тотықтарының озонмен тотығуы. 

Түтiндік газдар күл тазалағыштан өтіп, озондық қондырғыға жіберіледі, 

ол үш сатылы Вентури коагуляторынан және тамшы жинағыштан тұрады. 

Газдар бір мезгілде сұйықтық пен озон сияқты коагуляторға жіберіледі. 

Озонмен тотығу нәтижесінде төменгi азот тотықтары NO және NO2 жоғарғыға 

өтедi, негiзiнен N2O5-ке. SO2 бiр мезгiлде SO3-ке тотығады. 

 Сумен әрекеттесу нәтижесінде азотты және күкірт қышқылдарының 

қоспасы түзіледі. Бұл қоспаны аммиакты суды енгiзу арқылы 

бейтараптандырады. Бейтараптану нәтижесінде алынған нитрат және сульфат 

қышқылдарын тыңайтқыштар ретінде пайдалану үшін циклдан шығарады: 

NH4NO3 және (NH4)2SО4. Бұл тыңайтқыштар бiр мезгiлде күлдің 

микроэлементтерiмен байытылады.  

Әдiстiң кемшiлiгi: озон өндірісінің жоғары энергосыйымдылығы, ол 

энергоблок қуатына 6-10% жетеді, күкірт және азот қышқылдарының 

қоспасының коррозиялық агрессивтілігі.  

 

Азот тотықтары шығарындыларын есептеу 

 

Қатты, сұйық және газтәріздес отынды жағу кезіндегі әр қазаннан 

түтіндік газдар арқылы шығарылатын азот тотықтарының жалпы мөлшері. Бу 

өндіргіштігі 30 т/сағ-тан жоғары қазандар үшін арналған:  
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мұндағы В - отын шығыны, г/с, т/жыл; 

К- азот шығысын сипаттайтын коэффициент (кг/гр ш.о). 

 

Бу өндiргіштігі Д 200т/сағ тең және одан жоғары болатын, газ және 

мазутты жағу кезінде жүктемелердің барлық ауқымындағы қазандар үшiн 

арналған: 

,

                                                (17)

 

мұндағы, Дн, Дф қазанның (корпустың) номиналды және нақты 

буөндіргіштігі, т/сағ;   

Бу өндiргіштігі 30 –дан 200 т/сағ-қа дейін қазандар үшін: 
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                                                  (18)

 

Сужылытқыш қазандар үшін: 

 

                                                          (19)

 

 

Qн және Qф  - қазанның номиналды және нақты жылулық өнiмдiлiгi, 

ГДж/ч; 

q4  - механикалық шала жанудың әсерінен жылудың шығыны,%; 

 1 – азот тотықтарына шығатын жандыру отынының сапасын ескеретiн 

әсер коэффиценті; 

т 1,25 жағдайында 1=0,178+0,47 N
г
; 

т 1,25 жағдайында 
251

N4701780 тг
1

,
),,(


  ; 

мұндағы N
г
 - отында жанармай массасындағы азоттың құрамы, %; 

 2 - ошақтардың құрылымын ескеретiн коэффициент: тураағынды үшін 

 2 = 1, вихрлі үшін  2  = 0,85; 

 3 – қож шығарудың түрінің коэффиценті; 

1  - от жағуға олардың беруiне байланысты айналып шығатын газдарын 

әсерiн сипаттайтын тиiмдiлiк коэффиценті. Төмен температурада отынды 

жағу 1  = 0; 

2  - негiзгi шiлтерлерiнен басқа ауаның бiр бөлiгiнiң беруiнiң жанында 

азот тотықтың шығуларын сипаттайтын сұйылту коэффиценті, сызба бойымен 

анықталады; 

r – түтiндік газдардың рециркуляция дәрежесi, %; 

АЗ  - азот тазартқыш қондырғыдағы ұсталатын азот тотықтарының 

үлесі; 

Коч - азот тазартқыш қондырғының және қазанның жұмыс істеу 

уақыты,сағ/жыл; 

30 т/сағ кем емес азот тотығын шығаратын өнімділігі шағын қазандар 

үшін есептеледі; 

 

  1001,0
22 NOH

р

NO KBQM

                                (20)

 

К
2NO -1 ГДж жылуда қалыптасатын, азоттың тотықтарының сипаттайтын 

саны кэффиценті; 

 – техникалық шешiмді қолдану нәтижесiнде азот тотықтарының 

шығуларын дәрежесiн төмендетудi ескеретiн коэффицент.  
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3.7 Басқа зиянды шығарулардан түтіндік газдарды тазарту 

 

Органикалық отындарды жағуда пайда болатын басқа да зиянды 

шығарындылардың арасында көміртек тотығы мен бензопирен ең үлкен мәнге 

ие. Табиғи газдың жануы өнiмдердегi көмiртек тотығының шоғырлануын 

шамамен 0,02% құрайды, q3=0,1% химиялық кем жанудан болатын жылу 

шығынымен бiрге жүредi. Сонымен бірге, 10
7
 м

3
/күн табиғи газды жағатын 

тәртіпте жұмыс жасаған жағдайда 30-40 т/күн көміртек тотығы атмосфераға 

түседі. 

Әдеттегідей, қазан қуатының азаюымен шығатын газдағы көміртегі 

тотығының шоғырлануы өседі. Көмiртек тотығының ауада шоғырлануы 

жағдайында улау - 0,01-0,02 % , есінен тану- 0,2 %. 

Жану өнімдеріндегі көміртегі тотығының шоғырлануына әсер етеді: 

қазан қуаты, отын түрі, ошақ камерасының аэродинамикасы, ауа-отын ағынын 

араластырудың тиiмдiлiгi, алаудың температурасы, алауға қатысты қыздыру 

бетінің орналасуы және т.б. 

Химиялық кем жануды нөлге дейiн азайту, демек, көміртек тотығы 

шығуын азайтатын тәртіпке ошақ камерасын келтіру керек. 

 

Көміртек тотығының шығуын есептеу 

 

Әр қазанның атмосфераға түтiндік газдармен лақтырып тасталатын 

жағуда қатты, сұйық немесе газ тәріздес отынмен анықталады. 

Әрбір қазанмен қатты, сұйық немесе газ тәріздес отынды жаққандағы 

атмосфераға шығатын түтіндік газдардағы көміртегі тотығының көлемі, 

есептеледі: 

 











100
1001,0 4q

BCM COCO

                                      (21)

 

ССО – қазаның эксплуатциялы жұмыс кезеңіндегі қатты, сұйық немесе 

газ тәріздес отынды жаққандағы шығарылымы, кг/т немесе кг/1000 м
3
; 

В – қарастырылып отырған кезеңдегі отынның шығыны, т/жыл, 1000 

м
3
/жыл; 

q4 – химиялық кем жану шығындары; 

 

1013

3

R

H
CO

QRq
C




                                                (22)

 

q3 – химиялық жанудан жылудың жоғалтуы, %; 

R – отынның химиялық толық жанбауы әсерінен, түтіндік газдардағы 

шала жану өнімдерімен шартталған, жылудың жоғалу үлесін ескеретін 

коэффицент. Қатты отынға R = 1, газдарға R = 0,5, мазутқа R = 0,65; 
R

HQ  - төмен жану жылулығы, кДж/кг. 

Бензапиреннің ацетелиннен және басқа көмірсутегілерден жасалу тетігі: 
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Ацетилен: 10С2Н2 → С20Н16 + 2Н2 

Метанның пиролизы: 20СН4 → 10С2Н2 + 30Н2 → С20Н15 + 32Н2 

 

Бенз(а)пирен жану режимдерінде күйе қалыптасумен қатар 

қалыптасады. Оның көлемі ошақтағы ауаның артығына, оттың 

температурасына байланысты. Жақсы реттелген жағу құрылғысында 

бенз(а)пирен шығарылымы 0,4∙10
-4

 мкг/м
3 

жану өніміне асады. Бенз(а)перин 

ацетонда, бензолда, толуолда және басқа еріткіштерде жақсы ериді. ФПП-15 

мата сүлгілерімен ұсталуы мүмкін.  

Кез келген ошақ - қазан, пеш, кептiргiш зиянды заттардың шығуларын 

минимумды қамтамасыз ету мақсатымен жөндеуден өтуi керек және 

экплуатациялық қызметшiлер үшiн режимдi картаны құрастыру керек. 

 

3.8 Табиғат пен адамға зиянды шығындылардың әсері 

 

Биосфераға атмосфераның төменгі қабаты және су мен жер бетінің 

жоғарғы қабаты жатады.  

Атмосфераға тек ЖЭС шығарындылары ғана емес, сонымен қатар басқа 

да өндірістік кәсіпорындардың, моторланған көлік және адам іс-әрекетінен 

пайда болатын басқа да зиянды шығарындылар түседі. Бұл шығарындыларды 

антропогендік деп атайды, одан басқа табиғи шығарындылар да болады.  

Атмосфераға түсетін табиғи және антропогендік компонентердің 

масштабы шамалас. Дегенмен, өнеркәсiп халықтың көп шоғырланған 

аудандарында атмосфераға ауаны ластайтын заттарды шығарады. Өндірістік 

ластану жердің бірлік ауданында табиғи ластанумен салыстырғанда көп 

болады.  

14 кесте 

Компонент Табиғи, т/ жыл Индустриялық, т/ жыл 

Көміртек екі 

тотығыСО2 

7∙10
10

 1,5∙10
10

 

Көміртек тотығыСО - 2∙10
8
 

Күкіртті  газSO2 1,42∙10
8
 1,09∙10

8
 

NOх 1,4∙10
9
 6,5∙10

8
 

Шаң (0,77ч1,2) ∙10
9
 (0,1ч0,2) ∙10

9
 

 

Бұл 78,03% азот, 20,99% оттегі, 0,04 % көмiрқышқылының қос тотығы 

және 1% инертті газдар. Атмосфералық ауада әртүрлi ластағыштардың  

жоғары дәрежеде болуы оттегі құрамын төмендетумен бүкіл тірі ағзаға кері 

әсерін тигізеді. Атмосфераның ластануының кері әсерi адамдар және 

жануарлар денсаулығының нашарлауымен, ауылшаруашылығының 

өнімділігінің төмендеуімен байқалады. Зиянды заттардың әсеріне орманды 

қоныстар да ұшырайды. Атмосфераның ластануы құрылыс 

конструкцияларының коррозиялық процестеріне, ғимараттар мен 

құрылғылардың бұзылуына әсер етеді. 
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 15 кесте – Атмосфераның ластануына әртүрлi салалардағы  

кәсiпорындардың рөлі 

Кәсіпорын Атмосферағазиянды заттардың түсуі, 

% 

ЖЭС жәнеқазандықтар 27 

Қараметаллургия 17 

Мұнай өндірісі 16 

Автокөлік 12,5 

Түсті металлургия 10 

Өндірістікқұрылыс материалдары 5 

Көмір өнеркәсібі 2,5 

Химия өнеркәсібі 1,3 

Басөалар (с/х қондырғылар, 

жылытқыш агрегаттар, кептіргіш 

қондырғылар) 

8,7 

Барлығы 100 

  

15 кестеден көрініп тұрғандай, атмосфераның ластануының негізгі 

бөлігін органикалық отынның базасында жұмыс жасайтын технологиялық 

процесстер және өндірістің жалпы шығарындыларының 3/4 бөлігін құрайды. 

Шығарындылардың  әсерінің екі негізгі түрлері бар: локальды және 

глобальды (жалпы). 

Локальды әсер қоршаған ортаға және адамға диаметрі 20-50 км болатын 

ауданға таралады (биік түтін құбыр кезінде). 

Глобальды берілген ЖЭС және одан кез келген қашықтықта орналасқан 

кәсіпорынның әсері биосфераға таралады. 

 

Зиянды газ тәріздес қоспалардан жану өнімдерінің тазартуы 

 

Тазарту әдiстерi активті және пассивті болып бөлінеді.  

Активті – техникалық шешімдерді қолдану арқылы (күл аулағыштар, су 

тазартуының технологияларын қондыру және т.б). Пассивті - биік түтiн 

мұржалар арқылы түтіндік газдардың ыдырауы жатады.   

Зиянды заттардың жалпы жойылуы 

Ауаның атмосферасын ластайтын  КЭС-тің газдың түтіндерінен 

шығатын зиянды заттар түтін, күкірт және азот болып табылады. 

3.6-кестеде КЭС-тегі зиян заттардың жалпы мәні келтірілген. Мұнда 

КЭС ауаны ластайтын шектеулі зиянды заттардың кестесі берілген. 2.2-

кестеде бірінші блоктың есебі көрсетілген. 
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16 кесте – Зиянды заттардың жалпы жойылуы 

Электростанция-

лардың атауы 

г/сек SO2NOХ т/тәулігіне 

SO2, NО, 

күл 

т/айына 

SO2, NО, 

Күл 

КЭС Жазғы мерзім 

133,63 

 

11155,83 

34646,64 

КЭС Қысқы мерзім 

15289,94 

 

1320,94 

39630,43 

 

Жылу электростанциялары дүние жүзінде 1/3 аса жанармай алса, бұл 

атмосфераға ғана емес, сондай-ақ биосфераға да толықтай кесірін тигізеді. 

Электростанцияның қоршаған ортамен байланысы зиянды газды түтіннің 

атмосфераға таралуынан байқалады. Олардың құрамында зиянды 

компоненттер, ластанған судың буы тағыда басқа ластағыштар бар. 

Атмосферны ангидридадан сақтау үшін жылу электрстанциаларында 

қазіргі уақытта биіктігі 180, 250, 420м  түтіндік трубаларымен қамтамасыз ету 

қарастырылып жатыр. 

Күкіртті ангидридаларды тоқтатудың бір шарасы ол жанған жанар 

майды күкіртсіздендіру болып табылады. Бірақта тазартудың бұл шарасы 

әліде жеткіліксіз жұмыс істеуде. 

Тығыз жанармайды жандыру кезінде көміртек және сутегі 

қышқылдарымен қоса атмосфераға жанған жанармайдың бөлшектерінен 

ұшқыш күлдер, күкірт және қатты бөлшектер, ванадия қосылғыштары, натрий 

тұздары және де тазартылу кезінде бу генераторында пайда болған  

қалдықтар, бөлініп шығарылады. Бұл қалдықтардың көпшілігі ұлы заттарға 

жатады. Бұл қалдықтар адам өмірімен табиғатқа аз концетрацияда болса да 

зиянын тигізеді. Біздің еліміздегі жылу электростанциясынан көптеген 

қалалар құрастырма жылу және электр қуатын алуда. 

Өнімді құрамалау электр қуаты жылу жанармай шығынын қысқартып 

жандыру шарасын толықтырады. Атмосферадағы көптеген пештерден 

шығатын газды түтіннен атмосфераның қабатын қорғайды. Сонымен бірге 

ЭЖЖ жанармайдың көлемін артырады. Сондықтан зиянды заттардың 

концентрациясын азайту шараларын қолдану керек болып отыр. Қоршаған 

ортаны қорғау үшін оларды ластау ретіне қарай орналастыру. Өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды үлкен қалалардан аз қоныстанған және жерді аз қолданатын 

районға көшіру, КЭС, ЭЖЖ-ті типографиялық аймағы мен желдің соғуына 

байланысты орналастыру; құру жобасын экологиялық шарты бойынша, 

адаммен өсімдікке зиянын тигізбейтін жерге құру керек. Өндірісте 

нормативтеріне бақылау жүргізу. 

Атмосфераны ластайтын заттарды бақылау нормативтерін сақтап, 

олардың қай жерден шығарылатын қарастырып, әр лақтырылған заттын 

зияндылығын көлемін зерттеп олардң нәтижесін норматив бойынша 

салыстыру. Ұйымның электр станция есеп ережесі бойынша, зиянды 
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заттардың шығарындыларымен түтін шығатын мұржалар, шығарындыларға 

есеп беру және оларға баяндама жасау, бақылау станцияларымен жан-жақты 

кірістірілген кәсіпорындар жүктеледі. 

Заттарды бақылау үшін нормативтік жобалық сызбасы қарастырылады. 

Бұл жобада бақыланатын заттар, методикасы және бақылаудың тиісті 

жүргізілуі, сынауды алынатын жері көрсетіледі. Шығарындыларды бақылау 

тоқтаусыз, әр ай сайын, оған қоса бір айдағы максималды шығарындылары 

бақыланады. Азот пен күкірт қышқылын максималды және валдың 

шығарындылары әдейі арналған құрылғылармен өлшеніп, түтінді газдардың 

құрамында осы заттардың қаншасы бар екенін анықтайды. 

Валадия қышқылының есептік валдық шығарынды жолмен, түрімен 

және қышқылдарға сонымен анықталады. 

Түтінді газдарды тексеру үшін, шығарындылардан түтін сорғышпен 

алынады - қазанның максималды немесе минималды жақындығына 

байланысты өлшенеді. Түтінді газдардың құрамындағы оттегінің 

концентрациясын анықтау үшін ауаның коэффиценттің кету жолына 

байланысты газдың шығынын жасанды жолмен есептейді. 

ОЙД – 90 белгілегендей «ЭЖЖ, ЖЭС-те қазіргі уақытта түтінді 

мұржалардан тамшылау алынатын орын жоқ. Бірақта барлық қазандық 

агрегаттардан шығатын құрылғылармен қамтамасыз етілген. Ластайтын 

заттардың көлемі, әр қазандық агрегаттардан есептелініп, зерттеліп, 

анықталады». Әр шығарынды электро станцияға толықтай қосылған мұржа 

арқылы жеке қазаннан анықталады. Бір айда шығарындыларды есептейтін 

келесіде көрсетілген: 

- Жанармай шығыны – ӨТБ бойынша; 

- Күлділігі, күкірттілігі, жанармайдың химиялық зертханадағы 

калориясы; 

- Жарты ай ішіндегі қазандарды пайдалануы мен басқа да 

«Техэнерго» жұмысының көрсеткіші; 

- Бір ай ішіндегі максималды шығарындылардың көрсеткіші, 

түтінді мұржаға қосылған кателдердің тәулік ішінде ең көп ластайтын 

жанармай қалдықтары. Басқа көрсеткіштер – тәулік ішінде қанша максималды 

жанармай жұмсалғанына қарай анықталады. 

Электр станция атмосфераға қанша ластаушы заттар шығарылатын 

есептеп, қадағалайтын арнайы формада журнал жүргізіледі. 

 

3.9 ШМК нормаларының есептеу әдестемесі 

 

ШМК шамасының пайдаланылуы, бұл концентрацияларды қандай 

шығарынды көзi және бұл көздер уақыт бірлігіне қанша шығаратын деген 

сұраққа жауап бермейдi.  

Шектен мүмкін концентрация – максималды бір жолғы (г/с) немесе 

жылдық (т/жыл) шығарынды, әр шығарынды көзіне және кәсіпорын үшін 

бекітіледі. Максималды  бiр жолғы және жылдық ШМК барлық зиянды заттар 
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көздерінен ШМК-дан аспайтын зиянды заттар концентрациясын қамтамасыз 

ету керек. Егер ШМК қамтамасыз етілмесе, онда ШМК орнына уақытша 

келісілген шығарынды есептеліп, бекітіледі. Кәсiпорынның максималды бiр 

жолғы шығулары алдыңғы 2-3 жылдарда оның ең үлкен орташа тәулiктiк 

жүктемесiмен анықталады. Бұл жағдайда шығарындылар, барлық ұйымдасқан 

көздің шығарындыларының сомасы сияқты анықталады. Зиянды заттардың 

жылдық шығарындылары берілген кезең отындық баланстың сипаттамалық 

құрылымының ең үлкен отын шығыны бойынша, отынның ортақ мәнді 

сапасы, қазандардың орташа жылдық жүктемесі және түтіндік газдарды 

тазартудың орташа эксплуатациялық дәрежесі бойынша анықталады. 

 

Шекті рұқсат етілген концентрациялар 

 

Әлемнің өнеркәсіптік дамыған елдерінің көпшілігінде атмосфераны 

ластаушы заттардың шығарындыларын заңды түрде шектейді. Бұл 

шектеулердің критерийі атмосфераның жерге жақын қабатындағы әртүрлі 

заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШРК) болып табылады. 

Жеке заттар үшін ШРК нормативтерін белгілеу кезінде атмосфералық ауада 

оның тиісті санының болуы адамға, жануарлар мен өсімдіктер әлеміне, 

климатқа, атмосфераның жағдайына және т.б. теріс әсер етпейтінін негізге 

алады. Алғаш рет бұрынғы КСРО-да 1951 жылы, содан кейін әлемнің басқа 

елдерінде де ластаушы заттардың үлкен санының ШРК нормативтері 

белгіленді. Қазіргі уақытта БР-да 400-ден астам заттар бойынша ШРК 

нормативтері жұмыс істейді. Сондай-ақ, атмосфералық ауада жекелеген 

заттардың (қоспалардың 50-ден астам комбинациясы, мысалы, азот диоксиді 

мен монооксиді, мазут күлі, күкіртті және күкірт ангидриді, азот монооксиді) 

бірге болған кезде шығарындылардың уыттылығын жиынтықтау әсерінің 

ережесі белгіленген. 

Жұмыс аймағы үшін ластаушы заттардың, елді мекендер, аумақтар, 

курорттар, демалыс аймақтары. 

Максималды бір реттік ШРК бар, онда адамдардың ауаның ластануына 

реакциялары оларға 20 минуттық әсер ету кезінде және шектеусіз ұзақ әсер 

ету кезінде теріс салдарсыз орташа тәуліктік болады. 

Әртүрлі елдерде атмосфераны ластайтын заттардың ШРК нормативтері 

белгіленді, олардың деңгейлері орам асты заттарымен айтарлықтай 

ерекшеленді.  

Бірлескен болған кезде жиынтықтау әсері: азот диоксиді және күкірт 

диоксиді, азот диоксиді және оксиді; күкірт диоксиді және мазут күлі 

(ванадийге қайта есептегенде) болады. Бұл ретте, құрамдастырылған әсер 

коэффициенті 1,65 толық емес жиынтықтау әсері бар күкірттің, азоттың, азот 

оксидінің, мазут күлінің (ванадийге қайта есептегенде) бірге қатысуымен 

атмосфераға зиянды заттардың шығарылуын нормалау мәселелері бойынша 

қолданыстағы нормативтік құжаттарға нақтылауға сәйкес күкірт пен азот 

диоксидтеріне қатысты жиынтықтау әсерін тексеру талап етілмейді. 
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01.09.1998 жылдан бастап  БР ластаушы заттар тізіміне қосымша 

енгізілді, оған сәйкес ЖЭО түтін алауы атмосферасында шашыраған кезде 

азот оксидінің диоксидіне трансформация коэффициенті және 

қазандықтардың ең жоғары жерге жақын концентрациясын есептеу кезінде 

орташа (орташа тәуліктік, орташа айлық, орташа жылдық) - 0,6 тең. Күкірт 

және азот диоксидтерінің ШРК қатысты толықтырулар енгізілді (3.7 кесте). 

 

17 кесте 

Атауы ШРК, мг/м
3
 Қауып-қатер 

классы Ең жоғары– 

бір реттік 

Орташа 

тәуліктік 

Орташа 

жылдық 

Күкірт 

диоксиді 

0,5 0,2 0,05 3 

Азот диоксиді 0,25 0,1 0,04 2 

 

Шет елдердің бірқатар осындай қатарға сәйкес азот диоксиді үшін БР 

нормативтерін келтіру қала құрылысы міндеттерін басқаша шешуге, аз 

шығынды энергетикадағы шығарындыларды азайту технологиялық әдістердің 

көлемін кеңейтуге мүмкіндік берді 

 

3.10 Шекті рұқсат етілген шығарындылар 

 

Санитарлық-гигиеналық нормативтерді ШРШ жүйесімен толықтыру 

әрбір кәсіпорынның атмосфераның ластануы үшін жауапкершілігін нақты 

бағалауға мүмкіндік берді. 

Ластаушы заттар шығарындыларының деңгейін төмендету бойынша 

қайталама шаралар оларды қазандықтың шығатын газдарынан шығару 

мақсатында қолданылады, олардың арасында қатты бөлшектерді жою, NOx, 

SО2 ерекше маңызы бар. Бұл ретте қолданылатын әдістер шығарындыларды 

төмендету дәрежесі бойынша да, құны бойынша да әртүрлі. Алайда, мұндай 

шараларды қолдану қоршаған ортаға рұқсат етілген антропогендік жүктеме 

нормативтерін, қоршаған орта сапасының нормативтерін, сондай-ақ, 

техникалық нормативтерді сақтау үшін қажет және қоршаған ортаның 

ластануын барынша болдырмауға ықтимал бағытталуы тиіс. 

Атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі іс-шараларды жоспарлау, халық 

шаруашылығын дамытудың ұзақ мерзімді жоспарларын жасау, тұрғын үй 

объектілері мен кәсіпорындарды ұтымды орналастыру мәселелерін шешу 

кезінде жеке ластаушы заттар бойынша ШРШ және ШРК нормативтік мәндері 

шешуші мәнге ие. Әртүрлі кәсіпорындардың қоршаған ортаға экологиялық 

әсерін объективті бағалау атмосфералық қорғау іс-шараларын жүргізуге 

қаржы қаражатын неғұрлым ұтымды бөлуге және жұмыстардың дұрыс 

бағытын анықтауға мүмкіндік береді. 

Энергетиканы дамытудың оңтайлы бағытын таңдау әртүрлі жобалардың 

дұрыс және ғылыми негізделген техникалық– экологиялық негіздемелері мен 
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сараптамаларын орындау мүмкіндігіне байланысты болады. Мұндай 

техникалық – экологиялық негіздеме өте қиын және энергетикалық объектінің 

қоршаған ортаға зиянды әсерін айқындайтын барлық факторларды толық 

ескермеуіне байланысты субъективті сипатта болуы мүмкін. 

Қоршаған ортаға экологиялық әсер ету көрсеткіштерінің жүйесі үш 

топтан тұрады. Бірінші топқа тек термодинамикалық факторға тәуелді 

көрсеткіштер жатады. Мұндай тәуелділік егер ластану көлемін уақыт бірлігіне 

емес, өндірілген энергия бірлігіне жатқызса. 

Осы топтың басты көрсеткіші қоршаған ортаның жылумен ластануының 

көрсеткіші болып табылады ( , МДж/кВт сағ), ол жеткілікті анық 

экологиялық мағынасы бар және келесі арақатынаспен анықталады 

 

,

                                      (22)

 

мұндағы, - қондырғының ПӘК-і және  - химиялық және 

механикалық күйлер. 

Ошақ құрылғысының түріне байланысты сома  отынның 

химиялық энергиясының бір пайыздан бірнеше пайызын құрауы мүмкін. 

Сондықтан сараптамалық бағалар үшін келтірілген арақатынасты 

0 кезінде қарапайым түрде қолдануға болады. 

ГТҚ базасындағы ЖЭО қоршаған ортасының жылулық ластануы БТҚ 

базасындағы ЖЭО-на қарағанда 2 есе жоғары. Бу-газ қондырғыларын қолдану 

электр энергиясын бірдей өндіру кезінде  ластану көрсеткішін БТҚ-мен 

салыстырғанда 2 есе және ГТҚ-мен салыстырғанда 3 есе дерлік төмендетуге 

мүмкіндік береді. 

Осылайша, қоршаған ортаның жылулық ластануы бойынша ГТҚ 

энергияны түрлендірудің басқа технологиялық сұлбаларымен салыстырғанда 

бәсекеге қабілетсіз агрегат болып табылады. 

Негізінен термодинамикалық фактормен анықталатын көрсеткіштер 

тобына сондай-ақ аумақтың бас тарту көрсеткішін жатқызуға болады ( , 

МДж/кВт сағ)электромагниттік әсер ету көрсеткіші (кДж/кВт-сағ) және 

басқалар. 

Термодинамикалық факторға және жағылатын отын түріне байланысты 

көрсеткіштердің екінші тобына қоршаған ортаның көмірқышқылмен 

ластануының көрсеткіші (ПСО2) және су булары эмиссиясының көрсеткіші 

(ПН2О). Оларды анықтау әдістемесі көмірсутекті отындар құрамын тапсыру 

тәсіліне және оларға жанғыш компоненттерді бөлуге байланысты. 

Стехиометриялық теңдеулерден газ тәрізді көмірсутекті отындар үшін 

(СnHm) 

 



74 

СnHm+ O2=nCO2+ H2O

                                (23)

 

айқын балансты арақатынасы туындайды:  

 

,

                                           (24)

 

мұнда,n және m стехиометриялық коэффициенттер;  

 және  қалыпты жағдайларда көміртегі диоксидінің және су 

буының тығыздығы; - бастапқы отынның жану жылуы (МДж/м
3
). Алынған 

көрсеткіштер жоғарыда келтірілген қатынасты пайдалана отырып, өндірілген 

энергияның киловатт сағатына кг заттың өлшеміне ие. 

Жоғарыда келтірілген арақатынастар бойынша кез келген газ 

қоспаларына арналған өрнектерді алуға болады. Осылайша газ синтезі үшін 

(СО және H2 қоспалары): 

 

                                            (25)

 

 

 және – синтез-газ компоненттерінің мольдік үлесі. 

Қарапайым құраммен берілген қатты және сұйық отындарды жағу 

кезінде тиісті көрсеткіштер мынандай арақатынаспен анықталады: 

 

                                      (26) 

 

мұндағы,  - қалыпты жағдайларда жану өнімдерінің тығыздығы; 

-стехиометриялық коэффициент (кг/кг); Бунттағы отын коэффициенті; 

 - сутегі (Н
Р
) және ылғалдың (W

Р
) элементарлық 

массасында белгілі болған кездегі 1 кг отынды жағу кезінде пайда болатын су 

буының көлемі.  

Осы топтың көрсеткіштері бірінші топтың көрсеткіштерімен 

салыстырғанда қондырғының ПӘК-нен аз дәрежеде байланысты. Алайда,  
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термодинамикалық факторға тәуелділік байқалады, бірақ бірінші рөлге отын 

факторы шығады. Осылайша, ең жоғары көмірқышқыл ластануы көміртегі 

оксидін жағу кезінде қол жеткізіледі, бірақ бұл жағдайда, әрине, = 0 

сутегі жағу кезінде 0, бірақ су буының максималды эмиссиясына қол 

жеткізіледі. Соңғы жағдай отын ретінде сутегінің экологиялық «тазалығына» 

күмән келтіруге мүмкіндік береді, өйткені француз Ғылым Академиясының 

деректері бойынша атмосфераға су буының эмиссиясы көмірқышқылының 

эмиссиясына қарағанда, парникті әсердің пайда болуына ықпал етуі мүмкін. 

Сонымен қатар, ауамен сутегін жағу кезінде азот уытты оксидтері пайда 

болуы мүмкін. 

Қоршаған ортаның ластану көрсеткіштерінің екінші тобына, сондай-ақ, 

отын немесе оның жану өнімдерін тазарту технологиясымен қосымша 

айқындалатын күкірт диоксиді ( ) және күлмен (Пз) ластану 

көрсеткіштерін жатқызуға болады. 

Үшінші топқа тек термодинамикалық және отын факторларына ғана 

емес, сонымен қатар белгілі дәрежеде от жағу процесін ұйымдастыру 

технологиясымен анықталатын және пайдалану шарттары ластану 

көрсеткіштерін жатқызуға болады. Көмірсутекті отындардың жану 

өнімдерінің ең ықтимал уытты компоненттерінің қатарына (жағудың өңделген 

технологиясы кезінде) көміртегі оксиді (СО), азот оксиді (NO және NO2) және 

формальдегид (CHO) жатады. 

От жағу процесін ұйымдастыруда елеулі кемшіліктер болған кезде, 

әдетте елеулі химиялық отынмен (q3 1%) ілесе жүретін, жану өнімдерінде 

тасымалдаушы болып табылатын бенз(а)пирена күйік пайда болуы мүмкін.  

Жалпы қабылданған әдістемеге сәйкес улы шығарындылармен 

келтірілген залал жылдық шығарындылардың (М) келтірілген массасына 

пропорционалды  

 

,

                                               (27)

 

мұндағы, N– жану өнімдеріндегі уытты компоненттердің жалпы саны, 

–  әртүрлі агрессивтілікті қоспаларды сипаттайтын коэффициент; 

–  атмосфераға і– түрдің жылдық шығарындысының салмағы. 

Егер келтірілген жылдық шығарынды массасын жылу энергиясына 

жатқызса, отынның толық жылу әсеріне баламалы (Ежыл–Мт.жыл ), онда 

шығарындылардың меншікті келтірілген салмағы (кг/МДж) 
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                           (28)

 

мұндағы, -ауаның артық коэффициенті; -уытты компоненттің 

шоғырлануы (мг/м
2
). 

/ -кешені стехиометриялық жану жылуын сипаттайды және 

әртүрлі отындар үшін іс жүзінде бір мәнді болып қалады 2,7 мДж/кг тең. 

1,29 кг / м
3
 кезінде. 

                              (29)

 

Егер келтірілген массаны энергияның киловатт сағатына жатқызса, онда 

уыттылықтың іздестірілетін көрсеткіші (г/кВт– сағ):  

 

Птокс=

                                           (30)

 

 

Алынған көрсеткіш екі жолмен анықталуы мүмкін: жану өнімдерінің 

құрамын толық диагностикалау нәтижелері бойынша немесе уыттылықтың 

қолда бар сипаттамалары бойынша есептік әдіспен.  

Отын жағудың берілген технологиясы үшін CO=f1(q3), CH2O=f2(q3) 

түрінің корреляциялық қатынасы алынуы мүмкін, бұл отынның химиялық 

жанбауы шамасы бойынша жану өнімдеріндегі осы компоненттердің құрамын 

болжауға мүмкіндік береді.   

Жану өнімдеріндегі азот оксидтерінің құрамын болжау қиын, себебі NOх 

эмиссиясы қолданыстағы факторлардың көп түрлілігімен анықталады, 

олардың көпшілігі өзара тәуелді болып табылады. Бұл азот оксидтері 

бойынша, әсіресе жану камераларында, ГТҚ мәліметтерінің үлкен қарама-

қайшылықтары түсіндіріледі. NOx эмиссиясы (  = 3,5 келтірілген) ГТН–25 

НЗЛ агрегаттары үшін 600-ден 1000-ға дейін және одан да көп мг/м
3
 ГТ–35 

XТ3 қондырғылары үшін 300 мг/м
3
 дейін өзгереді. Бұл ретте NO эмиссия 

деңгейі мен қондырғылардың режимдік, конструктивтік және пайдалану – 

технологиялық ерекшеліктері арасында тығыз өзара байланыс орнатылған. 

Барлық жағдайларда NOх эмиссиясы азайған кезде, химиялық күйенің 

үлесі артады, бұл жану өнімдеріндегі СО концентрациясының өсуіне, ал күйе 

түзілген жағдайда жану өнімдерінде бенз(a)пирен пайда болуына ықпал етеді. 

Эмиссияларды анықтайтын факторлардың алуан түрлілігі мен қарама-

қайшылықтары. Жану өнімдеріндегі NOx деректерді салыстыру мен қорытуды 

айтарлықтай шартты етеді. КПИ-да NOх түрі келтіру алгоритмі ұсынылған: 
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                               (31)

 

мұндағы, NOx (мг/м
3
) - ауаның артық коэффициентінің ағымдағы мәні 

( ) және басқа да параметрлер кезінде жану өнімдеріндегі азот оксидтерінің 

шынайы шоғырлануы; 

Ki - әрқайсысы бойынша анықталатын келтіру коэффициенттерінің 

арақатынастары: 

 

(32)

 

 

Ко-жалпыланған коэффициент. 

Осылайша, келтіру сұлбасы тек қана қалыпты жағдайлар емес: қысым 

(Рқж) және температура (Тқж), сонымен қатар, ауаның артықтығы ( ) бойынша 

келтіру, тотықтандырғыштағы оттегінің концентрациясы ( )және болу 

уақыты ( ). К5 келтіру коэффициентін бағалау кезінде өз кезегінде білу 

керекжылу бөлінудің көлемдік тығыздығы ( , Вт/м
3

Па) және реакция 

аймағындағы интегралды салыстырмалы температура Т = ТT0, мұндағы, T0 - 

ошақ құрылғыға кіре берістегі тотықтырғыштың бастапқы температурасы. 

Т температурасы жылу балансының теңдеуі негізінде химиялық 

күйсіздікті және жылу сыйымдылығының температураға тәуелділігін ескере 

отырып анықталады: 

 

                  (33)

 

 

мұндағы, Сро-Т0 кезіндегі тотықтырғыштың жылу сыйымдылығы. 

Бұл ретте әрбір компоненттің жылу сыйымдылығы температурадан 

бірінші дәрежелі полином түрінде анықталды, 

 

                                           (34)

 

 

ал жану өнімдерінің жылусыйымдылығы құрамы тотықтырғыш 

коэффициенті анықталатын идеалды газдар қоспасының жылусыйымдылығы 

ретінде анықталды 
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               (35)

 

 

Көрсетілген теңдеулердің Т– ға қатысты бірлескен шешімітеңдеуді 

алуға болады: 

 

AT
2
 + BT –  C = 0,

                                           (36)

 

онда: 

 

А=           B=  

C= ;         (37) 

 

аi, bi, ci- жану және отын ауа, өнімдер үшін жылу сыйымдылығы 

теңдеулеріндегі коэффициенттер. 

Берілген алгоритмді қолдану NOх арқылы. КПИ – да NOх эмиссиясының 

көптеген зерттеулерінің деректері өңделді, мұндай өңдеудің кейбір 

нәтижелері 3.8 - кестеде көрсетілген. Зерттеу барысында отын жағатын 

құрылғылардың әрқайсысы қандай да бір қосымша әсерлер болмаған кезде 

тұрақты сипатқа ие  нақты тәуелділікпен сипатталады. Бұл әр түрлі 

зерттеушілердің мәліметтерін әртүрлі жағдайда өңдеумен расталады. NOх 

сипаттамаларын ойнату тұрақтылығы жоғары NОх=f(T) келтірілген және 

жалпы шығарындыларын NОх болжау кезінде алынған кинетикалық 

тұрақтыларды (Ко және Еэф) пайдалануға мүмкіндік береді. 

 

3.11 Экологиялық сараптама (ЭС) 

 

ЭС мақсаты – қоғамды дамыту, оның өндірістік күші, ең алдымен 

адамның өзін, өмірін, денсаулығын және оны қоршайтын орта экологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыздандырады. 

ЭС басты міндеті – белгіленген және қабылданған шешімдердің (оларды 

түзету немесе жою мақсатында) егер олардың жүзеге асырылуы өзінен кейін 

немесе қоғамның денсаулығына және қоршаған ортасының сапасына 

жағымсыз әсер тигізіп тұрса экологиялық негізділігін анықтау болып келеді. 

Қоршаған ортаның сапасы – қоршаған ортаның жағдайын сипаттайтын 

көрсеткіштерінің жиынтығы.  

ЭС объектілері: 

- құрылыс жобалары, шаруашылық құрылыстары, жұмыс істейтін 

кәсіпорындар мен кешендер; 

- жаңа техникалардың, материалдардың, жұмыс істейтін 

жабдықтардың құруына нормативті техникалық құжаттар;   
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18 кесте 

Ошақтың немесе алдыңғы 

құрылғының түрі 

Температура 

диапазоны,  
К0,  

 
Ағынды жанарғылар  СГ– 4, 

СГ– 16 

Ағынды жанарғы СГ– 10 

 

Ағынды жанарғы СГ– 40 

Ағынды сызықты модуль 

СГЛ– 15 

Ағынды сызықты модуль 

СГЛ– 50 

Диффузионды– 

тұрақтандырғыш жанарғы 

(Польша) 

 

ST-15 қондырғысының 

диффузионды-

тұрақтандырғыш алдыңғы 

құрылғысы (Чехословакия) 

 

КПИ диффузиялық– 

тұрақтандырғыш 

жанарғылары 

 

 

ГТН - 25 НЗЛ қондырғысы 

ауаны әртүрлі бұрайтын 

сақиналы камера 

ГТ-35 ХТЗ (жаз) 

500– 950 

950– 2000 

280– 1410 

1410– 2230 

500– 1150 

100– 340 

340– 1000 

200– 400 

400– 2230 

200– 100 

 

 

 

 

400– 840 

 

 

 

1390– 2000 

 

 

 

 

280– 730 

 

180– 730 

 

 

730– 1000 

2,5626  

3,6183  

2,3588  

1,43  

6,29  

1,2935  

65,838 

98,31 

4,296  

68,483 

 

 

 

 

6,2373  

 

 

1,6838  

 

 

 

 

 

3,1  

 

5,557  

 

 

2,8125  

2876 

8927 

3341 

6276 

1742 

1576 

– 261 

432,6 

2969,4 

772 

 

 

 

 

3644 

 

 

20697 

 

 

 

 

 

2774,2 

 

2967,5 

 

 

 

8904 

 

- нормативті әкімшілікті актілердің жобалары мен қолданыстағы 

заңдар. 

ЭС субъектілері: 

- мемлекет билігінің заңды және орындаушы органдары, түрлі 

деңгейлі соттар; 

- мамандырылған үкіметті ұйымдар (комитеттер, комиссиялар, 

агенттіктер, министрліктер);  
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- мамандырылған үкіметтік емес ұйымдар (жеке, қоғамдық, 

кооперативтiк). 

ЭС жүргізу принциптер: 

1) Қай қызмет болса да потенциалды экологиялық қауіпсіздік 

презумпциясы; 

2) Шаруашылықты немесе басқа бір қызмет объектісін іске асыру 

туралы шешімді қабылдауға дейін мемлекеттік экологиялық сараптаманы 

міндетті түрде өткізу; 

3) Қоршаған орта мен белгіленген шаруашылыққа немесе басқа 

қызметке әсер ету бағасының жиынтығы; 

4) Қоршаған ортаны қорғау саласында заңнамамен белгіленген, барлық 

талаптарды есепке алудың мiндеттiлiгі; 

5) Қорытындының сапасына жауапкершілік, сарапшылардың 

алалықсыздығы мен тәуелсіздігі; 

6) ЭС ұсынылған құжаттамаға ақиқаттық және толықтық; 

7) ЭС өткізудің жариялылығы. 

 

Экологиялық сараптаманың сатылары. Экологиялық сараптаманың 

мәні – қоршаған ортаға және адамның денсаулығына жағымсыз әсер тигізетін 

факторлардың жиынтығын анықтау және жобаның тиімді нұсқасын таңдау 

мақсатымен балама негізінде салыстыру болып келеді.   

Объектінің жобалы және жобадан кейін талдауы бар.   

Жобалы сараптама – сараптама жобаны салу, жаңа техникаға, 

технологияға, материалдарға сонымен қатар заңнама жобаларына құжаттар 

кіреді. 

Жобадан кейін сараптама – заңнаманы қолданатын қолданыстағы 

кәсіпорындардың және жабдықтардың сараптамасы.  

Жобалы сараптаманың нәтижесі сараптаманың қорытындысы болып 

табылады. 

1) шығатын деректер, ұйым жобаның басталуына дейін қоршаған 

ортаның жағдайын сипаттайды. 

2) жобаның техникалық ерекшеліктері; 

3) қоршаған ортаға жобаланатын объектінің әсер тигізудің тізімі (қайта 

айналмайтын зардаптың алғашқы, қосымша, ұзақ уақыттық нәтижесі); 

4) қоршаған ортаның бастапқы жағдайына жобаланатын түрлі 

нұсқаулардың орнатуына әсер тигізу туралы мәлімет; 

5) экологияның негативті әсерлерін кішірейтетінін қарастыратын 

техникалық немесе қаржылықты енгізетін компенсациялы шаралар. 

6) жобалы ЭС  қорытындысын шығару және оның ережелері.  

Жобадан кейін сараптаманы орындайтын тексеру міндеті – экологиялық 

аудирлеу деп аталады. Аудирлеу процесінде анықталады: 

- талаптармен белгіленген жобалы ЭС қорытындысының дәрежесіне 

сәйкестігі; 
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- шешім қабылдайтын тұлғамен дайын жобалы сараптама 

қорытынды мәтіннің бағасы. 

- медикалық-экологиялық қауіпсіздік критерийі бойынша объектінің 

дайындығы. Жобалық-сметалық құжаттамасының талаптарына объектінің 

орнату сәйкестігі, құрастыру-монтажды жұмыстардың сапалы орындауын 

анықтау, табиғатты қорғау дайындық деңгейін тексеру т.б.   

Объект нормативті талаптарына сәйкес келсе, оның пайдалануына 

лицензия беріледі. 

Жобадан кейінгі сараптама кезеңдері жұмыс объектінің процесін 

қамтиды, яғни жұмыс істейтін объектінің бағасы. Жобадан кейінгі 

сараптаманы тексеріс ұйымдары немесе кәсіпорындарының менеджерлері 

жүзеге асырады.  

ЭС басты мақсаты – шаруашылық іс-әрекетінің жағымсыз зардаптарын 

ескерту, қоғамның экологиялық қауіпсіздік талаптарына белгіленген іс-

әрекеттің және табиғи ресурстардың рационалды қолдануының сәйкестігін 

тексеру.  

 

3.12 Газдарды құрғақ инерциялық тазалау аппараттары 

 

Газдарды құрғақ инерциялық тазалау аппараттарына қарапайым тозаң 

тұндырғыш камералар, жалюзді аппараттар, бір және топтық орындаудағы 

циклондар, тікелей токты және батареялы циклондар жатады. 

Негізгі артықшылықтары: оларды мамандандырылмаған 

кәсіпорындарда дайындау мүмкіндігін анықтайтын конструкциясының 

қарапайымдығы. Алайда олардың тазалау тиімділігі төмен, сондықтан да 

көптеген аппараттар газдардың тазалаудың алғашқы деңгейінде 

пайдаланылады.  

 Тозаң тұндырғыш камералар бөлшектерді гравитациялық тұндыруда 

пайдаланылатын қарапайым инерциялық күл аулағыштарға жатады. 

 

 
 

19 сурет – Тозаң тұндырғыш камера 

 

Тозаң тұндырғыш камераларды негізгі 100 мкм-ден аспайтын 

бөлшектерді алдын-ала тұндыру үшін қолданады. Қарапайым инерциялық 

тозаң тұндырғыштарда инерциялық күштер пайдаланылады, соның арқасында 

газ легінің бұрылысынан кейін бөлшектер өзінің қозғалысының үздіксіздігін 
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сақтай отырып, бункерге түседі. Тазалаудың аса жоғары тиімділігі үшін 

бөлшектердің бұл камераларда мүмкіндігінше ұзақ уақыт болуы қажет. 

Сондықтан да олар үлкен көлемді болып келеді. Жұмыстың жоғары тиімділігі 

үшін тозаң тұндырғыш камералардың ішіне қалқалар қойылады. Қалқалау 

материалдары: кірпіш, құрамалы темірбетон. Тозаңтұндырғыш камералардың 

тиімділігі 50%-ға дейін. 

Жалюзилік аппараттар тозаң тұндырғыш камераларға қарағанда аз 

орын алады, өйткені олардың негізгі элементі жалюзилік торлар газ жолына 

орналастырылады. Жалюзилік күл аулағыштар жалюзилік торлардан күл 

аулағыштан, негізі циклоннан тұрады. 

 
 

20 сурет - Жалюзилік күл аулағыш 

 

Жалюзилік тордың міндеті – газ ағымын екі бөлімге бөлу. Біріншісі аса 

жоғары шамада күлден арылған (барлық газдың 80-90%-ы). Екінші бөлігі 10-

20%-ды құрайды, онда булы, газда болатын, содан соң циклонда ұсталатын 

күлдің негізгі мөлшері болады. 

Циклоннан кейін тазаланған газ негізгі лекке қайта оралады. 

 

 
 

21 сурет - Жалюзилі торлардың түрлері 

 

Торлары бар жалюзилі күл аулағыштар конструктивті түрде 

дайындалған шойын бұрыштардан құралған және негізгі эксплуатациялық 
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сипаттардың есебі бойынша жасалған, бұлар қарастырылған түрлердің 

ішіндегі аса көп қолданылатын түрі. Бұрыштарындағы табандардың саны 

40x40 текше өлшемімен 11-ден 75 данаға дейін болуы мүмкін. Кіру 

камерасының ені В = 209 ч 1425 мм, тордың биіктігі H = 595 ч 4038 мм. Үлгісі 

тік торлардың үш конструкциясындай. 6.5 а, сызба) тордың металл қаптамасы 

жоқ, өлшемі кіру камерасының өлшемінен үлкен газ жолына орнатуға болады 

немесе екі қабатты, үш қабатты газ жолдарына орнатуға болады. б) және в) 

сызбаларында металл қаптамалар пайдаланылады және кіру камерасының 

өлшемі газ жолының өлшеміне сәйкес келуі керек. а) және б) күл аулағышы – 

екі желімен. Мұндай торлардың жұмыс істеу мерзімі шамамен 6 ай. Тозуына 

байланысты тазалау тиімділігінің төмендігі экспуатацияның үшінші айында 

байқалады. Күл аулағыштар ірі фракциядағы булы газды тазалау үшін 

қолданылады, сонымен қатар жылытудың ең шеткі бөлшегін қорғау үшін 

қолданылады. Қолданылу алаңқының аздығынан басқа тиімді жүйені орнату 

мүмкін болмағандықтан кішкентай қазандықтарда қолдануға болады. 

Жалюзилік күл аулағыштардағы гидравликалық қарсылық отын түрі 

мен оны жағу тәсіліне байланысты төмендегідей қолданылады: 

1) Егер тор көлбеу газ жолында ∆P = 200-500 Па болса, ал тік газ 

жолында 100-500 Па болса, барлық энергетикалық отын түрлерін қабаттап 

жағу жағдайында; 

2) Тас және қоңып көмірді камералық жағу кезінде, ∆P = 200 Па 

Циклондар. Инерциялық күл аулағыштар түрінде циклондар аса көп 

тараған, бұларда тұндыру газ легін айналдырудағы орталық күш есебінен 

болады. 

Орталық күш әсерінен күл бөлшектері циклонның қабырғасына 

лақтырылады да, газдың бір бөлігімен бірге бункерге түседі. Бункерге түсіп, 

тозаңнан тазартылған газдың бір бөлігі тозаң шығаратын саңылаудың орталық 

бөлігі арқылы циклонға қайта оралады және аппараттан шығатын тазаланған 

газдың ішкі айналымының басталуына мүмкіндік береді. Бункерге түскен 

газдың бөлшектерге бөлінуі инерция күшінің әсерімен газ қозғалысының 

180°-қа өзгеруі нәтижесінде жүреді. Газдың осы бөлшегінің қозғалыс шамасы 

бойынша түтін шығару трубасы жағынан оларға бункерге түспеген газ 

мөлшері біртіндеп қосылады. 

Цилиндрлік циклондар: ЦН-11, ЦН-15 және ЦН-24. Цилиндрлік 

циклондардың басты ерекшелігі – корпустың ұзын цилиндрлік корпусының, 

 =11,15 және 24° бұрышпен кірер аузының еңіс қақпағының, сонымен қатар 

циклын диаметріне қарай шығу трубкасының болуы. Мұндай түрдегі 

циклондар жеке түрде де, топтық түрде де қолданылады. Одан басқа 

коникалық циклондар да болады. Оларға ұзын коникалық бөлшегі бар, 

спиральды шығу аузы бар, аз диаметрлі кіру трубасы, циклонның цилиндрлік 

бөлігінің диаметріндегі СДК-СН-33, СК-СН-34 типтеріндегі аппараттар 

жатады. 
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1 - кіру аузы; 2 - циклонның корпусы; 3 - тозаңды бункер; 4 - шығаратын бөлік. 

 

22 сурет – Циклон 

 

Біркелкі өнімділіктегі цилиндрлік коникалық циклондар үлкен 

көлемділігімен ерекшеленеді және сондықтан да топтық жұмыстарда 

қолданылмайды. ГОСТ-қа сәйкес циклондар үшін төмендегідей диаметрлер 

түрлері қабылданған, мм. D = 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 

1400, 1600, 1800, 2000, 2400, 3000 мм. Бункердің цилиндрлік бөлігінің биіктігі 

0,8 D. Бункердің түбі қабырғаларының бұрышымен 60–та орындалады. Күлді 

шығаруға арналған саңылау бункердің сыйымдылығы мен циклонның 

өнімділігіне байланысты қабылданады: 200, 300 және 500 мм. 

 

Циклонның есебі 

 

1. Жұмыс жағдайында тазартылған газдың мөлшері: Q ᵨ= [мі/с]; 

2. Жұмыс жағдайындағы газдың тығыздығы: pᵣ = [кг/мі]; 

3. Жұмыс температурасындағы газдардың динамикалық созылғыштығы: 

µt[Па с]; 

4. Екі параметрмен берілген күлдің дисперстік құрамы: медианалық 

диаметр d және медианалық диаметрдің орташа квадраттық ауытқушылық 

логарифмі lg Т ; 

5. Газдың тозаңдануы с, [г/мі]; 

6. Күл бөлшектерінің тығыздығы Ч ; 

7. Газ тазалаудың талап етілетін тиімділігі, з. 

Есептер міндеттелген жағдайда газды тазалаудың коэффициентінің 

талап етілетін мәнін қамтамасыз етудің мүмкін еместігін немесе бұл үшін 

шамадан тыс қысым жоғалтудың қажеттігін көрсетуі мүмкін. Бұл жағдайда 

тозаң ұстаудың әртүрлі сызбасының экономикалық сараптамасы ғана 

тазалаудың оңтайлы жүйесін анықтай алады. Циклондар есебі бірізді 

жақындау әдісімен төмендегідей ретпен жүргізіледі.  
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1) Циклон түрлерін береміз. Кесте бойынша газдардың оңтайлы 

жылдамдығын анықтаймыз, WОПТ ; 

2) Циклонға қажетті ауданды анықтаймыз: 

 

 2м
W

Q
F

ОПТ

P

                                                     (38)

 

 

3) Циклондар санымен алдын-ала берілген циклон диаметрін 

анықтаймыз. 

N785,0

F
D


     [м

2
]

                                        (39)

 

 

8) Циклондағы газдың нақты жылдамдығын анықтаймыз, м/с: 

 

27850 DN,

Q
W P

д




                                         (40)

 

 

Нақты жылдамдық оңтайлы жылдамдықтан 15%-дан артық болмауға 

тиіс; 

5) Кестелер бойынша берілген циклон түріне сәйкес гидравликалық 

қарсылық коэффициентін қабылдаймыз; 

6) Циклондарға қысымның шығынын анықтаймыз: 

 

Па
W

P ,
2

2 





                                          (41)

 

 

Егер ∆Р қолайлы болса, онда газ тазалаудың толық коэффициентін 

есептеуге өтеміз; 

7) Кестелер бойынша медианалық диаметрдің dᵗ₅ₒ мәні мен таңдалған 

циклонның тиімділігін сипаттайтын орташа квадраттық ауытқудың lg
т
, 

логарифмін қабылдаймыз. 

8) Нақты диаметрдің мәнін табамыз: 
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                           (42)

 

 

9) Х параметрін анықтаймыз: 
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x






                                     (43)
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10) Кесте бойынша Ф(х), функциясының мәнін табамыз, ол үлеспен 

көрсетілген газ тазалаудың толық коэффициентін көрсетеді: 

 

Ф(х) = з

                                                (44)

 

 

11) Есептің соңына қарай күл ұстау деңгейінің алынған мәні берілген 

мәні бойынша құрастырылады.  

Егер тазалау деңгейі талап етілгеннен кем болса, онда гидравликалық 

қарсылық коэффициентінің үлкен мәні бар циклонның басқа түрін таңдау 

қажет. 

Тікелей циклондары. Күл аулағыш циклондардың гидравликалық 

қарсылықтарын төмендетуге ұмтылу көлемді кішірейтумен бір мезгілде 

тікелей ағу циклондарын әзірлеуге әкелді. Бұл циклондар (22 сурет) басқа 

кәдімгі циклондармен салыстырғанда күл ұстау тиімділігі төмен. Алайда олар 

қолдануды ақтады, өйткені үлкен диаметрлі тікелей ағу циклондарын 

футеровканы енгізу қолайлы және оларда гидравликалық қарсылық төмен. 

Осыған байланысты оларды құрылымы жоғары күлдерді бұзуды тудыратын 

ірі бөлшектерді анықтауға арналған тозуға төзімді күл аулағыштар ретінде 

пайдалануға болады. Тікелей ағу циклондары тазалаудың бастапқы сатысында 

пайдаланылады. 

Футеровка газ ағынының жылдамдық мәніне бағытталған 

термоқышқылға төзімді керамикалық плиткалардан дайындалады, бұл 

жағдайда тазалау коэффициенті максималды түрде мүмкін болған көлемге 

жетеді және газдың 140°С температурасында 8 м/с-ты құрайды. 

 

 
 

23 сурет – Тікелей циклон 
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Күл ұстаудың тиімділігін арттыру үшін кіші диаметрі 250 мм-ге тең 

циклондардан құралған батареялы циклондар қолданылады.  

Циклондық элементтер бір корпусқа біріктірілген, газдарды әкеледі 

және әкетеді және құрама бункері бар. Батареялы циклонның корпусы 

ауыспалы жүктемелі циклондық элементтерде газдың оңтайлы 

жылдамдықтарын сақтау үшін секциялы түрде қажетті секциясын ажырату 

жолымен орындалады. Сонымен қатар секциялау газдардың бір элементтен 

басқа тозаң бункеріне ағуы есебінен газ тазалау деңгейінің нашарлау 

мүмкіндігінің азаюына мүмкіндік береді.  

Батареялық циклондар газдардың аксиальды әкеліну элементтері мен 

күректік айналдырғыштан, тангенциальды газдарды тасымалдағыштардан 

құрастырылады. Бірақ барлық элементтері біркелкі типте болуы керек. 

Гидравликалық қарсылық 500-700 Па. 

Батареялық циклонның маркировкасы: 4х14xm. Бұл төрт секциялы 

аппараттың тереңдікке 14 элементтерімен және ені бойынша m элементі 

болатынын білдіреді. m = 7  24 

 

 
24 сурет – Батареялы циклон 

 

Батареялы циклонның есебі төмендегідей бірізділікпен жүргізіледі: 

1) Газ шығынын анықтаймыз, бұл жағдайда циклондық элементтің 

оңтайлы жұмыс жағдайы қамтамасыз етіледі, м/с; 

 

ОНТОНТ Wq  2D785,0

                                         (45)

 

 

мұндағы WОҢТ - кесте бойынша батареялық циклонның таңдалған түріне 

сәйкес таңдалатын элементтегі ағынның оңтайлы жылдамдығы. 
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D – элементтің ішкі диаметрі. 

2) Батареялық циклонның элементтерінің оңтайлы жағдайлары үшін 

қажетті циклондық элементтердің санын анықтаймыз.    

 

ОНТ

ОНТ
q

Q
n 

                                                  (46)

 

 

мұндағы Q – газдардың жалпы шығыны. 

3) Кесте бойынша батареялық циклон жақын тұрған циклондық 

элементтердің санымен жинақталып алынады. Және таңдалған батареялық 

циклондардың элементтерінің саны n-дан 10%-дан артық болмауы керек. 

4) Циклондық элементтегі ағынның нақты жылдамдығын анықтаймыз, 

м/с; 

 

2D785,0n

Q
W




                                            (47)

 

 

мұндағы n – циклондардың нақты саны. 

5) Батареялық циклондағы қысымның шығындалуы 

 

Па,
2

W
P Г

2 


                                          (48)

 

 

  - гидравликалық қарсылық коэффициенті.  

Батареялық циклон элементтеріндегі газ тазалау коэффициентін 

циклондарды есептеу үшін  берілген сызбаны пайдалана отырып анықтайды.  

Тәжірибеде кеңінен қолданылмайтын, бірақ жоғарғы тазалау қабілеті 

бар басқа да инерциялық аппараттар болады. Олардың бірі – аэрофильтр. 

Аэрофильтр газдарды құрғақ инерциялық тазалау аппараттарына жатады. 

Бірақ тазалау деңгейлері құны аз, көлемі шағын, суды аз жұмсайтын, күлдің 

электрлік қарсылығына тәуелді емес электр фильтр деңгейіне қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. Аэрофильтр тиімді күл аулағыштардың арасында жоғары 

орын алады. 

Тазаланатын газ қуалау қалақшасына түседі де, қайта  бұрылып, 

аэрофильтрден  шығады. Тозаңданған ағынның бірінші саңылаудан өтерде 

екінші саңылаудағы ағынға қарағанда жылдамдығы жоғары болады. Бір бұл 

лектегі бөлшектердің де жылдамдығы жоғары болады, яғни газ ағыны екі 

саңылаудан өтерде жанама саңылау бойынша өтуге мүмкіндік беретін 

кинетикалық энергиясы жоғары болады. Қозғалыс шамасы бойынша 

бөлшектер мен оларды әкелетін лектің жылдамдығы төмендейді және құрама 

камера ауданында бөлшектердің камераның өзіне түсу жағдайы пайда болады, 

өйткені құрама камерадағы қысымның градиенті қайталама камерамен 
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теңеседі. Бұрылысты камераның көлемі бойынша дисперстік тозаңды-газды 

ағынның қозғалысы кезінде ол салыстырмалы түрде қозғалыссыз көлемдегі 

тұндыру торымен байланысқа түседі. Бұл жерде бөлшектердің көпшілігі 

«жүрдек» ағыннан осы қозғалыссыз газды көлемге «түсіп кетеді». 

Тұндырылмаған бөлшектер аппараттан шығар ауызға барады да, бұл жерде 

кіретін ағынның әсеріне түсіп, қайтадан аэрофильтрдің бұрылысты 

камерасына бағыт алады. Аэродинамикалық тұзақ пайда болады, яғни 

бөлшектер аппараттың жұмыс ырғағына түседі, бірақ одан шыға алмайды. 

Аэродинамикалық тұзаққа түскен бөлшектердің аз ғана бөлігі (2-3%) онда 

жинақталады да, гравитациялық күштің әсерімен ең соңында құрама камераға 

түседі. 

Сонымен қатар құрылғының жұмыс істеу қабілетінің маңызды аспектісі 

болып эрозиялық қауіпсіздігі табылады, өйткені аэрофильтрде дисперстік 

ағын кезінде осылайша бөлшектер градиенттік лекпен ағып шығады және 

оның шекаралық қабаттан өтуге мүмкіндігі жоқ, сондықтан тозаң тұндырғыш 

торлардың құрылғыларының айлағына дейін қабырғаға тимей қозғалады. 

 

 
 

25 сурет – Аэрофильтрдегі лектің ағу сызбасы 

 

Аппарат өндірістік сынақтан Павлодардың 1-ЖЭС-інде өтті. Мұнда 

аппарат ауа жылытқыштардың эрозиялық тозуының алдын алу мақсатында 

БКЗ-420 -140 қазандығының ортасында сулы экономайзердің екінші сатысы 

мен ауа жылытқыштардың екінші сатысының арасына орналастырылды және 

ол оң нәтиже көрсетті: тозаңнан тазалаудың жорамалданған 40%-ының 

орнына 65-70%-ға қол жетті. 4 жыл бойы Екібастұз көмірінің жоғарғы 

дәрежелі күлімен жұмыс істеген өндірістік құрылғыны эксплутациялау 

аэрофильтрің толық эрозиялық қауіпсіздігін дәлелдеді.  

Техникалық газдарды тозаңдармен артық бөлшектерден тазартуға және 

көп компонентті газ қоспаларын бөлшектеуге арналған тағы бір құрылғы – 

градиентті сепаратор. 

Тазалаудың градиенттік тәсілінде жедел айналмалы лекте қозғалатын 

бөлшектерге әсер ететін градиентті күш пайдаланылады, ол газ тазалаудың 
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тиімділігін арттыруға және күл аулағыштың жұмысын 100%-ға дейін 

арттыруға мүмкіндік береді. 

Градиентті сепаратордағы (26 сурет) сепарациялық арна параболалық 

конфузордан және диффузордан, олардың арасындағы бұрағыш сопламен 

орындалған. Конфузор мен диффузордың профилі мына мәнді сақтай отырып 

дайындалған: 

 

dFi / dLi = const,

                                           (49)

 

 

мұндағы dFi - конфузор мен диффузордың і саңылауының аумағы; 

dLi - конфузор мен диффузордың і учаскесінің ұзындығы. 

 

 
1-Сепарациялық арна; 2- газ әкелу құбыры; 3-газ әкету құбыры; 4- параболалық 

конфузор; 5- бұрайтын сопло; 6-параболалық  диффузор; 7-шаңды кері шығаратын 

түтікше; 8-газдың перифериялық әкетуге арналған жіп, шекаралық қабатты басқаруға 

арналған  шығаратын  құбыр. 

 

26 сурет - Градиентті сепаратор 

 

Сепарациялық арнада Рейнольдс Rе санының 100 000- нан аспауы үшін 

осындай режимдік және геометриялық параболалар сақталады. dFк/dLк = const 

жағдайын сақтай отырып, конфузор профилін сақтау конфузордан 

тангенциальды және біліктік жылдамдықты арттырудың бір сарындылығын 

қамтамасыз етеді. Мұндай жағдайда газ легінің қозғалысында конфузорда 

ағынның инерциялық тығыздалу әсері пайда болады. Осы әсердің нәтижесінде 

ағынның тығыздығы бөлшектердің өлшенген тығыздығынан аса бастайды 

және сепарациялық арнаның ортасында тұрақты тозаң қабатын құрай отырып, 

бөлшектер градиенттік ағымның бетіне қалқып шығады. Сонымен қатар, 

инерциялық тығыздалу әсерінен газдың созылғыштығы  артады, ол лектің 

ламинарлық құрылымының сақталуын қамтамасыз етеді. Орталық аймақтан 

концентрацияланған тозаңды газ қоспасы өту саңылауы параболалық 

диффузор, конфузор және бұралатын сопло түрінде орындалған тозаң 
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шығаратын түтікше арқылы сорылып шығарылады. Осылайша түтікшеде газ 

ағынын айналдыру мен орталықта күл бөлшегінің концентрациясы жүреді, 

бұл тозаң шығаратын түтікшедегі коррозияның болуының алдын алады және 

оның қабырғаларының тозуына жол бермейді, яғни оның қызмет ету уақытын 

ұзартады. 

Соплода лекті айналдыру соплоның арнайы есептелген геометриясының 

есебінен жеделдету кері аумағына өтуімен  қамтамасыз етіледі. 

Газ ағыны айналдыратын соплодан өткен соң шығу диффузорына 

түседі, онда оның қозғалысы бір қалыпты азайтылатын тангенциалды 

жылдамдықпен (dFд/dLд = const жағдайын сақтай отырып қол жеткізеді) 

жүзеге асырылады, бұл инерциялық тығыздалу әсерін береді де, газ ағыны 

сығылады. Осылайша газдың созылмалылығы артады, сол арқылы лектің 

турбулизациясына жол берілмейді. 

 

3.13 Газдарды дымқыл тазалау аппараттары 

 

Дымқыл күл аулағыштардың негізгі басымдылығы – құрғақ күл 

аулағыштарға қарағанда кіші диаметрмен бөлшектерді ұстау есебінен мұнда 

бөлшектерді ұстау деңгейі аса жоғары тиімдірек және салыстырмалы түрде 

құны жоғары емес. 

Оның кемшілігі – газ жолы мен құрал-жабдықтардың күлмен бітеліп 

қалуы, шашырау арқасында сұйықтықтың шығындалуы, сонымен қатар 

құрал-жабдықтардың антикоррозиялық қорғанышының болмауы.  

Дымқыл аппараттарға мыналар жатады: тұтас скрубберлер, орталық 

скруббелер, жылдам Вентури жуғыштар, эжекторлы скрубберлер. 

Дымқыл күл аулағыштардың қарапайым түрі - орталық скруббер. Оның 

құрған инерциялықтан басты айырмашылығы – ішкі қабырғасында суды 

сырғытатын пленкасы болады. Орталық күш арқылы сепарацияланған күл 

скрубберден бункерге жақсы жіберіледі. Бұл жағдайда күл бөлшектерінің 

қабырғадан газ легімен қайталанып ұсталуы азаяды. Дымқыл күл аулағыштар 

үшін күлде кальций оксидінің болуы маңызды. Егер күл құрамында СаО 

кальций оксиді 15-20% -дан артық болса, онда күлдің цементтеніп қалуынан 

күл аулағыштың жұмысы қиындайды. 

Күл аулағыштың ішкі беті қышқылға төзімді плиткамен қапталады. Күл 

аулағыштың жұмысындағы ең маңыздысы – дұрыс құрылған суару режимі, 

күл ұстау бетіндегі сұйықтық пленкасын үздіксіз жасау. 

Орталық скруббер базасында Ф.Э.Дзержинский атындағы бүкілодақтық 

техникалық институтының конструкциясымен МП-ВТИ типіндегі күл 

аулағыш құрастырылды. 

Кіру түтігінде диаметрі 20 мм-лік көлбеу кесінділерден шахматтық шоқ 

орналастырылған. Шыбық кесінділерден жасалған торлар механикалық 

форсункалармен шашыратылатын сумен суарылады, форсункалар тордың 

алдына тазаланатын газдардың жолы бойынша орнатылады. 
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Бұл аппаратта күлді ұстау 2 сатыда өтеді: күл бөлшектерінің 

суарылатын торларда тұндырылуымен және скруббердің суарылатын ішкі 

бетінде. Соңғы модельдің  тиімділігі 88-90%. 

Күл аулағыштың тағы аса тиімді түрінің бірі – Вентури құбыры 

түріндегі коагуляторлы дымқыл күл аулағыштар.  

Жетістігі – аэродинамикалық қарсылығы 1100-1300 Па-ны құрайды, күл 

ұстау деңгейі 94-96%. Салыстырмалы түрде күрделі және эксплуатациялық 

шығындары аз. Жұмыс істеу мүмкіндігі айналымды суда. Құбыр 

тамшыұстағышқа сәл ғана еңкейтіліп тік және көлбеу орналастырылуы  

мүмкін. 

Іс-әрекет принципі: булы газдың жылжып келе жатқан легіне форсунка 

арқылы суландыратын су беріледі, ол конфузорда жылдам газ легімен 

қосымша түрде ұсақ тамшыларға буланады. Конфузорда қысылу нәтижесінде 

шаңды тозаң ағынының жылдамдығы 4-7 ден 50-70 м/сек-қа дейін жетеді. 

Шығар жолда тез жылжыған лектің әсерінен тамшылардың бөлшектенуі 

жүреді. Коагулятор арқылы өту кезінде ұшып келе жатқан күл суландыратын 

қабырғадағы тамшыларға қонады. Диффузорда күл бөлшектер су 

тамшыларымен соғысып, тозаңды газ легінің жылдамдығы төмендейді 

(кинематикалық коагуляция). 

Әрі қарай тамшылар мен күлдің ұсталмаған бөлшектері тангенциалды 

түрде аппараттың корпусына-орталық скрубберге түседі, оның қабырғасы 

сумен суарылады. Бұл жерде булы газдар су тамшыларымен арылып, 

қосымша күлден тазартылады. Алынған гидро күлді пульпа гидроқоршау 

арқылы гидрокүл аулағыштардың арнасына лақтырады. 

Вентури МВ –УО ОРГРЭС және МС ВТИ маркалы күл аулағыштар аса 

көп таралған. Күл аулағыштың бірінші түрі дөңгелек қиылысты Вентури 

коагуляторында тік және көлденең түрде орындалған. Екінші түрі – тік 

бұрышты қиылыстағы құбырлардың тек көлбеу орналасуымен. 

Дымқыл күл аулағыштарды күл құрамында 15-20% -дан артық кальций 

оксиді бар отындар үшін қолдануға болмайды, отынның берілген күкірттілігі 

0,3% кг/мДж-дан артық болмауы керек, газ жолдарындағы коррозияның 

алдын алу үшін дымқыл күл аулағыштарға 20%-тан артық болмауы керек. 

Суландыру құрылғыларында тұнба болмауы үшін суды гравилі сүзгілерде 

механикалық қалдықтан тазартады. 
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а - орталық жүру скрубері; 1 - тозаңданған газдың кіру түтікшесі; 2 -  күл 

аулағыштың корпусы; 3 - суарғыш сопла, 4 - тазаланған газдың шығар аузы; 5 - бункер; б - 

Вентури коагуляторлы күл аулағыштар; 1 - тозаңданған газдың кіру түтікшесі; 2 - судың 

суару сопласы арқылы берілуі; 3, 4, 5 - конфузор, кірер жол және Вентури коагуляторының 

диффузоры; 6 - скруббер тамшы ұстағыш. 

 

26 а сурет – Дымқыл күл аулағыштар 

 

4 Газоанализаторлар 

 

Отындардың жану өнімдеріндегі ластаушы заттардың концентрациясын 

анықтау үшін қолданылатын аспаптар көбінесе газды хроматография, 

инфрақызыл сіңіру принципіне, сондай-ақ, хемилюминесцентті және 

электрохимиялық әдістерге негізделген. Әдетте, энергетикалық объектілерде 

қолдануға рұқсат етілетін аспаптар мен әдістемелер тізбесі Мемлекеттік 

стандарттармен келісіледі. Бұл тізбе одан жетілдірілмеген және ескірген 

құрылымдарды қоспағанда, үнемі жаңартылып отырады. Барлық 

газоанализаторлар тасымалды немесе стационарлық жағдайда орнату үшін 

орындалады. 

Өлшеуіш техника құралдарының әрбір даму кезеңінде энергетикада 

әртүрлі функционалдық мүмкіндіктері бар аспаптардың әртүрлі типтері 
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қолданылды. Осы жұмыста конструкциясы үнемі жетілдірілетін кейбір 

газоанализаторлар туралы мәліметтер ғана келтіріледі. 

Өз уақытында түтін газдарын талдау үшін «Бекман» (АҚШ) және 

«Хориба» (Жапония). Газоанализаторларының тасымалды және стационарлық 

нұсқалары кеңінен қолданылады. MEХA-16 моделінің 

«Хориба»газоанализаторы, таспаға сынамаларды үздіксіз іріктеуге және 

нәтижелерді жазуға арналған, инфрақызыл 5 анализатор және ультракүлгін 

сәулеленумен бір анализатор және үстел үсті өзі жазғыш кіреді. Көміртек 

оксиді (0– 12%), көміртек диоксиді (0– 16%), азот оксиді (0– 0,2%) 

инфрақызыл сәулелену көмегімен анықталады. Барлық компоненттерді 

анықтау қателігі - 1% іске қосу уақыты 1 с. 

Бұрынғы Кеңес Одағы ауадағы азот оксидтерінің концентрациясын 

үздіксіз өлшеуге арналған 645 ХЛ-01 автоматты хемилюминесцентті 

газоанализаторы игерілді. Содан кейін қазандық агрегаттарының түтін 

газдарындағы азот тотығының құрамын автоматты өлшеу үшін ГХЛ-201 

газоанализаторларын шығару игерілді. 

Кейіннен 344 ХЛ-01 хемилюминесцентті газоанализаторын шығару 

жолға қойылды. Ол тотықтың көлемді үлесін және азот тотығы мен 

диоксидінің суммасын өлшеу үшін қызмет етеді, талдау блогынан және 

сынама дайындау құрылғысынан тұрады.  

Газоанализатордың жұмыс істеу принципі–дифференциалды сіңіру. 

Аспап алынған ақпаратты кейіннен өңдеу арқылы 5-20 мин кезеңімен 

детекторлардың көрсеткіштерін автоматты түрде оқиды және оны 

пайдаланушының таңдауы бойынша стандартты тіркеуші аспапқа (өздігінен 

жазатын) немесе дербес компьютердің дисплейіне шығаруға дайындайды. 

Аспаптың есте сақтау құрылғысы электрондық блоктың жадында соңғы 256 

өлшемнің нәтижелері туралы ақпаратты сақтауды қамтамасыз етеді (өлшеулер 

арасындағы интервал 20 мин болғанда 3 тәулік ішінде). Оптикалық 

элементтерді ластанудан қорғау үшін механикалық жапқыштар тек өлшеу 

кезінде ғана ашылады, сонымен қатар, оптикалық элементтерді газ өткізгіште 

табиғи ыдырау есебінен ауа ағынымен үрлеу қарастырылған. Оптикалық 

терезелердің едәуір ластануы кезінде ұзақ уақыт пайдалану процесінде 

детекторлардың қоректену кернеуін автоматты түрде ауыстырып қосу 

жүргізіледі, бұл олардың сезімталдығын арттырады. Әрбір өлшеу циклінің 

алдында сыртқы жағдайлардың өзгеруіне немесе оптикалық элементтердің 

ластануына байланысты дрейфті болдырмайтын «нольге»автоматты 

калибрлеу орындалады. 

Бастапқы техникалық шешімдер АДГ-02 талдауышының ұқсас 

аспаптармен ұқсас параметрлерін айтарлықтай төмен бағамен қамтамасыз 

етуге мүмкіндік берді. 

Зерттеу көрсеткендей, аспаптың өлшеу дәлдігіне газ құбырының 

қимасындағы сәуленің геометриялық орналасуы да, кететін газдардағы су 

булары да, оптикалық жүйені үрлеу үшін түсетін ауа да, кететін газдардың 

температурасы да әсер етпейді. 
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Аспапты сынау кезінде TESTOTERM және IMR-3000 сияқты белгілі 

жылжымалы аспаптардың көрсеткіштерімен өлшеу нәтижелерінің жақсы 

ұқсастығы алынды. 

БР– да үздіксіз автоматты бақылауға арналған АГТ типті стационарлық 

газоанализаторларды шығару жолға қойылған жану өнімдеріндегі оттегінің 

(АГТ-О2) және көміртек оксидінің (АГТ-СО) құрамы. 

Аспаптар Беларусь Республикасының Мемлекеттік тізіліміне енгізілген 

және энергооптикалық технологиялардың ғылыми-техникалық орталығымен 

(ҒТЦ ЭКОТЕХ) шығарылады. 

B АГТ-О2 анализаторы жұмысының негізіне оттегі бойынша 

концентрациялық гальваникалық элементті қатты электролитпен қолдану 

жатады. АГТ-СО анализаторында газдардағы СО құрамын өлшеудің 

термохимиялық принципін пайдаланатын сенсор-өлшеуіш орнатылған. 

Аспаптар тұрақты қызмет көрсетуді қажет етпейді, тек жұмысқа 

қабілеттілікті мерзімдік тексеруді талап етеді. Анализаторлар ақаулықты 

оқшаулауға мүмкіндік беретін диагностикалық жүйемен жабдықталуы 

мүмкін. Цифрлық өңдеу әдістерін қолдану параметрлерді өлшеудің дәлдігі 

мен сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Газоанализаторлардың мынадай пайдалану артықшылықтары бар:  

– өлшеу зонд– датчигі қазандықтың газ құбырында тікелей орнатылады, 

соның салдарынан газды іріктеу және дайындау жүйесі қажет емес; 

– жоғары жылдамдық, бұл реттеу жүйелерінде пайдалану кезінде әсіресе 

маңызды; 

– болмашы техникалық күтімде жұмыс істеу сенімділігі;  

– біріздендірілген шығыс сигналы және сандық арна бар;  

– ақауларды өздігінен диагностикалау жүйесі қарастырылған. 

 

Газоанализатор төрт ластаушы заттардың массалық шоғырлануын 

үздіксіз бір уақытта автоматты өлшеуге және тіркеуге арналған: NO, NO2, CO, 

SO2ЖЭО қазандарының шығатын газдарында және өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың шығарындыларына арналған. 

Тар жолақты интерференционды сүзгілерді және микропроцессорлық 

құрылғыны қолдап отырып, спектрдің инфрақызыл аймағында 

фотоабсорбциялық газоанализатордың жұмыс істеу принципі. 

Аспапты орындаудың әр түрлі нұсқалары оны сынама алу нүктесіне 

жақын немесе сынама алу нүктесінен 100 м дейінгі қашықтықта орнатуға 

мүмкіндік береді. Тіркейтін аспаптарға дейінгі қашықтық 500 м дейін болады. 

Өлшеу диапазондары тапсырыс бойынша келесі шектерде 

(жақшада сериялық аспаптың диапазондары көрсетілген), г/м 

 

NO                   0– 0,7– ден           0– 2,0 дейін          (0– 1,5) 

NO2                  0– 0,2– ден           0– 0,7 дейін          (0– 0,3) 

СО                   0– 1,0– ден           0– 15,0 дейін        (0– 1,0) 

SO2                  0– 2,0– ден           0– 10,0 дейін        (0– 5,0) 
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Негізгі келтірілген қателіктің шегі 10. Әрбір өлшенетін газ компоненті 

бойынша шығу сигналы 0-5 мА.  

БР және ТМД елдерінің энергетикасында көбінесе шетелдік 

фирмалардың аспаптары қолданылады. 

Шетелдік фирмалардың тасымалданатын құралдарының көпшілігі, 

әдетте, электрохимиялық ұяшықтарды пайдалануға негізделген және жалпы 

принципті схема бойынша жұмыс істейді: сорғымен алынатын газ сынамасы 

сүзгі (фильтр)арқылы айдалады және электрохимиялық ұяшықтарға 

жіберіледі. Талданатын газдың шоғырлануына байланысты аспаптың 

электрондық схемасымен қабылданатын ұяшықтардың электрохимиялық 

сипаттамалары өзгереді, осы заттың ppm немесе мг/м
3
 концентрациясы 

түрінде түрлендіріледі және беріледі. Аспаптар өлшеу хаттамасын беру үшін 

принтерлермен жабдықталған және жинақталған болуы мүмкін. Электрондық 

схемаға процессор кіреді, бұл деректерді есте сақтауға және өңдеуге, оларды 

қайта есептеуге және туындылар мен түйіндес шамаларды табуға мүмкіндік 

береді, бұл өте қолайлы жағдай болып табылады. 

Аспаптар бірқатар параметрлерді өлшейді, оның ішінде:   

– талданатын газдардың температурасын;  

– қоршаған ауаның температурасын;  

– оттегі концентрациясын, көміртегі оксидін, азот оксидін, диоксидті 

азот, күкірт диоксиді; 

– газ өткізгіштегі қысым (сирету), қысымның айырмасы;  

– ортаның салыстырмалы ылғалдылығы;  

– газ ағынының жылдамдығы. 

Есептеп көрсетеді: 

– көміртегі диоксидінің концентрациясы;  

– ауаның артық коэффициенті; 

– кететін газдармен жылу шығындары;  

– отынды пайдалану коэффициенті (отынды пайдалану коэффициенті 

ретінде мұнда 100 q2 q3 100 q2 шамасы түсіндіріледі, себебі, көптеген 

жағдайларда газ бен мазутты жағу кезінде q3 шамасын елемеуге болады). 

Әрбір өндіруші фирма бірнеше модификацияларын шығарады, олар 

функционалдық мүмкіндіктер жиынтығымен ерекшеленеді (ең қарапайым 

және ең арзан күрделі әмбебап жүйелерге дейін). 

«Testo» және MSI құралдарымен көптеген энергетика кәсіпорындары 

мен табиғи ресурстар мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі облыстық 

комитеттер жабдықталған. 360,350,346 және 342 модельдерінің «Testo» типті 

газоанализаторлары БР Мемлекеттік тізілімге өзгерістер құралдарына 

енгізілген. Аспаптар мен оларды өндіру технологиясы ISO 9001 халықаралық 

стандарты бойынша сертификатталған. 

Газоанализаторлардың кейбір түрлері туралы мәліметтер 13 - кестеде 

келтірілген. 
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Энергетикада соңғы жылдары шетелдік фирмалардың аспаптарының 

бірнеше түрі ғана таралды. Олардың кейбіреулері бойынша төменде 

сипаттама келтірілген. 

 

19 кесте – Газоанализаторлардың кейбір түрлері туралы мәліметтер 

Құралдың атауы Негізгі өлшелінетін 

параметрлері 

Қолдану аймағы 

«Testo- 350» О2, СО2, СО, NO, NO2, 

SO2 концентрациялары; 

температура, қысым 

(сейілу), артық ауа 

коэффициенті, шығар 

газдарының жылу 

шығыны, қолданылған 

отын коэффициенті, 

газдардың ылғалдылығы 

мен жылдамдығы 

Шығарындыларды 

мерзімдік бақылау, 

қазандық 

агрегаттарының, 

пештердің, 

кептіргіштердің, 

турбиналардың, жылу 

генераторларының 

жұмысын реттеу және 

бақылау үшін және т. б. 

MSI 

150- Compact 

О2, СО2, СО, NO, NO2, 

SO2 концентрациялары; 

температура, қысым 

(сейілу), артық ауа 

коэффициенті, шығар 

газдарының жылу 

шығыны, қолданылған 

отын коэффициенті, 

газдардың жылдамдығы 

 

 

 

//  

АГТ– СО                                           СОконцентрациясы СО шығарындыларын 

үздіксіз бақылау үшін, 

қазандық 

агрегаттарының 

жұмысын реттеу және 

бақылау 

АГТ– О2 О2 концентрациясы Қазандық 

агрегаттарының 

жұмысын реттеу және 

үздіксіз бақылау 

 

FGA 950. 

Англия. Фирма«Land 

combustion» 

СО, NO, SO2 

концентрациялары 

Шығарындыларды 

үздіксіз бақылау, 

қазандық 

агрегаттарының 

жұмысын реттеу және 

бақылау 
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19 кестенің жалғасы 

Құралдың атауы Негізгі өлшелінетін 

параметрлері 

Қолдану аймағы 

OPSIS СО, NO, SO2 

концентрациялары және 

басқалары (20- дан астам 

компоненттер) 

 

//  

MRU (SWG- 300) О, О2, СО, NO, NO2, SO2 

концентрациялары; 

температура, қысым 

(сейілу), артық ауа 

коэффициенті, шығар 

газдарының жылу 

шығыны, қолданылған 

отын коэффициенті 

Шығарындыларды 

үздіксіз бақылау, 

қазандық 

агрегаттарының және 

басқа да 

жылуэнергетикалық 

құрылғылардың 

жұмысын реттеу және 

бақылау 

Perkin Elmer  

(MCS 100 CD) 

О2, СО, NO, NO2, SO2 

концентрациялары; 

температура, қысым 

(сейілу), артық ауа 

коэффициенті, шығар 

газдарының жылу 

шығыны 

Шығарындыларды 

үздіксіз бақылау, 

қазандық 

агрегаттарының 

жұмысын реттеу және 

бақылау 

ENDA- 212 NOжәне 

NOхконцентрациялары 

Үздіксіз бақылау үшін 

Beekman- 951A NOжәне 

NOхконцентрациялары 
//  

KM9006 QVINTOX О2, СО2, СО, NO, NO2, 

SO2 концентрациялары; 

сейілу, артық ауа, 

температура, шығар 

газдарының және ауа 

температурасы 

Мерзімдік бақылау 

үшін 

 

«Draqer» (MSI) 

 

«Drager» (MSI) газоанализаторлары өзара орындалатын функциялардың 

санымен ерекшеленетін бірнеше модификациялармен ұсынылған. 

Функциялардың санына  ССО, СNО,  өлшеу жылдамдық және , , q2, 

Km және есептеу кіреді. 

Жылдамдықты өлшеу. Аспап қысым мен дифференциалды қысымды 

өлшейді. Прандталь  түтігін пайдалана отырып, жанғыш 

газдардыңжылдамдығын м/с өлшем бірлікпен анықтауға болады. 60-қа дейін 
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өлшеулер нәтижелерін жылдамдығы аспаптың жадында сақталуы мүмкін; 

автоматты түрде өлшенген мәндерді орташаландыру мүмкін. 

Нәтижелерді құжаттау. Кірістірілген принтер сол жерде өлшеу 

нәтижелерінің хаттамасын басып шығаруға мүмкіндік береді. 

Сенсорларды қорғау. Құрал сынама алуға арналған сенімді сорғымен 

жабдықталған. Екінші сорғы өлшеу диапазонынан асып кеткен жағдайда 

оларды ауамен үрлеп, сенсорларды қорғауды қамтамасыз етеді. Бұл ретте, О2 

концентрациясын өлшеу және барлық тиісті есептеулер жалғастырылады. 

Компьютерге қосылу. RS232 интерфейсі арқылы компьютерге оңай 

қосылу. Әмбебап бағдарламалық қамтамасыз ету деректерді РС-ға немесе 

өңдеу үшін портативті компьютерге береді. 

Жад блогы. 100 толық деректер блоктары, олардың әрқайсысы 

өлшенген және есептелген мәндердің бір жиынтығын, сондай-ақ, ағын 

жылдамдығының 60-қа дейінгі мәні аспаптың жадында сақталуы мүмкін. 

Жадқа жазылған мәндерді қажетті есептеулерді жүргізу үшін компьютерге 

енгізуге болады.  

Газды кептіру жүйесі. Compact мембраналық бөлу принципына 

негізделген газды кептіру жүйесімен жабдықталған болуы мүмкін. 

Газдардың температурасы мен жылдамдығын, газ концентрациясын, 

сондай-ақ,  газ өткізгіштегі қысымды өлшеуге арналған әртүрлі датчиктер бар. 

Күйенің жоғары концентрациясы жағдайында жұмыс істеу үшін өлшеу 

жүйесінің күйе бөлшектерімен ластануын азайтатын алдын ала тазалаудың 

металл керамикалық сүзгісі бар. 

 

«Testo» типті газоанализаторлар (342, 346, 350, 360) 

 

«Testo» типті газоанализаторлар (360, 350, 346 342 модельдері) 

сынақтан өтіп, БР (СИ) өлшем құралдарының Мемлекеттік тізіліміне енгізілді. 

Концентрацияларды өлшеудің бекітілген әдістемесі бар. Оларға аспаптар мен 

қосалқы бөлшектерді жеткізу мәселелері шешілді. Аспаптар Германияда 

«Testo» фирмасымен өндіріліп, Еуропа елдеріне, АҚШ-қа, Жапонияға 

жеткізіледі. 

 

«Testo 350» Газоанализаторлары 

 

Аспап өлшеудің жоғары дәлдігіне, пайдалануға дайындаудың қысқа 

фазасына, орнында өлшеу нәтижелерін басып шығару және дербес 

компьютерде деректерді өңдеу мүмкіндігіне ие. Түтін газдарының 

конструктивті анализаторы мыналардан тұрады:  

- бокс-анализатордан;  

- қол бөлігінен;  

- әр түрлі датчиктер мен зондтардан.  

Бокс-анализатор аспаптың негізгі торабы болып табылады және бірізді 

модульдер мен тораптардан тұрады (электрохимиялық ұяшықтар, сүзгілер, 
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электрондық қорғаныс блогы, аккумуляторлық батареялар). Бокс-

анализатордың негізгі мақсаты-газ қоспасын дайындау және талданатын 

заттардың концентрациясын өлшеуді жүзеге асыру, сондай-ақ, отын жағатын 

жабдықтың (температура, ылғалдылық, жылдамдық, жылу шығыны және т.б.) 

қосымша параметрлерінің тұтас қатарын өлшеу және есептеу. 

Газ жинағыш зондтан жасалған талданатын газ қоспасы шығынның 

қосалқы тартқышының (сорғының) көмегімен алдын ала екі ірі тазалаудың 

сүзгісінен (негізгі қосымша) және конденсат аулағыштан өтіп, бокс-

анализаторға түседі. Осылайша шаң мен ылғалдан тазартылған газ қоспасы 

әрбір талданатын химиялық қосылыстың (элементтің) тәуелсіз электр 

сигналдарына түрлендірілуі жүргізілетін электрохимиялық ұяшықтарға 

беріледі. 

Бұл газоанализаторда бес электрохимиялық ұяшықтар орнатылған, 

олардың көмегімен О2, NO, NO2, SO, сондай-ақ, СО концентрацияларын 

өлшеуге болады. 

Аталған бокс-анализаторға қосымша талданатын газ қоспасының келесі 

параметрлерін өлшей алады 

- кететін газдар мен қоршаған ортаның температурасы; 

- қысым, қысымның ауытқуы;  

- газ ағынының жылдамдығы;  

- газ ылғалдылығы. 

Бокс-анализатор корпусы соққыға төзімді материалдан жасалған.  

Бокс-анализатор салмағы-2,6 кг.  

Электр сигналы бокс-анализатордан жалғағыш спиральді кабель арқылы 

индикация блогына (қол бөлігі) беріледі. Бұл блок алынған электр 

сигналдарын өңдеуді және түрлендіруді, сандық-әріптік ақпаратты орыс 

тілінде беруді, алынған өлшеу нәтижелерін жадыда сақтауды жүргізеді. 

Индикация блогының көлемі 5060 мм дисплейден, аналогты-сандық 

түрлендіргіштен, процессордан, жедел жадыдан, интерфейстен, ИҚ -сәулелер 

генераторынан тұрады. 

Компьютер жадына салынған коэффициенттер мен формулалардың 

көмегімен индикация блогы отынның нақты түрі үшін отын жағатын 

жабдықтың жұмыс режимдерінің қосымша сипаттамаларын анықтайды: 

отынды пайдалану коэффициенті, кететін газдармен жылудың шығыны, күйе 

санының орташа мәні, СО2 концентрациясы, алынған нәтижелерді бір өлшем 

бірлігінен екіншісіне қайта есептеуді жүргізеді. Жад көлемі реттік нөмірі мен 

өткізу күнін көрсете отырып, 500 өлшем нәтижелерін сақтауға мүмкіндік 

береді. 

Индикация блогында RS-232 стандартты интерфейсі бар, оның 

көмегімен алынған нәтижелер IBM типті компьютерге кейіннен кәсіби өңдеу 

үшін беріледі. 

Нәтижелерді сол жерде аспаптың жиынтығына кіретін ИҚ-принтердің 

көмегімен басып шығару үшін индикация блогында әрекет ету қашықтығы 2 

м дейін ИҚ - сәулелер генераторы орнатылған. 
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Индикация блогы 2 жоғарғы және кәсіби шығарылады. Кәсіби нұсқа 

жадының үлкен көлемі бар және газ жылдамдығы мен ылғалдылығын өлшеуге 

мүмкіндік береді. 

Аспаптың құрамына келесі датчиктер мен зондтар кіреді. 

1. Ұзындығы 715 мм, диаметрі 8 мм, 1000°C дейін өлшенетін 

температура диапазоны бар түтін газдарын іріктеуге арналған өнеркәсіптік 

зонд. Зонд жиынтығына екі тәуелсіз конденсат аулағыш кіреді, негізгі және 

қосымша, әрбір екі сүзгілермен (фильтр) қатаң тазалау. 

Бокс-анализаторға газ жинағыш зонд сияқты 8 - контактілі ажыратқышы 

бар кабель арқылы зонд қосылады. Боксқа шлангтарды қосу-анализаторға түс 

таңбасына қатаң сәйкестікте жүргізілуі тиіс: қызыл-газ беру шлангы, көк-

қысым беру шлангысына. 

2. 100 гПа дейін қысымның ауытқуын өлшеу үшін зонд үлкен қысымды 

азайту принципі бойынша жұмыс істейді. Зонд датчигі 150 гПа-ға дейін 

шамадан тыс жүктелуден қорғалған. 

3. Оны силикон түтікшелерінің көмегімен дифференциалды қысым 

датчигіне арнайы қосқыш штуцер арқылы қосу жүргізіледі. 

4. Газдың салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған зонд. Газ 

анализаторы 2 сынама дайындау құрылғыларымен жинақталуы мүмкін: «Testo 

339» немесе кептірудің ықшам блогымен. 

Аспаптың қоректенуі кернеуі 220 V, жиілігі 50 Гц айнымалы ток 

желісінен, сондай-ақ, кіріктірілген аккумуляторлық батареялардан да жүзеге 

асырылуы мүмкін. Автономды қоректену көзінен анализатордың үздіксіз 

жұмыс істеу уақыты 4 сағатты құрайды, содан кейін, осы аспаптың 

жиынтығында бар қоректену блогының көмегімен батареяларды зарядтау 

қажет. Аккумуляторлардың қызмет ету мерзімін ұлғайту үшін айына бір рет 

оларды толық разрядтау ұсынылады. 

Өлшеу нәтижелері әртүрлі жүйелік өлшем бірліктерінде дисплейге 

берілуі мүмкін: 

- температура - °C, °F,  

- газ концентрациясы – ррm, мг/м
3
, 

- дифференциалды қысым: Мбар, гПа, Па, мм сын.бағ.;  

- ағын жылдамдығы: м/с. 

Бастапқы ақпарат электрохимиялық ұяшықтарға талданатын газ келіп 

түскеннен кейін 40-60 сек кейін дисплейге шығарылады. Өлшеулерді 

жүргізудің негізгі ережелері және бастапқы ақпаратты алу осы аспапқа қоса 

берілетін арнайы нұсқаулықта берілген. 

«Testo 350» газоанализаторы жоғары метрологиялық сипаттамаларға ие. 

Төменде келтірілген өлшенетін шамалар қатары үшін техникалық 

деректерде (О2, CO, NO, NO2, SO2, температура және қысым) Германия мен 

Беларусь Республикасының Стандарттау органдары бекіткен өлшеу 

диапазондары мен қателіктері көрсетілген. 

Атмосфералық қорғау іс-шараларының тиімділігін арттыру үшін үнемі 

ЖЭО тастандыларын бақылаудың автоматты немесе автоматтандырылған 
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жүйелерін құру бойынша әзірлемелер жүргізілуде, мысалы, 4.1-суретте Ресей 

ЖЭО-ның бірінде іске асырылған атмосфераға тастандыларды бақылау жүйесі 

келтірілген. Онда бес оптоэлектронды газоанализатордан, үш қатты 

электролитті оттегі өлшегіштен және түтін газдарының шығынын бір 

ультрадыбыстық өлшегіштен тұратын SICK AG фирмасының өлшеу жабдығы 

қолданылды. 

 
27 сурет – ЖЭО АСКВ сұлбасы 

 

Түтін құбырына орнатылған аспаптарға техникалық қызмет көрсету 

атмосфералық ауаны үрлеуге беру тораптары жағынан сүзгілерді шаңнан (үш 

айда 1 рет) мерзімді тазалаудан тұрады. GM31-2 (NO, SO2 концентрациясын 

және температураны өлшеу), GM910 (СО концентрациясын өлшеу) және 

VELOS500 (түтін газдарының көлемді шығынын өлшеу) аспаптары 

қолданылды. 

Атмосфераға шығарындыларды бақылаудың ақпараттық-өлшеу жүйесі 

мынадай түрде жұмыс істейді. Өлшеу аспаптарының аналогтық сигналдары 

сандық түрге айналады және экологиялық ақпаратты жинау мен өңдеудің 

автономды жүйесіне түседі. Онда өлшеу құралдарынан барлық күй 

сигналдары түседі. Есептік 20 минуттық интервалдар үшін деректерді өңдеу 

алгоритміне 60%-ға тең сенімділік критерийі салынған. Бұл өлшеуіш 

ақпараттың 20 минут ішінде жинақталған массив әрбір өлшенетін параметр 

бойынша кемінде 60% сенімді деректерді қамтуы тиіс дегенді білдіреді. 

Сигналдар жүйеге 10 секунд аралықпен келіп түседі және ағымдағы жиырма 

минут бойы уақытша мұрағатта сақталады. Содан кейін, ағымдағы уақыт 

растрына өлшенетін компоненттердің орташа мәндерін есептеу жүргізіледі, 

содан кейін, бұл деректер негізгі мұрағатта сақталады. Арнайы 

бағдарламаның көмегімен негізгі мұрағаттан алынған өлшеу ақпараты кез 

келген есепті 20 минуттық интервалдағы (г/с) шығарындының орташа мәні, 

ұзақ уақыт (тонна) кезеңіндегі бақыланатын ластаушы зат шығарындысының 

жиынтық мәні және атмосфераның (түтін мұржасының) ластану көзінің 
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жұмыс режимі туралы жүйелі деректерді алу үшін математикалық және 

логикалық түрде өңделеді. 

Өлшеуіш ақпаратты станция персоналы NOх және СО ағымдағы 

концентрациялары бойынша қазандықтардың жұмысын жедел бақылау үшін, 

сондай-ақ,  түтін құбыры арқылы атмосфераға түсетін азот оксидтерінің, 

күкірт диоксидінің және көміртегі оксидінің шығарындылары бойынша 

белгіленген табиғатты қорғау нормативтерін сақтау үшін пайдаланады. 

Өлшенетін компоненттер бойынша есептілікті кез келген қажетті уақыт 

кезеңінде түрлі-түсті графиктер, кестелер, диаграммалар және жалпы 

шығарындылар туралы қорытынды рапорттар түрінде алуға болады. 

Шығарындыларды бақылау жүйесін пайдалану нәтижелері электр 

станцияларындағы экологиялық нормативтерді үздіксіз бақылауды жүзеге 

асыру мүмкіндігін растады және шығарындылар үшін төлем тұрғысынан 

осындай бақылауды экономикалық мақсатқа сай болды. 

 

5 ЖЭО-ның күл аулағыштары 

 

5.1 Жалпы мәліметтер 

 

Күл аулағыш жабдықтың жұмыс тиімділігінің көрсеткіші кететін 

газдарды тазарту дәрежесі болып табылады. Бұл көрсеткіш газ тазарту 

құрылғыларының түріне, сондай-ақ, күлдің (шаюдың) және шығарылатын 

газдардың физикалық-химиялық қасиеттеріне байланысты. 

Қатты отынды жағатын ЖЭО-да күл аулағыштардың мынадай түрлері 

қолданылады:механикалық (инерциялық), дымқыл, электр сүзгілері (фильтр) 

және түтік сүзгілері (фильтр). Газдарды қатты бөлшектерден тазарту 

тәсілдерінің жіктелуі 14-кестеде келтірілген. 

Тазалау дәрежесі (аулау дәрежесі немесе күл аулау тиімділігі) 

формулалардың бірі бойынша анықталады: 

 

                (50)

 

 

мұнда, , ,  - аппаратта ауланған, одан кіретін немесе шығатын 

(ауланбаған) күлдің мөлшері,кг/с; 

,  - аппараттан кірудегі және шығатын тиісінше газ көлемі, м
3
/с; 

, - аппараттан кірудегі және шығатын күлдің шоғырлануы, кг/м
3
. 

 

Күлдің шоғырлануы (газдың тозаңдануы) газ көлемінің бірлігінде 

қатты бөлшектердің массасын немесе санын көрсетеді. 

Тазалау дәрежесі  бірлік үлесінде көрінеді. Тазалау аппараттарының 

ұстау қабілеті аппараттан күлдің шығарылу шамасын ескеретін 
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коэффициентпен немесе шығару дәрежесімен (секіру)ε характеризацияға 

ыңғайлы: 

                            (51)

 

Газ тазарту құрылғыларының барлық түрлері үшін каналдағы 

бөлшектердің дрейфінің ( , м/с) тұрақты жылдамдығы кезінде оның бетіне 

тұндыру күштерінің ( , м
3
/с) әрекетімен және газ ағыны көлемінің (А, м

2
) мәні 

бойынша күл ұстау параметрі анықталады: 

 

                                                   (52)

 

Ағындағы шаң бөлшектерінің турбуленттік қозғалысы үшін: 

 

                                            (53)

 

 

Ламинарлық ағын үшін: 

 

                                       (54) 

Кез келген газ тазарту құрылғысының тазарту дәрежесін, егер оның 

тазартудың фракциялық дәрежелері және аппаратқа кіретін күлдің 

дисперсиялық (фракциялық, гранулометриялық) құрамы белгілі болса, онда 

олардың өлшемдерінің кез келген диапазонында бөлшектердің салмағы 

(көлемі немесе саны) бойынша қандай үлес құрайтынын көрсететін есептеуге 

болады. Бұл жағдайда практикалық мақсаттар үшін жеткілікті дәлдікпен 

келесі формуланы пайдалануға болады: 

 

           (55) 

 

мұндғы, , - Тиісінше тазалау фракциялық дәрежесі 0-5 мкм, 

5-10 мкм, і мкм тәжірибелік жолмен анықталған  бөлшектер үшін; 

, , .- Аппаратқа кіруде күл фракциясының мөлшері 0-5 мкм 

5-10 мкм, і мкм салмағының құрамы, %.  

фр – ның  –дан айырмашылығы газ тазалаудың жалпы дәрежесі деп 

аталады. 
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20 кесте – Газды қатты заттардан тазарту әдістерінің классификациясы 

Газ тазарту әдістері 

Электр 

сүзгілер→Электрлі 

Құрғақ механикалық Сулы механикалық 

Гравитациялық 

құрылғылар 

Центрден тепкіш 

аппараттар 

Сүзгілер (фильтр)  
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Әрбір күл фракциясы үшін тазалау дәрежесін егер аппаратпен газдарды 

тазартудың жалпы дәрежесі, аппарат алдындағы күлдің дисперсиялық құрамы 

және оның аппараттан ауланған немесе шығарылған дисперсиялық құрамы 

белгілі болса анықтауға болады: 

 

                        (56) 

 

мұндағы, - аппарат алдындағы күлдің осы фракциясы 

массасының құрамын, тиісінше аулауда және тозуда,%. 

Күлдің дисперсиялық құрамы бөлшектердің мөлшері бойынша 

үлестірудің логарифмдік қалыпты заңын көрсететін логарифмдік 

ықтималдық координаттық торда графикалық түрде бейнелеуге ыңғайлы. 

Бұл торда күлдің фракциялық құрамын сипаттайтын нүктелердің тік 

сызықтарға барынша жақындауына қол жеткізіледі. Логарифмдік ықтималдық 

координат торында ось бойынша бөлшектер диаметрінің логарифмдері 

қойылады (диаметрдің мәні қойылады), ал ординат осі бөлшектердің 

құрамын,%, үлкен немесе аз белгіленген диаметрді көрсететін қалыпты 

үлестірудің нормаланған функциясы негізінде бөлінеді. Логарифмдік 

ықтималдық торды пайдаланған кезде күлдің дисперсиялық құрамы екі 

шамамен сипатталады: 50 медиандық өлшеммен (медиандық таралу) және 

 полидисперстік көрсеткіші бойынша анықталатын: 

 

                                             (57) 

 

мұндағы, ,  – барлық бөлшектердің массасы болатын 

бөлшектердің диаметрі, сәйкесінше, күл бөлшектерінің жалпы массасынан 

 және  бөлшектері 15,9 және 84,1  құрайды. 

 – бөлшек өлшемін сипаттайтын мыс мөлшері, олардың саны ЕТҰ-

дан үлкен немесе кіші 50% - ды құрайды. Талданатын күлдің орташа 

мөлшерін -мен сипаттау өте ыңғайлы. 

Логарифмдік ықтималдық координаталық торда 850 бөлшектердің 50% 

құрамына сәйкес келетін тура таралу абсциссамен қиылысу нүктесіндегі 

бөлшектердің диаметріне тең. 

Полидисперстілік көрсеткіші күлдегі бөлшектер мөлшерінің 

диапазонын сипаттайды:  аз болса, денелер фракциялық құрамы бойынша 

біркелкі (полидисперстен аз) күл. 
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Құрамында болатын күлдің мөлшеріне байланысты ірі дисперсті (100 

мкм дейін), орташа дисперсті (10-нан 100 мкм дейін) және жұқа дисперсті (10 

мкм дейін) болып бөлінеді. 

Электр сүзгілердің (фильтр)  тиімді жұмысы үшін анықтаушы фактор 

күлдің электрлік кедергісін ( ) арттыру болып табылады. Бұл көмірдің 

шығуының күлін үш топқа бөлуге болады. 

 

I топ жоғары электр өткізгіштігімен ерекшеленіп, осы топтың күлінің 

шөгінді электродына тиген кезде теріс зарядты тез жоғалтады және шөгінді 

электродтың оң зарядын ала отырып, одан итерілуі және газ ағынына қайта 

түсуі мүмкін. Мұндай қасиеттері бар күл, мысалы, Донецк AШ күлі. 

 

II топ күлдің тобы 10
2
<p<10

2
  Ом м шектерінде электрлік жанасуы 

болады және электр сүзгілерінде (фильтр)  барынша толық ұсталады. Бұл 

топқа бірқатар тас көмірдің күлі - Донецк Т, ГСШ және басқа да жатады. 

 

III топ күл сипатталады р > 10
8
Ом м және өріс кернеулігі электр 

кеңістікте электр изоляторын азайтады. Жоғары электр кедергісі бар күлде 

кері тәждің пайда болуы және тұнған күлдің екінші рет тозуы болуы мүмкін. 

Үшінші топтың күліне тас көмірдің кейбір сорттары, атап айтқанда Екібастұз, 

Кузнецкий және т. б. жатады. 

Инерциялық күл аулағыштар  үшін монос күлінің бірігуі маңызды мәнге 

ие. Күлдің құйылуы бойынша төрт топқа бөлінеді: жабыспайтын (I), әлсіз 

жабысатын (II), орта жабысатын (III) және қатты жабысатын (IV). Жоғары 

жабысатын күл циклондар мен дымқыл күл аулағыштарды қағады және 

бункерлерден нашар жойылады. Бұл АШ күліне және аз мөлшерде 

күйдірілмеген қоңыр көмірдің күліне жатады. Ылғал күл аулағыштар  үшін 

бос СаО күлдің құрамы үлкен маңызға ие. СаО күлді цементтеуге байланысты 

өз жұмысы мүмкін емес. 

Жылу электр станцияларының күлін пайдалану күрделі халық 

шаруашылығы проблемасын білдіреді. Қуатты ЖЭО күл үйінділерінің астына 

300-ден 800 га дейінгі алаң бөлінеді,ал кейбіреулер үшін 1500-га дейін 

бөлінеді. 

ЖЭО күлін пайдаланудың перспективалы бағыты оның негізінде жеңіл 

бетондарды өндіру кезінде кеуекті толтырғыштарды (күл қиыршықтас пен 

аглопоритті) өндіру болып табылады. Маңызды бағыттардың бірі жол 

құрылысында асфальтбетонды толтырғыш ретінде күл-шаңды және шлакты 

пайдалану болып табылады. Кейбір тас көмірдің күлі темір концентраттарын 

өндіру кезінде шикізат ретінде; ауыл шаруашылығында - минералды 

тыңайтқыштарға қосымша ретінде пайдаланылуы мүмкін. 
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5.2 Күл және шлак 

 

Қазақстан Республикасында күл және шлак қоспаларының жылдық 

қалдықтары шамамен 19 миллион тоннаны құрайды.Осы уақытқа дейін 300 

миллион тоннадан астам қалдықтар жинақталған. Егер орташа қуаттылығы 

жылу электр станциясы 200-300 гектарды құраса, онда 10 жылдан кейін ЖЭС-

ны пайдаланудан кейін күл үйіндісі 800-1500 гектарға жетеді. Екібастұз 

көмірінде жұмыс істейтін орташа қуат беретін ЖЭС сағатына 2,5 мың тоннаға 

дейін жанармайды және  100 тоннаға дейін күл шығарады.  

Бірнеше уытты микроэлементтер үшін, ЖЭС күлі кортеж-мышьяк 

қабығында 100 есе, берилий 60 есе жоғары, яғни күлді-шлак көздері қоршаған 

ортаға қауіпті факторлардың көзі ретінде қарастырылуы керек.  

Бұл аралықта топырақтағы металл концентрациясының әсері ауыр 

асқынуларға әкелуі мүмкін. 

Сондай-ақ, қазба отынның жануынан күлмен бірге оларды шығарумен 

бірге түрлі металдарды өндіру туралы деректерді салыстыру керек. 

 

21 кесте – Организмдердің мүмкін реакциялары мен химиялық 

элементтердің топырақтағы бастапқы концентрациялары 

Химиялық 

элемент 

Норма Артық-үстіңгі бастапқы концентрация 

Мыс 15-60 Бауырдың зақымдануы, анемия, сарыауру 

Марганец 400-3000 Сүйек жүйесінің ауруы 

Мырыш 30-70 Анемия, тотығу процестерінің жоғалуы 

Молибден 1,5-4 Бүйрек тас ауруы 

Бор 6-30 Жануарлар мен өсімдіктердегі бор энтериті 

 

22 Кесте – Металлдардың қоршаған ортаға ЖЭС әсерінің жылдық 

өндірісі мен түсуі. (мың т./жылына)  

Металл Әлемдік өндіріс 1971 жыл Тас және қоңыр көмірдің жану 

есебінен түсуі 

Мышьяк 40 255 

Германий 0,1 255 

Висмут 3 10,2 

Берилий 0,3 23-153 

Скандий 0,05 30,6 

Кобальт 13 153 

Никель 400 357 

Кадмий 13 2,6 

Қорғасын 2000 51 

Молибден 45 25,5-102 

Галлий 0,01 51 

Уран 30 204 
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Бірқатар жағдайларда қазба отынның жануы есебінен металдарды 

қоршаған ортаға енгізу оларды өндіруден айтарлықтай асып түседі. ЖЭС 

күлімен бірге ауыр металдар жердің техногендік ластануына әкеліп соғады.  

 

Жылумен ластану 

 

Барлық энергия өндіруші технологиялардың тиімділігін арттыру 

үрдісіне қарамастан, потенциалды жылу шығарындылары өндірістің өсіміне 

пара-пар дерлік өсіп, 20-30 есеге артуы мүмкін. Жер планетасы үшін қауіпті 

болуы мүмкін жылу шығарындыларының шамасы Жер бетімен қабылданған 

күн энергиясының мөлшерінен 1% -дан 5% -ға дейін бағаланады. 

Қазіргі уақытта, авторлардың мәліметтері бойынша, төменгі әлеуетті 

жылудың жалпы антропогендік шығарылымы күн сәулесінің 0,006-0,02% -ын 

құрайды және жылына энергия өндірісінің өсу қарқыны орта есеппен 3,5%, 

жылу шығарындыларының қауіпті құнының минималды мәні 1% болады екен. 

 

Дыбыс қуатының артуы нәтижесінде туатын шу арқылы ластану 
 

 Негізгі және қосалқы қуат қондырғыларының қуаттылығының өсуі, 

әдетте, бірліктердің дыбыс қуатының ұлғаюымен қатар жүреді, қала шегінде 

орналасқан ірі ЖЭС зауыттарында шу деңгейін төмендету мәселесі өте 

маңызды. Жаңа стандарттың айрықша ерекшелігі бу шығарудың кезеңіне 

арналған блоктық ЖЭС-дың шығыс құбырларында шуды басу үшін шу дыбыс 

күшейткіштерін орнату талаптары қойылды. Жабдықтың паспорттарына 

арнайы бөлімдер, яғни рұқсат етілетін шу сипаттамаларының көрсеткіштері 

енгізіледі. Аймақтың арнайы шу картасы әзірленуде. Шу қоршаған орта 

ластануының нысаны ретінде алғаш рет анықталды. Қалаларда шудың негізгі 

көздері: автомобиль көлігі (80% дейін), теміржол және әуе көлігі. ЖЭС-ның 

жағдайында шу жұмыс аймағындағы адамдарға үлкен әсер етеді. 

Қысқаша талдауды ескере отырып, қазіргі заманғы ғылыми-техникалық 

деңгейде сандық бағалауға болатын ЖЭС қоршаған ортаға әсерінің келесі 

маңызды бағыттарын белгілеуге болады: 

1. Атмосфераға шаңның шығарындылары. 

2. Күкірт диоксидінің атмосфералық ластануы.  

3. Азот қышқылының шығарындылары.  

4. Күл үйіндісімен қоршаған аймақтың ластануы.  

5. Құрамында тұздар және ауыр металдары бар үлкен ағынды суларды 

ағызу. 

Бұдан кейін біз осы факторлардың әрқайсысының қоршаған ортаға 

әсерін азайтудың техникалық шешімдерді қарастырамыз. 
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5.3 Циклондар мен батареялар циклондары 

 

Күл аулағыштар дың қатарында циклондар мен батареялық циклондар 

центрден тепкіш типті құрғақ инерциялық аппараттардың тобына 

жатады,онда газдан шаңды бөлу үшін цилиндрлік, цилиндрлік-конустық және 

конустық пішінді корпуста газдың айналмалы қозғалысы салдарынан 

туындайтын центрден тепкіш күш қолданылады. Газ (ағын) қозғалысының 

схемасы бойынша циклондық аппараттарды қарсы жерге бөлуге болады, онда 

газ қозғалыс бағытын 180° - ге өзгертеді және қозғалыс бағытын сақтайтын 

тура ағынды болып бөлінеді. 

Сонымен қатар, газ ағыны ағынын бұрайтын қондырғының 

конструктивтік ресімделуі мен газ енгізуінің бүйірлік келте құбырларымен 

циклондарға бөлуге болады, ал ағынын бұрау үшін қалақты бұрауыштар 

қолданылады (әдетте винт немесе розетка түрінде). 

27-суретте ағын бұрудың әртүрлі тәсілдері бар  белгіленетін, қарсы 

циклондар көрсетілген. СДК - ЦН-33 және СК-ЦН-34 = 0°циклондары үшін 

олардың циклонның көлденең қимасына еңіс бұрышы бүйір келте 

құбырлардың маңызды сипаттамасы болып табылады. 

Циклондағы күлді ұстау параметрі өрнектен анықталады: 

 

                                             (58) 

 

мұндағы, - релоксация уақыты (бөлшектердің жылдамдығы нөлдік 

мәнінен дрейф жылдамдығына дейін (с)), 

 – газ ағының жылдамдығы, м/с; 

R, D – циклонның радиусы мен диаметрі, м; 

 – циклоннан шыққанға дейінгі жылдамдық айналымының саны; 

 – сәйкесінше циклонның ішкі цилиндрінің диаметрі, м 

 

 
27 сурет 
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Циклондардың тиімділігі диаметрінің азаюымен артады және де бұл 

ұсақ бөлшектерді ұстап қалу кезінде байқалады. Жұқа дисперсті шаңдарды 

ұстау үшін циклонды аппараттарды пайдалану әрекеті топтық циклондарды 

құруға әкелді, олар жалпы шаң жинағыш бункермен және тазартылған 

газдардың шығуы үшін камерамен қосылған бірнеше циклондардан тұрады, 

бірақ алмұрт (груша) циклондарының әрқайсысына шаң-газ қоспасының жеке 

жеткізуі бар. 

Топтық циклондардың күл аулаудың тиімділігі, әсіресе ұсақ бөлшектер 

үшін, жеке циклонды ұстау тиімділігі айтарлықтай аз. Бұл құбылыс циклондар 

тобының шаң-газ қоспасымен біркелкі жүктелмеуімен түсіндіріледі. 

Циклондардың күл шығару тесіктері арқылы біркелкі емес жалпы бункерге да 

таралады, соның салдарынан үлкен қысымы немесе аз сиретілуі бар 

циклондардың күл шығару тесіктерінен бункер бойынша, аз қысымы немесе 

үлкен сиретілуі бар күл шығару тесіктеріне газ ағыны туындайды. Ағындар 

негізінен ұсақ бөлшектерге әсер етеді, оларды пайдаланылған құбырлар 

арқылы топтың жүктелмеген циклондарын шығаруға ықпал етеді. 

Жоғары тиімділіктің жеткіліксіз болуына қарамастан, топтық циклондар 

өнеркәсіптің барлық салаларында, соның ішінде өнеркәсіптік жылу 

энергетикасында да кеңінен қолданылады, онда олар аз қуатты қазандық 

қондырғыларының түтін газдарынан, әдетте, қабаттық ошақтары бар қатты 

бөлшектерді (күл мен механикалық күйсіздіктің өнімдерін) ұстау үшін 

орнатылады. 

Алты циклондардан тұратын блоктың типтік құрылымы 28-суретте 

келтірілген, ал 16-кестеде құрғақ күлді ұстау үшін блок-циклондардың 

деректері келтірілген. Блокты батарея циклондары туралы мәліметтер 17-

кестеде келтірілген. 

Ескерту. Циклондар кіріс келте құбырына арналған оң және сол жақта 

орындалған 2,5 кПа (250 кгс/м
2
) дейін сирету кезінде қолданылады. D=400 мм 

– 200 г/м
2
, D-600 мм – 300г/м

2
, D=800 мм – 400 г/м

2
 циклондар үшін әлсіз 

жабысатын залда газдың рұқсат етілген тозаңдануы. Орташа жабысатын күл 

үшін газдардың тозаңдануы 2 есе, қатты жабысатын күл үшін – 4 есе 

төмендейді. 

Тазартылған газдар 0,2 - 0,6 г/м
3
 өртеу кезінде тозаңданады, циклонның 

гидравликалық кедергі коэффициенті ЦН-15 105. Шаң тәріздес 70-80% 

кезінде қатпарлар кезінде газдарды тазарту дәрежесі 80-90%. 

Алымында газдардың бүйірден шығарылу кезіндегі биіктігі мен 

салмағы, бөлімінде газдардың жоғарғы бұрылу кезіндегі биіктігі мен салмағы 

көрсетілген. 
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28 сурет – Алты блоктан тұратын циклондардың типтік компоновкасы 
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23 кесте – ЦН (НИИОгаз) типті құрғақ күл аулағыштар 
Циклонның 

типтік 

өлшемі 

Диам

етрі, 

мм 

Блоктағы циклон саны, 

шт 

Блоктағы 

шартты 

қима, м
2
 

150 мың м
3
/сағ 

температурадағы газ 

шығыны және кПа 

кедергісі (кгс/м
2
) 

Габаритты өлшемдері Блоктың 

салмағы, т 

Терең

дігі 

бойын

ша  

Ені 

бойынш

а  

Барлы

ғы  

0,35 

(35) 

0,50 

(50) 

Ұзын-

дығы 

Ені  Биіктігі 

ЦН-2х2х400 400 2 2 4 0,5 5,80 6,76 1248 1380 

  
ЦН-2х2х450 450 2 2 4 0,63 7,34 8,56 1340 1528 

  
ЦН-2х2х500 500 2 2 4 0,79 9,08 10,58 1486 1676 

  
ЦН-3х2х500 500 3 2 6 1,18 13,62 15,87 2068 1922 

  
ЦН-3х2х550 550 3 2 6 1,42 16,44 19,2 2265 2115 

  
ЦН-3х2х600 600 3 2 6 1,69 19,57 22,86 2424 2276 

  
ЦН-3х2х650 650 3 2 6 1,98 22,95 26,76 2594 2436 

  
ЦН-3х2х700 700 3 2 6 2,3 26,4 31,08 2787 2635 

  
ЦН-4х2х750 750 4 2 8 3,51 40,8 47,6 3787 3722 

  
ЦН-4х2х800 800 4 2 8 4,02 46,4 54,1 4002 3990 
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24 кесте – Құрғақ күлді аулауға арналған блокты батарея циклондары 

Циклонның 

маркасы 

Секци

я 

саны, 

шт 

Батареядағы циклон 

саны, шт 

150 мың м
3
/сағ 

температурадағы 

газ шығыны және 

кПа кедергісі 

(кгс/м
2
) 

Келтеқұбы

р, 

жеткізуші 

газ 

мөлшері, 

мм 

Габаритты өлшемдері салмағ

ы, т 

Терең

дігі 

бойын

ша  

Ені 

бойы

нша  

Барл

ығы  

0,45 

(45) 

0,60 

(60) 

Ұзындығы Ені  Биікт

ігі 

 

БЦ2-4х(3+2)  

2 

4 3+2 20 15,05 17,42 800х450 2020 1500 4170 3,51 

БЦ2-5х(3+2) 5 3+2 25 18,9 21,85 800х700 2300 1500 4670 4,12 

БЦ2-5х(4+2) 5 4+2 30 22,61 26,1 1000х550 2600 1780 4370 4,83 

БЦ2-6х(4+2)  

2 

6 4+2 36 27,2 31,4 1000х700 2880 1780 4670 5,60 

БЦ2-6х(4+3) 6 4+3 42 31,57 36,54 1100х750 2880 2060 4770 6,36 

БЦ2-7х(5+3) 7 5+3 56 42,19 48,8 1300х900 3410 2340 5070 7,95 
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Ескерту. Шойыннан құйылған циклонның өлшемдері: ішкі диаметрі 254 

мм, биіктігі 1020 мм, тірек фланецінің диаметрі 230 мм, шығару құбырының 

диаметрі 133х4 мм. Отын жағу кезінде тазалау дәрежесі 85 - 95, камералық 80 

- 90% кезінде күлдің фракциялық құрамына байланысты. Әрбір бункерден 

шығатын тесіктердің мөлшері 200х200 мм; «Винт» және соққысыз 

бағыттаушы құралы бар. Бірінші («бұранда») «Розетка» типімен 

салыстырғанда түтін газдарын тазартудың сегіз қалағы және соққысыз 

кіруімен аз деңгейін береді. Аппараттар әлсіз және құйылмайтын күлді ұстау 

үшін қолданылады. Элемент диаметрі кезінде түтін газдарының ең жоғары 

рұқсат етілетін тозаңдануы: d – 100 мм – «Винт» элементінде 25 г/м
3
, 

«Розетка» элементінде 15 г/м
3
; d = 150 мм кезінде тиісінше 50 және 53 және d 

= 250 мм 100 және 75 г/м
3
 құрайды. Күлден соңғысының газдағы құрамы екі 

есе ұлғайтылуы мүмкін. Батареялық циклондар ыдырау немесе 2,5 кПа (250 

кгс/м
3
) қысымда жұмыс істей алады. Батареяның шығыс бөлігінің қақпағында 

лаз болады және жару клапанын қояды; кіріс қорабында тілдік шибер болады. 

Кіріс қорабы, күл бункері және шибері бар корпуста жиналған батарея 

циклонын жеткізеді. 

ЖЭО-да қуаттылығы аз қазандық қондырғыларына қарағанда түтін 

газдарындағы шудың ұсақ (жұқа дисперсті) фракцияларымен сипатталатын 

ЖЭО-да топтық циклондар өте сирек қолданылады. 

Жалпы бункермен және тазартылған газ камерасымен қосылған, бірақ 

әрбір циклонға  шаң-газ қоспасының жеке жеткізуі бар циклондар тобын 

орнату шағын диаметрлі циклондық элементтерді қолдану есебінен газ 

тазарту тиімділігін арттыру мүмкіндігін іске асыруға мүмкіндік бермеді. Одан 

әрі кіші диаметрлі циклондардың параллель жұмыс әдісі барлық циклон 

элементтері үшін ортақ бункерлер, тозаңдатылған газдар камерасы (кіру) 

және тазартылған газдар камерасы (шығу) бар батареялық циклондар 

конструкциясында жүзеге асырылды. Осылайша, батареялық циклон – бір-

бірімен ортақ бункермен, тозаңданған және тазартылған газ камераларымен 

хабарланатын шағын диаметрлі циклондардан (әдетте, 250 мм-ге дейін) 

тұратын газдан жасалған қатты бөлшектерді ұстауға арналған аппарат. 

 



116 

25 кесте 

Батареялық 

циклонның 

типтік өлшемі  

Батареял

ық 

циклон 

өнімділігі 

150 мың м
3
/сағ 

температурадағы 

газ шығыны және 

кПа кедергісі 

(кгс/м
2
) 

Негізгі өлшемдер, мм Салмағы, т 

Ең үлкендер жеткізуші 

келтеқұбыр 

бұрғыш 

келте 

құбыр 
биіктігі ені ұзындығы 

0,45 

(45) 

0,60 

(60) 

БЦ-2-4х(3+2) 

БЦ-2-5х(3+2) 

6,5 15,2 

18,9 

17,4 

21,9 

4020 

4120 

1330 

1610 

2120 

2400 

800х450 

800х600 

1990х450 

1990х600 

3,8 

4,7 

БЦ-2-5х(4+2) 

БЦ-2-6х(4+2) 

10,0 22,6 

27,2 

26,1 

31,4 

4120 

4220 

1610 

1890 

2600 

2880 

1000х550 

1000х700 

1990х550 

1990х700 

5,1 

6,1 

БЦ-2-6х(4+3) 

БЦ-2-6х(5+3) 

15 

15,16 

31,6 

36,2 

36,5 

42,0 

4220 

4420 

1890 

1890 

2880 

3180 

1100х700 

1300х700 

1990х700 

1990х700 

7,0 

7,9 

БЦ-2-6х(5+3) 

БЦ-2-7х(5+3) 

20 

16,20 

36,2 

42,2 

42,0 

48,9 

4420 

4520 

1890 

2170 

3180 

3460 

1300х700 

1300х800 

1990х700 

1990х800 

7,9 

9,0 



117 

Ескерту. Белгілеуде үлгі өлшемнің бірінші сан секциялар саны, екінші 

сан қатарларының батареялық циклондардың барысындағы газдар, жақшаның 

ішінде, бірінші цифр саны циклондардың көлденең барысы, газдардың үлкен 

секциясы, екінші – кіші секциясы. Секцияларды ауыстырып қосу кіру келте 

құбырына орнатылған шибердің көмегімен жүзеге асырылады. Батарея 

циклоны құрамында СаО жоқ, көмірдің ПӘК-і 82 – 90% дейін күлін ұстау 

үшін пайдаланады. 

 
 

29 сурет – Батареялық циклондарын орындаудағы конструктивтік 

мысалдар: 

а) батареядағы циклонды элементтерді тік орнату (γ –газ қозғалысының 

жалпы бағытына қатысты кіру келтеқұбырларының жазықтығын орнату 

бұрышы 

б) циклондарды тігіне қарай 45° бұрышпен орнату (1-шаңдалған 

газдардың кірісі, 2-тазаланған газдардың шығысы; 3-циклонды элементтер; 4-

тірек белдігі; 5-батареялық циклонның корпусы; 6-күлді жоюға арналған 

бункер) 
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25 сурет – Өнімділігі 25-320т/сағ бугенераторлары үшін батареялық 

циклондар 

 

26 кесте  

Батареялық циклонның 

маркасы 

түтін газдарының 

шығыны, м
3
/сағ, газ 

жылдамдығы, 4,5 м/с 

кезінде 

Циклон салмағы, т 

ЦБ-254Р-25 20580 3,63 

ЦБ-254Р-30 24630 4,17 

ЦБ-254Р-40 32900 5,21 

ЦБ-254Р-50 41100 6,58 

ЦБ-254Р-60 49350 7,7 

ЦБ-254Р-80 65750 10,0 

Дайындаушы Семибратов тәжірибелік газ тазалау 

зауыты(Ярославская обл.) 

 

Ескерту. Бір секциялы батареялық циклондар, циклондардың 

цилиндрлік бөлігінің ішкі диаметрі 254 мм, «Розетка» типті бағыттаушы 

аппаратпен және 25-тен 80-ге дейінгі элементтер санымен (Р әрпінен кейін 

көрсетілген). Батареялық циклондар газдардың температурасы 400 °С - қа 

дейін 6,6-дан 25 т/сағ-қа дейін өнімділігі бар қазандықтар үшін және 400 г/м
3
-

ге дейін жабыспайтын және аз жабысатын шаң үшін тозаңдану, орташа 

жабысатын -100 г/м
3
 газдарды тазалау дәрежесі 85-ке жуық.  
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27 кесте – Газдарды улиткалы келтірумен рециркуляциялайтын ЦБР-15ц батареялық циклондар 
Атауы Циклон маркасы 

Ц
Б

Р
-1

5
0
ц

-2
4
0
 

Ц
Б

Р
-1

5
0
ц

-3
2
0
 

Ц
Б

Р
-1

5
0
ц

-4
0
0
 

Ц
Б

Р
-1

5
0
ц

-4
8
0
 

Ц
Б

Р
-1

5
0
ц

-6
4
0
 

Ц
Б

Р
-1

5
0
ц

-8
0
0
 

Ц
Б

Р
-1

5
0
ц

-1
2
8
0
 

Ц
Б

Р
-1

5
0
ц

-1
6
0
0
 

Өнімділігі (t=135  кезінде) мың м
3
/сағ 70 95 120 140 190 240 385 480 

Циклонды элементтердің саны, шт 240 320 400 480 640 800 1280 1600 

Секция саны, шт 6 8 10 12 16 20 32 40 

Рециркуляция системасында ЦН-15 

циклонының саны, шт 

4 4 4 6 8 2 4 4 

Рециркуляция циклонының диаметрі, мм 400 500 500 500 500 1000 1000 1000 

Рециркулция түтінсорғышының маркасы ДН-9 ДН-9 ДН-

12,5 

ДН-12,5 ДН-

12,5 

ДН-

12,5 

ДН-19 ДН-19 

Шамамен алынған салмағы (корпусты қоса 

алғанда), т 

28 33 38 45 63 75 126 140 

Шекті қолдану температурасы,  240 320 400 480 640 800 1280 1600 
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Ескерту. Батареялық циклондар көмір мен шымтезек жағу кезінде түтін 

газынан қатты жабыспайтын күлді ұстауға арналған. 100 г/м-ге дейінгі 

тозаңдандырылған түтін газдары циклондар секцияларының үстінде 

орналасқан таратқыш қорапқа түседі және соңғысын өтіп, төменгі жағында 

орналасқан тазартылған газ қорабына шығады. Ауланған күл саны үшке 

бөлінген секциялардың санына тең бункерге төмен төгіледі. Әрбір секцияда 4 

циклонды элемент, ішкі диаметрі 150 мм, көлбеу орналасқан. Әр 

біріздендірілген секцияның өлшемдері: биіктігі 2425 мм, ені 600 мм, тереңдігі 

750 мм. Жоғарғы секциядан газдардың 8%-ға жуығын газ өткізгішке газдарды 

түтінсорғыштың көмегімен рециркуляциялауға сорылады, оның алдында ЦН-

15 жеке немесе топтық циклон орнатылған. Жеткізу жиынтығына Семибратов 

тәжірибелік газ тазалау аппаратурасы зауыты дайындайтын секциялар мен 

люктер кіреді. Аппарат корпусы, циклондар, газ жолдары, рециркуляция 

жүйесі, түтін сорғыш жеткізу жиынтығына кірмейді. 

Циклонды элементтер зауыт сұр шойыннан, олардың қаңқалары мен 

қаттылық табақтары - көміртекті болаттан жасалады. Аппараттың корпусы 

әрбір объект үшін әзірленетін сызбалар бойынша монтажда жасалады. 

Корпуста сиретуге 2,5-тен 5 кПа-ға дейін (250-500 кг/см
3
) рұқсат етіледі. 

Газдарды күлден тазарту 93-96% жетуі мүмкін, өйткені, ол фракциялық 

құрамға байланысты. 

Батареялық циклондар орташа бу өнімділігі 2,5-тен 500 т/сағ - қа дейінгі 

қазандықтардың артындағы күлді ұстау үшін қолданылады, ұстау дәрежесі 

500-700 Па гидравликалық кедергісі кезінде 0,88-0,92 деңгейінде болады. 

Энергетикалық қондырғылар үшін тангенциальды келтірілген газ үлгідегі 

«Энергоуголь» ішкі диаметрі 231 мм элементін қолдану ұсынылады. Қалыпты 

бірқатар осындай циклондардың қазандықтар үшін бу шығаруы 20-дан 500 

т/сағ 5.9-кесте. Циклондарды таңбалауда типтік өлшемдер бойынша негізгі 

деректер бар; мысалы 4x14xm ені бойынша элементтердің шындықтың 

тереңдігінде 14 элементтері бар төрт секциялық аппаратты білдіреді. 

 

28 кесте – Батарея циклондарының типтік өлшемдері 

Типтік өлшемдері m ені бойынша 

элементтер саны  

m элементтерінің 

шекті саны 

Шекті көлденең 

қимасының 

ауданы, м
2
 

1х10хm 7-15 70-150 2,93-6,28 

2х10хm 7-15 140-300 5,87-12,57 

4х10хm 7-15 280-600 11,73-25,14 

2х12хm 7-15 168-360 7,04-15,08 

4х12хm 7-15 336-720 14,08-30,17 

2х14хm 7-24 196-672 8,21-28,15 

4х14хm 7-24 392-1344 16,42-56,31 

 

Ескерту. Ол элементінің есептік қимасы – 0,042 м
2
. Батареялық шаң 

аулағыштар да қолданылатын шағын циклондар циклонды элементтер деп 
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аталады, олардың жекелеген сұлбалары 31-суретте келтірілген. Диаметрі 100 

мм-ден кем элементтері бар батареялық циклондар кейде мультициклондар 

деп аталады. 

 
 

а) «Винт»; б) «Розетка»; в) соққысыз кірісті «Розетка» 

 

31 сурет – Батареялық циклондардың бағыттауыш типтегі циклонды 

элементтері 

 

Мысалы, «Мультиаэродин» 32 суретте бейнеленген. Аппаратта тігінен 

әртүрлі екі деңгейде бір-бірімен ортақ бункер мен шығатын газ жолы 

бойынша хабарланатын 80 циклонды элементтер орнатылған. 

«Мультиаэродинге» арналған батареялық циклондардан айырмашылығы 

газдар бір-бірімен ортақ емес, төрт бөлек газ жолдары арқылы 

жүргізіледі,олардың әрқайсысы жоғарғы 10 элементтен тұратын топқа және 

төменгі қатардың 10 элементін береді. Жоғарғы қатардың элементтерінде 

ауланған күл аппараттың жоғарғы бөлігінен төменгі қатардың элементтерінің 

пайдаланылған құбырлардың үстіндегі кеңістікті бөлетін 45  бұрышта 

орналасқан металл табақтар бойынша төгіледі.  

Циклондық аппараттардың маңызды параметрі мынадай формула 

бойынша анықталатын гидравликалық кедергі болып табылады: 

 

                           (59) 

 

мұндағы, -газдардың үлес салмағы, Н/м
3
; 

 - газдардың тығыздығы, кг / м
3
; 

 - гидравликалық кедергінің шартты коэффициенті циклондық аппарат; 

g - еркін құлау үдеуі; 
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- газдардың шартты жылдамдығы. 

 

 
32 сурет – Шаң аулағыш «Мультиаэродин» 

 

Газдардың шартты жылдамдығы газдардың секундтық көлемдік 

шығысының циклон корпусының көлденең қимасына немесе циклондық 

элементке қатынасы ретінде анықталады. Батарея циклі үшін: 

 

Wшартты                                              (60) 

 

мұндағы, Qорт– батареялық циклон арқылы кететін газ шығыны, м
3
/с,  

 

Qорт=0.5(Qкір.+Qшығ.);                               (61) 

 

n – батареялық циклондағы элементтер саны;  

D – циклондық элемент корпусының ішкі диаметрі, м. 

 

Әдетте,таза ауада үрлеу кезінде  циклондары немесе циклонды 

элементтері тәжірибелік жолмен анықталады. Шаңдалған газбен жұмыс 

істегенде  азаяды. Есептеулерде  тұрақты қабылданады, ал шын мәнінде ол 

газ шығысының ұлғаюымен, біршама артады. 
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5.4 Жалюзиялық күл аулағыштар  

 

Жылу оқшаулағыштары төмен дәрежеде тазартудан кейін, негізінен, 

жоғары абразивті күлді (мысалы, Екібастұздық) жағатын қазандықтарда 

қолданылады және қыздырудың келесі беттерін уатудан және олардың 

жұмысының сенімділігін жоғарылатудан қорғауға арналған. Жалюзиялық күл 

аулағыштың (ЖКА) сұлбасы 33-суретте келтірілген. Күлді ұстау принципі 

қатты бөлшектер мен газдардың инерция күшінің әртүрлілігіне негізделген. 2 

корпустан, 3 екі жалюзиялық торлардан, 4 тазартылған газ өткізгіштерден 

және 1 тазартылмаған газдардан тұрады. Газ торлардың қалақтары арасында 

өтеді, өзімен бірге күлдің ұсақ фракцияларының аз мөлшерін ғана алып 

кетеді, ал үлкен бөлшектер 5 циклонда ұсталады. ЖКА-ның артықшылықтары 

шағын габариттер, шағын гидравликалық кедергі, тік және көлденең газ 

өткізгіштерде орнату мүмкіндігі болып табылады. Кемшіліктері – торлардың 

өшірілу себебі бойынша жиі ауыстырылуы (6-10 айдан кейін) және 

тазалаудың жеткіліксіз дәрежесі (70-80%). ЖКА туралы мәліметтер 5.10-

кестеде келтірілген. 

 

 
 

1 - ластанған  газдардың кіруі, 2 - күл аулағыш корпусы, 3 - 

жалюзийлер, 4 - тазартылған газдардың шығуы, 5 - циклон 

 

33 сурет – Жалюзийлі күл аулағыштың сұлбасы 
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29 кесте  

Атауы Саны 

Жалюзиялық күл аулағышының 

элементтері 

жалюзиялық тор, сору саңылауы, 

жыпылықтаған циклон, кіру және 

шығу камералары 

Жалюзиялық тордың элементтері жалюзи түрінде жиналған бұрыштық 

темірден жасалған қалақтар 40х40 

мм 

Тік бұрышты газ өткізгіштегі 

жалюзиялық торлардың саны*, шт 

2 

Жалюзиялық торларды құрастыру 

саны, шт 

6 

Газдарды циклондарға сорып алатын 

құрастырмалар саны, шт 

2 

Жыпылықтардың диаметрі, мм 33, 76, 159 

Циклондар арқылы сорылатын газдың 

үлесі, түтін газдарының жалпы 

санының % 

10, 20 

ПӘК ең үлкен мәні, %:  

 қол колосникті және тізбекті 

торлары бар ошақтар 

80-90 

 қоңыр көмір үшін балға 

диірмендері бар ошақтар 

70-75 

 фрезерлы торф үшін балға 

диірмендері бар ошақтар 

75-80 

 шар типті барабанды 

диірмендері бар ошақтар 

60-65 

Күл аулағыштан кейін түтін 

газдарындағы күл шоғырлануы,  г/м
3
: 

 

Мәскеу маңындағы көмір 1-ден көп 

АРШ Донец көмірі 0,26 

Шаң тәрізді жағу кезінде 5-7 

Түтін газдары үшін ең жоғарғы 

рұқсат етілген температура,  

450-500 

Қолдану аймағы көмірді, фрезерлік және кесек 

шымтезекті жағу кезінде түтін 

сорғыштар мен қалдық беттерді 

тозудан қорғау 

1000 м
3
 түтін газының күл 

аулағыштың салмағы, кг 

40-50 

 

Ескерту.  Қатты отынның барлық түрлерін жағу кезінде жалюзиялық 

күл аулағыштың оңтайлы гидравликалық кедергісі және көлденең газ 
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өткізгіштерде торлардың орналасуы 200-250 Па (20-25 кгс/м
2
), тік газ 

өткізгіштерде торлардың орналасуы 100-500 Па (10 - 50 кгс/м
2
), камералық 

жану кезінде: тас және қоңыр көмір 200 Па (20 кгс/м
2
), фрезерлік шымтезер 

250 Па (25 кгс/м
2
), сланец 100 Па (10 кгс/м

2
) 20 мкм аз бөлшектерді ұстау 

қамтамасыз етілмейді. 

Торлар орталық сору саңылауы және бүйірлік сілтілері бар газтартқыш 

осіне 9 бұрышпен орнатылады. 

 

5.5 Дымқыл күл аулағыштар 

 

Дымқыл күл аулағыштарда газдардағы күлді және басқа да қатты 

бөлшектерді ұстау осы компоненттерді аппараттың ішкі бетінде пайда 

болатын сұйықтық пленкасына тұндыру жолымен жүргізіледі. Бұл ретте, күл 

аулағыштың көлемі тұман түріндегі су тамшысымен толтырылған. Пленканың 

қалыңдығы, бөлшектердің көлденең мөлшері үлкен болса, бөлшектің үзілу 

жұмысы сұйықтықтың қабатына батыру үшін қажетті жұмыстардан едәуір 

асып түседі. 

Өнімділігі кіші және орташа қазандық агрегаттары үшін (100 т/сағ 

дейін) қазіргі уақытта центрден тепкіш скрубберлер қолданылады (33 а сурет). 

Конструктивті скруббер МС-ВТИ  конустық түбі бар қабырғаларының 

қалыңдығы 5 - 6 мм дәнекерленген тік цилиндрден, кіру келте құбырынан, 

ауланған күлді жою үшін салыстырмалы жүйеден және гидравликалық 

бекітпеден тұрады. Кіріс келтеқұбыры корпусқа тангенциалды ішкі бетіне 

дәнекерленеді және корпус жағына қарай 10  еңісі болады. Корпустың және 

конустық түптің ішкі беттері қыш материалдан жасалған қышқылға төзімді 

және тозуға төзімді плиткалармен футтеледі. 

Аппарат корпусының ішкі беті бір-бірінен 500 мм қашықтықта шеңбер 

бойынша орнатылған ярустардан үздіксіз суарылады. Соплодан су ағыны 

корпустың ішкі футерленген бетіне тангенциалды газдардың айналу жағына 

бағытталған. Скруббердің бос қимасында түтін газдарының жылдамдығын 4 - 

5 м/с қабылдай отырып, аппараттың диаметрі анықталады. 

Суаруға арналған су шығыны Gж, кг/с арақатынаста: 

 

                                           (62) 

 
мұндағы,  аппараттың ішкі диаметрі, м,  

бұл ретте, скруббер қабырғаларындағы пленканың қалыңдығы 0,3 м кем 

емес болуы тиіс. Гидравликалық кедергі кезінде қарапайым скрубберлерде 

ұстау дәрежесі 0,82-0,90. 300 – 400 Па  циклондардың диаметрі үшін 0,6 - 1,7 

м. 
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а) центрге тартқыш скруббер (1 кіріс келте құбыры, 2 – сруббердің 

корпусы, 3 – суармалы суды жеткізу, 4 – бункер, 5 – гидрозатвор, 6 – 

тазартылған газдың шығысы); 

б)Вентури құбырымен жылдам күл аулағыш (1 – шаңдалған газдың 

кірісі, 2 – тазартылған газдың шығысы, форсункалар арқылы суды бүркумен 

беру, 4, 5, 6 – Вентури құбырының конфузоры, мойыны (горловина), 

диффузоры, 7 – тамшы аулағыштың  корпусы (дымқыл сруббердің), 8 – сопло, 

скруббер қабырғаларын суаруы,  9 – күл бункері, 10 – гидрозатвор, 11 – 

гидрокүл аулағыштың каналына пульпаларды жою) 

 

33 а сурет - Дымқыл күл аулағыштар 

 

Су пленкасының үзілуін және шашыраудың пайда болуын болдырмау 

үшін газдардың ең жоғары жылдамдығы 6 м/с, ал кіріс келте құбырындағы 

газдардың жылдамдығы 23 м/с аспауы тиіс. Тазалаудан кейін газ 

температурасы 40-60 градусқа төмендейді. Суланған бөлік биіктігінің ұлғаюы 

белгілі бір шегіне дейін ұстау дәрежесін арттырады, ал 3D-ден жоғары 

биіктікте ұстау дәрежесі тұрақты болып қалады. 

Күлдің негізгі бөлігі ауланатын сумен суланған су торының кіріс келте 

құбырында болуы сулы бұрамалы күл аулағыштардың (СБ) негізгі 

конструктивтік айырмашылығы центрден тепкіш скрубберлерден (ЦС) болып 

табылады. Скруббердің үлесіне ауланған бөлшектердің 20-30% келеді.  
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Типтік конструкцияның шыбық торы шахмат тәртібінде орналасқан үш 

екі қатарлы шоғырдан тұрады. Газ жүрісі бойынша будалардың арасындағы 

қашықтық 120 мм құрайды. 

Шыбықтар ағаш бітеуіштері бар болат құбырлардан жасалады. 

Коррозиядан қорғау үшін құбырларға резеңке түтікшелер (dн = 12 мм) киіледі. 

Шыбықтардың көлденең қадамы 31 мм, екі қатарлы шоғырдағы қатарлар 

арасындағы құбыр осьтері бойынша қашықтық 18 мм. 

Шыбықтар көлденең орналасқан (жеткізуші келтеқұбырдың сыртқы 

қабырғасына 0,5% еңісі бар). Шыбық торы бүріккіштен үздіксіз сумен 

суарылады. Кіріс келте құбырындағы күлдің шөгінділері төрт көлденең және 

екі тік айналмалы коллекторларда орнатылған кезеңді жуу шайынды 

ярустарының көмегімен жойылады. Орта есеппен жууды ауысымда бір рет 

бес минут ішінде жүргізеді. Су ағысы корпустың жоғарғы бөлігінде газдардың 

айналу жағына қатысты ярустан ағады. 

Күл аулағыштың торлары мен қабырғаларын суландыруға арналған су 

шығыны:  

                                (63) 

 

мұндағы F - кіру келте құбырының көлденең қимасының ауданы, м
2
. 

МП-ВТИ 650-800 Па гидравликалық кедергісінің күлді ұстау дәрежесі 91-

95 -ды құрайды. 

МП-ВТИ типті күл аулағыштар туралы негізгі деректер 30 кестеде 

келтірілген. 

 

30 кесте – МП-ВТИ ылғал күл аулағыштары 
Күл аулағыштың 

маркасы 

Өнімділігі, 

мың м
3
/сағ 

Суаруға 

арналған су 

шығыны, 

т/сағ 

Тамшы аулағыш 

корпустың өлшемдері 

Салмағы, т  

 Ішкі 

диаметрі 

Толық 

биіктігі 

МП-ВТИ-2300 

65 

 

 

1,02 2300 7960 
 

МП-ВТИ-2600 80 1,12 2600 8600 
 

МП-ВТИ-2700 82 1,21 2700 9240 
 

МП-ВТИ-3100 120 1,40 3100 10530 
 

МП-ВТИ-3300 130 1,50 3300 11160 
 

 

Ескерту. МП-ВТИ күл аулағышы кіретін келте құбырдан тұрады, онда 

дәнекерленген болат цилиндр кірер алдында сумен суланатын шыбықтардан 

көп қатарлы тор орнатылған. 19 мм құм-бакелит шыбықтары қатарының 

саны, әдетте төртеу. Торлардан газдардың күл аулағышы корпусының тік 

цилиндрінің төменгі бөлігіне түседі. Корпустың және оның конустық түбінің 

ішкі беті диабазды жаққанда қышқылға төзімді керамикалық плиткамен 

қапталады және қышқылға төзімді лакпен боялады. Корпустың ішкі беті бір-
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бірінен 500 мм қашықтықта корпустың жоғарғы бөлігінде орналасқан арнайы 

форсункалардан сумен үздіксіз суарылады. Форсункалар саны 18-ден 24-ке 

дейін өзгереді. Суы бар ауланған күл конус түбіне ағады және гидротвор 

арқылы күл-қож каналдарына шығарылады. Ауланған күлдің саны келіп 

түскендердің 89-93%-ын құрайды. Күлді аулау дәрежесін арттыру үшін 

тордың орнына газ өткізгішке Вентури түтігі бар тамшы коагуляторы 

салынады, бұл ұстау дәрежесін 95-97%-ға дейін арттырады. Мұндай 

қондырмасы бар Аппарат МС-ВТИ ылғалды жылдамдық күл аулағышы деп 

аталады. 

МП-ВТИ күл аулағыштар ының кемшіліктерінің бірі шыбық торларын, 

әсіресе құрамында еркін СаО бар күлді ұстау кезінде қатты бітеу болып 

табылады. Қолданылатын судың қаттылығы 15 - нан жоғары болмауы 

тиіс. 

Қазандық агрегаттарының өнімділігі үшін 120 - 640 т/сағ негізгі түрі 

қолданылатын дымқыл күл аулайтын құрылғылары МС-ВТИ типті Вентури 

турбулентті коагуляторлары бар күл аулағышболып табылады. 

Вентури құбыры 60° ашу бұрышы бар қысқа диффузор, мойын және 12° 

ашу бұрышы бар ұзын диффузордан тұрады. Газ және су тамшылары 

жылдамдығының үлкен айырмашылығы есебінен монос бөлшектерінің 

қарқынды сулануына (коагуляция) қол жеткізіледі. Судың үлкен тамшылары 

күлдің ұсақ бөлшектерін сіңіреді, бұл олардың ең жақсы ұстап тұруын 

центрден тепкіш скрубберде қамтамасыз етеді, ол тамшы аулағыш рөлін 

атқарады. Күл аулағыштың гидравликалық кедергісі 700-1150 Па, соның 

ішінде Вентури құбыры 350-550 Па. Күлді ұстау деңгейі 92-98% құрайды. 

Құбыр аузына берілетін су шығыны 0,15-0,20 кг/ м
2
 газ қабылданады.  МП-

ВТИ-ге қарағанда МС-ВТИ күл аулағышы күлмен бітелмейді. 

Барлық түрдегі дымқыл күл аулағыштардың негізгі кемшілігі олардың 

жұмыс қалақтарындағы дымқыл күлдің шөгінділерінен түтін сорғыш 

жұмысына теріс әсері болып табылады. Едәуір майлы шөгінділер түтін 

мұржасының төменгі бөлігінің сыртқы газ құбырларында шашырату есебінен 

байқалады. Екі жағдайда да бұл көрсетілген құрылғылардың жұмыс 

сенімділігіне әсер етеді (түтін сорғыш роторының бұзылуы және түтін 

құбырларының газ бөлетін оқпандарының коррозиясы). 

Бұдан басқа, дымқыл күл аулағыштарда кететін газдардың 

температурасы төмендейді және шық нүктесінің температурасына 

жақындайды, бұл жабдықтың коррозиясының қарқындылығы және түтін 

құбырының тиімді биіктігінің азаюына ықпал етеді. Сондықтан қуатты 

блоктарда дымқыл күл аулағыштар орнатылмайды. Түтін газдарының күл 

аулағыш арқылы суда тиісті қышқылдар түзе отырып, SO2, SO3, NO, CO2 

едәуір бөлігі ериді. Бұл күл аулағыш металын коррозиядан қорғауды және күл 

үйінділерінде сүзілген су төгілетін табиғи су қоймаларының ластануын 

болдырмайтын шаралар қабылдауды талап етеді.  
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31 кесте – МС-ВТИ күл аулағыштары 

Күл аулағыштың 

маркасы 

Өнімділігі, 

мың м
3
/сағ 

Суаруға 

арналған 

су 

шығыны, 

т/сағ 

Тамшы аулағыш 

корпустың 

өлшемдері 

Тамшылат-

қыштың 

қимасы, м
2
 

Вентури 

құбыр 

мойын 

қимасы, 

 м
2
 

Салмағы, т  

 Ішкі 

диаметрі 

Толық 

биіктігі 

 

МС-ВТИ-2800 90 4,4 2800 9660 5,72 0,455 15,3 

МС-ВТИ-3000 108 4,7 3000 10320 6,60 0,530 17,2 

МС-ВТИ-3200 125 5,0 3200 10980 7,54 0,644 20,1 

МС-ВТИ-3800 180 5,7 3800 12200 9,62 0,810 24,6 

МС-ВТИ-4000 200 6,3 4000 13610 11,93 1,000 29,9 

МС-ВТИ-4500 250 7,0 4500 15250 15,20 1,300 37,8 
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Қолданыстағы нормалар бойынша дымқыл күл аулағыштарды 

жағылатын отында күкірт мөлшері 4,2МДж/кг-ға 1% - дан аспайтын жану 

жылуы және кететін газдардың температурасы 200 °C-ден аспайтын болғанда 

газдарды тазарту үшін қолдануға рұқсат етіледі. 

 

5.6 Электр сүзгілері (фильтр) 

 

Электр сүзгідегі (фильтр) газдарды шаңсыздандыру процесі мынадай 

түрде өтеді: өлшенген бөлшектері бар газдар біркелкі ағынмен тұрақты 

бағыттағы және жоғары кернеуліктегі біртекті емес электр өрісі арқылы өтеді, 

ол шөгінді және электродтар. 

Шөгінді электродтар түзеткіштің оң полюсіне қосылады және жерге 

тұйықталады, ал коронациялайтын электродтар жерден оқшауланады және 

оларға түзеткіштің теріс полюсінен сым қосылады. 

Электродтарға жоғары кернеу тогын беру кезінде электродтар арасында 

электрофильтрдің кеңістігінде кернеуді реттеу арқылы өзгертуге болатын 

электр өрісі пайда болады. Электродтар арасындағы кеңістікте белгілі бір 

шамаға дейін кернеуді ұлғайтқанда корондық разряд пайда болады. Тәж 

аймағында көп мөлшерде иондардың пайда болуымен газдың соққылы 

иондануы орын алады. Оң иондар коронациялайтын электродқа тез жетеді, ал 

теріс иондар мен электрондар электр өрісінің әсерінен қозғала отырып, 

сондай-ақ, газ молекулаларының ретсіз жылу қозғалысына қатыса отырып, 

газдардағы өлшенген күл бөлшектерімен бетпе-бет келеді, олармен 

адсорбцияланады, нәтижесінде бөлшектер электр зарядын алады. 

Электр өрісінің әсерінен зарядталған бөлшектер электродтарға 

қозғалады және сол арқылы газ ағынынан шығып тұрады. 

Күлдің ең үлкен бөлігі шөгінді электродтарға қозғалады және олардың 

бетіне шөгеді, аз бөлігі коронациялайтын электродтарда шөгеді. Соңғы болып 

табылады, өйткені, коронациялайтын электродтардың жанында күлдің аз 

бөлігі ғана оң зарядталады. 

Электродтар мезгіл-мезгілімен шайқалады, тұндырылған күлдің қабаты 

бұзылады және ол бункерге төгіледі, оны мезгіл-мезгілімен немесе үздіксіз 

алып тастайды. 

Электр сүзгілердегі (фильтр) күлді ұстау тиімділігі екі негізгі фактормен 

-  күл бөлшектерінің дрейфінің жылдамдығымен және шөгудің меншікті 

бетімен анықталады. 

Күл бөлшектерінің дрейфінің жылдамдығы электр сүзгінің электрлік 

сипаттамаларына (зарядтау және тұндыру электр өрісінің кернеулігі), сондай-

ақ, шаң-газ ағынының электрлік кедергісіне (бөлшектер затының диэлектрлік 

өткізгіштігіне және вакуумға) байланысты. 

Электр газ тазарту процесін келесі сатыға бөлуге болады:  

- газдағы өлшенген бөлшектерді зарядтау; 

- зарядталған бөлшектердің өріс күшінің әсерінен электродтарға 

қозғалысы; 
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- электродтарда бөлшектерді тұндыру; 

- электр сүзгіден (фильтр) тұнған бөлшектерді жою.  

Энергетикада әртүрлі құрылымдағы электр сүзгілері (фильтр) 

қолданылады. Қатты отынмен жұмыс істейтін жылу электр станцияларының 

энергия блоктарының көпшілігі КГ және ЭГ типті электр сүзгілерімен 

жабдықталады. 

Бұл аппараттар бірзоналы, құрғақ, төмен температуралы, көлденең, 

пластиналы электр сүзгілерге жатады. 

Бір зоналы электр сүзгілері (фильтр) деп аталатын себебі, онда 

бөлшектер зарядтау және олардың тұндыру бір конструктивтік аймақта 

болады. 

Бұл бір зоналы электр сүзгілері (фильтр) екі зонадан ерекшеленеді, онда 

зарядтау және тұндыру процестері ионизатор және тұндыру аймақтарында 

өтеді. 

Құрғақ электр сүзгілерде (фильтр) электродтарда құрғаған бөлшектерді 

жою құрғақ тәсілмен жүргізіледі, мысалы, шайқау. Бұл құрғақ сүзгілер 

(фильтр) ылғалдан ерекшеленеді, онда ауланған күл немесе шаң 

электродтардан сумен немесе басқа сұйықтықпен жуылады. 

Температурасы 250°C дейінгі газдарды тазалауға арналған электр 

сүзгілері (фильтр) төмен температуралы болып саналады. 

Көлденең және тік электр сүзгілері (фильтр) өзара аппараттың белсенді 

аймағындағы газ ағынының тиісті бағытымен ажыратылады. 

Пластиналы электр сүзгілерде (фильтр) шөгінді электродтар сол немесе 

басқа қималы пластиналардан немесе жеке шыбықтардан жиналған 

параллельді беттер түрінде орындалған. Бұл пластиналы электр сүзгілері 

(фильтр) түтікшелерден ерекшеленеді, онда шөгінді электродтар дөңгелек, 

алты қырлы немесе сопақ қима құбырлары түрінде жасалған. Құбырлы электр 

сүзгілері (фильтр) әрқашан тік немесе көлденең болуы мүмкін. 

Бір секциялы электр сүзгілері (фильтр) екі секциялы және үш секциялы 

сүзгілерден (фильтр) айырмашылығы дербес, параллель жұмыс істейтін 

секцияларға ішкі қалқалармен бөлінбеген. 

Уақыт бірлігінде газдың әртүрлі көлемін тазарту үшін қолданылатын 

электр сүзгілері (фильтр) электродтардың белсенді биіктігімен, газ жүрісі 

бойынша электр өрістерінің белсенді ұзындығымен, белсенді қималар 

ауданының өлшемдерімен ерекшеленеді. Бұл параметрлер шөгу ауданы және 

электр сүзгісіндегі (фильтр) коронациялайтын элементтердің ұзындығы 

сияқты сипаттамалармен тығыз байланысты. 

Электродтардың белсенді биіктігі электр өрісінің биіктігі деп аталады. 

Электродтардың немесе өрістің белсенді биіктігі коронациялайтын 

электродтың биіктігіне тең. 

Электр сүзгілердің (фильтр) белсенді қимасының ауданы оның көлденең 

қимасының ауданы деп аталады, онда газ иондалуы және биіктік бойынша 

бөлшектерді зарядтау жүргізіледі, бұл аудан электродтардың белсенді 
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биіктігімен шектеледі, ал оның ені шөгінді электродтар арасындағы жарықта 

қашықтықтың жиынтығы болып табылады. 

Газдарды электрлік тазарту ерекшеліктеріне және конструктивтік 

мүмкіндіктерге сүйене отырып, көлденең электр сүзгілері (фильтр) газ жүрісі 

бойынша бірінен соң бірі ретімен орналасатын дербес электр өрістерінің 

әртүрлі санымен шығарылады. Бірнеше дербес өрістер болған кезде электр 

сүзгілері (фильтр) көп толқынды деп аталады. 

УГ және ЭГ типті ең көп таралған электр сүзгілері. Электр сүзгілерінің 

(фильтр) конструктивтік шешімі бойынша УГ типті екі габаритті болады, олар 

коронациялайтын электродтардың белсенді биіктігімен ерекшеленеді: УГ1 - 

коронациялайтын электродтардың белсенді 4200 мм биіктігімен бірінші 

габаритті электр сүзгілері; УГ2 - коронациялайтын электродтардың 7460 мм 

белсенді биіктігімен екінші габаритті электр сүзгілері. 

Электр өрістерінің ұзындығы (кейде оны өрістің ені деп атайды) УГ1 

және УГ2 аппараттарында біріздендірілген және 2510 мм құрайды. 

ЭГЗ электр сүзгілері (фильтр) коронациялайтын электродтардың 

белсенді биіктігімен үшінші габаритті 11900 мм шығарылады. 

УГ1 тирінің электрофильтрлары белсенді қима ауданы 10 және 15 м
2
, 

УГ2 - белсенді қима ауданы 6, 37, 53 және 74 м
2
 үш толқынды және төрт 

толқынды орындалған, ЭГЗ-белсенді қима ауданы 177 және 265 м
2
 үш 

толқынды және төрт толқынды орындалған. 

34-суретте ЭГА типті электр сүзгісінің (фильтр) сұлбалық құрылымы 

көрсетілген. 

Көмір және ЭГ электр сүзгілері (фильтр) шық нүктесінің 

температурасынан төмен емес, бірақ корпустардың ішіндегі қысымы 0,5 кПа-

дан аспайтын немесе 3,5 кПа-дан аспайтын сирету кезінде 250°C-ден 

аспайтын температурада газдарды тазарту үшін қолданылады. Типті өлшемге 

байланысты бұл электр сүзгілері (фильтр) газдарды 25000-нан 1000000 м
2
/сағ 

дейін және одан жоғары тазалаудың қажетті деңгейін қамтамасыз етуге 

қабілетті. 
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1 – шаңдалған газ кірісі; 2 – көтермелі шахта; 3 – тұндыру 

электродтарының сілку механизмі; 4 – МЭИ-дің газ бөлетін көлемді 

элементтері; 5 –газ бөлетін тор; 6 – жоғары кернеулі токтың келуі; 7 – 

тұндыру электроды; 8 –коронациялайтын электродтарының сілку механизмі; 9 

– коронациялайтын электрод; 10 – корпус; 11 – тазартылған газдың шығысы; 

12 – шығыс конфузор; 13 – бункерлерді бақылайтын люктар; 14 – бункер; 15 – 

газ ағындарын бункер арқылы азайтуға арналған МЭИ-дің бүгілмелі 

мойындары (перегородки) 

 

34 сурет – ЭГА типті электрофильтр 

 

Ескерту. 250 °C дейінгі температурада газдардың көлденең жүрісімен 

және 4 кПа-ға дейін сирету немесе 0,05 кПа-ға дейінгі қысымда олардың 

тозаңдануы (шоғырлануы) кезінде, 60 г/м
2
-ге дейін газдардың көлденең 

жүрісімен тізбектелген, шағын көлемді, бір секциялы, тікбұрышты нысандағы 

электр сүзгілері. Шөгінді электродтар арасындағы қашықтық 275 мм; 

орындалуы 1 - пирамида бункерлерімен, орындалуы II - саңылаулармен. Болат 

корпустар. 6 баллға дейін сейсмикалыққа есептелген, сыртынан жылу 

оқшаулағышпен жабылады. 
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32 кесте – ЭГ электр сүзгілерінің (фильтр) техникалық характеристикасы 
 

Көрсеткіштер 

ЭГ3-3-177 ЭГ3-4-177 ЭГ3-3-265 ЭГ3-4-265 

Белсенді қима ауданы, м
2
 177 265 

Өнімділігі, м
3
/сағ, 

жылдамдығы 1 м/сек кезінде 

647000 954000 

Шөгу ауданы, м
2
 18000 23964 27354 36472 

Коронациялайтын элементтердің жалпы ұзындығы, м  48960 65280 73440 97920 

Газдардың максималды температурасы,  250 

Рұқсат етілген сирету, мм су бағ. 350 

Рұқсат  етілген қысым, мм су бағ. 50 

Электродтарды орнату қадамы, мм 275 

Ішкі құрылғысының салмағы, кг 356300 490700 556650 737300 

Электр сүзгілердің (фильтр)  

габариты, мм 

Ені 20250 29870 

 Ұзындығы (форкамерасыз) 18800 24800 18800 24800 

 Ұзындығы (форкамерамен) 21800 27800 21700 27800 

 Биіктігі 21600 

 

33 кесте – УГМ және УГ1М типті электр сүзгілер (фильтр) 
Электр сүзгі 

(фильтр)маркасы 

Ауданы, м
2
 Габаритты өлшемдері, мм Салмағы, т  

белсенді 

қима 

тұндыру Ұзын-

дығы  

Ені  Биіктігі  Жалпы  Құрылғының  

УГМ-2-3,5 

УГМ-2-7 

УГМ-2х2,5-10 

3,5 

7 

10 

190 

320 

462 

7200 

7200 

7200 

3650 

4500 

4500 

8305 

9430 

10350 

15,9 

29 

31,2 

6,9 

11,2 

12,2 

УГМ-2х2,5-15 

УГМ-2х4-10 

УГМ-2х4-15 

15 

10 

15 

672 

726 

1052 

7200 

10100 

10100 

6000 

4500 

6000 

11352 

10350 

11352 

40,5 

45,2 

55,5 

16,4 

17,6 

24 

Дайындаушы Семибратов тәжірибелік газ тазалау зауыты (Ярославская обл.) 
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34 кесте – УВ және УВВ типті тік электр сүзгілері 

Электр сүзгі 

(фильтр)маркасы 

Ауданы, м
2
 Секция 

саны, шт 

Габаритты өлшемдері, мм Салмағы, т  

белсен-ді 

қима 

тұндыру Ұзын-

дығы  

Ені  Биіктігі  Жалпы  Құрылғын

ың  

Унифицирленген УВ электр сүзгілері (фильтр) 

УВ2х10 

УВ3х10 

УВ1х16 

УВ2х16 

УВ2х24 

УВ3х24 

21,6 

32,4 

12 

32 

48 

72 

1200 

1800 

900 

1800 

2640 

3960 

2 

3 

1 

2 

2 

3 

5600 

5600 

5600 

5600 

8000 

8000 

6690 

9690 

5190 

9690 

9690 

14190 

20150 

20150 

20150 

20150 

21700 

21700 

66,4 

103,1 

45,1 

86,3 

129,8 

190,1 

35,4 

52,1 

25,1 

48,3 

76,8 

114,1 

Унифицирленген УВВ типті электр сүзгілері 

УВВ-8-1 

УВВ-8-11 

УВВ-12-1 

УВВ-12-11 

УВВ-16 

УВВ-24-1 

УВВ-24-11 

8 

8 

12 

12 

16 

24 

24 

285 

285 

432 

432 

575 

864 

864 

 

 

 

 

 

 

 

5065 

5065 

5065 

5065 

5065 

5065 

5065 

4975 

4975 

6025 

6025 

7125 

11205 

11205 

20000 

18600 

20000 

1930 

20000 

20000 

19300 

22,99 

22,49 

32,9 

32,63 

42,18 

59,58 

59,68 

10,9 

10,9 

15 

15 

19,05 

28,5 

28,5 

Дайындаушы Семибратов тәжірибелік газ тазалау зауыты (Ярославская обл.) 
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Ескерту. Унифицировертикалды электр сүзгілері (фильтр) газдардың 

активті қимасында (0,8 – 1,0 м/с) газдардың төменгі жылдамдығы кезінде 

сүзгіде (фильтр) 3,5 кПа (350 кгс/м
2
) дейін 30 г/м

3
 дейінгі газдардағы шаң 

шоғырлануы, газ температурасы 250 °С дейін, газ ағынының төменнен жоғары 

бағыты кезінде қолданылады. Шөгінді электродтар арасындағы қашықтық 275 

мм, шаңды механикалық жою – балғалар соққыларымен сілкілеу. 

Сүзгілер (фильтр) газ және газ-ауа қоспаларынан көмір тозаңын 130 °C 

дейінгі температурада шар барабанды диірмендері бар шаң жүйесі 

циклонынан кейін қатты отын мен ауаны кептіру процестерінде, 0,1 кПа (10 

кгс/м
2
) дейінгі электр сүзгіде (фильтр) және 60 г/м

3
 дейінгі шаң 

концентрациясы үшін арналған. Төменнен жоғары ағынның бағыты, шөгінді 

электродтар арасындағы қашықтық 350 мм, балға соққыларымен механикалық 

сілкілеу арқылы шаңды жою. Жарылыс кезінде қысымды төмендету үшін 

аппарат корпусының бөлігі атмосфераға ашылған қосымша қайырмалы 

клапандары бар шахталар түрінде орындалған. Корпустар 6 балл 

сейсмикалыққа есептелген және жылу оқшаулағышпен жабылған. 

 

Ескерту (35 кесте). Көлденең жүрісті электр сүзгілері (фильтр) 5 кПа 

(500 мм су.бағ. электродтар кернеуі 50-60 кВ түзетілген ток.Көршілес шөгінді 

электродтар арасындағы қашықтық 300 мм және тозаңдандырғыштығы (шаң 

концентрациясы) 50 г/м
3
 аспайтын газдардың бір өту жолының енін 

құрайды.Электродтарға мезгіл-мезгілімен соққы беретін балғалар арқылы 

механикалық шаңды жою. Электр сүзгілері (фильтр) (ішкі жабдық) 

тасымалданатын блоктармен жеткізіледі; газдарды бөлуге арналған қосымша 

торлар, торларды сілкілеуге арналған механизмдер, люктер және т.б. арнайы 

талап бойынша болады. Корпус болат, сыртынан жылу оқшаулағышпен 

жабылған, зауытта немесе орнында дайындалады. Электр сүзгілері (фильтр) 

сейсмикалыққа 7 балдан аспайтын мөлшерде есептеледі. Тазалау тиімділігі 97 

- 99% шегінде. 
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35 кесте – ЭГА типті электр сүзгілер 
Электр сүзгінің типтік 

өлшемі 
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ЭГА1-10-6-4-2-330-5 

ЭГА1-10-6-4-3-330-5 

ЭГА1-10-6-6-2-330-5 

ЭГА1-10-6-6-3-330-5 

16,5 634 

952 

952 

1428 

1 10 4 

 

6 

2 

3 

2 

3 

6 

6 

6 

6 

9260 

13440 

11820 

17280 

4890 

4890 

4920 

4920 

12400 

12400 

13400 

13400 

38,9 

55,3 

48,6 

69,8 

15,9 

23,5 

20,6 

30,6 

ЭГА1-14-7,5-4-3-330-5 

ЭГА1-14-7,5-4-4-330-5 

ЭГА1-14-7,5-6-2-330-5 

ЭГА1-14-7,5-6-3-330-5 

28,7 1656 

2208 

1656 

2484 

1 14 4 

 

6 

3 

4 

2 

3 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

13440 

17620 

11820 

17280 

6120 

6120 

6190 

6190 

13900 

13900 

14900 

14900 

73,3 

95,2 

66,8 

95,9 

33,3 

44,2 

30 

44,6 

ЭГА1-20-7,5-4-3-330-5 

ЭГА1-20-7,5-4-4-330-5 

ЭГА1-20-7,5-6-2-330-5 

ЭГА1-20-7,5-6-3-330-5 

41 2360 

3150 

2366 

3549 

1 20 4 
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3 

4 

2 

3 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

13440 

17620 

11820 

17280 

7920 

7920 

7990 

7990 

15400 

15400 

15400 

15400 

95,2 

124 

84,8 

121,3 

44,5 

58,9 

40,6 

60,3 
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35 кестенің жалғасы 
Электр сүзгінің типтік 

өлшемі 
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ЭГА1-20-9-6-2-330-5 

ЭГА1-20-9-6-3-330-5 

ЭГА1-20-9-6-4-330-5 

49 2826 

4239 

5652 

1 20 6 2 

3 

4 

9 

9 

9 

11820 

17280 

22740 

7990 

7990 

7990 

16900 

16900 

16900 

99 

142,1 

185,3 

46,8 

69,6 

92,4 

ЭГА1-30-7,5-4-3-330-5 

ЭГА1-30-7,5-4-4-330-5 

ЭГА1-30-7,5-6-2-330-5 

ЭГА1-30-7,5-6-3-330-5 

61,4 3549 

4732 

3549 

5322 

1 30 4 

4 

6 

6 

3 

4 

2 

3 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

13440 

17620 

11820 

17280 

10950 

10950 

10990 

10990 

14900 

14900 

14900 

14900 

139,9 

181,8 

122,5 

176,5 

65,5 

86,8 

59,888,9 

ЭГА1-30-9-6-2-330-5 

ЭГА1-30-9-6-3-330-5 

ЭГА1-30-9-6-4-330-5 

73,4 4240 

6360 

8480 

1 30 6 

6 

6 

2 

3 

4 

9 

9 

9 

11820 

17280 

22740 

10990 

10990 

10990 

16400 

16400 

16400 

139,8 

201,3 

262,7 

69,2 

102,9 

136,6 

ЭГА1-30-12-6-3-330-5 

ЭГА1-30-12-6-4-330-5 

97,4 8433 

11244 

1 30 6 

6 

3 

4 

12 

12 

17280 

22740 

10990 

10990 

19400 

19400 

240,2 

313,5 

128 

170 

Дайындаушы Семибратов тәжірибелік газ тазалау зауыты (Ярославская обл.) 
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36 кесте – ЭГА электр сүзгілерінің (фильтр) техникалық сипаттамасы 
Электр сүзгінің маркасы Белсенді 

қиманың 

ауданы, ω, 
м

2
 

 

Өрістің 

белсенді 

ұзындығы, Ln, м 

Тұндыру 

ауданы А, м
2
 

 

Габаритты өлшемдері Салмағы, т 

ұзындығы ені 

(тірек 

осьтері 

бойынша) 

биіктігі 

ЭГА 1-30-7,5-4-3 

ЭГА 1-30-7,5-4-4 

ЭГА 1-30-7,5-6-2 

ЭГА 1-30-7,5-6-3 

61,4 2,56 

2,56 

3,84 

3,84 

3550 

4730 

3550 

5320 

 

13,44 

17,62 

11,82 

17,28 

9,2 

9,2 

9,2 

9,2 

14,9 

14,9 

14,9 

14,9 

 

139,9 

181,8 

122,5 

176,5 

ЭГА 1-30-9-6-2 

ЭГА 1-30-9-6-3 

ЭГА 1-30-9-6-4 

73,4 3,84 

3,84 

3,84 

4240 

6360 

8480 

 

11,82 

17,28 

22,74 

9,2 

9,2 

9,2 

16,4 

16,4 

16,4 

139,9 

201,3 

262,7 

ЭГА 1-30-12-6-3 

ЭГА 1-30-12-6-4 

97,4 3,84 

3,84 

8440 

11250 

 

17,28 

22,74 

9,2 

9,2 

19,4 

19,4 

240,7 

313,5 

ЭГА 1-40-7,5-4-3 

ЭГА 1-40-7,5-4-4 

ЭГА 1-40-7,5-6-2 

ЭГА 1-40-7,5-6-3 

81,9 3,84 

3,84 

3,84 

3,84 

4730 

6310 

4730 

7100 

 

13,44 

17,62 

11,82 

17,28 

12,2 

12,2 

12,2 

12,2 

15,4 

15,4 

15,4 

15,4 

172,2 

223,8 

150 

217,3 

ЭГА 1-40-9-6-2 

ЭГА 1-40-9-6-3 

ЭГА 1-40-9-6-4 

97,9 3,84 

3,84 

3,84 

5650 

8480 

11310 

11,82 

17,28 

22,74 

12,2 

12,2 

12,2 

16,9 

16,9 

16,9 

 

170,5 

244 

322,9 

ЭГА 1-40-12-6-3 

ЭГА 1-40-12-6-4 

129,8 3,84 

3,84 

11250 

15000 

 

17,28 

22,74 

12,2 

12,2 

19,9 

19,9 

296,5 

387,7 
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36 кестенің жалғасы 
Электр сүзгінің маркасы Белсенді 

қиманың 

ауданы, ω, 
м

2
 

 

Өрістің 

белсенді 

ұзындығы, Ln, м 

Тұндыру 

ауданы А, м
2
 

 

Габаритты өлшемдері Салмағы, т 

ұзындығы ені 

(тірек 

осьтері 

бойынша) 

биіктігі 

ЭГА 1-48-12-6-3 

ЭГА 1-48-12-6-4 

155,8 3,84 

3,84 

13500 

18000 

 

17,28 

22,74 

15,2 

15,2 

19,9 

19,9 

364,5 

476,4 

ЭГА 1-56-12-6-3 

ЭГА 1-56-12-6-4 

181,7 3,84 

3,84 

15750 

21000 

 

17,28 

22,74 

17,6 

17,6 

19,9 

19,9 

413,8 

544,4 

ЭГА 1-76-12-6-3 

ЭГА 1-76-12-6-4 

246,6 3,84 

3,84 

21400 

28500 

 

17,28 

22,74 

23,6 

23,6 

19,9 

19,9 

532,1 

696,1 

ЭГА 1-88-12-6-3 

ЭГА 1-88-12-6-4 

285,6 3,84 

3,84 

24750 

33000 

17,28 

22,74 

27,2 

27,2 

19,9 

19,9 

623,7 

817,3 
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Ескерту. Коронирлеуші және шөгінді электрод арасындағы қашықтықВ 

= 0,15 м, шөгінді электродтың ұзындығы 0,64 м. 

Электр сүзгілерінің (фильтр) типтерін олардың қималары және белгілі 

бір қазандық агрегатын кешенге орнату үшін өріс саны бойынша іріктеуді 

мамандандырылған жобалау ұйымдары жүзеге асырады. Бұл ретте 

тазартылуға жататын газдардың шығыны ғана емес, сонымен қатар, олардың 

құрамы, температурасы, ылғалдылығы, жағылатын отынның сорты және оның 

күлдігі, химиялық және дисперсиялық құрамы бойынша күлдің қасиеттері, 

оның электр өткізгіштігі және жабысқыштық, аулағыштық, сусымалылық 

және т.б. сияқты қасиеттері ескеріледі. 

Импульсті кернеумен электрофильтрді қоректендіру. Импульстік 

кернеумен электр сүзгілерін (фильтр) қоректендіру ұзақтығы аз 

импульстердің тұрақты кернеуіне салу арқылы жүзеге асырылады. Кернеу 

импульстерінің амплитудасының ұлғаюы электрод аралық аралықтағы өрістің 

максималды кернеулігінің, сондай-ақ, бөлшектермен алынатын шекті 

зарядтың өсуіне әкеледі. Шөгінді қабаттың бетінде токтың орташа 

тығыздығының төмендеуі кері тәжінің қарқындылығын айтарлықтай 

төмендетуге әкеледі. Келтірілген факторлардың әсерінің нәтижесінде 

жоғарыомды күлді ұстау кезінде электр сүзгісінің (фильтр) жұмыс тиімділігі 

артады. Импульстік кернеумен қоректену кезінде бөлшектердің қазылуы оның 

өнеркәсіптік түзетілген кернеуімен қоректену кезінде электр сүзгі (фильтр) 

арқылы бөлшектердің қазуымен салыстырғанда 1,2-3 есе төмендейді. 

Импульстік токпен қоректену электродтардың сілкілеуін арттыру есебінен 

түтін газдарын тазартуды жақсартуға оң әсер етеді. 

Электрофильтрді импульстік кернеумен қоректендіру кезінде ең үлкен 

әсер ρ=10
10

-10
12

 Ом∙мкезінде байқалады. Басқа ρ үшін импульстік кернеуді 

қолдану елеулі әсер бермейді. 

Электрофильтрді белгілемелік кернеумен қоректендіру. Жоғары 

омды күлді ұстау үшін кері тәжді жоюға мүмкіндік беретін тікбұрышты 

формадағы төменгі жиіліктегі белгі-уақыттық кернеумен электр сүзгіні 

қоректендіру тәсілі қолданылады. Бұл ретте қоса берілген кернеудің 

полярлығы қабаттағы кернеу өзінің сынамалық мәніне жақындағанда өзгереді. 

Электродтағы полярлықты ауыстырып қосқаннан кейін қабат қайта 

зарядталады, электрод аралық, аралықтағы бөлшектердің заряды өз белгісін 

өзгертеді және бөлшектерге әсер ететін күш бұрынғысынша шөгінді 

электродқа бағытталған. Күл қабаты электрлік бейтарап болады, электродта 

ұстап тұратын күштер едәуір әлсірейді және қабаттың белгілі бір 

қалыңдығына жеткенде ол ауырлық күшінің әсерінен құлауы мүмкін. Белгі-

уақыттық кернеумен қоректену кезінде бөлшектер берілген кернеудің 

полярлығы бөлшектер зарядының белгісімен сәйкес келген кезде шөгінді 

электродқа қозғалады. Заряд белгісі қоректендіруші кернеу белгісіне қарама-

қарсы және бөлшектерге әсер ететін күш шөгінді электродтан бағытталған 

уақыт бөлікті қайта зарядтау уақытымен және кернеудің өсу жылдамдығымен 

анықталады. Бөліктерді қайта зарядтау уақытын төмендету үшін кернеу 
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амплитудасын арттыру қажет, себебі, бұл ретте ток өседі, демек, аралық 

көлемді зарядтың тығыздығы да өседі. 

Электродтарды регенерациялау күлдің тұнған қабатына механикалық 

әсерінсіз, яғни, электродтарды сілкілеу тетіктерінде (өзін-өзі тазарту режимі) 

электр сүзгі (фильтр) жұмысының сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Жоғары омды кернеумен қоректенетін электр сүзгімен (фильтр) ұстау 

кезінде негізгі себеп жойылады, шөгілетін қабаттың өсуіне кері коронды 

белгімен уақытша кедергі келтіретін разряд. Бұл жағдайда қабаттың 

қалыңдығы адгезияның күштерімен, ауырлық күшімен және электр 

күштерімен анықталады. 

Белгі-ауыспалы қоректендіруді пайдалану кезінде қабатқа мезгіл-

мезгілімен үзетін және қысатын электрлік күш әрекет етеді, бұл униполярлық 

кернеумен қоректену кезінде алынатын құрылыммен салыстырғанда қабаттың 

бос құрылымының пайда болуына ықпал етеді. Электр күші мен ауырлық 

күші күлінің тұнған қабатына жиынтық әсер ету нәтижесінде қабаттың 

жиналуына қарай оның өздігінен бүлінуі болады. 

Алайда өзін-өзі тазарту режимін жүзеге асыру кезінде электр 

сүзгілерінің (фильтр) тиімді жұмысына кедергі келтіретін бірқатар себептер 

бар. Олардың негізгілері: тұнған қабаттың бетінен оның бос құрылымы 

салдарынан газ ағынымен бөлшектердің жоғары қайталама тозуы, оның 

өздігінен бүлінуі кезінде қабаттың тозаңдануы, сондай-ақ полярлықтарды 

ауыстырып қосу сәтінде қабатындағы бетінен бөлшектердің жаппай 

шығарындысы. 

Электр сүзгілері (фильтр) жұмысының тиімділігін арттыру үшін екі 

негізгі бағыт бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бірінші бағыт тиісті 

электрофизикалық жағдайлар жасау бойынша жұмыстарды қамтиды, онда 

тазарту процесінің өзінің мүмкіндігін толық іске асыру қамтамасыз етіледі. 

Екінші бағыт бұл үшін талап етілетін жағдай жасалған кезде электр газ 

тазалаудың барынша тиімділігі мен тұрақтылығына қол жеткізу жөніндегі 

жұмыстарды қамтиды. 

Электр сүзгілері (фильтр) жұмысының тиімділігіне отын құрамы, 

сондай-ақ, оның жану өнімдерінің параметрлері мен электр физикалық 

қасиеттері айтарлықтай әсер етеді. 

Электр сүзгілері (фильтр) жұмысының жоғары тиімділігін қамтамасыз 

ету үшін маңызды шарт оң иондардың электр аралық кеңістігіне лақтырумен 

ілесе жүретін кері тәждің алдыналу болып табылады. Бұл теріс зарядталған 

күлдің жартылай бейтараптандырылуына және ұстап қалу деңгейінің 

төмендеуіне әкеледі. Кері корондау, әдетте, аз күкіртті көмірді жағу кезінде 

туындайды. Отын күлділігінің артуымен кері корондау ықтималдығы артады. 

Қазандықтың ауа жылытқышының алдында электр орнату кезінде (tг = 

350-400°C кезінде) жұмыс кернеулерінің төмен деңгейі, жабдықтың 

күрделенуі және қазандықтың үнемділігінің төмендеуі кезінде газ тазарту 

процестерінің, мүмкін, тұрақсыздығымен байланысты пайдалану 

қиындықтары туындайды. 
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5.7 Электр сүзгілердің (фильтр) алдында түтін газдарын 

кондиционерлеу 

 

Электр сүзгілері (фильтр) жұмысының тиімділігі едәуір дәрежеде 

импульстік кернеумен электр сүзгілерді пайдалану кезінде күлдің меншікті 

электрлік кедергісіне (ρ) байланысты. Түтін газдарын күлден электр 

сүзгілермен (фильтр) тазарту дәрежесін жоғарылатуға бөлінетін газдарды 

баптаудың әртүрлі тәсілдерімен қол жеткізуге болады. 

Түтін газдарын баптаудың келесі тәсілдері бар: 

1. Температуралық-ылғалдық кондиционерлеу (электр сүзгінің (фильтр) 

алдында газ құбырына суды бүрку арқылы газ ағынын салқындату және 

ылғалдандыру). Бұл тәсілді іске асыру кезінде судың едәуір мөлшері талап 

етіледі (қуаты 300 МВт энергоблок үшін 150 т/сағ дейін), газ жолдары мен 

электр сүзгілерінің (фильтр) төмен температуралы коррозия процестерінің 

қарқындылығы күшейтіледі. 

2. Температуралық кондиционерлеу (байланыссыз жылу 

алмастырғышта түтін газдарын алдын ала салқындату). Бұл әдісті енгізу үшін 

ауа қыздырғыш арқылы қосымша ауа мөлшерін өткізу қажет. 

Күлдің меншікті электр кедергісін қолайлы деңгейге дейін төмендететін 

тиісті қоспаларды шаң-газ ағынына қосуға негізделген химиялық 

кондиционерлеу. 

Суды бүрку жүйелері мен байланыссыз жылу алмастырғыштар 

энергетикада таралмаған. Химиялық кондиционерлеу тәсілі әлемнің көптеген 

елдерінің энергетикасында кеңінен таралған. Бұл тәсілді қолдану тиімділігі 

көбінесе кондиционер қоспасына байланысты. Зерттеулер көмір күлінің 

құрамына байланысты қоспалар ретінде әртүрлі қоспалар тиімді 

пайдаланылуы мүмкін екендігін көрсетті. Күлдің меншікті электр кедергісі 

түтін газдарында күкіртті ангидридтің болуына байланысты емес. Аммиакты 

енгізгенде күл ұстау тиімділігі тұз қышқылының немесе күкірт ангидридінің 

қатысуымен жоғарылайды. Бұл 0,5% көмірінде хлордың құрамы кезінде ең 

тиімді көрінеді. Төмен температуралы (t=150-180°C кезінде) және жоғары 

температуралы (t >400°C кезінде) шетелде түтін газдарын күкірт 

ангидридімен немесе оның құрамында, атап айтқанда, күкірт қышқылы мен 

аммоний сульфаты бар қосындылармен кондициялау әдісі кеңінен таралған. 

Төменде кейбір телімдерді қолданудың салыстырмалы құны туралы 

мәліметтер келтірілген. 

37 кесте 

№ 

п/п 

Қоспа Салыстырмалы құны 

1 Күкіртті андигидрид (SO3) 1 

2 Күкірт қышқылы (H2SO4) 1,1 

3 Аммоний сульфаты (NH4)2SO4 2,4 

4 Аммоний бисульфаты (NH4HSO4) 11,1 

5 Сульфанилды қышқыл (NH2SO3H) 11,4 
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Экономикалық көрсеткіштер бойынша ең тиімді сұйық күкірттен немесе 

күкіртті газдан алынатын күкірт ангидридін қолдану. Алайда, осы газды алу, 

тасымалдау және енгізу үшін құрылғылардың өте жоғары құны мен 

күрделілігіне байланысты оны күкірт қышқылымен немесе аммоний 

сульфатымен алмастырады. Соңғысы қалыпты және қышқыл қасиеттерінің 

пайда болуы кезінде бейтараптықтан күкірт қышқылының алдында тек 

термиялық ыдырағаннан кейін ғана артықшылығы бар. Аммоний сульфатын 

Жоғары температуралы енгізу (1,5 есе) төмен температураға қарағанда тиімді. 

Бұл 400°C жоғары температурада аммоний сульфаты күкірт ангидридінің, 

судың және күкірт қышқылының буының пайда болуымен түсіндіріледі. 

Төмен температуралы аммоний сульфатын енгізгенде ол бисульфатқа 

айналады, оның меншікті электр өткізгіштігі күкірт қышқылына қарағанда 

2,5-3 есе төмен. 

Ауа баптағыш қоспалардың түтін газдарына электр сүзгілердегі 

(фильтр) күл аулаудың тиімділігіне әсер ету механизмі: 

- күлдің электрлік кедергісін төмендету және сыналатын кернеуді 

арттыру; 

- ылғалдандыру есебінен күлдің екінші рет шығарылуын қысқарту;  

- күл бөлшектерінің бетіне жақын зарядталған аэрозольдың пайда 

болуы;  

- ұсақ бөлшектердің агломерациясы және аса ірі бөлшектердің пайда 

болуы.  

Күлдің электр кедергісі едәуір дәрежеде оның құрамында жанғыш 

заттар болуына байланысты болады. Бұл көрсеткіштің мәні 15-20% - дан 

артық болған кезде механикалық кондиционерлеу тиімсіз. S
пр=0,075%∙ 

кг/МДж бар тас және қоңыр көмір үшін химиялық кондиционерлеу қажет 

емес. 

Қоспалардың ең аз шамасы отынның келтірілген күлділігіне 

байланысты және ара қатынасынан анықталуы мүмкін: 

 

                           (64) 

 

Қышқыл компоненттерінің жоғары құрамы бар кейбір көмір (SiО2 + 

Fe2О3+Al2O3>90%) үшін қос кондиционерлеу әдісі тиімді болып табылады 

(күкіртті ангидрид және аммиак). Қос химиялық кондиционерлеу кезінде 

электр сүзгілеріндегі күлді ұстау тиімділігін арттыру арқылы қол жеткізіледі. 

1 мкм кем аммоний сульфатының бөлшектері бар ең ұсақ тұманның 

түтін газдарында пайда болуына байланысты электрод аралық кеңістіктің 

электр сипаттамасы. Сонымен қатар, ылғалдың абсорбциясы жоғарылайды, 

бұл ұшпа күл бөлшектерінің когезиясы жақсарады. Бұл жағдайда 

электродтарды сілкілеу кезінде күлдің кетуі төмендейді. Қос кондиционерлеу 

кезінде аммиак пен күкірт ангидридін енгізу орны электр сүзгінің жұмыс 

тиімділігіне әсер етпейді. 
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Бұрынғы Кеңес Одағының энергетикасындағы электр сүзгілерінің 

(фильтр) алдында түтін газдарын химиялық кондициялау әдісінің алғашқы 

сынақтары Кузнецкий көмірді жағу кезінде Кашир МАЭС-4-де жүргізілді. 

Кондиционерлеу аммоний сульфатының су ерітіндісімен жүзеге асырылды. 

Сондай-ақ, түтін газдарының салыстырмалы жоғары жылдамдығына 

байланысты күл ұстау дәрежесі 90-92% - дан аспаған. 

Аммоний сульфатының ерітіндісін бүрку кезінде 0,5 моль/л 

концентрациясымен 1-1,4 т/сағ бу өнімділігі 950 т/сағ қазандыққа жүзеге 

асырылды, бұл электр сүзгісінің (фильтр) алдындағы түтін газдарында күкірт 

ангидридінің концентрациясын 10∙10
-6

 сағ дейін қамтамасыз етті.Күл ұстау 

деңгейі 97% - ға дейін көтерілді. Күкірт ангидридінің концентрациясы (20-

25)∙10
-6

 сағатқа дейін аммоний сульфатының ерітіндісін беру есебінен 

жоғарылаған кезде күлді ұстау дәрежесі 99% - ға дейін көтерілді, оның электр 

сүзгісінде (фильтр) секіру 3 есе төмендеді. Түтін газдарының шығу 

тозаңдануы 0,2 г/м
2
 артық емес болды. 

 

5.8 Электр сүзгілерде тозаңды ұстау принциптері 

 

Электр сүзгілер 150 Па гидравликалық қарсылықта тазалаудың жоғарғы 

деңгейі n=0,95- 0,995% қамтамасыз етеді. 

Электрлі сүзгілерде (35 а, сурет) тозаңданған газ тұндырғыш 

электродтардан жасалған, белгілі бір қашықтықта орналасқан электродтардың 

арасынан каналдарға жылжиды. 

Жер асты тұндырғыш электродта тозаңның көп бөлігі ұсталады, 

тозаңның су бөлігі короналанатын электродта ұсталады. Короналанған 

электродқа кері белгідегі жоғарғы қуатты электр тогы тікелей жалғанады, 

электродтардың арасында электрлі алаң пайда болады. Электрлі алаңның 15 

кВ/см қуатта электродтар газдардың үздіксіз иондануы жүреді. Электрлі 

алаңда әртүрлі полярлық газдардың ионы әртүрлі электродтарға қарай 

жылжиды. Ток коронасын көрсететін электр тогы пайда болады. 

Адсорбциясының әсерінен күлдің бөлшектері электрод аралық бөлшектерде 

электрлі зарядқа ие болады және электрлі алаңның күшінің әсерімен 

электродтардың біріне қарай қозғалып, соған қонады. Қуаттан ажыратылған 

кезде жинақталу шамасына қарай тұнған бөлшектер арқылы немесе 

электродтарды жуу арқылы кетіріледі. 

Электрлі сүзгілер бір алаңды немесе көп алаңды болады. 

Бөлшектердің тұну процесіне келесі факторлар әсер етеді: 

электрөткізгіштік, бөлшектердің өлшемі мен жылдамдығы, күл бөлшегі 

дрейфінің жылдамдығы, газдың температурасы мен ылғалдылығы, тұну 

аумағының үлкендігі, электрод бетінің  жағдайы. 

Тұну аумағын ұлғайта отырып, ұстау деңгейін арттыруға болады. Бірақ 

бұл жағдайда бір мезгілде аумағы мен көлемін, металл шығыны мен құнын 

арттыру керек. 
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Дрейфтің жылдамдығы тозаңды газ легінің электрлік ерекшеліктерімен 

анықталады. 

Екібастұз көмір эксплутациялауда «кері корона» аталатын құбылысқа 

тап болдық. 

Тұндыру электродтарында жоғарғы электрлі қарсылықты қабат аймағы 

пайда болады. Тозаң қабатының өткізгіштігі төмендейді, қабаттағы қуаттың 

төмендеуі артады, қабаттың беті мен жер астынан электродының арасындағы 

потенциалдың әр түрлілігі артады. Нәтижесінде негізгі процестегі кері 

белгідегі иондардың электродаралық кеңістігіне иондарды шығару әрекеті 

жүреді. 

 
 

-u - теріс электр тогы; +u - оң электр тогы; 1 - ластанған лек; 2 - тұндыру 

электроды; 3 - короналы элетрод; 4 - тазаланған лек; 5 - бункер. 

 

35 а сурет - Қимадағы электрлі сүзгі 
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1 - тұндырғыш электрод; 2 - короналайтын электрод; 3 - күл бөлшектері; 

4 - электрлі алаң; 5 - тұндырылған күл қабаты; 6 - қуатталған күл. 

 

35 б, сурет – Слектрлі сүзгі жұмысының принципі 

 

«Кері корона» аймағында пайда болған оң иондар короналанған 

электродтарға қарай қозғалады және өз жолындағы күлдің кері 

қуаттандырылған бөлшектерін бейтараптандырады. Нәтижесінде күл 

бөлшектері түтін мұржасына ұшады, тұтынылатын ток артады, 

электродтардағы қуат төмендейді, күл аулағыштардың тиімділігі артады. Күл 

ұстау деңгейіне электрлі сүзгі саңылауы бойынша булы газдардың тарау 

алаңының біркелкілігі әсер етеді. Булы газдардың біркелкі жылдамдық 

алаңын құру үшін электрлі сүзгінің кірер жеріне газ таратқыш торлар 

орнатады. 

Электрлі сүзгінің кемшіліктері: жоғарағы қаржылық шығындар, металл 

сыйымдылығы, электрмен қуаттандыру үшін арнайы көтеру түзету 

агрегатының қажеттігі, үлкен аумақты алуы, жарылғыштық қаупі бар тозаң 

үшін электрлі сүзгінің пайдаланылмауы. 

 

Электр сүзгіде күлді ұстау деңгейін жоғарылату жолдары 

 

Қазіргі заманғы электр сүзгілерде рационалды геометриямен инелі 

короналық электродтарды пайдалану жолымен тұндыру электродтарының 

бетіне токты максималды мүмкіндігінше біркелкі таратуға қол жеткізіледі. 

Басқа бағыт электрлі қарсылықты төмендету – бұл булы газды 

кондицонерлеу, яғни оларға химиялық заттар мен су буын қосуда олардың 

ерекшеліктерін өзгерту.  

Кондиционерлеудің химиялық әдістері. Кондиционерлейтін қоспалар 

қолданылады: күкірт оксиді SO3, су буы, аммиак, натрий көмірқышқылы 
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Na2CO3. Қосындылар отынның жану өнімдеріне мөлшерленеді және 

электродтарға қонатын күл қабатының электрлік қарсылығын азайтады. 

Кондиционерлеу мақсатына арналған күкірт оксиді SO3 келесі әдіспен 

алынады: күкірт қышқылының қайнауы, SO2-нің  SO3-ке айналуы, күкірт 

триоксидінің булануы, катализатордың қатысуымен күкірттің жануы. 

Алайда бұл тәсіл ұстаудың аса жоғары деңгейіне қарамастан, 

эксплуатациялық қиындықтары мен шығынына байланысты, электрлі 

қарсылық газ жолдарына химиялық заттарды алу, сақтау және беру 

қажеттілігіне байланысты аса көп таралған жоқ. 

Тазаланған газдарда су буының болуы күлдің электрлі қарсылығын 

төмендетеді, сонымен қатар булы газдардың диэлектрлік мықтылығын 

арттырудың арқасында короналық электродтарда жұмыс қуатын арттыру 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Әрі осы уақытта электрлі сүзгінің жұмысына су 

ұстаудың әсері газдардың температурасына қарай әртүрлі болуы мүмкін. 

Кондиционерлеудің температуралық әдісі. Электр сүзгінің жұмысы 

кезінде ұшатын күлдің электр қарсылығының температураға тәуелділігі 

экстремальды сипатта болады. (36 сурет) 

Бұдан күлдің электрлі қарсылығының азайтылуының екі жолы бар. 

Бірінші жолы – кететін газдардың өте төмен температурасына есептелген 

қазандықтар құру. Бұған ең артқы жылыту қабатын құрастыру арқылы қол 

жеткізуге болады. Газдардың температурасын 100% C-ге дейін төмендету 

электрлі қарсылықтың азаюына әкеледі. Бастапқы күлдің электрлі қарсылығы 

5*10
11

Ом∙мм-дан асса, онда газдарды 80-90℃ температураға дейін суыту 

қажет. Бұл жағдайда қазандықтардың көлемі мен бағасы артады, төменгі 

температуралы қабаттардың тозуының интенсификациясына байланысты 

эксплуатациясы мен жөндеуі күрделенеді. 

 

 
 

36 сурет – Ұшатын күлдің салмақтық электр қарсылығының 

температураға тәуелділігі 

 

Бұл әдіс күлінің салмақтық электрлі қарсылығы шектен тыс жоғары 

болатын отындар үшін пайдаланылмайды. 

Екінші жолы – электрлі сүзгілерді ВЗП-ның алдынан газдардың ның 

алдынан газдардың 350-400°С температуралы аймағына орналастыру. 

Бағыттың басымдылығы: газдарды қою күлден тиімді және тұрақты 

тазалауға қол жеткізу, сонымен қатар күлмен былғанған қабатты болдырмау. 
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Кемшіліктері: 

- газдардың көлемін арттыруға отырып, электрлі сүзгілердің өлшемін 

арттыру (140-150℃ температурада шамамен 1,5 есеге арттыру); 

- ыстық күлмен бірге қосымша жылуды жоғалту; 

- жоғарғы температурада термиялық кеңейтуге байланысты электрлі 

сүзгілер элементтерінің конструкциясын күрделендіру; 

- өте жоғары температурада бөлшектердің ерекшеліктері өзгереді- 

созылғыштығы артады, күл бөлшектері дрейфінің жылдамдығы төмендейді. 

Температуралық ылғалды кондиционерлеу – дегеніміз 

температуралық және кондиционерлеу басымдылықтарын пайдалану 

жолымен булы газдардың ерекшеліктерін өзгерту. 

Екібастұз көмірінің жануында температуралық-ылғалды 

кондиционерленуді қолдану күлдің салмақтық электрлі қарсылығын едәуір 

азайтуға мүмкіндік береді. 99℃ температурада және бір мезгілде олардың 

дымқыл ұстауын 8 г/м
3
-қа арттыруда салмақтық электрлі қарсылығы (СЭҚ) 

136℃ температурадағы дымқыл емес күлдің СЭҚ-ына қарағанда төмен 

болады. 

Температураны 82℃-ға дейін төмендету және ылғалдылықты 22 г/ м
3
-қа 

арттыру СЭҚ-ты 2-3 есеге азайтады. 

ВТИ мен Союзтехэнерго күлділігі жоғары отындарға арналған 

құрастырылған күл аулағыш құрылғы әзірлеп шығарды. Ол газдың жүру 

жолы бойынша бірізділікпен қосылатын дымқыл баспалдақтардан (85% 

баспалдақ) тұрады, ол газдарды алдын-ала тазалауға және оларды 

температуралық-ылғалды кондиционерлеуге бағытталған. Дымқыл 

баспалдақта күл дымқылданады, оның температурасы 130 дан  90℃-қа дейін 

төмендейді. Құрылғының жалпы күл ұстау деңгейі 99-99,5%. 

Осы күл аулағышты пайдалануда мынаны есепке алу керек; жанатын 

өнімді қатты дымқылдау тұндыру электродтарындағы металдардың 

коррозиялануына әкеледі. 

Электрлі сүзгі алдындағы газ жолдарында суды толық буландыру 

жолымен булы газдарды суыту және дымқылдау. Бұл тәсіл аса қарапайым 

және арзан. Суды буландыру үшін әртүрлі химиялық қоспалар, натрий, литий 

және басқа кондиционерлейтін заттар қосылған сұйық қалдықтар 

қолданылады. Бұл тәсілді аз және орташа күлді көмірді жағуда қолданылады. 

 

5.9 Мата сүзгілері 

 

Бұлар ұсақ бөлшектерді ұстауға бағытталған. Тазалау деңгейі 99-

99,99%. ЖЭС-тарда пайдаланылмайды, өйткені органикалық отындарды 

жағуда ірі бөлшектер пайда болады, олар бұрын айтылған топтардағы күл 

аулағыштармен ұсталады. Жең тәріздес сүзгілерді пайдалануға болады (37 

сурет), субмикронды ұсақ бөлшектерді толық ұстау үшін пайдалануға болады. 

Алайда бұл маталық сүзгілердің бағасының жоғары болуының себебінен ол 

өзін-өзі ақтамайды. 
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1-тозаңданған лек; 2-жең; 3-тозаланған лек. 

37 сурет - Жең тәріздес сүзгі 

 

Маталық сүзгілер дайындалатын материалдар 4 топқа бөлінеді: 

1. Малдар мен өсімдіктерден жасалған табиғи мата (жүн, жібек, торғын 

және мақта-мата). 

2. Органикалық материалдан жасалған жасанды мата (лавсан, капрон, 

нейлон). 

3. Табиғи минералды мата (асбест). 

4. Жасанды органикалық емес мата (шынылы мата, металды мата). 

Тұман ұстағыш сүзгілер. Тұман ұстау – тұманнан газ тәріздес 

заттардың химиялық өзара әрекеттесуі есебінен пайда болған өлшемі 10 мм-

дан аз тамшыларды бөліп шығару процесі. 

Көбінесе тұманның көптеген тамшысы субликронды өлшегенде болады. 

Тұман ұстағыш ретінде талшықты өздігінен тазалау сүзгілері 

қолданылады, ол сүзгілер шынылы, синтетикалық және металдық талшықтар 

қабатынан және тоқылған металды және синтетикалық торлардың пакетінен 

тұрады. Тұман ұстағыштардың талшықты сүзгілерінің ерекшеліктері – 

талшық пен сүзгі қабатының байланысқа түсуі кезінде ұсталған сұйық 

бөлшектердің коалесценциялануы мен оларды сұйықтық пленкасының 

түзілуі, яғни қосқабаттардан ағын түрінде немесе ірі тамшы түрінде 

жинақталып, қабаттармен оның сырт жағынан ауырлық күшінің әсерінен 

қабаттың ішінде орын ауыстырып жүретін сұйықтық. Бұл жағдайда сүзілетін 

қабаттарға ешқандай механикалық әсер қажет етілмейді, яғни сүзгілер 

өздігінен тазалаудың стационарлық режимінде жұмыс істейді. 

Коалесценция – сұйықтың тамшылары мен бу көпіршіктерінің жанасуы 

кезінде, қосылуы. 

Талшықты фильтрлердің кемшіліктері тұман кезінде қатты 

бөлшектердің сүзгілерді бітеп тастауы мен тұз ( , , ,CaF) 

және басқалар жиналуы. 

Қабаттың қаптамасының тығыздығы артық болған сайын және 

талшықтың диаметрі кіші болған сайын қабаттағы сұйықтың мөлшері де 

артық болады. Жіңішке талшықты қабаттың түбі мен сыртқы бетінде 
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көпіршіктің көп түзілуі және олардың ажырауы газ легімен бірге әкетілетін 

ұсақ тамшылардың түзілуінен әкеледі. Нәтижесінде қарсылық артып, 

тазалаудың тиімділігі төмендейді және қабаттағы сұйықтықтың 

қанықтығының төмендеуі шығу концентрациясының азаюына әкелуі мүмкін. 

Бұған қабаттағы аса ірі және тығыз талшықтарды пайдалану және 

тұйықталған қабаттардан сұйықтықты күшпен шығару нәтижесінде кіру 

концентрациясының азаюымен, сүзудің жылдамдығымен қол жеткізуге 

болады. Синтетикалық және басқа да гидрофобтық талшықтарды пайдалануы  

қарсылықты азайтуға және тазалаудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік 

береді. 

Әдетте туынды тамшылар тұман бөлшектеріне қарағанда едәуір ірілеу. 

Осылайша туынды аэрозольдық генерация режимінде жұмыс істейтін 

талшықты сүзгі кейде жоғарғы диспресті бөлшектерді ірілендіргіш ретінде 

қарастырылуы мүмкін. Бұл эффект алғашқы баспалдақта сүзудің жоғарғы 

жылдамдығында ұсақ бөлшектерді ұстау үшін екі сатылы фильтрлерді 

жасауда пайдаланылады. 

Талшықты сүзгілер немесе тұман ұстағыштар 3 түрге бөлінеді. 

1. Төменгі жылдамдықты (w≤0,2м/с), брауындық диффузия мен ілу 

эффектісінің есебінен субликрондық бөлшектерді ұстауға арналған 5-20 мкм 

диаметрлі талшықтармен жабдықталады. Олардың тиімділігі сүзудің 

жылдамдығының төмендеуімен, талшықтың диаметрі мен бөлшектің 

өлшемінің азаюымен артады. 

2. Жоғарғы жылдамдықты (w=0,5-тен 1,2 м/с-ке дейін), ол диаметрі 20-

100 мкм ірі талшық қабатынан дайындалады. Инерциялық тұну механизімі 

есебінен газдардан 1 мкм-ден ірі бөлшектердің бөлінуіне қызмет етеді. 

Бөлшектердің өлшемінің артуымен және белгілі бір көлемге дейтін (әдетте 1-

2,5 м/c) сүзу жылдамдығының артуымен тиімділігі арта түседі, бұл жағдайда 

қабаттан тамшы түрінде ұсталатын сұйықтықтың екінші шашыратып әкетілуі 

басталады. 

3. Бірінші және екінші түрдегі екі-үш сүзгіден тұратын көп сатылы түрі. 

Бірінші саты өте жоғары жылдамдықта жұмыс істейді және ұсталатын 

тамшыларды ірілендіреді немесе тұманның жоғары кіру концентрациясында 

тамшыларды шығаруға қызмет етеді. 

Мазутты жағуда бу газының құрамында толық жанбаған көміртек 

болады ол ыс түрінде болады, оның ішінде аса қауіптісі - бенз. 

Күл аулағыштарды таңдауда  ұсталатын бөлшектерінің ерекшеліктерін 

есепке алған дұрыс: 

- дисперитік (шамамен 20%-ы 10,5 мкм өлшемінде, қалғаны ірі, 55%-ы 

35 мкм-дан артық); 

- төгілу тығыздығы, 160 км/ ; 

- жоғары гидроскопиялығы, яғни ұсталған бөлшектердің жоюдың 

қиындығы, сондықтан күл ұстаудың пневматикалық және гидравликалық 

жүйелері қолданылады; 

- өрт қаупінің болуы; 
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- жоғарғы жанармай құрамы мен 150℃-дан төмен температурада 

күлдің сусып жоғалуы. 

Мата сүзгілері (фильтр) олардың конструкциясының ерекшелігіне 

байланысты жеңдік сүзгілердің (фильтр) басқа атауын алды (РФ). Шыны 

талшыққа арналған сүзу жылдамдығы 1,0-1,78 м/с құрайды, мөлшері 0,0025 

мкм дейінгі бөлшектер ұсталады. Түтік сүзгілері (фильтр) қазіргі уақытта 

өнімділігі аз (25-тен 90 т/сағ дейін) қазандық агрегаттарында қолданылады.  

Жеңдік мата сүзгілері (фильтр) өзара мынадай белгілері бойынша 

ажыратылады: сүзгілердің (фильтр) түрі бойынша (жалпақ, жеңдік), тірек 

құрылғыларының болуы бойынша (қаңқалы, рамалық). Принциптік сұлбасы 

жалпақ қаңқалы және сүзгілерді (фильтр) 38 – суретте келтірілген. Жалпақ 

сүзгілердің (фильтр) мынадай өлшемдері мынандай болуы мүмкін: биіктігі 

600 - ден 1200 мм-ге дейін, тереңдігі 300-ден 500 мм-ге дейін, қалыңдығы 25-

тен 50 мм-ге дейін. 

Желдеткіш немесе түтін сорғыш РФ орналасқан жері бойынша сорғыш, 

сиретумен жұмыс істейтін және қысым астында жұмыс істейтін айдағыш 

болып бөлінеді. РФ секцияларының саны бойынша бір және көп секцияларға 

бөлінеді. Жеңдік сүзгілерді тазалау кезінде жалпы қатты рамаға бекітілген 

жеңдерді механикалық сілкілеу жүргізіледі. Бойлық шайқау кезінде төменгі 

бөліктердің тез тозуы болады. Оның ішінде жеңдердің зақымдануы 

тұрғысынан кері үрлеумен каркасты сүзгілер (фильтр) перспективалы болып 

табылады. Мұндай РФ сызбасы 38-суретте келтірілген., ал жеңдерді тазалау 

әсері 38-суретте көрсетілген (а-сүзу процесі, б-сүзу материалын тазалау 

процесі, B қалпына келтірілген сүзу қабаты). Тефлонды жабыны бар шыны 

талшықты матадан жасалған жеңдік сүзгілер (фильтр) 130-220 °С 

температураға шыдайды, кері үрлеу циклдерінің арасындағы сүзгілердің 

(фильтр)  кедергісі 0,5-тен 1,5 кПа-ға дейін өзгереді, ұстау дәрежесі 99,99% - 

ға жетуі мүмкін. Маталық сүзгілерді орнату бойынша капиталды шығындар 

пайдалану шығындары тең болған кезде электр сүзгілері (фильтр) бар 

қондырғыларға қарағанда тең немесе бірнеше төмен. РФ-ның басты 

кемшіліктері – олардың үлкендігі және мата сүзгілерінің (фильтр) қызмет ету 

мерзімі. 

 
а) жалпақ каркасты, б) жеңдік (рукавных) 

 

38 сурет – Сүзгілердің (фильтр) принципиалды сұлбасы 
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Олардың қызмет ету мерзімін жалғастыру үшін ең ірі фракцияларды 

алып тастау және мата сүзгілеріне жүктемені төмендету үшін алдын ала 

тазартуды қолдануға болады, онда тазалаудың бірінші сатысының рөлі 39-

суретте көрсетілгендей циклондар блогын орындайды, ал қалдықты ұстау РФ 

жүзеге асырылады. 

 
1 – түтін газдарының каналы; 2 –алдын ала тазалау орны; 3 – газды 

шибер; 4 – фильтровалды көлем; 5 – мата жеңдік (тканьевый рукав); 6 – сүзгі 

каркасы; 7 – тазаланған газдың камерасы; 8 - тазаланған газдың каналы; 9 – 

сығылған ауаның ресиверы; 10 – мембранды вентиль; 11 – үрлеу құбырлары; 

12 – күл жинағыш бункер; 13 – күл шығару 

 

39 сурет – Каркасты сүзгі жеңінің бойлық кесіндісі 

 

 

 
 

40 сурет – Элементтің сүзу қасиетін қалпына келтіру процесі 
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1 – ауақыздырғыш; 2 – экономайзер; 3 – түтін құбыры; 4 – маталы 

фильтрлердің блогы; 5 –циклондар блогы; 6 – түтін сорғыш. 

 

41 сурет – Аралас (комбинированная) күл аулағыш құрылғы – 

циклонымен маталы фильтрлар 

 

5.10 Күл аулағыштарды пайдалану нәтижелері 

 

Қазіргі уақытта ЖЭО-ның перспективті, экологиялық таза ЖЭО-і үшін 

түтін газдарындағы күлдің максималды мөлшері 50-100 мг/м
3
. Күлдің мұндай 

шығарындысының деңгейі теориялық мүмкін болатынға жақын жоғары шаң 

аулайтын шаң мен күл аулағыш жабдықты қамтамасыз етуі мүмкін. Екібастұз 

көмірі үшін (  = 12689-14600 кДж/кг; W
Ж

= 5-8%; A
Ж

= 45,6-49,0%) бұл 

көрсеткіш 99,9% - дан кем болмауы тиіс. 

30-кестеде шөгілетін бөлшектердің өлшеміне байланысты түрлі түрдегі 

күл аулағыштардың тиімділігі туралы деректер келтірілген. 1 мкм-ден кем 

мөлшердегі бөлшектер үшін аппараттардың бірде-біреуі теориялық мүмкін 

болатынға жақын келетін шаң ұстау дәрежесін қамтамасыз етпейді. Ең 

жоғары тиімділік көрсеткіштері жеңдік сүзгілер. Шет елдерде мата сүзгілері 

(фильтр) ЖЭО - да кеңінен қолданылады. Олардың қызмет ету мерзімі 4 

жылға жетеді. Сүзгі (фильтр) материал, әдетте, силиканографитті сіңдіру және 

тефлон жабыны бар шыны мата болып табылады. Маталы фибергластан 

импульсті тазартылатын сүзгілерді пайдалану перспективалары бар. 
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38 кесте 

Шаң аулағыш  Аулау эффективтілігі, %. 

Күл бөлшектері, мкм 

5 2 I 

Циклон  73,0 46,0 27,0 

Мультициклон 89,0 77,0 40,0 

Скруббер  94,0 87,0 55,0 

Электр сүзгі 98,8 99,0 98,4 

Жеңдік сүзгі 99,9 99,9 99,0 

 

Сүзгі (фильтр) мата – лавсан. Шаң аулағышқа кіре берістегі күлдің 

бастапқы концентрациясы 6 г/м
3
 дейін болғанда шығу қимасындағы 

концентрация 30 мг/м
3
 аспайтын сүзгілер (фильтр) мәліметтерінің негізгі 

кемшілігі – едәуір механикалық күйіксіздікпен және маталардың күюі 

салдарынан күлдің нашар реттелуіне байланысты қызмет ету мерзімі. 

ЖЭО-да жеңдік сүзгілердің (фильтр)  таралуын тежейтін негізгі 

факторлар әлсіз тоқыма базасы және талшықтардың жеткіліксіз ассортименті 

болып табылады. 

Отандық энергетикада жеңдік сүзгілердің (фильтр)  кең таралуы жоғары 

күрделі және пайдалану шығындарымен де тежеледі. 

Күрделі салымдарды салыстырмалы талдау және газ тазарту 

экономикасы бойынша жарияланған деректер негізінде орындалған электр 

сүзгілерін (фильтр) және жеңдік сүзгілерді газ тазарту аппараттары ретінде 

пайдалану шығындарының нұсқаларын есептеу, жеңдік сүзгілердің (фильтр) 1 

жыл қызмет ету мерзімі кезінде жеңдік сүзгілердегі (фильтр) меншікті газ 

жүктемесі 1 м
3
(м

2∙мин), газ шығыны 100 мың м
2
/сағ-тан аз екендігін көрсетті. 

ФРО типті жеңдік сүзгілерді орнату үшін олар біршама төмен. Алайда газ 

шығыны 100 мың м
2
/сағ жоғары болған кезде электр сүзгілері (фильтр) 

қондырғылары үшін бұл көрсеткіш жеңдік сүзгілерді орнатуға қарағанда 

айтарлықтай төмен. Шетелдік түтік түтік сүзгісін (фильтр)  орнатуға кететін 

күрделі шығындар электр сүзгіні (фильтр)  орнатуға қарағанда айтарлықтай 

төмен (61% - ға), ал пайдалану шығыныайтарлықтай жоғары (3,5% - ға). Бұл 

шетелдік жеңдік сүзгілердегі (фильтр) жоғары меншікті газ жүктемесімен, 

сүзгі (фильтр)құнының 10-20% құрайды,сүзгі (фильтр) материалдарының 

төмен құнына байланысты болады,ал отандық қондырғыларда ол 40-80% 

жетеді. 

Көмір қолданатын ЖЭО-да импульсті тазалау және электр сүзгілері 

(фильтр) бар фибергластан жасалған мата сүзгілерін (фильтр) пайдаланудың 

орындылығы мәселелері бойынша полярлық пікірлер бар. 

Үлкен қуатты қазандықтар үшін фибергластан (блок үшін 200 МВт – 

20000 секция) сүзгі (фильтр) секциялардың едәуір саны талап етіледі; 

импульсті үрлеуге ауа беру үшін клапандардың үлкен санының қызмет 

көрсету сенімділігін қамтамасыз ету мәселесі күрделі болып табылады. Кейбір 

шетелдік ЖЭО-да, тіпті төмен сортты көмірде импульсті тазартумен 
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фибергластан жасалған сүзгілермен (фильтр) салыстырғанда электр сүзгілерін 

(фильтр) қолдануы артықшылық болатыны белгілі. 

Әрбір нақты жағдайда күл аулағыш құрылғы түрін негізгі етіп таңдау 

үшін электр сүзгісінің (фильтр) және түтік сүзгісінің (фильтр) барлық жұмыс 

шарттарын ескеру қажет. Күл аулағыштардың негізгі жабдықтарын таңдау 

жағылатын отынның сипаттамасы (күлдік, ылғалдылық), энергоблоктардың 

қуаты, газ тазалаудың талап етілетін деңгейі, газ тазалаудың шығын деңгейі 

сияқты факторлардың жиынтығымен белгіленеді. Электр сүзгілері, әдетте, 300 

МВт және одан жоғары қуатты энергоблоктарда орнатылады. Бұл кластың 

аппараттары, белгілі бір жағдайларда газ тазалаудың салыстырмалы жоғары 

дәрежесімен ерекшеленеді. 

Электр сүзгілерін (фильтр) сынау кезінде алынған тазартудың өте 

жоғары дәрежесі аппараттардың сенімділігінің жеткіліксіздігі салдарынан, 

оның орташа пайдалану мәніне тікелей қатысты болып саналмайды. Ол, 

әдетте, коронациялайтын және шөгетін электродтардың арасында туындайтын 

қысқа тұйықталудан, сондай-ақ, коронациялайтын элементтердің үзілуінен 

немесе қайта құрылуынан төмендейді, электр сүзгілердің (фильтр) 

жзжұмысындағы ақаулар коронациялайтын электродтар жүйесі ілінген 

оқшаулағыштардың бұзылуынан пайда болуы мүмкін. Бұл, әсіресе, жоғары 

электродтары бар ірі электр сүзгілерге тән. Ұстаудың тиімділігі 

электродтарды сілкілеу механизмдерінде ақаулар, оқшаулағыштардың ток 

өткізгіш шөгінділермен ластануы кезінде де төмендейді. 

Тазалау дәрежесіне электрод жүйесін монтаждаудың дәлдігі, атап 

айтқанда, оны ортаға дәл келтіру нормаларын қатаң сақтау айтарлықтай әсер 

етеді. Мысалы, коронациялайтын электрод элементтерінің бірінің 5 мм-ден 

артық ауытқуы барлық электр сүзгі (фильтр)өрісінің қалыпты жұмысының 

бұзылуына әкеледі. Электр сүзгінің (фильтр) барлық алаңдарында 20 мм 

орталықсыздандыру күл ұстау тиімділігінің 3% - ға төмендеуімен қатар жүруі 

мүмкін. Электр сүзгілердегі (фильтр) түтін газдарын күлден тазартудың 

пайдалану дәрежесі жану өнімдерінің электр физикалық қасиеттеріне, яғни, 

күлдің меншікті электрлік кедергісіне байланысты. Түтін газдарының 

электрофизикалық қасиеттерінің өлшемі ретінде өлшеусіз коэффициент 

қолданылады  

 

                                    (65) 

 

Жоғарыда келтірілген өрнек ретінде, электр сүзгілерді пайдалану, 

мысалы, Донецк сияқты жоғары күкіртті ылғалды көмір үшін қолайлы. К-11,5 

ең аз мәні Т маркалы Донецк көміріне тән. 

Екібастұз, Кузнецкийдің жану өнімдерін тиімді тазалау  (К = 160-177) 

күл қабатының жоғары беттік кедергісінің салдарынан электр сүзгілеріндегі 

көмірді тазалау дәрежесін арттыратын қосымша іс-шараларсыз, мысалы, 
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электр сүзгісінің алдында газ өткізгіште тозаңдану есебінен түтін газдарын 

температуралық-ылғалдық кондиционерлеу (ТЫК) арқылы жүзеге асыруға 

болмайды. 

Акустикалық форсункалардың көмегімен судың жоғары дисперсті 

ыдырауы Черепетка және Кашир ГРЭС-да қолданылды. Бұл ретте, электр 

сүзгілердегі (фильтр) газдарды тазарту деңгейі артты,бірақ жабдықты 

пайдаланудың сенімділігіне байланысты бірқатар қиындықтар туындады.  

Бұл, атап айтқанда, уақыт өте эрозиялық тозудың салдарынан геометриялық 

өлшемдердің өзгеруіне өте сезімтал жоғары дисперсті су тозаңы үшін көп 

форсункаларды шаң-газ ағынында орналастыру қажеттілігінен туындады. 

Жоғары дисперсті бүрку, кондиционерлеу, сондай-ақ, күл бөлшектері бар 

тамшылардың коагуляциясын күшейтуге ықпал етеді, бұл электр сүзгінің 

өзінде күлдің ылғалды қабатының түзілуіне әкелуі мүмкін. Бұл қиындықтар 

электр сүзгіге (фильтр) түтін газдарының тікелей түсер алдында газ 

құбырында судың өрескел дисперсті шашырауын пайдалану кезінде біршама 

азаяды, мысалы, Екібастұз көмірінде 300 МВт блогы үшін Ермак ГРЭС. Осы 

қондырғыда газ құбырының бүйірлік қабырғасына орналастырылған 

қарапайым механикалық форсункалар қолданылды, ол тозаңдатқыш 

құрылғының эрозиялық тозуын болдырмауға мүмкіндік берді. Күл 

бөлшектерімен су тамшылары – коагуляция азаяды.Сонымен қатар, 

скоагуляцияланған бөлшектердің көп бөлігі пульпамен бірге гидрозол жою 

жүйесіне түседі, осылайша, электр сүзгіде (фильтр)  ылғалды күл қабатының 

шөгінділерінің ықтималдығын төмендетеді. 

ТЫК (температуралық-ылғалдық кондиционерлеу) қондырғысының 

өнеркәсіптік сынау дәрежесі күлді ұстау, оны пайдалану кезінде қалыпты 

жұмыс істейтін электр сүзгілерде (фильтр)  97,0%-дан 99,0-99,4% - ға дейін 

өсті. Бұл ретте түтін газдары 100-105°С дейін суытып, оларда 1 м
3
 газға 16-18 

г су буланды. Газдардың есептік концентрациясын есепке ала отырып, ТЫК 

(температуралық-ылғалдық кондиционерлеу)  қондырғысы арқылы судың 

жалпы шығыны анықталады. 

Электр сүзгілерде (фильтр) күл аулаудың тиімділігін арттыру үшін 

аппаратқа түсер алдында күл бөлшектерін алдын ала зарядтау қолданылады. 

№5  Назаровка ГРЭС энергоблогында 5Б2 электр сүзгілерін (фильтр) сынау 

нәтижелері орташаланған сипаттамасы бар, Назаровка көмірінде жұмыс істеу 

кезінде түтін газдарын тазарту деңгейінің 97,8-98,3%-дан 99,0-99,3%-ға дейін 

айтарлықтай жоғарылағанын көрсетті. Бұл канско-ачин көмірін жағатын 

ЖЭО-дағы электр сүзгілерінің (фильтр) жұмыс тиімділігін арттыру үшін 

ионизаторларды пайдалануды ұсынуға мүмкіндік береді. 

Отынның аз күлді түрлері, негізінен қоңыр көмір, сондай-ақ, фрезерлік 

шымтезек үшін кейде батареялық циклондардағы түтін газдарын құрғақ 

тазарту қолданылады. Электр сүзгілермен (фильтр) салыстырғанда 

батареялық циклондардың артықшылығы газ қозғалысының жылдамдығы 

өскен кезде белгіленеді, ал бұл жағдайда электр сүзгілердегі (фильтр) 

газдарды тазарту дәрежесі төмендейді. 
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Орташа және төмен қуаттылықтағы ЖЭО түтін газдарын тазарту үшін 

қарапайым және аз шығындарымен ерекшеленетін ылғалды күл аулау 

схемалары кеңінен қолданылады. 

ЖЭО түтін газдарын тазалау үшін ең қолайлы принцип,ылғал күл 

аулағыш жүйелердегі ортадан тепкіш әсерді таза күйінде немесе суарылатын 

торларда немесе тозаңдатылған сұйықтықтың тамшыларында, олардың 

тозаңданған ағынымен ағуы кезінде өлшенген бөлшектердің инерциялық 

шөгумен ұштастыра пайдалану болып табылады. 

Күл аулағыштардың бұл тобына дайындау қарапайымдылығымен, түтін 

газдарын отынның бірқатар қатты түрлерінің күлінен тазарту кезіндегі 

жұмыстың сенімділігімен, тұрақтылығымен, бірақ жеткіліксіз тиімділігімен 

ерекшеленетін ЦС-ВТИ типті аппараттар жатады. Тазалау дәрежесі әдетте 

90%-дан аспайды, және де корпус диаметрінің ұлғаюымен ол айтарлықтай 

төмендейді. Бұл газдарды тазалаудың талап етілетін деңгейін сақтау үшін 

қазандық агрегаттарының қуатын арттыру кезінде аппараттардың қосымша 

санын орнату қажеттілігін тудырады, бұл тиісінше пайдалануды қиындатады.  

Осы себепті ЦС-ВТИ аппараттары МП-ВТИ типті дымқыл күл 

аулағыштармен ауыстырылды, онда күлді ұстау 2 кезеңде жүргізіледі: 

суармалы торларда күл бөлшектерін инерциялық тұндыру есебінен және 

скруббердің ішкі суармалы бетінде орталықтан тепкіш күш есебінен. Бұл 

тазартудың анағұрлым жоғары дәрежесін сақтауға, 94-95% ұлғайтылған 

диаметрі бар 4-6 аппараттан аспайтын аппараттарды орнату кезіндемүмкіндік 

береді. Сонымен бірге, МП-ВТИ типті сулы скруббер отынның ұшатын 

күлінен тазартудың көрсетілген дәрежесінен, 1000 ккал-ға 1,0-1,2% - дан 

жоғары емес, күлдегі СаО құрамы 15-20% - дан жоғары емес, өйткені, шыбық 

торларында және күл аулағыштың кіретін келте құбырларында шөгінділер 

түзіледі, ал бұл скруббердің жұмыс көрсеткіштерін күрт нашарлатады. 

Шаңкөмірлі отынды жағатын ТМД елдеріндегі барлық қазан 

агрегаттарының жартысына жуығы жабдықталған Вентури коагулятор-

құбырларымен (КҚВ) МВ, МС типті ылғалды ұстау сұлбасы неғұрлым 

жетілдірілген болып табылады. Мұндай аппараттар конструкция бойынша 

қарапайым, Вентури коагулятор-құбырмен сөндірілген кәдімгі циклонды 

скруббер-тамшылатқышты біріктіреді. Олардың артықшылығы айналымдағы 

суда жұмыс істеу мүмкіндігі болып табылады, өйткені қиын жойылатын 

минералды шөгінділердің ауданы үлкен емес және негізінен Вентури 

коагуляторының қабырғаларында оқшауланады. Коагуляторда ұшатын күлдің 

(40-50 мкм астам) ірі бөлшектерімен шөгінділердің жоғары жылдамдығының 

салдарынан (шамамен 20 м/с) қарқынды абразивті қирауы орын алады. 

Осындай аппараттардағы шашыраңқауды азайту мақсатында Қазтехэнерго 

РСПП цилиндрлік скрубберлерді 3-5° құрайтын еңіс бұрышы бар конустық 

скрубберлерді ауыстыруды, сондай-ақ, корпусты тіреусіз орындау есебінен 

технологиялық биіктікті ұлғайтуды, яғни, оны тікелей іргетасқа орнатуды 

көздейтін қайта құру жобасын әзірлену үстінде. Электр энергиясының 

шығыны, аэродинамикалық кедергі және шаң аулағышқа кететін электр 
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энергиясының шығыны бойынша цилиндрлік кедергі, газдарды күлден 

тазарту дәрежесі бойынша салыстырғанда конустық скрубберлер 

артықшылық алады. 

ВКҚ (Вентури коагулятор-құбыры) аппараттарында күл аулаудың 

тиімділігі 95-96% құрайды. Бұл қондырғылардың ПӘК-ін одан әрі 99% - ға 

дейін арттыру, суару режимін қарқындату негізінде ғана мүмкін болады. 

Алайда, бұл тазартылған түтін газдарының температурасының шық нүктесіне 

дейін төмендеуімен байланысты, бұл газ өткізгіштерде, түтін сорғыштарда, 

бурабайларда және т.б. ылғалды конденсациялауды болдырмау үшін жол 

берілмейтін болып табылады. Түтін газдарының температурасын арттыру 

үшін оларды қосымша жылыту қолданылады. 

ПК-14 және БКЗ-420-140 қазандық агрегаттарында Екібастұз тас 

көмірінің жану өнімдерін және қарағандылық көмірді байытудың өнеркәсіптік 

өнімін тазартуға арналған, кейіннен оларды артық ыстық ауамен қыздырып, 

ауа жылытқыштың екінші сатысынан кейін іріктелетін тәжірибелік - 

өнеркәсіптік қондырғылар сынақтан өтті. Сынақ Алматы ЖЭО-2 КазНИИ 

энергетикасының қатысуымен Жоғарғы Тагиль ГРЭС және Газтехэнерго 

РСПП-да жүргізілді. Түтін газдарын тазарту дәрежесі 45,7 және 49,0 г/м
3
 

бастапқы тозаңдану кезінде тиісінше 99,1 және 99,2% құрады, тазартылған 

түтін газдарының температурасы - 75 және 70°C, ВКҚ (Вентури коагулятор-

құбыры) мойындарының жылдамдығы - 62 және 70 м/с, суаруға жұмсалатын 

судың меншікті шығыны – 0,48 және 0,36 л/м
3
, қондырғының 

аэродинамикалық кедергісі – 1100 және 1300 Па. 

Сонымен қатар, өнеркәсіптік пайдаланудың оң тәжірибесі бар Екібастұз 

көміріндегі ПК-14 қазандығының артындағы қарқынды суару режимі бар 

сулы типті толық масштабты шаң-тозаңды аулағыш қондырғының (төменгі-

Турин ГРЭС). СҚР (суландырудың қарқынды режимі) пайдалану тазалау 

тиімділігін 96,5-тен 99,2-99,3% - ға дейін арттыруға мүмкіндік берді. 

Сонымен қатар, СҚР (суландырудың қарқынды режимі) 

қондырғыларында шаң ұстау деңгейінің артуы тартымға (артық ауаға және 

кедергінің жоғарылауына) және үрлеуге (артық ауаға) электр энергиясы 

шығындарының 1,2-1,3 есе өсуіне, қондырғыны суландыруға су шығынының 

2,6-2,8 есе өсуіне және брутто қазандығының ПӘК-і 1,1-1,4%-ға төмендеуіне 

әкеліп соқтырады. Бұдан басқа, сулы күл аулағыштың жұмысын ұзақ уақыт 

пайдалану процесінде қарқынды суару режиміне ауыстыру, сорғыштар өскен 

кезде, тарту және үрлеу бойынша қорларды пайдалану есебінен бу 

өнімділігінің біршама төмендеуіне алып келуі мүмкін. 

Кейде шаң ұстау дәрежесін арттыру мақсатында Вентури құбырларымен 

дымқыл күл аулағыштар дан кейін түтін газдарын тазартуды жүргізеді. Күл 

аулағыш қондырғының сыртынан түтін газдарын тазарту үшін қалақша 

түріндегі құрғақ ротациялық күл аулағыштың конструкциясы әзірленді, ол 

диаметрі 3100 мм күл аулағышы бар МВ-УО ОРГРЭС төрт күл 

аулағыштарынан тұрады. Мұндай күлді жинағышта тазарту диаметрі 50-60 

мкм дейінгі бөлшектерді түтін газдарының айналмалы жүздерінен бөліп алу 
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арқылы жүзеге асырылды. Вентури құбыры бар скрубберден кейін айналмалы 

күлді жинағыштағы шаң жинау тиімділігі 20-30%, аэродинамикалық кедергі 

130-150 Па, суаруға нақты судың шығыны 0,08 кг/м
3
 дейін азайды. Алайда, 

қазандықтағы күлді жинау дәрежесі жоғары деп санауға болмайды - 94,6%. 

Ылғал күлді коллекторлардың тиімділігін арттыру әдістерінің бірі – 

шаңды газ ағынын сумен екі сатылы өңдеу. Бұл қағидат ҚазНИИЭ, НОТЕП 

және Приморская ГРЭС-нің қатысуымен Сибтехэнерго әзірлеген және іске 

асырған сулы, көп енгізуі бар сақиналы MMK аулағышта жүзеге асырылды. 

Аппарат - периметрдің айналасында біркелкі таратылатын түтін газы бар 

сақиналы скруббер, әрқайсысында алдын-ала коагуляцияның 2 градусы 

дәйекті түрде орнатылады: турбулентті байлам және Вентури коагуляторының 

түтігі.Бірінші сатыда тозаңдатылған түтін газдарын турбулизациялау жүреді. 

Бұл кезде пайда болатын қарқынды пульсация есебінен көлемі 5 мкм кем 

күлдің ұсақ бөлшектері бүріккіш сумен коагуляцияланады. Одан әрі ағын 

ТЫК-ге (температуралық-ылғалдық кондиционерлеу)  келіп түседі, онда 

бөлшектердің инерциялық коагуляциясы жүреді. 

Бұл тұрғыда дымқыл күл аулағыштардың басқа да белгілі түрлерінен 

(қуыс, саптама, тарелкалы газ шайғыштары, ротоклондар, механикалық газ 

шайғыштары) ТЫК (температуралық-ылғалдық кондиционерлеу) 

қондырғыларына бәсекелестікті бірнеше қатарға, ішінде форсункалармен 

орналастырылған жуу камералары түрінде орындалған қуыс газ шайғыштарды 

құрауы мүмкін. Газ қозғалысы жолында тазарту тиімділігін арттыру үшін шой 

пластиналар, тесілген табақтар, торлар және т.б. орнатылады. Мұндай 

қондырғылардың аэродинамикалық кедергісі 300-500 Па артық емес. 

Алайда, қазіргі уақытта дымқыл күл аулағыштардың осы класының 

аппараттары іс жүзінде оларға тән кемшіліктер - қазандықтардан кейін ауа 

бассейнін ластанудан қорғау үшін төменгі экологиялық көрсеткіштер, газ 

қозғалысының төмен жылдамдығының (1,5-2,5 м/с) және газдардың камерада 

болуының едәуір уақытының (3 с кем емес), үлкен габариттердің, металл 

сыйымдылығының, жоғары капиталдық және пайдалану шығындарының 

салдарынан ЖЭО түтін газдарын тазарту үшін пайдаланылмайды. 

 

6 ЖЭО азот оксидтерінің шығарындылары. Энергетикалық 

қазандардан азот оксидінің шығарылуын төмендетудің технологиялық 

әдістері 

 

6.1 Азот оксидтерінің құрылысы 

 

Отын мен азоттың өзара әрекеттесуі нәтижесінде – ауа қоспасында және 

отында, оттегімен және басқа да компоненттермен қазандықтардың ошақ 

камерасында азот оксидтері пайда болады. Олардың арасында азоттың жылу 

(термиялық) немесе ауа оксидтері, отын және «жылдам» деп ажыратылады. 

Азот оксидтерінің физика-химиялық қасиеттері 31-кестеде келтірілген. 
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39 кесте – Азот оксидтерінің физика-химиялық қасиеттері 

Қасиеттері Оксиді 

N2O NO N2O3 NO2 N2O4 N2O5 

Молекулалық 

массасы, 

м.а.бірл. 

44,01 30,1 76,01 46,00 92,02 108,01 

Тығыздығы, 

кг/м
3
 

1,980 1,340 − 1,491 1,491 − 

Шекті қысымы, 

МПа 

7,0 6,35 − 98 − 0,14 

Шекті 

температурасы, 

℃ 

36,4 -93,2 − 158 − 41 

Қалыпты 

жағдайдағы 

қайнау 

температурасы, 

℃ 

 

-89,5 

 

-151,8 

 

3,5 

 

21,15 
 
− 

 

45,0 

Балқу 

температурасы, 

℃ 

-102,4 -163,6 -102 − -11,2 29 - 

30 

 

Азот оксидтері тотығу есебінен сұлба бойынша ең жоғары температура 

кезінде ауаның молекулалық азоты қалыптасады: 

 

 

 
 

Термиялық түзілгенде анықтаушы факторлар NOx болып табылады. 

 

Жану аймағындағы температура 
 

Жану аймағы 1500°С жоғары температура кезінде NO түзілу процесі 

қарқындатады. Жану аймағындағы температура деңгейіне әсер ету әртүрлі 

әдістермен (жану өнімдерінің рециркуляциясы, сатылы жағу және т. б.) 

келтіруге болады. 

Сұйық қож шығаратын ошақтарда ең жоғары температураның азаюы 

қазандықтардың жүктемелерінің жұмыс диапазонындағы қождарды сенімді 

жою жағдайларымен шектеледі, қатты қож шығаратын ошақтарда алау 

температурасының төмендеуіне қарай оның тұтану тұрақтылығы нашарлайды, 

оның жану қарқындылығы төмендейді. Бұдан басқа, тозаң көмір 

қазандықтарына арналған азот жылу оксидтерінің шығуын отынмен 

салыстырғанда салыстырмалы түрде төмен болады. 
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Жану аймағында болу уақыты 

 

Қазандық ошақтарында және ГТҚ жану камераларында азот 

оксидтерінің пайда болу үдерістерінің ағу жағдайлары үшін олардың тепе-тең 

концентрациясына қол жеткізу уақыты реакция аймағында өзара әрекеттесетін 

компоненттердің болу уақытына тікелей тәуелді болады. Алаудың (факел)ең 

жоғары температурасы аймағында газ-ауа қоспасының және аралық реакция 

өнімдерінің болу уақыты неғұрлым көп болған сайын, отындардың жану 

өнімдеріндегі азот оксидтерінің концентрациясы соғұрлым жоғары болады. 

 

Азот отындық оксидтерінің пайда болуы құрамында азот бар отын 

қосылыстарының тотығу реакциялары есебінен жүреді. Мазут үшін бұл 

процесті сұлба бойынша ұсынуға болады: 

 

 
 

Алаудың (факел) бастапқы учаскесінде онда бөлшектер болған кезде, 

реакция пайда болған кезде молекулалық азот да пайда болады. 

 

 
 

Қатты қож шығаратын ошақтарда көмір тозаңын жағу кезінде азот 

оксидтері олардың шығарындыларының жалпы көлемінде шамамен 90% 

құрайды. Мазут қазандықтары үшін азоттың отын оксидтерінің шығуы 

салыстырмалы түрде жоғары емес, ал табиғи газбен жұмыс істейтін 

қазандықтар үшін мүлдем жоқ. 

Азот отындық оксидтерінің пайда болу процесі ұшқыштардың (летучие) 

жануы кезінде алаудың (факел) бастапқы учаскесінде, сондай-ақ Кокс 

қалдықтарындағы азоттың тотығуы есебінен әртүрлі қарқындылықпен жүреді. 

Азот оксидтерінің жалпы шығысына процестің соңғы сатысының үлесі. Кокс 

бөлшектерін қуып жеткен кезде отын азотының жалпы шығуының 20-25% - 

дан артық емес бөлінеді. Молекулалық азотқа азот отынының 70-80% дейін 

өтеді. Байланысқан азоттың оның оксидтеріне өту процестерінің 

қарқындылығы мынадай факторлармен анықталады: 

 

Жану аймағындағы температура 

 

Алаудың (факел) температурасына байланысты ауа азотының тотығу 

процесі азоттың отын оксидтерінің түзілу процесіне қарағанда қарқынды 

өтеді. Азот отын оксидтерінің шығуы алаудың (факел) бастапқы учаскесінде 

ұшқыштармен бірге бөлінетін аммиак және сутегі цианидтері сияқты азотты 

компоненттердің пайда болған санына байланысты. Бастапқы аймақта 

T=1000°C ұшқышпен отындағы азот 50%-ға жуық бөлінеді, температура 

аймағында700-1100°С азот оксидінің шығуы өседі, содан кейін t >1200°C 
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кезінде азот термиялық оксидінің процесі басым болады. Ұшу жылдамдығы 

жоғары болған сайын, осы аймақта ауаның артық болуы соғұрлым аз және 

отын азотының шығуы соғұрлым төмен болады. 

 

Газ тәрізді күйге өткен отын азотының үлесі ұшу құрамының әртүрлі 

(V
р
) кезінде 1500°C дейінгі температура (T) диапазонында эмпирикалық 

тәуелділік бойынша анықталуы мүмкін: 

 

                 (66) 

 

Отын камерасының көлемінде отын азотын газдандыру дәрежесі қатты 

отын түріне байланысты 90% - ға жетуі мүмкін. Азот оксидтерінің пайда болу 

процесіне жану аймағындағы температураның ғана әсер ету дәрежесін 

анықтау күрделі міндет болып табылады, өйткені, осы процестерде бір 

мезгілде отындардың толық жанбайтын өнімдерімен азот тотығын қалпына 

келтіруді, отынның және т.б. тұтанбаған бөлшектерін көміртегімен ден қоюды 

негіздейтін басқа факторлардың әсері байқалады. Азот отындық оксидтерінің 

шығуы көмір тозаңын оны жанарғыға берер алдында алдын ала қыздыру 

кезінде төмендейді. 

 

Алаудағы (факел)ауаның артық болуы 

 

Отынның күрделі азот құрамды молекулаларының бұзылуы нәтижесінде 

пайда болған цианидтер мен аминдер оттегімен реакцияға түседі, бұл азот 

оксидінің шығуына әкеледі. Бұл реакциялар тотығу процесі жүретін ортада 

ғана қарқынды өтеді, қалпына келтіргенде– молекулалық азот пайда болады. 

Сонымен қатар, N2 пайда болатын көміртекті бөлшектер бетінде NO қалпына 

келтіріледі. Химиялық күйдіру өнімдері болған кезде пайда болған азот 

оксидін қалпына келтіру мына схема бойынша жүзеге асырылады:  

 

 

 
 

Азоттың отын оксидтері шығуының ауаның артықтығынан тәуелділігі 

экстремалды сипаты бар. Оның жоғарылауы кезінде кері токтар аймағындағы 

температура азаяды, отын бөлшектерінің жылуы төмендейді, ауаның 

артықтығы жоғары аймаққа газдандыру және отынның азотты қосылыстарын 

бөлу аймағына ығысады. Бастапқы учаскеде оттегі концентрациясын 

төмендету арқылы азот оксидтерінің пайда болу процесін басуға болады. 

Алаудың ең жоғары температурасының мәндерінің интервалында (Тм) 

1200 K < Тм< 1800 K азот оксидтерінің шығынын есептеу үшін эмпирикалық 

тәуелділікті қолдануға болады: 
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              (67) 

 

мұнда – азот отын оксидтерінің пайда болу учаскесінде оттегінің 

орташа интегралдық концентрациясы, % (көлемді); 

 – көмірдің метаморфизм дәрежесін ескеретін коэффициент;  

 – азоттың отын оксидтерінің шекті мүмкін болатын 

шоғырлануы, . 

 

Отынмен байланысты азоттың құрамы 

 

Отын азот оксидіне конверсиялау дәрежесі азот оксидтерінің жалпы 

шығуының бір мезгілде өсуімен оның отындағы құрамының төмендеуімен 

артады. 

 

Құрамында азот бар қосылыстардың түрі 

 

Отын азотының оксидтерге конверсиясы азот қосылыстарының 

тұрақтылығын анықтайтын отынның метаморфизмінің дәрежесіне 

байланысты. Торфтар мен қоңыр көмір үшін конверсия дәрежесі ең жоғары. 

Жартылай кокстер үшін жартылай кокстеу процесінде ыстыққа төзімді азотты 

қосылыстар бөлінеді, сондықтан байланысқан азоттың оның оксидіне 

конверсия дәрежесі 10-12% деңгейінде болады. 

 

Азоттың «жылдам» оксидтері алаудың (факел) бастапқы учаскесінде 

салыстырмалы төмен температура аймағында пайда болады. Азоттың жылдам 

оксидтерінің пайда болу процесіне отынның термиялық ыдырауы процесінде 

пайда болатын радикалдар (CH, HCN, NH, NH2 және т.б.) анықталады. Азот 

оксидтерінің шығу деңгейі жоғарыда қарастырылған режимдік іс-шараларға 

байланысты емес және оларды қалпына келтіру және байланыстыру 

тәсілдерін қолданбай азот оксидтерінің төмендеуінің техникалық шегін 

көрсетеді. 

Энергетикалық қазандықтарда азот оксидтерінің пайда болу тетігінің 

жоғарыда келтірілген ерекшеліктерін қарау нәтижесінде олардың шығуына 

жану процестерінің режимдік параметрлері, сондай-ақ, отынның қасиеттері 

әсер ететінін атап өту қажет. Олардың ішіндегі ең маңыздысы: отынмен 

байланысты азоттың құрамы және құрамында азотты қосылыстардың түрі, 

қоспалардың түзілу қарқындылығы, процестің температуралық деңгейі. 

Қазандық ошақтарында азот оксидтерін басудың технологиялық 

әдістерін әзірлеу кезінде олардың пайда болу аймағы алаудың (факел) 

бастапқы учаскесінде ең жоғары температура аймағында оқшаулануы мүмкін 

екенін ескеру қажет. Ошақ процеске әсер ету құралдары жекелеген режимдік 

параметрлердің әсер ету дәрежесінің басымдығына байланысты шығарылады. 

Атап айтқанда, жоғары калориялы отындар үшін азот оксидтерін басу кезінде 
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температураны төмендету және ошақ камерадағы температуралық өрістерді 

теңестіру, отын-ауа қоспасындағы ауаның артығын азайту және жоғары 

температуралы аймақта болу уақытын қысқарту тиімді болады. 

Азот байланысы бар отындарды төменгі температуралы жағу үшін 

алаудың (факел) бастапқы учаскесінде неғұрлымауаның артықтығының 

азайтса, соғұрлым тиімді болып табылады. Азот оксидтерін молекулалық 

азотқа ауыстыра отырып, қалпына келтіру процестерін құру және қарқындату 

үшін алаудың (факел) бастапқы учаскесіне локальды әсер етуді жүзеге 

асырған жөн. Азот оксидтерінің шығарындыларын азайтудың технологиялық 

әдістерін іске асырудағы негізгі бағыттардың бірі энергетикалық қазандықтар 

отындық-жанарғы құрылғыларының тиісті құрылымдарын әзірлеу және 

экологиялық – экономикалық көрсеткіштерді ескере отырып, оларды 

пайдалану режимдерін оңтайландыру болып табылады. 

Шетелдік және отандық энергетикада азот оксидтерінің 

шығарындыларын азайтудың технологиялық әдістерін іске асыратын көптеген 

техникалық шешімдер әзірленді. Бұл әдістердің жіктелуі 6.2-кестеде 

келтірілген. 

Қазіргі заманғы қазандықтардың конструкцияларында бір 

технологиялық іс-шараларды енгізудің тиімділігі айтарлықтай ерекшеленеді. 

Конструктивтік белгілері бойынша біріктірілген газ-мазутты қазандықтарды 2 

топқа бөлуге болады: ашық және жартылай ашық ошағы бар. Қазандық тобы 

үшін бір жақты және қарама-қарсы жанарғылардың бір- , екі- , үш-, төрт-  

қабатты орналасуы тән. II топтағы қазандар, әдетте, жанарғылардың алдыңғы 

бір қабатты және қарама-қарсы құрастырылуымен орындалады. 

 

39 кесте 

 шығарындыларын азайтудың технологиялық әдісі 

 

     

Максималды 

температураны 

төмендету 

 Тотықтырғыш 

концентрациясының 

төмендеуі 

 Жағудың арнайы 

әдістері 

 

 

  

Түтінді газдардың 

рециркуляциясы 

Стехиометриялық емес 

жағу 

Қайнап тұрған қабатта 

жағу 

   



166 

Ылғал бүрку Сатылы жағу Отынды алдын ала 

термиялық өңдеу 

   

Ыстық ауаның 

температурасын 

төмендету 

Тартпалы қоспамен 

жанарғыларды қолдану 
Ошақта -тың 

қалпына келуі 

   

Екі түсті 

экрандармен 

ошақты секциялау 

Бастапқы ауаның реттелетін үлесі бар жанарғыларды 

қолдану 

  

Ошақтың биіктігі 

бойынша факелді 

тарату 

Тотықтырғыш жетіспеушілігімен от алдынада жағу 

 

Азот оксидтерінің түзілу процесі негізінен белсенді жану аймағында 

(БЖА) аяқталады. Сондықтан, әр түрлі технологиялық іс-шаралардың әсер ету 

сипатына байланысты, тұтану сипаттамасы өзгереді, бұл қазандық 

жұмысының қалыптасатын экологиялық көрсеткіштерінің әртүрлі мәндеріне 

әкеледі. Газдардың негізгі сипаттамаларының қатарына мыналар жатады: 

шағылысқан жылу ағынының шамасы ( ) алаудың орташа интегралдық 

температурасы ( ), жоғары температура аймағында отынның жану 

өнімдерінің болу уақыты ( ) және ауаның артық коэффициенті ( ). 

Азот оксидтерін жағудың әртүрлі тәсілдерінің БЖА сипаттамаларына әсер ету 

тиімділігі және олардың жиынтық шығуы 6.3-кестеде көрсетілген. 

 

40 кесте – БЖА негізгі сипаттамаларға түрлі отынішілік 

(внутритопочный) іс-шаралардың әсері 

Іс-шара     -қа 

әсері 

Рециркуляц

ия К=20% 

10...15%-ға 

төмендейді 
100...120 -

қа 

төмендейді 

5...7%-ға 

төмендейді 

Кішкене 

артады  

0...60%-ға 

төмендейді 

Ылғал 

бүрку 

 

2...5%-ға 

төмендейді 
60...100 -

қа 

төмендейді 

Іс жүзінде 

өзгермейді 

Іс жүзінде 

өзгермейді 

15...25%-ға 

төмендейді 

Екісатылы 

жағу 

𝛅=20% 

15...40%-ға 

төмендейді 

(реализаци

я әдісіне 

байланыст) 

Төмендейді  10...50%-ға 

артады 

α<1  

азаяды 

20...40%-ға 

төмендейді 
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40 кестенің жалғасы 

Іс-шара     -қа 

әсері 

Стехиомет

риялық 

емес жағу 

Төмендейді  Дәл солай Артады  α<1 

α>1,25 

20...50%-ға 

төмендейді 

Екі түсті 

экран 

15...20%-ға 

төмендейді 

Кішкене 

төмендейді 

Іс жүзінде 

өзгермейді 

Өзгермейді  15...30%-ға 

төмендейді 

 

Газ-мазут қазандықтарының көптеген типтік мөлшерлері үшін негізгі 

БЖА сипаттамалары мынадай шектерде өзгереді:  

 = 0,3+1.2 с;  = 0,8-1,1; =0,8-1,3 МВт/м
2
 азот оксидтерінің 

шығуын анықтайды және олардың әсері от жағу камераларының 

конструктивтік белгілерімен салыстырғанда басым болып табылады. 

БЖА сипаттамалары бойынша газ-мазут қазандықтарының жіктелуі 6.3-

кестеде келтірілген. 

Газ-мазут қазандықтарының келтірілген жіктелуі олардың 

конструктивтік ерекшеліктерін ескере отырып, қазандықтардың нақты 

типтеріне арналған азот оксидтерінің шығарындыларын азайтудың тиімді 

тәсілдерін таңдауды едәуір дәрежеде жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Шығарындыларды азайту үшін газ бен мазутты бірлесіп жағу 

кезіндеазот оксиді осы отындардың оңтайлы арақатынасын таңдау, сондай-ақ, 

жанарғылардың орналасуы маңызды мәнге ие. Шаңкөмір қазандары үшін азот 

оксидтерінің шығуына бастапқы ауаның үлесі және жанарғылардағы бастапқы 

және қайталама ауа жылдамдығының айырмасы, сондай-ақ, шаңды ұнтақтау 

жұқа әсер етеді. Қатты отынды жағу кезінде түрлі модификациядағы құйынды 

және тура ағынды жанарғылар қолданылуы мүмкін екі және үш сатылы 

жағудың әр түрлі нұсқалары азот оксиді бар қосылыстарды енгізумен тиімді. 

Кейбір жағдайларда ошақтарды сұйық отыннан қатты қож шығаруға 

ауыстыру, алаулардан алау-қабатқа (факел), айналмалы қайнайтын қабаты бар 

ошақтарға және т.б. ауыстыру ұсынылады. Түтін газдарының рециркуляциясы 

бар газ-жұтқыш (газоплотный) қазандықтары үшін экологиялық көрсеткіштер 

бойынша анағұрлым жетілдірілген жанарғы құрылғыларды енгізген жөн. 

 

6.2 Ошақ камера туралы азот оксидтерінің шығуының тәуелділігі 

 

Энергетикалық қазандықтарда 1,01-ден 1,08-ге дейін ошақтағы ауаның 

артық өзгеруінің іс жүзінде іске асырылатын интервалында және оның 

жоғарылауына қарай азот оксидтерінің үлес шығарындысы (выброс) артады. 

Сол жағдайларда мазутты жағу кезінде аэрозольдардың органикалық 

құрамдастарының және жоғары уытты бенз(а)пиреннің азаюы салдарынан 

қатты бөлшектердің шығарындысы (выброс) төмендейді. 
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Қатты бөлшектер шығарындысының ең күрт өсуі – ауа артықтығының 

ең аз мәндері. Мазутты қазандар, әдетте, шаң - күл аулағыштармен 

жабдықталмаған болғандықтан, ошақтағы ауаның артықтығының оңтайлы 

мәнін таңдау ЖЭО қоршаған ортаға әсерінің экологиялық салдарларын ескере 

отырып, техникалық – экономикалық есептеулер нәтижелері бойынша жүзеге 

асырылуы тиіс. Экономикалық пайымдаулар мен сенімділік шарттары 

бойынша энергетикалық қазандықтарда мазутты жағуды ауаның шекті-төмен 

артықтығы кезінде (  = 1,01-1,02) жүзеге асыру неғұрлым тиімді екеніне 

қарамастан, экологиялық факторларды ескере отырып, мысалы, қалалық ЖЭО 

үшін бұл көрсеткіш  = 1, 05 деңгейінде оңтайлы болуы мүмкін. 

Табиғи газда жұмыс істейтін қазандықтар үшін азот оксидтерінің 

шығарындыларын азайту тұрғысынан ошақтағы ауаның артық мөлшерін 

шекті-төмен мәндерге дейін төмендету әбден ақталған. Бұл мазутқа қарағанда 

бенз (а)пирен мен күйе (1-2 рет) шығарындысымен және 1,03 кезінде 

химиялық күйенің жоқтығымен байланысты болады. 

Қуаты 300 МВт-тан кем газ-мазут қазандықтары үшін көптеген 

жағдайларда газдағы жұмыс кезінде азот оксидтерінің үлестік 

шығарындылары мазутқа қарағанда төмен. Қуаты 300 МВт-тан астам 

қазандықтар үшін газдағы азот оксидтері шығарындыларының мәні мазутқа 

қарағанда жоғары. Газ-мазут қазандары үшін бұл айырмашылық қуаты 300 

МВт-қа дейінгі қазандықтарда қуаты үлкен қуатты қазандықтармен 

салыстырғанда ауаны жылытудан төмен, алаудың суыту қарқынының күрт 

тәуелділігі, жанудың ең жоғары температурасының төмендеуімен 

түсіндіріледі. 300 МВт-тық қазандар үшін ауаны неғұрлым жоғары қыздыру 

қолданылады, осыған байланысты алаудың (факел) суыту қарқынының қисық 

сипаты неғұрлым қысқа (кривой темпа) болады. 

Сұйық қож шығаратын шаңкөмір қазандары үшін азот оксидтерінің 

шығарылуын азайту үшін түтін газдарын тазарту әдістерімен үйлесімде кейбір 

технологиялық әдістер тиімді қолданылуы мүмкін. Ошақ камерадағы ауаның 

артықтығының төмендеуі азот оксидтерінің пайда болу қарқындылығын 

төмендетуге мүмкіндік береді, алайда, толық емес жану өнімдерінің болмай 

қоймайтын пайда болуына байланысты ошақтағы ауаның артықтығының 

төменгі шегі салыстырмалы түрде жоғары (шамамен α = 1,17). 

Газдағы қазандардың жұмысы кезінде мазутқа қарағанда ауаның 

артықтығын тиімді азайту. Бұл ретте, ошақтағы ауаның артық деңгейі ең аз 

химиялық шөгінді қамтамасыз ететін деңгейде белгіленеді. Мысалы, ТГМ-84Б 

(420 т/н) қазандығында ауаның артықтығын 1,14-тен 1,06-ға дейін төмендету 

есебінен, сСО = 200 ppm кезінде азот оксидтерінің концентрациясы 25%-ға 

қысқартылды. Табиғи газдың төменгі қабатының жанарғыларына мазутқа 5-

15% қосу кезінде (жылу бөлу бойынша), азот оксидтерінің шығарылуын 

кемінде 25%-ға азайту мүмкін. Бұл мазут алауының айналасындағы табиғи 

газдың тез тұтануы және осы аймақта оттегінің жетіспеушілігін тудыруы 
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есебінен қол жеткізіледі. Бұл әдіс түтін газдарындағы химиялық-күйігін 

(недожог) үздіксіз бақылау кезінде тиімді болуы мүмкін. 

Қазандардың экологиялық – экономикалық көрсеткіштерін 

оңтайландыру кезінде,ауаның артықтығы бойынша САР қазандарындаоттегі 

бойынша сигнал беру жеткіліксіз. Жану процестерін оңтайландыру үшін түтін 

газдарының құрамын анализатормен және оларда химиялық-күйік 

құрауыштарын бақылаумен басқарудың сыртқы контуры, сондай-ақ, шығу 

режимдік параметрлерге байланысты уытты заттар концентрациясының мәні 

қажет. Мұндай жүйе жоғары сезімталдығы мен өлшеу дәлдігі бар үздіксіз 

жұмыс істейтін газоанализаторларды әзірлеуді және енгізуді талап етеді. 

 

6.3 Отынды сатылы жағу 

 

Қазандардың экологиялық сипаттамаларын жақсарту үшін отындарды 

екі немесе үш сатылы жағу кеңінен қолданылады. Энергетикада ең көп 

таралған жанарғылардың алауларында (факел) да, жалпы от жағу 

камерасында да іске асырылатын екі сатылы жағу тәсілі болды. Отынның екі 

сатылы жағылуы негізінен жанарғыларды, қайта жаңғыртусыз жүзеге 

асырылуы мүмкін және азот оксидтерінің пайда болу механизмінің 

ерекшеліктерін пайдалануға негізделген: ауаның бір бөлігін оның 

стехиометриялық мөлшерінен төмен беру жолымен қалпына келтіру ортасын 

құру, мысалы, ошақтың төменгі аймағына беру және кейіннен ауаның есептік 

артық болуы кезінде ошақтардың жоғарғы қабатындағы отынды жағу арқылы, 

бұл ретте, химиялық күйдіру өнімдерінің пайда болуы. Алау (факел) 

ядросының тұтануы және қалыптасуы отынды – ауақоспасына оттегінің 

(тотықтырғыш) жетіспеуі жағдайында жүреді, ал жанудың соңғы сатысы 

жанарғылардың жоғарғы қабаты немесе арнайы ярустар арқылы талап 

етілетін ауа мөлшерін беру кезінде жүзеге асырылады. Бұл тәсілді іске асыру 

«аударылған» сұлба бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл әдіс газ-

мазутты және шаңкөмір қазандары үшін де қолданылуы мүмкін. Бұл әдісті 

қолданудың ең жоғары тиімділігіне табиғи газдағы ірі энергетикалық 

қазандықтардың жұмысы кезінде қол жеткізіледі. Мазутты және шаңкөмір 

қазандары үшін отынның жанбайтын шығынының артуы, ошақтан шығатын 

газ температурасының артуы, қыздыру беттерінің қождануы және коррозиясы 

болуы мүмкін. Қазандар жұмысының үнемділігі іс жүзінде өзгеріссіз 

сақталады немесе қазандардың ПӘК-і 1%-ға дейін төмендейді, азот оксиді 

шығарындыларының (выброс) төмендеуіне 40-50% деңгейінде қол 

жеткізіледі. Бұл әдісті қолдану тиімділігі қазандықтардағы ауаның пайдалану 

артықтығы төмен болған сайын соғұрлым жоғары. Ошақ көлемнің 

қабырғалық аймақтарында газдардың құрамын бақылау жүйесі талап етіледі. 

Отынды екі сатылы жағу сұлбасы күкіртті емес отынмен жұмыс істейтін 

барлық типтегі қазандықтарда қолдануға ұсынылады. Күкіртті мазуттар мен 

күкіртті сутегі газдарын жағу кезінде бұл әдісті барабанды және су жылыту 

қазандықтарында қолдануға болады. 
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Құрамында күкірті бар отынды жағу кезінде үш сатылы жағу әдісі 

неғұрлым тиімді болып табылады. Бұл әдіс түтін газдарын тазарту әдістерінің 

бірімен, мысалы, азот оксидтерін селективті каталитикалық қалпына 

келтірумен бірге қолданылуы мүмкін. Отын жағудың үш сатысының пайда 

болуы: артық немесе ауаның кейбір кемшілігі бар бірінші аймақта отынның 

жануы, қайталама отынды енгізу, жанбаған отынды жағу үшін қосымша ауа 

беру арқылы қалпына келтіру аймағын құру есебінен жүзеге асырылады. 

Отынды үш сатылы жағу нұсқаларының бірі көмірмен жұмыс істейтін ТП-92 

(500 т/сағ) қазандығында іске асырылған. Іске асырылған әдістің мәні 75-85% 

отынның негізгі жанарғыларда (горелка) α = 0,95-1,0 жағылады, қалған отын α 

= 0,6 қосымша жанарғыларда (горелка) жағылады және азоттың оксидтерін 

молекулалық азотқа дейін қалпына келтіретін толық жанбайтын өнімдер 

пайда болады. Қосымша жанарғылардан жоғары ошақтан кейін ауаның 

нормативтік артық болуын қамтамасыз ете отырып және алауларда қалған 

толық жанбайтын өнімдерді күйдіре отырып, 15-20% мөлшерінде үшінші ауа 

беріледі. 

Соңғы жылдары шетелде органикалық, негізінен, NOх каталитикалық 

селективті қалпына келтірудің белгілі әдістерінен ерекшеленетін қатты 

отындарды жағу кезінде, аммиакты немесе құрамында амин бар 

қосындыларды түтін газдарына енгізу және оларды катализаторлармен 

толтырылған арнайы реактор арқылы жіберу кезінде NOх шығарындыларын 

төмендету тәсілдері ұсынылды және сынақтан өткізілді. Бұл балама тәсілдер 

айтарлықтай аз күрделі шығындарды талап етеді, бірақ, пайдалану 

шығындары бойынша біршама қымбат және жұмыста мұндай икемделмеген, 

бұл жүктеменің маусымдық ауытқуы кезінде, әсіресе аз қуатты 

қондырғыларда кедергілер тудырады. Дегенмен, мұндай балама әдістердің екі 

модификациясы олардың артықшылықтарын растау үшін үлкен қуатты 

қондырғыларда жеткілікті түрде таратуға ие болды. Бұл әдістердің мәні 

табиғи газ түріндегі отынның салыстырмалы шағын үлесін ошақтың жоғарғы 

бөлігіне ауамен стехиометриялық қатынаста немесе онда қалпына келтіру 

ортасын құру және бұрын пайда болған ошақтың төменгі бөлігінде NOх 

қалпына келтіру үшін стехиометриялық жағынан біршама төмен беру болып 

табылады, мұндай тәсілдің екінші модификациясы табиғи газбен бірге амин 

құрамды қосылыстарды енгізу болып табылады. Бұл әдістер 150, 326, 340, 600 

МВт блоктары бар ЖЭО-дағы қуатты шаңкөмір блоктарының қатарында, 

ошақтардың U-тәрізді құрастырылуының қатты отынмен, көлденең-құйынды 

және циклон алдындағы отынмен жабдықталған. Жану процесінің ауа 

режимін жедел бақылау қажеттілігіне назар аударылады, өйткені, бірқатар 

жағдайларда жану өнімдеріндегі СО-ның жоғары мөлшері болуы мүмкін. 

Принциптік сұлбасын іске асыру екі - және үш сатылы отынды жағу 42-

суретте және 43 суретте келтірілген.  
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1 – жанарғы (горелка); 2 – ауалы шлицтар; 3 – отын/ауа; 4 – ауа; 5 – 

құрамында азоты бар заттарды беретін құрылғы; 6 – құрамында азоты бар 

заттар. 

 

42 сурет – Екісатылы (а, б) және үшсатылы (в) отындарды жағу 

сұлбасын реализациялау әдісі 

 
43 сурет – Үшсатылы отын жағудың сұлбасы 

 

Әртүрлі отын түрлерін сатылы жағуды ұйымдастыру кезінде жанарғы 

құрылғыларының конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты 

қазандықтардың әр түрі үшін жеке тәсіл қажет екенін атап өткен жөн. 

Әмбебап ұсыныстардың оңтайлы тәсілін таңдау мәселелері бойынша әзірше 

әзірленбеген. 
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Отынды сатылы жағуды ұйымдастырудың әртүрлі тәсілдерін 

қолданудың салыстырмалы тиімділігі 41 кестеде келтірілген. 

  

41 кесте – Сатылы жағуды ұйымдастырудың әртүрлі тәсілдерінің 

салыстырмалы тиімділігі 

Сатылы жағудың 

организация әдістері  

Отын- жанарғы 

құрылғыларын

ың 

конструкциясы 

Отын түрі 
 

% 

Ескерту 

1 2 3 4 5 

1. Жанарғының жоғарғы 

ярусын өшіру (отынға 

байланысты) 

құйынды 

жанарғы 

газ 50 Рециркуляц

ияны қосқан 

кезде (r=16-

20%, 

) 

2.Отынға байланысты 

жеке жанарғыларды 

өшіру 

кептіргіш 

агентті 

жанарғылардың 

үстінен түсіруі 

бар құйынды 

жанарғы (ПВК)  

 

кузнецк 

көмірі 

15  

 

құйынды 

 

челянбинс

к көмірі 

23  

екі ярусқа 

құйынды 

газ, мазут 20  

3.Төменгі ярустарға 

берілетін отын көлемін 

ұлғайта отырып, 

жанарғылардың 

ярустарының арасында 

отынды қайта бөлу 

тік ағынды 

тангенциалды 

ЖЩУ (шаң 

конденсаторы) 

көмір  55  

жалпақ алаулы 

(плоскофакельн

ые) жанарғылар 

; 

) 

кузнецк 

көмірі 

40  

4.Жанарғылардыңярустар

ының  арасындағы ауаны 

қайта бөлу 

екі ярусқа 

құйынды 

(төменгі яруста 

ауа шығыны 

көбейеді) 

екібастұз 

көмірі 

12-

15 
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41 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 

5.Ошақтарға ауа бөлігін 

жанарғы белдігінің 

үстінен түсіру (барлық 

жанарғыларда бірдей 

артық ауа болғанда)  

тік ағынды 

тангенциалды 

кузнецк 

көмірі 

30-35  

тік ағынды 

тангенциалды 

(ПВК) 

 40  

фронттан екі 

ярусқа 

құйынды 

кузнецк, 

қарағанды 

өндіріс-

өнімі 

30-40  

6.Үшсатылы жағу 

(ошақтарға ауа бөлігін 

жанарғы ярусының 

үстінен түсіру) 

екі ярусқа 

құйынды тік 

ағынды 

тангенциалды 

табиғи газ 50  

7.Жанарғыдан басқа 

ошақтың төменгі 

бөлігіне екінші сатылы 

ауа бөлігінің түсуі 

екі ярусқа 

құйынды 

жанарғы 

көмір 15-18  

 

Отынның екі сатылы жағу тәсілдері мен құралдарының әртүрлі типті 

өлшемдерде әзірленген және өткізілген көп түрлілігінен, төменде олардың 

кейбіреулері ғана қаралды. 

Қарсы орналасқан жанарғы құрылғылары бар қазандықтардағы 

отындардың жану өнімдеріндегі уытты компоненттердің мөлшерін төмендету 

есебінен қазандықтардың жұмыс тиімділігін арттыруға қарсы орналасқан 

және бу бойынша топтастырылған жанарғыларда ауа бірдей мөлшерде 

берілетініне, ал орнатылған жанарғылардың біреуіне отын кедей қоспа жасай 

отырып, стехиометриялық арақатынастан төмен мөлшерде берілетініне қол 

жеткізу мүмкін. Отын мен ауаны жанарғылар бойынша, осындай бөлу кезінде 

олардың әрқайсысында алау температурасының және ошақ көлемінің жылу 

кернеуінің деңгейінің төмендеуінен азот оксидтерінің салыстырмалы түрде 

жоғары емес құрамы бар дербес алау (факел) пайда болады. Содан кейін, 

қарсы орналасқан жанарғылар бір буға құйылады, онда азот оксидтерінің 

құрамы ұлғаймайынша отын одан әрі жанады. 

Отынды сатылы жағуды ұйымдастыру кезінде алау (факел) өзегі мен 

температуралық деңгейдің төмендеуіне қол жеткізіледі. Бұл ретте, кедей және 

бай отын-ауа қоспаларының бөлек жағылуы болады, олар үшін жану 

температурасы химиялық шөгіндінің болмауы жағдайлары бойынша оңтайлы 

артық ауаның бір сатылы жағуынан әрдайым төмен. Мысалы, ауаның оңтайлы 

артық болуы 1,05-1,1 көмірсутекті отынды жағу кезінде жанудың теориялық 

температурасы ең жоғары және ауаның артық болуы кезінде = 0,8 және  

= 1,3 шамамен 200°C ұқсас мәндерден ерекшеленеді. Ауа артық болған кезде 
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жану температурасының төмендеу әсері стехиометриялық іс жүзінде бірдей. 

Сондықтан, отынды жағу процесін екі сатыға бөлу-ауаның төмен артығымен 

(бай қоспалар) және ауаның жоғары артығымен (кедей қоспалар) отынды 

үнемді жағуға азоттың оксидтерінің төмен генерациясымен қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. 

Қазандықтың әрбір жылу жүктемесі үшін толық емес жану өнімдері – 

көміртегі мен сутегі оксидтері болмаған кезде отынды үнемді жағуға қол 

жеткізілетін оптималдық мәні белгілі. Әдетте, ошақтан шығатын ауаның 

артығын 1,05-1,1 деңгейінде орнатады. Ауаның артықтығының аз мәні 

номиналды жылу жүктемесіне жатады, ал үлкен - номиналдыдан төмен 

жүктемеге жатады. 

Осы тәсілді іске асыру кезінде негізгі міндет отынды бір сатылы отын 

жағумен салыстырғанда алау температурасының барынша төмендеуін 

қамтамасыз ететіндей қарама-қарсы орналасқан будың әрқайсысы бойынша 

бөлу болып табылады. Мысалы,  = 1,05 оттығындағы ауаның артық болуы 

кезінде бір жанарғыда = 0,8, екінші = 1,3 болуы керек. 

Сонда, бір сатылы жағумен салыстырғанда  = 1,05 метанды жағу 

кезінде алаудың (факел) температурасы 180°С төмендейді, бұл азот 

оксидтерінің шығарылуын төмендетуге әкеледі. Бір жанарғылардың бірінде 

ауаның артықтығы  = 0,9 дейін өскен кезде екінші жанарғыларда 1,2-ді 

ұстап тұру қажет болады, алаудың (факел) температурасы 85°С-қа бір сатылы 

жағу арқылы ерекшеленетін болады,бұл азот оксидтерінің шығарындыларын 

азайтудың аз әсеріне алып келеді. Жоғарыда айтылғандардан, жанарғылардың 

бірінде стехиометриялық деңгейдің ауасының артығынан төмен болған сайын, 

азот оксидтерінің шығарындыларын азайту бөлігінде отынды екі сатылы жағу 

әсері соғұрлым жоғары болады. 

Жану құрылғысының тұрақты жұмысы құрылғының өзінің және ошақ 

камерасының конструктивтік сипаттамаларына байланысты болғандықтан, 

стехиометриялық ауаның артық болуы алаудың үзілуінің болмауы және 

ошақтан шығуда толық емес жану өнімдерінің болмауы шарттары бойынша 

беріледі. Сол будың басқа жанарғасындағы ауаның артықтығы, ауаның 

артықтығы белгілі бір жүктеме кезінде қазандық үшін оңтайлы қамтамасыз 

ету үшін, басқа жанарғыдағы ауаның артықтығы жоғары болса, 

стехиометриялық төмен қойылады. Бұл тәсілдің тиімділігі су жылыту 

қазандықтарында тексерілді. 

Бір ғана жанарғыны пайдалана отырып, екі сатылы отын жағуды іске 

асыруға мүмкіндік беретін жанарғылық құрылғылардың конструкциялары 

белгілі. Оларға, мысалы, тангенциальді және осьті ауа жүретін жанатын 

құрылғыны жатқызуға болады. Отынның жану өнімдерімен азот оксидтерінің 

шығарылуын төмендету мүмкіндіктері бөлігінде осы жану құрылғысының 

кемшіліктеріне жатқызу керек: 

- тангенциальды жоғары аэродинамикалық кедергі байламындағы 

(подвод) ауа; 
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- құрамдастырылған жетекті көздейтін конструкциялардың ауаның 

күрделілігі; 

- алаудың шектеулі ұзындығында тікелей және бұралған ағындардың 

өзара іс-қимылы, бұл шығарындылардың тұрақты азот оксидтерінің 

төмендеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді; 

- шығыстардың оңтайлы арақатынасын қолдаудағы қиындықтары және 

осьтік құбыр бойынша өтетін ауа. 

Отын екі сатылы жағылатын жанарғы құрылғысының конструкциялары 

бар, отын мен ауа ағындарын бай отын - ауа қоспасын беруімен 

перифериялық арна бойынша бұралған ағынмен, ал қалған ауа ошақ осінің 

тікелей ағынмен және ошақ, ошақтағы жанарғы шегінен тыс екі ағындарды 

түпкілікті араластыру арқылы жанарғы ішіндегі отын мен ауа ағындарын 

көлемінде қайта бөлумен қамтамасыз етіледі. Жану құрылғыларының осы 

конструкцияларының кемшіліктері болып табылады: 

- амбразуралар мен жанарғылардың сағасының рұқсат етілмеген қызуы 

мен бұзылуына байланысты қазандықтың салыстырмалы түрде төмен жұмыс 

науқаны; 

- жоғары аэродинамикалық жанарғы кедергісі, 

- корпуспен және құбырмен түзілетін әуе және әуе арналарының; 

- отынның іске асырылатын шоғырланбалы осьтік орналасуы қиын.  

Осьтердің ығысуы және каналдардың эллипстілігі пайда болған 

жағдайда отынның жану процесінің тұрақсыздығы туындайды. Ошақтың 

төменде келтірілген конструкциясында газ тәрізді отынды екі сатылы жағу 

барлық отынды 0,7÷0,8 артық ауамен жағуға және оған отын - ауа 

қоспасының кіруінен жоғары қалған ауаны (20-30%) беруге мүмкіндік беретін 

жану құрылғысының конструкциясы есебінен ұйымдастырылады. 

Жетіспейтін ауаны енгізу ауасы осьтерінің және жанарғы корпусының 

арасындағы қашықтық соңғысының 3...4 диаметріне тең болып қабылданады. 

Жану құрылғысынан отын-ауа қоспасының шығуынан жоғары ауа 

бөлігін енгізу кезінде отынды екі сатылы жағу қамтамасыз етіледі. Алаудың 

(факел) ядросындағы ауаның жетіспеуінен оның температурасы төмендейді. 

Бұл ретте, толық емес жану өнімдерінің елеулі мөлшері және отынның жану 

өнімдеріндегі азот оксидтерінің салыстырмалы түрде аздаған шоғырлануы бар 

бірінші сатыдағы жану аймағы қалыптасады. Отын-ауа қоспасы ағынының 

жоғарыда орналасқан осінен ауаның жетіспейтін мөлшерін жеткізуіне қарай 

олардың араластырылуы жүргізіледі және отынның екінші сатысында жану 

процесі аяқталады. Бұл ретте, азот оксидтерінің жалпы шығуы отынның бір 

сатылы жағуымен салыстырғанда, сондай-ақ, жоғарыда келтірілген 

жанарғылардың конструкцияларында іске асырылатын екі сатылы жағумен 

салыстырғанда төмендейді. Сипатталған жану құрылғысының бұл 

конструкциясы оның жылу жүктемесіне қарамастан бастапқы және қайталама 

ауа шығыстарының берілген арақатынасын сақтауға мүмкіндік береді. Бұл 

ретте, азот оксидтерінің шығарындыларын азайтудың тұрақты нәтижесіне қол 
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жеткізіледі. Отынды екі сатылы жағу екі қабатты форсункалармен 

жабдықталған жанарғыларда ұйымдастырылуы мүмкін. 

Механикалық форсункалар, оның ішінде сұйық отынды тозаңдату үшін 

екі сопла орнатылған корпусы бар екені белгілі. Соплоның бірі шығу 

соплосының айналасында орнатылған жылжымалы сыналар жиынтығы 

түрінде орындалған. Бұл форсунка реттеу диапазонын арттыру арқылы 

жүктемені төмендету кезінде бүрку сапасын арттыру үшін қолданылады. 

Форсунканың жұмысы кезінде бір отын алабы пайда болады. Мұндай 

форсункалармен жабдықталған жанарғылар азот оксидтерінің шығарылуын 

төмендетуге қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. Олардан шығатын отын-ауа 

қоспасын ашу бұрыштары күрт ерекшеленетін екі тәуелсіз отын алауын алу 

мүмкін емес. 

Екі компоненттен тұратын отынды тозаңдатуға арналған, жалпы шығу 

соплосымен орындалған форсункалардың конструкциялары бар. Бұл 

бүріккіштер, сондай-ақ, отын ағынын екі тәуелсіз алауға (факел) бөлуге және 

азоттың отын жанатын өнімдермен аз мөлшерде шығуын қамтамасыз етуге 

мүмкіндік бермейді. 

Жоғарыда келтірілгендермен салыстырғанда экологиялық көрсеткіштер 

тұрғысынан неғұрлым жетілдірілген екі контурлы (екі талшықты) форсунка 

болып табылады, ол өнімділікті реттеудің кең диапазоны талап етілетін 

қондырғыларда қолданылады. Мұндай форсункалардың екінші сатысының 

соплосы сақина түрінде жасалған. Екі сатылы отын ағындары өзара 

әрекеттесіп, ортақ алауды құрайды. Екі сатылы форсунканың екі сатысының 

бір мезгілде жұмыс істеген кезде әрбір саты толық тәуелсіз контурға ие 

болады. Әдетте, екі қабатты форсункалардағы өлшемдердің арақатынасы 

бірінші сатының алауын ашу бұрышы екінші сатының алауын (факел) ашу 

бұрышынан көп, яғни, отын ағыстары қиылысады. Нәтижесінде отынның 

меншікті ағынының орташа мәні және пленканың жалпы қалыңдығы бар 

ортақ алау (факел) пайда болады. 

Конструктивті форсункалар жалпы жағдайда мынадай формула 

бойынша анықталатын геометриялық сипаттаманың жалпылама көрсеткіші 

болады: 

                                      (67) 

 

мұндағы, – кіру тесігінің осінен форсунка осіне дейінгі қашықтық; 

– соплоның радиусы; 

– кіру каналының бағыты мен сопла осінің арасындағы бұрыш; 

– кіріс арнасының бағыты мен тангенциальды бұрау камерасына 

бағыты; 

m - кіріс арналарының саны; 

- кіру арнасының қимасы. 
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«А» геометриялық сипаттамасының шамасы бойынша факелді ашу 

бұрышының мәнін көрсетеді. А > 4 кезінде факелді ашу бұрышы іс жүзінде 

өспейді. Алаудың бұрышының 0-ден 2-ге дейінгі геометриялық сипаттаманың 

мәні шегінде салыстырмалы түрде күрт ұлғаюы байқалады. Бұл жағдай ішкі 

және сыртқы соплоның геометриялық сипаттамалары арасындағы қажетті 

арақатынас шамасын таңдау үшін форсунка құрылымын әзірлеу кезінде 

қолданылған. 

Екінші сатылардың геометриялық сипаттамасы (сыртқы бүріккіш сопло) 

әдетте 1÷2,5 тең қабылданады. Бірінші сатылардың геометриялық 

сипаттамасы (ішкі бүріккіш сопло) әрқашан екінші сатыдан 3÷5 есе жоғары. 

Осылайша, бірінші сатының отын ағынын ашу бұрышы, әрдайым екінші 

сатының ұқсас бұрышынан жоғары. Бұдан басқа, бірінші соплоның сыртқы 

диаметрінің (қозғалыссыз орындалған) екінші соплоның диаметріне 

конструктивті қабылданатын қатынасы 0,75÷0,77 құрайды. 

Екі контурлы форсунканың осындай конструктивтік орындалуы 

(соплоның геометриялық сипаттамасы және  диаметрлерінің 

арақатынасы) шүмектің әрбір бөлек жұмысы бойынша тұрақты алауды 

(факел) алуға және екі саты бір уақытта жұмыс істеген кезде, бір алау (факел) 

пайда бола отырып, отын ағынын араластыруға мүмкіндік береді. 

Отын беру мен соплоның тәуелсіз екі контурының болуы, сыртқы 

соплосымен салыстырғанда, ішкі соплосының геометриялық сипаттамасының 

артуы, ішкі соплосының қозғалмауы, отын алауының сипаттамаларын реттеу 

кезінде азот оксидтерінің шығарындыларын (выброс) төмендету шарттарын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Бұл шарттар өрістің жай-күйімен әсер 

ететін заттардың алау (факел) көлеміндегі шоғырлануы сипатталады. 

Жоғарыда қарастырылған форсункалардың конструкцияларында отын 

ағындарын көлемде бірқалыпты бөле отырып, отын алауының (факел) пайда 

болуы көзделген. 

Екі отындық форсункадан шығатын алауларды (факел) екі тәуелсіз отын 

ағынына бөлу жолымен азот оксидтерінің шығарындыларын (выброс) елеулі 

төмендету және ішкі екі отындық форсунканың екі сатылы отын жағуын 

ұйымдастыру үшін ось бойымен қозғалмалы орындалған. Оның үстіне ішкі 

соплоның кез-келген жағдайында оның шығу жағы сыртқы соплоның шегінен 

шығып тұрады, ал ішкі соплоның геометриялық сипаттамасы сыртқы соплоға 

қарағанда 2-3 есе аз. Алаудың (факел) сипаттамаларының тұрақтылығын және 

отынды шашырату кезінде бірдей, бастапқы жағдайларды қамтамасыз ету 

үшін оны форсунка соплосына беруді жалпы отын келте құбыры бойынша 

жүзеге асыру көзделген. Бұл форсунка оның конструктивтік ерекшеліктері 

есебінен режимдік параметрлерге қарамастан сыртқы және ішкі екі конустан 

тозаңданатын отынның алауын (факел) қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Ішкі сопло алауын ашу бұрышы, сыртқы сопло алауын ашу бұрышынан 

едәуір төмен. Отын алауын (факел) екі тәуелсіз отын ағынына бөлу отынды 

екі сатылы жағуды жүзеге асыру үшін жағдай жасайды.Форсунканың ішкі 
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шүмегін ось бойымен қозғалмалы орындау Сыртқы шүмектің отын бүрку 

конусының бұрышын өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе оның жұмыс 

жағдайы үшін маңызды. Отын шашырату конусының бұрышы отын 

ағындарының жылдамдығына байланысты болады, ол шүмектер арқылы 

өтетін отынның санымен және оның тірі қимасымен анықталады. Соңғысын 

ішкі соплды жылжыту арқылы өзгертуге болады. 

Ауаны ұйымдасқан түрде жеткізу арқылы қыздырғыш құрылғыда 

орнатылған екі отындық форсунканың жұмысы кезінде алаудың (факел)  

тамырына жақын аймағында ауаның бір бөлігімен тозаңдаудың екі конусынан 

келіп түсетін отынның орнын ауыстыру есебінен отынмен байытылған аймақ 

құрылады, бұл ретте, осы аймақтағы ауаның артық болуы стехиометриялық 

қажеттіліктен төмен. Отынның жануы алау температурасының төмендеуімен 

және тамырына жақын аймақта СО, Н2, СН4, Сm, Нn-отынның химиялық 

жанбауы компоненттерінің пайда болуымен созылады. Ошақтың 

амбразурасының шеткі аймақтарынан шығатын қалған ауа сыртқы соплодан 

шығатын отынның бөлігімен өзара іс-қимыл жасайды. Осының нәтижесінде 

факелдің шеткі бөлігінде отынмен азайған стехиометриялық қажетті 

аймақтың ауасы көп пайда болады. 

Нәтижесінде отынның жануы екі жану аймағы пайда болатын сатылы 

схема бойынша жүргізіледі: α<1,0 тамырының маңы аймағы және α> 1,0 

жанудың шеткі аймағы. Отын жағудың осы сұлбасы бойынша, алау (факел) 

температурасының төмендеуі және тамыр маңы аймағында отынның 

химиялық жанбауы компоненттерінің болуы есебінен пайда болған азот 

оксидтерінің қалпына келуі есебінен, азот оксидтерінің түзілу процестерін 

басу жүреді. 

Форсунканың жұмыс режимін өзгерту үшін, ішкі соплолар 

форсунканың осінің бойымен орнатылған реттеуші шайбалардың (реттеу 

гайкаларының немесе басқа жолмен) көмегімен жылжытылады. Бұл ретте, 

сыртқы соплоның кіріс қимасы өзгереді және факелді ашудың қажетті 

бұрышы қамтамасыз етіледі. Форсунканың қаралған құрылымын қолдану 

кезінде азот оксидтерінің ең аз шығуымен, отындардың толық жануы 

қамтамасыз етіледі. Бұған екі тәуелсіз конустың құрылуымен және ауамен 

отын ағынын біркелкі емес араластыру арқылы отынның тозаңдануы есебінен 

қол жеткізіледі. Форсунка конструкциясы әртүрлі жылдамдықпен және пленка 

қалыңдығымен отын ағынының шығуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, 

бұл азот оксидтерін басу процесін басқаруға мүмкіндік береді. 

35 және 36- кестелерінде бұрынғы Кеңес Одағының кейбір жылу электр 

станцияларының түрлі өлшемдегі қазандықтарындағы азот оксидтерінің 

шығарындыларын төмендетудің жекелеген технологиялық әдістерін енгізу 

нәтижелері туралы мәліметтер берілген. 
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42 кесте – Газ-мазут қазандықтарында азот оксидтерін төмендетудің технологиялық әдістерін енгізу нәтижелері 

Азот оксидтерінің 

түзілуін басу әдістері 

Қазанның 

типі мен 

өнімділігі 

Отын NOх құрамы, мг/м
3
 

α=1,4 кезінде 

NOх төмендету бойынша іс-

шаралар жүзеге асырылған 

қазандықтар әдістердің 

реализациясына 

дейін 

әдістердің 

реализациясынан 

кейін 

NOх шығыны төмен 

және түтіндік 

рециркуляциялаушы 

газдарды беретін 

жанарғыларды қолдану 

ТМ-104 

670 т/сағ 

Газ 335 

510 

120 

250 

ТМ-104 

ШатурскГРЭС-ның екі 

қазаны  

Үшсатылы жағу және 

жанарғыларға 

рециркуляциялаушы 

газдарды беретін 

жанарғыларды қолдану 

ПК-33 

670 т/сағ 

Газ, 

мазут 

300 90 ПК-33 ЩекинскГРЭС-ның 

екі қазаны 

Отынды екісатылы 

жағу 

ТГМ-84 

420 т/ сағ 

Газ, 

мазут 

260 

425 

140 

240 

9-ЖЭО Мосэнергоның  

ТГМ-84 қазандары 

Отынды үшсатылы 

жағу 

ТГМ-96Б 

480 т/ сағ 

Газ 470 

370 

230 

220 

Северный Ленэнерго ЖЭО-

ның төрт қазаны, үш қазан –

8- ЖЭОМосэнергонікі 

Отынды екісатылы 

жағу және ошақтағы 

10% суды бүріп 

газдардың 

рециркуляциясы  

ТГМП-204 

2500 т/сағ 

Газ 1200 160 ТГМП-204 Сургутск ГРЭС-

ның қазандары 
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42 кестенің жалғасы 

Азот оксидтерінің 

түзілуін басу әдістері 

Қазанның 

типі мен 

өнімділігі 

Отын NOх құрамы, мг/м
3
 

α=1,4 кезінде 

NOх төмендету бойынша іс-

шаралар жүзеге асырылған 

қазандықтар әдістердің 

реализациясына 

дейін 

әдістердің 

реализациясынан 

кейін 

Ошақтар алдында ауа 

өткізгішке 

рециркуляциялаушы 

газдарды беру 

КВГМ-180 

494 ГДж 

Газ, 

мазут 

220 

400 

60 

150 

КВГМ-100 21-ЖЭО, 23-

ЖЭО, 25-ЖЭО 

Мосэнергоның қазандары 

NOх төмен шығыны 

бар ГДС жанарғылары 

және екі сатылы жағу 

ПТВМ-100 

419 ГДж 

Газ, 

мазут 

220 

350 

120 

260 

ПТВМ-100 Каунасск ГРЭС-

ның қазандары 

Отынды екісатылы 

жағу 

КВГМ-100 

419 ГДж 

Газ 220 65 КВГМ-100 Курск 1-ЖЭО-

ның 

Үрлеу желдеткіштерін 

соруға 

рециркуляциялаушы 

түтін газдарын енгізу 

ТГМ-84 

420 т/ сағ 

Газ 300 125 Новорязанск ЖЭО-ның 

ТГМ-84 қазандары 

Түтін газдарының 

рециркуляциясы 

(r=15%) тура ағынды 

жанарғылар, аз артық 

ауа 

ПК-41 

475 т/сағ 

Мазут 850 240 Кармановск ГРЭС-ның ПК-

41 қазандары 

Түтін газдарының 

рециркуляциясы 

(r=27%), отынды 

сатылы жағу 

ТГМП-344 

950 т/сағ 

Газ, 

мазут 

1500 

1320 

100 

210 

26-ЖЭО Мосэнергоның 

ТГМП-344 қазандары 
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42 кестенің жалғасы 

Азот оксидтерінің 

түзілуін басу әдістері 

Қазанның 

типі мен 

өнімділігі 

Отын NOх құрамы, мг/м
3
 

α=1,4 кезінде 

NOх төмендету бойынша іс-

шаралар жүзеге асырылған 

қазандықтар әдістердің 

реализациясына 

дейін 

әдістердің 

реализациясынан 

кейін 

Отынды үшсатылы 

жағу және үрлеу 

желдеткіштерін соруға 

рециркуляциялаушы 

түтін газдарын енгізу 

ТГМ-96Б 

480 т/ сағ 

Газ 470 135 

 

8-ЖЭО Мосэнергоның ТГМ-

96Б қазандары 

NOх төмен шығыны 

бар, жанарғылары 

және отынды сатылы 

жағу 

ТГМ-114 

475 т/сағ 

Газ, 

мазут 

950 

850 

85 

130 

СреднеУральск ГРЭС-ның 

ТГМ-114 қазандары 

Төменгі жанарғылар, 

түтін газдарының 

рециркуляциясы, 

сатылы жағу 

ТГМП-

314П 

950 т/сағ 

Газ, 

мазут 

1400 

1300 

90 

250 

26-ЖЭО Мосэнергоның 

ТГМП-314П қазандары 

Түтін газдарының 

рециркуляциясы, 

сатылы жағу 

ТПЕ-430 

500 т/сағ 

Газ 300 65 Астрахан 2-ЖЭО-ның ТПЕ-

430 қазандары 

Отынды көпсатылы 

жағу, үрлеу 

желдеткіштерін соруға 

рециркуляциялау 

(r=30%) 

ТГМ-96Б 

480 т/ сағ 

Газ 470 30 8-ЖЭО Мосэнергоның ТГМ-

96Б қазандары 
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43 кесте – Шаңкөмір қазандарының түтін газдарында азот оксидтерінің шоғырлануын төмендетудің 

технологиялық әдістерін енгізу нәтижелері 

Азот оксидтерінің 

түзілуін басу 

әдістері 

Қазан

ның 

бу 

өнімді

лігі, 

т/сағ 

Қазанн

ың 

жылул

ық 

қуаты, 

МВт 

Отын, 

күлшығару әдісі 

(ҚКШ, ГКШ 

(ТШУ, ЖШУ))
1
 

NOх құрамы, 

мг/м
3
 

α=1,4 кезінде 

Іс-шаралар жүзеге асырылған 

қазандықтар 

бастап

қы күйі 

әдістерд

ің 

реализа

циясына

н кейін 

Екісатылы жағу 210 155 Г маркалы 

кузнецк және 

өнеркәсіптік 

өнім, ҚКШ 

  Западно-Сибирск ЖЭО-ның БКЗ-210-

140Ф қазаны 

Сатылы жағу 170 130 Жіңішке Донецк, 

ГКШ 

960 640 Ярославск 2-ЖЭО-ның ТП-170 

қазаны 

Жеңілдетілген 

сатылы жағу 

500 372 Львовсковолынс

к, ҚКШ 

840 540 Добротворск ГРЭС-ның ТП-92 

қазаны 

12% газ 

қолданылатын 

үшсатылы жағу 

950 812 Г.Д. маркалы 

Донецк, ГКШ 

1100-

1200 

500-

5700 

Ладыженск ГРЭС-ның ТПП-312  

қазаны 

Жанарғыларды 

ауыстырумен  

сатылы жағу 

жеңілдетілген түрі  

420 314 Азейск көмірі, 

ҚКШ 

1100 650 Иркутск 9-ЖЭО-ның ТП-85  қазаны 

 

                                                           
1
(ҚКШ, ГКШ (ТШУ, ЖШУ))– сәйкесінше, қатты және сұйық күлді шығару. 

 



183 

43 кестенің жалғасы 
Азот оксидтерінің 

түзілуін басу әдістері 

Қазанн

ың бу 

өнімділ

ігі, 

т/сағ 

Қазанн

ың 

жылулы

қ қуаты, 

МВт 

Отын, күлшығару 

әдісі (ҚКШ, ГКШ 

(ТШУ, ЖШУ))
2
 

NOх құрамы, мг/м
3
 

α=1,4 кезінде 

Іс-шаралар жүзеге асырылған қазандықтар 

бастапқы 

күйі 

әдістерді

ң 

реализац

иясынан 

кейін 

Концентрациялы 

жағу және ауаны 

сатылы беру 

 

420 

 

 

 

 

314 Черемховск 

қатты және 

азейск қоңыр 

көмірлерінің 

қоспасы 

1100-

1400 

700-770 Иркутск 10-ЖЭО-ның ПК-24-82СП  

қазаны 

Жанарғыға жоғары 

концентрацилы 

шаңды беру 

475 406 Екібастұз көмірі,  

ҚКШ 

800 400 ПК-39 дубль-блок  қазаны (475 т/сағ-

тан Троицк ГРЭС-ның екі  қазаны) 

Шаңкөмірді алдын 

ала жылыту 

420 314 Жіңішке көмір, 

ГКШ 

1300 800-850 Ижевск 2-ЖЭО-ның ТП-87  қазаны   

Екісатылы жағу 220 155 Г. Маркалы 

Кузнецк, ҚКШ 

830 430 Кузнецк ЖЭО-ның БКЗ-220-100 

қазаны 

Жеңілдетілген 

үшсатылы жағу 

187 140 Подмосковный 

қоңыр көмір, 

ҚКШ 

750 450 Ступинск ГРЭС-ның ТП-230  қазаны 

 

                                                           
2
(ҚКШ, ГКШ (ТШУ, ЖШУ))– сәйкесінше, қатты және сұйық күлді шығару. 
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Келтірілген мәліметтер бойынша, газ және мазутта қазандардың 

жұмысы кезінде отынды сатылы жағудың тиімділігі қатты отынға қарағанда 

анағұрлым жоғары болады. Шаңкөмір қазандарының экологиялық 

көрсеткіштерінің деңгейін талдау іс-шараларын іске асырғаннан кейін азот 

оксидтерінің ШРШ-дың белгіленген нормативтік деңгейлерін сақтау үшін тек 

технологиялық әдістерді пайдалану жеткіліксіз екенін көрсетеді. Неғұрлым 

жетілдірілген технологиялық әдістерді, сондай-ақ түтін газдарын 

денитрификациялау тәсілдерін әзірлеу қажет. Сонымен қатар, белгілі 

технологиялық әдістердің мүмкіндіктері таусылмаған және тиісті пайдалану 

жағдайларында олардың тиімділігі айтарлықтай артуы мүмкін.  

 

6.4 Түтін газдарының рециркуляциясы 

 

Энергетикалық қазандықтардағы азот оксидтерінің шығарындыларын 

(выброс) төмендетудің ең тиімді және кең таралған тәсілдерінің бірі түтін 

газдарының рециркуляциясы болып табылады (ТГР), яғни, олардың 

бөліктерін от жағу камерасына қайтару. ТГР көпфункционалды мақсаты бар 

және қазандықтар жұмысының экологиялық көрсеткіштерін жақсарту үшін 

ғана емес, олардың режимдік параметрлерін қамтамасыз ету үшін де 

қолданылады (ошақтан шығатын газ температурасы, будың қызуы, отынды 

кептіру және т.б.). 

Қазандықтарда ТГР-ын қолданудың экологиялық әсері, негізінен, алау 

(факел) температурасының ең жоғары және орташа температурасының 

төмендеуінен отын-ауа қоспасын балластирлеу есебінен, сондай-ақ, 

температура өрістерін теңестіру, сондай-ақ, жану аймағындағы тотықтырғыш 

(оттегі) концентрациясының төмендеуінен қол жеткізіледі. ТГР тәсілін 

қолдану газ-мазутты қазандықтарда бастапқы деңгейден азот оксидінің 

шығуын 50% - ға (бірқатар жағдайларда және одан жоғары) төмендетуге 

мүмкіндік береді. ТГР азоттың жылу (термиялық) оксидтерінің шығуына, 

отын шығыстарына елеулі әсер етеді – бұл болмашы әсер. 

Жану құрылғыларының әуе трактісіне рециркуляциялаушы түтін 

газдарын енгізумен отынды жағу тәсілдері экрандардың жылу жүктемесін 

төмендетуге және қазандықтардың қыздыру беттерінің жылу қабылдауын 

қайта бөлуге, сондай-ақ, азот оксидтерінің шығуын төмендетуге мүмкіндік 

береді. Алайда, азот оксидтерінің шығуын қысқарту үшін отынды жағудың 

мұндай тәсілі кезінде рециркуляция газдарын айтарлықтай көлемде беру 

қажет, бұл отынның жану процесінің тұрақтылығын төмендетуге алып келуі 

мүмкін. Ауа қорабына рециркуляция газдарын енгізгенде қазандық бөлмесінің 

ауа қорабының тығыз еместігі арқылы газ-ауа қоспасымен газдануы қаупі 

пайда болады. 

Сұйық және газ тәрізді отынды құйынды жанарғыларда бір мезгілде 

жағу кезінде ауа орталық және шеткі сақиналы ағындармен беріледі, ал 

рециркуляция газдары ауаның орталық ағынының орташа жылдамдығынан 

1,08-1,5 есе асатын жылдамдықпен ауа ағындарының арасында беріледі. 
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Сұйық отын жанарғы осі бойынша орналасқан форсункамен орталық 

ағынға шашырайды, ал газ тәрізді отын айналмалы коллектордан ауаның 

шеткі ағынына беріледі. 

Бұл әдіс келесі кемшіліктерге тән: 

- жану ядросындағы азот оксидтерін басу шарттары бойынша талап 

етілетін температураға қол жеткізу үшін, факелдің шеткі аймағының 

рециркуляциясы газдарымен шамадан тыс салқындату, бұл жанудың 

тұрақсыздығына әкеледі; 

- рециркуляция газдарының едәуір көлемі талап етіледі, бұл өз 

қажеттіліктеріне арналған энергетикалық шығындардың өсуіне әкеледі; 

- кететін газдармен жылу шығынын арттыру. 

Сұйық және газ тәрізді отынды бірлесіп немесе бөлек жағу кезінде азот 

оксидтерінің шығуын төмендету үшін рециркуляция газдарын екі ағынға бөлу 

қажет. Олардың біреуі рециркуляция газдарының жалпы көлемінің 20-дан 

35%-ға дейін құрайтын қосымша арна бойынша отын алауының жану 

тамырына бұралған, ал рециркуляция газдарының екінші ағыны 

перифериялық ауа ағындар арасында беріледі. 

Бұл тәсілдің ерекшелігі рециркуляция газдарын жоғарыда келтірілген 

арақатынаста екі ағынға бөлу және арнайы орталық арна бойынша отын 

алауының жану ядросына ағындардың бірін беру болып табылады. Газдарды 2 

ағынға бөлу арқылы олардың жалпы көлемін қысқартуға болады, өйткені, 

алаудың жану ядросына рециркуляцияның бір бөлігін енгізу оның 

температурасын неғұрлым тиімді төмендетуге және азот оксидтерінің төмен 

шығуын қамтамасыз етуге және сонымен бірге, жоғарыда аталған міндеттерді 

шешуге мүмкіндік береді. 

Жану ядросы аймағына отынның жану өнімдерінің бір бөлігін 

температурасы төмен түтін газдарын енгізу және олардың құрамындағы 

тотықтырғыш мөлшерін төмендету есебінен рециркуляциялау алау 

ядросының температурасын айтарлықтай төмендетуге қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. 

Белгілі болғандай, алау ядросындағы ауа мен температураның артығын 

төмендету арқылы от жағу процестерінің ағымына әсер ету түтін 

газдарындағы азот оксидтерінің шоғырлануын айтарлықтай төмендетуге 

мүмкіндік береді. Осы әсерге қол жеткізу үшін отын алауының жану ядросына 

олардың жалпы көлемінің 20-35%-дан аспайтын мөлшерде рециркуляция 

газын енгізу жеткілікті. Құрамында жану ядросы алаудың 1/3 көлемінен 

аспайтын алау аймағы болғандықтан, жану ядросына берілетін 

рециркуляциялаушы газдардың көлемі жоғарыда көрсетілген шамадан аспауы 

тиіс. Рециркуляция газдарының қалған бөлігі оларды салқындату үшін 

алаудың шеткі аймақтарына беріледі және ауа ағындарын бөлу есебінен екі 

сатылы отын жағу жағдайларын қамтамасыз етеді.Жану ядросының 

аймағында азот қосылыстарының молекулалық азотқа қалпына келтіру 

реакцияларының өтуі үшін жағдайлар қамтамасыз етіледі. Жанарғыдағы екі 

ағыс арасындағы кесіндіге рециркуляция газдарын енгізгенде, қоспаның 
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түзілуін баяулату және алаудың бастапқы учаскесінде оттегінің жергілікті 

шоғырлануын төмендету есебінен байланысқан отын азотының тотығу 

процесіне әсер ету және сол арқылы азот оксидтерінің шығуын азайту 

мүмкіндігі пайда болады. 

Ошаққа рециркуляциялаушы газдарды енгізу тәсіліне байланысты азот 

оксидтерінің пайда болу процесіндегі жеке факторлардың рөлі және ТГР 

тиімділігі әртүрлі. Экологиялық тиімділікті арттыру тұрғысынан тиісті жылу 

техникалық параметрлерді ұстап тұру үшін қазандықтардың қолданыстағы 

үлгілерінде 15-20% орнына 25%-ға дейінгі қазандықтарда рециркуляция 

газдарын беру мүмкіндігін қарастыру орынды. 

Қазандықтардың көптеген түрлерінде энергетикалық қазандықтарда 

ТГР - ны әртүрлі жүзеге асырудың экологиялық – экономикалық тиімділігі 

тексерілді. Ошақтағы ауаның артықтығының жоғары бастапқы мәндерінде 

ТГР тиімділігінің төмендігі анықталды. Бұл рециркуляциялық газдардағы 

оттегі концентрациясының өсуіне байланысты. ТГР тиімділігінің төмендеуі 

қазандықтардың төмен жүктемесі кезінде орын алады. ТГР дәрежесінің 20-

25% -дан жоғары ұлғаюы азот оксидтері шығарындыларының қысқаруына 

әкеп соқпайды. ТГР қолдану ПӘК-нің төмендеуіне әкеледі. Қазандықтардың 

орташа 0,03-0,06%-ға және әрбір 1% қайта айналу еселігін және әдетте, қайта 

құру жанғыш-жану құрылғыларын, сондай-ақ, арнайы қондырғылар түтін 

сорғыларын талап етеді. 

Қатты шлак шығаратын шаңкөмір қазандары үшін ТГР тәсілі 

ошақтардағы салыстырмалы төмен температуралардан аз тиімді емес, ал 

сұйық шлак шығару және аз реционды отындар үшін бұл әдіс сұйық шлактың 

шығу жағдайларының нашарлауынан мүлде қолданылмайды. ТГР әдісі газ-

мазут қазандықтарында кеңінен таралған. 

Тиімділігі әдісі ТГРқазандықтары түрлері үшін, түрлі сұлбамен 

сүйемелденген енгізу рециркуляциялаушы газдары 6.3-суретте келтірілген. 

 

 
 

43 сурет – Азот оксидтерінің шығуына рециркуляциялық газдардың 

үлесі және енгізу тәсілінің әсері 
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1,2,3 – ошақтар подына шлицтер арқылы газдарды енгізу тиісінше ТП-

80, ТП-230 қазандықтарында Липинский екі жанарғыларымен, ТП-230 алты 

ХФ-ЦКБ-ВТИ жанарғыларымен; 4 – ТГМП-114 қазаны, жанарғыларда 

орналасқан шлицтер арқылы газдарды енгізу; 5 – ПК-41 қазаны, жанарғылар 

алдындағы ауа өткізгішке газдарды енгізу; 6 – ТПП-200 қазаны, ауаның 

жылдамдығына тең жылдамдықпен жанарғылардың жеке перфериялық 

каналы бойынша газдарды енгізу. 

 

Жүргізілген сынақтар нәтижесінде ошақтың қоршаулары арқылы 

рециркуляциялаушы газдарды берудің салыстырмалы түрде жоғары емес 

экологиялық тиімділігі белгіленген (қазандық астында, жанарғылардың 

астындағы жекелеген шлицтер және т.б.). Сондықтан, мұндай және оларға 

ұқсас техникалық шешімдерді қолдану ұсынылмайды. 

Қазандықтарда ТГР-ны қолдану тиімділігі отынның жану процестерін 

автоматты реттеу тәсілдерін жетілдіру жолымен жоғарылауы мүмкін. Газ-

мазут бу қазандығының оттығындағы жану процесін автоматты реттеу 

тәсілдерінің көпшілігі ошақтағы азот пен отын концентрациясының 

датчиктерінен келіп түсетін сигналдар бойынша ауа шығынын және 

рециркуляциялаушы газдарды түзету арқылы азот оксидтерінің 

шығарындыларын (выброс) азайтуға бағытталған. Азот оксидтерінің 

концентрациясы едәуір төмендеген кезде қазандық ошағында отынның толық 

жанбайтын өнімдері (мысалы, көміртегі оксиді) және негізінен 

бенз(а)пиренмен ұсынылған канцерогенді заттар пайда болады. Отындар мен 

канцерогендік заттардың толық жанбайтын өнімдерінің шығуы, әсіресе, екі 

сатылы жағуды қолданған кезде байқалады. Сондықтан, отынды жағу кезінде 

жоғарыда келтірілген кемшіліктерді жою үшін түтін газдарындағы азот 

оксидтерінің концентрациясын ғана емес, ластаушы заттар 

шығарындыларының жиынтық уыттылығын да азайту қажет, өйткені бір 

уытты заттардың шығуының төмендеуі бірқатар жағдайларда басқалардың, 

атап айтқанда, көміртегі тотығының мөлшерін арттыруға әкеп соқтырады. 

Отынның жану өнімдерімен атмосфералық ауаға ластаушы заттар 

шығарындыларының (выброс) шартты уыттылығы үшін, әдетте, ластаушы 

заттардың келтірілген шығарындысының жиынтық мәні қабылданады: 

 

                                        (68) 

 

мұндағы,  уытты зат шығарындысының келтірілген шартты 

салмағы, т; 

 і түрдегі қоспалардың салыстырмалы агрессивтілік көрсеткіші 

(ш.б.т/т); 
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 қабылданған уақыт аралығында І-түрдегі қоспа шығарындысының 

массасы (т-мен).  

Төменде отынның жану процесін автоматты реттеу әдісі қарастырылған 

(6.4 сурет), онда азот оксидтерінің, көміртегі тотығының және 

бенз(а)пиреннің қосымша өлшенген концентрациялары бойынша осы 

ластаушы заттар шығарындыларының жиынтық уыттылығын тауып, берілген 

жылу жүктемесі үшін, алдын ала анықталған шығарындылардың нормативтік 

уыттылық мәнімен салыстырады. Қазандық жүктемелерінің әрқайсысы үшін 

жұмыс режимдерінің нормативтік параметрлері кезінде шығарындылардың 

(выброс) шартты уыттылығын алдын ала анықтау болжанады, оны 

нормативтік мәні ретінде қабылдайды. Шығарындылардың нақты және 

нормативтік уыттылығы арасындағы айырмашылықтың өлшенген сигналдары 

бойынша рециркуляциялық газдардың берілуін реттеу жүзеге асырылатын 

сигнал қалыптасады. 

Бұл тәсілдің ерекшелігі отынның жану өнімдерімен ластаушы заттар 

шығарындыларының жиынтық уыттылығын анықтау және берілген мәнмен 

салыстырғанда олардың деңгейін азайту болып табылады. Бұл ретте, 

қазандықтың берілген жылу жүктемесі үшін рециркуляциялаушы газдардың 

саны оттегінің және отынның құрамы бойынша емес, шығарындылардың 

нақты және нормативтік уыттылығы арасындағы айырмашылық бойынша 

белгіленеді. 

Жүйе құрамында 1 отын және 2 ауа шығынының датчиктері, 3-5 

газоанализторлар бар түтін газдарында азот оксиді, көміртек тотығы және 

бенз(а)пирен және т. б. сияқты уытты заттардың құрамын анықтау үшін 

жүйенің құрамына 6 шығарындылардың шартты уыттылығы сумматоры 

кіреді, кіріс сигналы бойынша 3-5 газоанализторлардың шығыстарына, 6 

шығарындылардың шартты уыттылығы сумматоры кіреді. 

Ал шығу сигналы бойынша 3-5 газоанализторлардың шығыстарына 

қосылған, ал кіріс сигналы бойынша шығарындылардың шартты уыттылығы 

оның рұқсат етілген мәнінен асып кетуінің айырмасы 7 блогының кіруімен 

хабарланған. 7-блоктың кіруіне шығарындылардың нормативтік уыттылық 

бергішінен сигнал беріледі, ал 7-блоктың шығуы 9-реттегіштің кіруімен 

хабарландырылады, ол 1 отын бергішінен және 2 ауа бергішінен сигнал 

алады, содан кейін, 10 және 11 бағыттаушы аппараттарға басқарушы сигнал 

береді және осылайша 12 қазандықтың оттығына рециркуляциялаушы газдар 

мен ауаны беру реттеледі. 

Жану процесін автоматты реттеудің бұл тәсілі келесідей жүзеге 

асырылады. Қазандық агрегаты үшін жүктеме бойынша маневрлік шектегі 

жұмыс режимін ескере отырып, шығарындылардың шартты уыттылығының 

нормативтік сипаттамасын құрайды. Бұл ретте барлық жүктемелер үшін 3-5 

газоанализаторлардың көмегімен азот оксиді, көміртегі оксиді және 

канцерогендік заттар сияқты уытты заттардың шығарындыларын өлшейді. 

Әрбір жүктеме үшін жалпы шығарындылардың деңгейі бойынша 

шығарындылардың жиынтық рұқсат етілген шартты уыттылығын анықтайды. 
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8 шығарындылардың шартты уыттылығын тапсырушы жылу агрегаты 

жүктемелерінің барлық интервалында шығарындылардың тиісті деңгейі 

бойынша баптайды. 

1 отын шығыны датчигінен және 2 ауа шығыны датчигінен қазандық 

жүктемесінің өзгеруі кезінде 9 реттегішке сигнал түседі, ал 3-5 газ 

талдағыштарынан 6 уыттылық сумматорына сигнал түседі, оның шығуы 

рұқсат етілген деңгейден шығарындылардың шартты уыттылығының асып 

кетуінің айырмашылығын есептеу блогымен хабарланған, оның мәні 

агрегаттың тиісті жүктемесі үшін 8 тиегішпен белгіленеді. 7 блоктағы 

қалыптасқан сигнал 9 реттеуішке беріледі, ол 10 және 11 бағыттаушы 

аппараттарға басқарушы сигнал береді, олар 12 қазандықтың оттығына 

рециркуляциялаушы газдар мен ауаның талап етілетін берілуін қамтамасыз 

етеді. Осылайша, шартты уыттылығы бойынша отынның жану өнімдерімен 

ластаушы заттардың ең аз шығарындысы қамтамасыз етіледі. Ұсынылған 

әдісті іске асыру үшін, мысал ретінде азот оксиді, көміртегі тотығы, 

канцерогенді заттар сияқты түтін газдарының уытты компоненттері 

келтірілген. Уытты шығарындылардың құрамы өзгерген жағдайда жүйе басқа 

заттарға тиісті түрде бапталуы мүмкін. 

Бұл тәсілдің белгілі заттармен салыстырғанда негізгі артықшылығы оны 

іске асыру кезінде бірнеше уытты заттардың уыттылығын бір мезгілде есепке 

алу және шығарындылардың нақты уыттылығы (қазандықтың берілген 

жүктемесі кезінде) оның нормативтік мәнінен асып кету деңгейіне 

байланысты рециркуляциялаушы газдардың берілуін басқару есебінен 

отындардың жану өнімдерімен шығарындылардың жиынтық уыттылығын 

айтарлықтай төмендетуге болады. 

 

6.5 Ошаққа ылғалды енгізу және сумазутты эмульсияларды жағу 

 

Газ-мазутты қазандармен азот оксидтерінің шығарылуын азайту 

бойынша тиімді аз шығынды экологиялық іс-шаралар қатарына жану 

аймағына су мен су буын берудің әртүрлі тәсілдері, сондай-ақ, су-мазутты 

эмульсияларды жағу (СМЭ) жатады. Бұл әдістер басқалармен бірге 

қолданылуы мүмкін (ауаның артықтығын азайту) түтін газдарының 

рециркуляциясы). Бұл әдісті жүзеге асыру кезінде судың ластануын 

пайдалануға болады, бұл су бассейнін қорғау проблемасын бір мезгілде 

шешуге мүмкіндік береді. 

Су немесе су буының алабына локализацияланған аймақтық әсер күйе, 

бенз(а)пирен және азот отын оксидтерінің түзілуін қысқартуға, сондай-ақ, азот 

және күкірт ангидридінің жылу оксидтерінің шоғырлануын төмендетуге 

мүмкіндік береді. Азот оксидтерінің шығуының қысқаруы негізінен тотығу 

реакциялары, отын-ауа қоспасын балластирлеу және оның жануының 

баяулауы, жану процесінің созылуы салдарынан алаудың (факел) ең жоғары 

температурасының төмендеуінен болады. Ең маңызды әсерге ауаның 

артықтығы төмен және су мен су буының локализацияланған аймақтық бүрку 
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кезінде қол жеткізіледі. Қазандық ошағына ылғалды енгізу әртүрлі 

тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін: мазутты форсункалардың бу арналары 

арқылы (ошақтың бүйір қабырғаларында су форсункаларымен немесе ауа 

арнасы арқылы жанарғылар алауының осімен қарама-қарсы) перпендикуляр 

орналасқан; Бұл әдістің экологиялық тиімділігі 6.5 - суретте келтірілген 

деректермен көрсетіледі. 

 

 
 

1 –бу берусіз форсункалардың бу арналары арқылы суды енгізу; 2 – 

жанарғыларда орнатылған жекелеген саңылаулы форсункалар арқылы; 3 – 

бумен бірге механикалық форсункалардың бу арналары арқылы; 4 – 

жанарғыларда орнатылған жекелеген центрден тепкіш форсункалар арқылы 

 

44 сурет – ТГМП-314П қазандығында мазут (1-3) және газ D=D1 

=1,03, r=0 кезінде жану аймағына берілетін су азот оксидтерінің шығуына 

әсер ету тиімділігі 

 

Эксперименталды және аналитикалық зерттеулер нәтижесінде жағу 

камерасына ылғал енгізу кезінде қазандықтың үнемділігі төмендегідей 

анықталды. Бұл тәсілдің тиімділігі су-отын қатынасына және суды енгізу 

орнына байланысты. Ең үлкен экологиялық әсерге су немесе су буынының 

жанарғылардың ауа арналарына бүріккенде немесе алаудың жеке 

аймақтарына оқшауланғанда қол жеткізіледі. Ылғалдың 8-10%-ға дейін бүрку 

(отынға қатысты) канцерогенді заттардың шығарылуын бір мезгілде азайтып, 

азот оксидтерінің шығуын 25-30%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. 

Ылғалдың булануы мен су буындарын дайындауға жұмсалатын жылу 

шығындарына байланысты қосымша жылу шығындары 0,5-0,6% деңгейінде 

болады. Жылудың ең аз шығыны су алауға тікелей түскен кезде, су буының 

диссоциациясы болуы мүмкін оның бастапқы учаскесінде орын алады. 

Су-отын қатынастар мен ылғал енгізу орындарының оңтайлы мәндерін 

анықтау мәселесі нақты үшін техникалық-экономикалық есептеулер 

нәтижелері бойынша шешіледі. 

ЖЭО мен қазандықтардағы мазутты қазандық қондырғыларын 

эксплуатациялау жағдайында мазуттарды түсіру, сақтау және жағуға 
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дайындаудың әртүрлі сатыларында суландыру жүргізіледі. Қазандық 

қондырғыларында табиғи суланған мазуттарды тиімді пайдалану оларды 

әртүрлі құрылымды эмульгаторларда дайындалған су-мазутты эмульсиялар 

түрінде өртеу арқылы қамтамасыз етіледі. Мазуттардың сулану дәрежесі мен 

азот оксидтерінің шығарындылары бөлігінде қазандықтардың экологиялық 

көрсеткіштері арасындағы байланыс орнатылған. Азот оксидтерінің 

шығуының қысқаруы, бірінші кезекте, алаудың (факел) ең жоғары 

температурасының төмендеуімен, жанбаған күйе бөлшектерін газдандыру 

процестерінде судың химиялық белсенділігінің байқалуымен және жану 

аймағындағы ауаның артықтығын төмендету мүмкіндігімен байланысты. 

Суланған мазуттар үшін жұмыс массасында жанғыш құрамының 

төмендеуі салдарынан олардың жану жылуы, жану өнімдерінің көлемі, 

олардың жекелеген құрамдастарының арасындағы арақатынасы 

қысқартылады. 

Су мазутты эмульсиялар (СМЭ) түрінде суланған мазуттарды жағу 

кезінде жағу камерасында жанудың теориялық температурасы мазуттың 

сулануы жоғары болған сайын төмендейді. Мазуттың сулануы шегінде 0-ден 

30% - ға дейін отынның жануының теориялық температурасы орташа есеппен 

4-4,5°С-қа сулану өсімінің әрбір 1% - на төмендейді. Сусыздандырғышпен 

салыстырғанда суланған мазутты пайдалану тиімділігі қосымша отынның 

булануы есебінен ылғалдығы төмендейді. 

Отын ылғалының булануына салыстырмалы жылу жоғалуы мүмкіндігін 

өрнек бойынша табуға болады: 

 

                                              (69) 

 

Энергетикалық қазандықтарда ауаның артықтығын төмендету 

мүмкіндігі өте шектеулі. Қазіргі заманғы конструкциялардың қуатты 

қазандықтарында орындалған зерттеулер нәтижесінде азот оксидтерінің 

шығарындыларын барынша қысқартуға қол жеткізілетін мазуттың сулануы 

(20%-ға дейін) 7-10%-дан аспауы тиіс. СМЭ-ны жағу кезіндегі экологиялық 

әсер (шығарындылар үшін төлемнің азаюы) кледтердің төмендеуімен 

байланысты отынға арналған қосымша шығындардан төмен. Қазан шамамен 

0,3-0,5% құрайды. Берілген деңгейден жоғары СМЭ-ның ылғалдылығының 

жоғарылауымен жану процесінің нашарлауы, жалынның таралуымен, 

отынның қанағаттанарлықсыз атомизациясымен және т.б. Қуатты 

қазандықтардың қазіргі жағдайында мазуттың табиғи құйылуымен СМЭ-сын 

пайдалану арзан және тиімді экологиялық шара болып табылады. Жану 

процестерін ұйымдастырудың салыстырмалы жоғары деңгейі бар 

энергетикалық қазандықтарға мазутты жасанды құю кезінде СМЭ-ны 

пайдалану экологиялық және экономикалық нәтижелерге әкелмейді. 
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Шетелдік авторлардың пікірі бойынша азот қышқылының түзілуін 

технологиялық әдістермен төмендетудің тиімділігі 37-кестеде келтірілген. 

 

44 кесте  

Әдіс NOx шығарындыларын азаюы, % 

Табиғи газ Мазут Көмір 

Жану 

өнімдерінің 

рецикуляциясы  

60 20 Тиімсіз 

Ауаны 

жылытуды 

азайту 

50 40 Қолданылмайды 

Буды немесе 

суды бүрку 

60 40 Қолданылмайды 

Сатылы жағу 55 40 40 

Аз ауаның 

артықтығы 

(малый избыток) 

20 20 20 

Ошақ көлемінің 

жылу кернеуін 

төмендету 

20 20 20 

Аз артық ауа мен 

төмендетілген 

жылу кернеуін 

сатылы жағу 

комбинациясы 

50 35 40 

Құрамында аз 

химиялық 

байланысқан 

азотты отынға 

көшу 

Тиімсіз 40 20 

 

6.6 Шығар газдардағы азот оксидтерінің эмиссиясын төмендету 

 

Азот оксидтерінің түзілуін азайту әдістері технологиялық және 

құрылымдық болып бөлінеді. Азот оксидтерін төмендетудің технологиялық 

әдістеріне әртүрлі қоспаларды қолдануды қамтитын әдістер, ГТҚ жану 

камераларының, жану құрылғыларының және әртүрлі қыздырғыш 

құрылғылардың дизайнына жатпайтын технологиялық әдістер жатады. 

Технологиялық әдістерге мыналар жатады: 

1. Күйген газдарды қайта өңдеу. 

2. Газдарды сатылы жағу. 
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3. Жану кеңістігіне су буын немесе су бүрку. 

4. Азот оксидтерінің өнімділігін төмендетуді күшейту. 

Құрылымдық әдістерге мыналар жатады: 

1. Өзгермелі геометриясы бар жану камераларын қолдану. 

2. Сатылы жану камералары. 

3. Каталитикалық жану камералары. 

4. Нашар қоспаны алдын ала дайындаумен жану камералары. 

5. Микрофакельді алдыңғы құрылғылары бар жану камералары. 

 

Микрофакельді алдыңғы құрылғылары бар жану камералары 

 

Микрофакельді жану-аймақтық жанудың бір түрі. Мұндай жану кезінде 

жану аймағының бойлық немесе көлденең қимасы бойынша «шайылуы» 

қамтамасыз етіледі [53]. Микрофакельді жануы бар жану камераларын 

зерттеуге көптеген жұмыстар арналған. Микрофакельді технологиялардың кең 

шолуы [54] сипатталған. 6.6-суретте микрофакельді жану саласындағы жалпы 

даму көрсетілген. 

Жалпы, микрофакельді жану камераларын бөлуге болады: 

1. Микромодульді.  

2. Ағынды-тұрақтандырғыш.  

3. Қарама-қарсы бұрылған ағындармен.  

4. Нашар өңделген денелер негізінде.  

5. Жақсы өңделген денелер негізінде. 

6. Перфорацияланған фронт негізінде. 

7. Ауа форсункалары-тұрақтандырғыштармен.  

Микромодульді жану камераларының артықшылығы-азот оксидтерін 

төмендетудің жоғары тиімділігі, сол басқа техникалық және экономикалық 

көрсеткіштер. Реактивті тұрақтандырғыш жану камералары жағдайында 

мұндай құрылғылардың тиімділігі қарапайым дизайн, жүктемелер мен артық 

ауаның кең ауқымында жұмыс істеу мүмкіндігі болып табылады. Қарама – 

қарсы бұралмалы құрылғылары бар камералар үлкен икемділікке ие, нашар 

жұмыс істейтін денелер жоғары тұрақтандыру сипаттамаларына ие, жақсы 

жұмыс істейтін денелер – шағын гидравликалық шығындар, 

перфорацияланған фронт – тұрақтандырудың жоғары деңгейі, ауа 

инжекторлары тұрақтандырғыштар-жоғары отын жағу тиімділігі. Әр 

бағыттың кемшіліктері 6.6-суретте көрсетілген: 
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45 сурет - Микрофакельді технологиялар 

Отын жағатын құрылғыларға арналған уыттылығы аз жанарғы 

құрылғылар 

Қазіргі уақытта жанармай жағатын құрылғыларда (ЖЖҚ) қолданылатын 

немесе зерттеу сатысында қолданылатын NОх шығуын азайту 

технологиясының едәуір көп мөлшері белгілі. Кеңестік және шетелдік 

зерттеушілердің жұмыстары бойынша белгілі пайдаланылған ЖЖҚ 

газдарындағы азот оксидтерінің құрамын азайтудың әдістері мен тиісті іс-

шаралары 46 суретте көрсетілген сұлбада жинақталған [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 сурет - NOх шығуын төменде 

NOx зиянды 

шығарындыларын азайту 

әдістері 

Отынды алдын ала өңдеу NOx пайда болуына жол 

бермейтін жағдайларда 

жағу 

Жану өнімдерін шығарғанға 

дейін өңдеу 

Торларды қосу Газификация 

 

Бейтараптандыру 

 

 

Ұстап қалу 

1.Жану аймағындағы орташа температура 

2.Артық ауаның оңтайлы таралуы 

3.Жану аймағында жану өнімдерінің қысқа 

мерзімді болуы 
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Қыздырғыш құрылғыларда NOх түзілуін төмендетудің қолданыстағы 

техникалық әдістері жалын температурасын төмендетуге, артық ауаны 

оңтайлы бөлуге және жоғары температура аймағында өнімдердің болу 

уақытын азайтуға бағытталған. Іс жүзінде әртүрлі салаларда температураны 

төмендетудің алты әдісі қолданылады: 

1. Жұмыс көлемінің конфигурациясын ұтымды орындау, 

қыздырғыштардың оңтайлы орналасуы немесе қыздырылған өнімдердің 

орналасуы арқылы жылуды қарқынды түрде шығаратын беттерді жану 

камерасына енгізу арқылы жылу беру процесін оңтайландыру және отын 

температурасын реттеу. 

2. Жалынның салқындауын күшейту мақсатында микрофакелдердің көп 

санына бөлу арқылы газ немесе сұйық отынның беткі қабаттарын ұлғайту. 

3. Отынды сатылап жағу үшін ошақтарды орнату немесе отын – ауа 

қатынасын реттеу арқылы екі сатылы жану процесі (ошақтардың бір бөлігі бай 

қоспада жұмыс істейді, ал бір бөлігі жалпы артық ауа коэффициенті 

α=1,05:1,07). 

4. Жанарғының ауа жолы арқылы немесе алаудың түбіріне 

салқындатылған жану өнімдерін қайта өңдеу. 

5. Отынға алаудың жарықтығын арттыратын, бірақ қосымша жылу 

мөлшерін шығаруға әкелмейтін заттарды қосу арқылы. 

6. Ошаққа су немесе бу құю, ошаққа балласты заттарды немесе 

эндотермиялық реакцияларға әкелетін заттарды енгізу. 

Температураны төмендетудің аталған әдістерінің көпшілігі, сондай-ақ 

жану өнімдерінің жоғары температура аймағында болу уақытын азайтуға 

байланысты әдістер ошақтардың конструкциялары мен режимдік 

параметрлерін таңдаумен, отынды ауамен араластыру процесін немесе от 

көлемінің аэродинамикасын ұйымдастырумен қамтамасыз етіледі [34]. 

Ошақтағы NOх концентрациясын төмендету үшін ошақтың 

конструкциясын таңдауды оттың сипаттамаларын ескермей, NOх 

концентрациясының неғұрлым төмен деңгейіне қол жеткізуді ескере отырып 

немесе процестің технологиялық талаптарын қанағаттандыратын алаудың 

сипаттамаларын сақтай отырып жүргізуге болады. 

Жану өнімдерінде зиянды заттар аз түзілетін газ отынын жағуға 

арналған жанарғы құрылғылар 

Газды жағуға арналған қыздырғыштардың әртүрлі конструкциялары 

бар, олар жану режимін басқа зиянды заттардың no және ең аз түзілуін 

қамтамасыз етеді[3]. Мысалы: 

  Алаудан қарқынды жылу шығаратын қыздырғыштарға реттелетін 

алау шамдары, жоғары температуралы сәуле шығаратын қыздырғыштар, 

реттелетін ұзын алау қыздырғыштары, жоғары жылдамдықты жану өнімдері 
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бар Қыздырғыштар және жану өнімдерінің импульсті ағымы бар 

қыздырғыштар кіруі мүмкін. Оттың жарықтылығы реттелетін газ қыздырғыш 

құрылғылар. Толық емес жану немесе пиролиз процесінде жанғыш газдың бір 

бөлігін ыдырату арқылы газ оттың жарықтығын жоғарылату және жылу беру 

процесін күшейтуді және NOх түзілуін азайтуды қамтамасыз ететін жылу 

газының жұмыс кеңістігінде жеке шығарылған пеш – реформатор немесе 

табиғи газдың өздігінен конвюрациясы. Жарқыраған алауды алу әдістерінің 

жетіспеушілігі қыздырғыштың қыздыру беттерін күйе шөгінділерінен жиі 

тазарту қажеттілігін, сондай-ақ Tsu құрылысының күрделілігін қамтиды [35]. 

Отынды сатылы жағуға арналған жанарғылар. Жанарғылар мен 

жылу қондырғысының дизайнына және қыздырғыштардың орналасуына 

байланысты отынды кезең-кезеңмен жағу әр түрлі жолдармен жүзеге 

асырылуы мүмкін: жанарғылар немесе жеке қыздырғыштар арқылы әртүрлі 

мөлшерде ауа беру, жеке қыздырғыштар арқылы тек газ немесе ауа беру, әр 

қыздырғыштар арқылы бастапқы және қайталама ауа ағындарын беру. 

Отынды кезең-кезеңмен жағу әдістері қазандық қондырғыларында кеңінен 

қолданылады. Айта кету керек, отынды кезең-кезеңмен жағуды жанғыш 

қоспаның бастапқы және қайталама компоненттерінің жылдамдығын өзгерту 

арқылы ауа мен газ ағындарын араластырудың реттелетін дәрежесі бар 

қыздырғыштардың көптеген конструкцияларында жүргізуге болады [36]. 

Жану өнімдерін қайта өңдейтін жанарғылар. Пештердегі жану 

өнімдерін қайта өңдеу табиғи және жасанды болуы мүмкін. Табиғи 

рециркуляция түтін газдарының кері тогымен, от жағу көлеміне ағып жатқан 

отын-ауа ағынының әсерінен, ағынның кенеттен кеңеюін ұйымдастырумен, 

жылдамдығы төмен ағып жатқан денені орнатумен жасалады. Жану өнімдерін 

жану көлемінде қарқынды қайта өңдеу сонымен қатар көрші қыздырғыш 

құрылғылардың құйынды жалындарының өзара әрекеттесуінен туындауы 

мүмкін. Жасанды қайта өңдеу әдетте сору немесе айдау құрылғысы арқылы 

жасалады. 

Диабатикалық емес жағдайларда NOх түзілу процесінің тепе-тең емес 

ағымымен сипатталатын аз отындық көлемі бар жылу агрегаттарында NOх 

түзілуін төмендету үшін жану өнімдерінің табиғи рециркуляциясын қолданған 

жөн.  Бұл жағдайда қол жеткізілген жылу қондырғысының жұмыс көлемінде 

температура, жылдамдық және концентрация өрістерін теңестіру жылу 

режимін оңтайландыруға және зиянды заттар мен Шығатын газдарды азайтуға 

әкеледі. 

Жанғыш газдарды каталитикалық жағуға арналған жану 

құрылғылары. Үй-жайларды жылыту үшін каталитикалық қыздырғыш 

құрылғыларды пайдалану кезінде әдетте табиғи газ, жоғары жану жылуы бар 

жасанды газдар және сұйық отын қолданылады. Радиациялық бетінің төмен 
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температурасындағы каталитикалық эмитенттерді қолдану және ұзақ 

толқындық сәулеленудің қыздырылған материалына енудің үлкен тереңдігі 

жану өнімдерінде СО, көмірсутек қосылыстары, азот оксидтері органикалық 

және бейорганикалық шыққан зиянды заттардың практикалық болмауымен 

үлкен жылу біркелкілігіне және жоғары к.п. д. қол жеткізуге мүмкіндік 

береді). Технологиялық процесті жүргізу кезінде бөлінетін жанғыш 

компоненттерді каталитикалық жағу экономикалық тұрғыдан тиімді, өйткені 

бұл процестің ПӘК арттыруға және алынған өнімнің өзіндік құнын 

төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл процестерге мыналар жатады: Ұшпа 

еріткіштер мен органикалық заттарды шығарумен жоғары температурада 

жүретін әртүрлі өнімдерді кептіру және қатайту: бу алу үшін жанған 

газдардың жылуын пайдаланатын процестер; органикалық заттармен 

ластанған жану өнімдерінің көп мөлшерін шығаратын процестер. 

 

Жану өнімдерінде зиянды заттардың минималды пайда болуымен 

сұйық отынды жағуға арналған қыздырғыш құрылғылар 

Сұйық отынды жағу кезінде зиянды заттардың пайда болу 

процестерінің барысы өзара байланысты физика-химиялық, режимдік және 

құрылымдық факторлардың көптігіне байланысты, олардың ішіндегі ең 

маңыздылары отынның бүрку және булану сипаттамалары, отынның физика - 

химиялық сипаттамалары және жану режимі болып табылады. Ірі 

өнеркәсіптік қондырғылар мен қазандықтарда мазутты жағу әдетте сары 

жарқыраған алауды құрайтын қыздырғыш құрылғылардың көмегімен жүзеге 

асырылады. Қазір сұйық отынды көгілдір алауда жағу әдістері пайда болды, 

олар негізінен жылу құрылғыларында және аз қуатты қондырғыларда 

қолданылады. Жақында орташа және жоғары өнімді саптамалардың дизайны 

жасалды, онда толық емес жану және NOх өнімдерінің түзілуін бір уақытта 

төмендетуге қол жеткізіледі. Мазутты жағу кезінде азот тотықтарының пайда 

болуының төмендеуі мазут жалынының қарқынды салқындауына жетеді. 

Мазут жалынының салқындату әсері алаудың ашылуының үлкен бұрышын 

қамтамасыз ететін саптамаларды қолданған кезде айтарлықтай жақсарады. 

Оттың беті сұйық отынды бумен бүрку, отынды қайта өңделетін жану 

өнімдерімен араластыру, ауа бүрку конусы бойымен бүрку бұрышын ұлғайту 

және эжекциялау арқылы сақиналы жалынды ұйымдастыру арқылы 

көбейтіледі. Сонымен қатар, азот оксидтерінің концентрациясының бірнеше 

есе төмендеуімен қатар, күйе бөлшектерінің шығарылуын азайтуға қол 

жеткізіледі [37]. 
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Инжекторлардың әртүрлі модификацияларының алау схемалары 47-

суретте көрсетілген. 

 

 
47 сурет - Саңылаулар алауының сұлбалары 

 

 Форсункаларды модификациялаудың келтірілген сұлбалары алау атыс 

аймағының көлемінде сынған (жағылған) кезде сұйық мазутты микрофакельді 

жағудың түрлері болып табылады. Біз микрофакельді қыздырғыштар туралы 

бірқатар зерттеулер жүргіздік және сұйық және газ тәрізді отынды жағудың 

микрофакельді принципінің тиімділігін көрсететін патенттер алдық 

[38,39,40]. 

 

7 ЖЭО ағынды сулары 

 

7.1 Жалпы мәліметтер 

 

Су қоймаларын өндірістік ағынды сулармен ластанудан қорғау 

проблемасын шешудегі неғұрлым ұтымды бағыт, ағынды суларды табиғи су 

қоймаларына жібермей су пайдаланудың тұйық жүйелерін құру болып 

табылады. Таза су қайтарылмайтын шығындарды толтыру үшін ғана 

пайдаланылуы тиіс. 

ЖЭО зиянды қоспалардың  төгінділерінің көлемі бойынша су 

қоймаларын неғұрлым ластайтын кәсіпорындар санына әкелмеу мүмкін емес, 

алайда, су қоймаларын қорғау бойынша тиісті шаралар болмаған кезде ЖЭО 

төгінділері қолайсыз салдарларға әкелуі мүмкін. 

ЖЭО ағынды суларына мыналарды жатқызуға болады:  

-құйма ағынды сулар;  

-мұнай өнімдерімен жанасатын сулар және осылармен ластану;  

-булану немесе неғұрлым минералдандырылған орталармен жанасу 

нәтижесінде қоспаларды жинақтау процесі болатын тұйық технологиялық 

контурдағы үрлеу сулары (градирендерді үрлеу, ЖЖГ (ГЗУ) тұйық жүйелері); 

-ЖЖГ (ГЗУ)  жүйелерінің төгінді сулары; 
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-жылу күштік жабдықты қыздырудың ішкі және сыртқы беттерін 

тазалау үшін пайдаланылатын реагенттердің пайдаланылған ерітінділері: 

жабдықты консервациялаудан кейінгі су, ЖЭО аумағынан нөсерлі ағыстар. 

Қазіргі уақытта жүйелерге қойылатын негізгі талаптар: 

ЖЭО су пайдалану: 

ВХР нормаларына сәйкес келетін жоғары сапалы су алу, су 

қоймаларына тұзды төгінділерді қысқарту немесе алып тастау; 

алынатын судың, оның ішінде ағын суларды өңдеуге жұмсалатын 

шығындарды азайту есебінен өзіндік құнын төмендету. 

 

Ағынды сулар 

Судың 85%-дан астамы турбиналардың конденсаторларын салқындату 

үшін қолданылады. Бұл су конденсаторларда 8-10°С дейін қызады және 

судағы оттегі құрамының төмендеуін қоспағанда, химиялық қасиеттер мен 

сапаны өзгертпестен дереу су қоймасына қайта оралады. Судың шамамен 2-

3% оны пайдалану кезінде біржола жоғалады (салқындатқыш қондырғыларда 

булану, шығынды өтеу цикліне қоспа ретінде). 

Әрине, сарқынды сулар әртүрлі құрылғыларда салқындағаннан кейінгі 

су, гидротазалау жүйелерінен ағынды суларды, химиялық тазалаудан кейін 

пайдаланылған ерітінділерді, мұнаймен ластанған суды ағызатынын  

білдіреді. 

Осылайша, Екібастұз көмірінде жұмыс істейтін 2,400 МВт кВ-тегі күлді 

алу кемінде 5000 т/сағ суды талап етеді. Мұндай көлемдегі судың болуы 

айналмалы сумен жабдықтау жүйелерін құруды талап етеді. Күлді ағын 

суларында фторидтер, мышьяк, ванадий концентрациясы, құрамында сынап 

пен герман (Донецк көмірлері) жиі кездеседі. ТӨҚ суында көбінесе ПАК және 

фенолдар бар. 

Жылу энергиясын химиялық жуудан кейінгі қалдықтар бірнеше 

минералды (хлористикалық, күкірт, гидрофторлық және т.б.) және 

органикалық (лимон, омический, сірке және т.б.) қышқылдарды қамтиды. Осы 

ағынды суларды тазарту нәтижесінде қышқыл қоспаны бейтараптандыру 

нәтижесінде биологиялық тазарту жүргізіледі. 

ЖЭС-ның регенерациялық ағындары кальцийдің, магнийдің және 

натрий тұздарының көп мөлшерін қамтиды. Қуаттылығы 2400 МВт болатын 

конденсаттық жылу электр станциясында қалдықтардың тұздары 400 кг/сағ, 

ал жылу электр станциясы үшін ол 2-2,5 т/сағ-тан асады. 

 

7.2 Ағынды суларды жобалау жөніндегі негізгі ережелер 

 

ЖЭО ағынды суларын өңдеу әдісі мен сұлбасын таңдау жобаланатын 

электр станциясының нақты жағдайларына байланысты жүргізіледі: 

орнатылатын негізгі жабдықтың қуатына, кесу жұмысына, отын түріне, күл-

қож шығару тәсіліне, салқындату жүйесіне, су дайындау сұлбасына, жергілікті 

климаттық, гидрогеологиялық және басқа да факторларға. ЖЭО-ның 
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өндірістік ағынды суларын өңдеу және тазарту құрылыстары бір блокта 

құрастырылуға және оларды ӘІҚҚ (ВПУ) сұлбасымен біріктіруге тиіс. Бұл 

ретте қарау қажет: 

ЖЭО технологиялық процесінде жетілдірілген жабдықтар мен ұтымды 

схемалық шешімдерді қолдану жолымен ластанған ағынды сулар санын 

азайту мүмкіндігі; 

-су пайдаланудың ішінара немесе толық айналым жүйелерін, бір 

технологиялық процесте, басқа қондырғыларда пайдаланылған суларды 

қайталап пайдалануды қолдану; 

-су айдындарына ластанбаған ағынды суларды сумен жабдықтаудың 

айналым жүйелерінде ысыраптардың орнын толтыруға пайдалану арқылы 

ағызуды болдырмау; 

-ЖЭО немесе халық шаруашылығының өз мұқтаждарына ағынды 

сулардағы бағалы заттарды алу және пайдаланудың мүмкіндігі мен 

орындылығы; 

-ЖЭО өз қажеттіліктеріне пайдаланылған ағынды суларды пайдалана 

отырып, су қоймаларына ағынды суларды ағызуды шектік қысқарту немесе 

толық алып тастау мүмкіндігі. 

 

7.3 ЖЭО ағынды суларының сипаттамалары және оларды тазалау 

әдістері. Суыту жүйелерінің ағынды сулары 

 

Суыту жүйелерінің ағынды сулары – бұл турбиналардың, газ 

салқындатқыштардың, ауа салқындатқыштардың, май салқындатқыштардың 

және басқа да жылу алмастырғыш аппараттардың конденсаторларынан кейін 

төгілетін су, онда олар тек қыздырылатын, бірақ механикалық немесе 

химиялық қоспалармен ластанбайтын су. 

Алайда, жылу ластануы су қоймаларына белгілі бір қауіп төндіреді, 

осыған байланысты, электр станцияларына қыздырылған суды шығару жер 

үсті суларын ағынды сулармен ластанудан қорғаудың жалпы талаптары 

негізінде жүзеге асырылуы тиіс. 

Есептік негіздемелер келесілерді негізге ала отырып орындалады: ыстық 

су ағызылғаннан кейін жазда шаруашылық – ауыз су және мәдени – 

тұрмыстық су пайдалану, су айдынының есеп айырысу тұсындағы судың 

орташа айлық температурасы су айдынының бетіндегі судың орташа айлық 

табиғи температурасымен салыстырғанда 3% - дан аспауы тиіс. Балық 

шаруашылығы су айдындары үшін есептеу жармасындағы судың 

температурасы су жіберу орнындағы табиғи су көрсеткішімен салыстырғанда 

5°С-тан жоғары болмауы тиіс. 

Су айдындарындағы су температурасының қажетті деңгейін қамтамасыз 

ету үшін: 

- су айдынының үстіңгі температурасымен салыстырғанда алынатын 

және ағызатын судың температурасын төмендетуге мүмкіндік беретін 
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тереңдік су тартқыштарды және жер үсті су шығарғыштарды қолдану 

ұсынылады; 

- ортақ пайдаланылатын су айдындарына; 

- турбина конденсаторларында қысқы кезеңде бірнеше рет суыту.  

Су қоймалары – салқындатқыштар ретінде шаруашылық немесе мәдени 

– тұрмыстық маңызы жоқ құйылатын су қоймаларын, көлдерді және су 

қоймаларын пайдаланған кезде термиялық режим ЖЭО пайдаланудың 

оңтайлы шарттарымен анықталады. 

Турбиналардың конденсаторларында барынша техникалық мүмкін 

болатын вакуумды қамтамасыз ету және су қоймаларымен тікелей ағынды 

және айналмалы суыту жүйелерінде жылу алмасу беттерінің ластануын 

болдырмау үшін механикалық суды қолдану керек. Конденсатор 

түтіктеріндегі шырышты (оның ішінде биологиялық) шөгінділердің алдын 

алуды резеңке шариктермен үздіксіз тазалау немесе хлорлау жолымен жүзеге 

асыру ұсынылады. Градирнямен және шашыратқыш бассейндермен 

салқындаудың айналмалы жүйелерінде конденсаторлардың түтіктеріндегі 

қақтың алдын алу бойынша іс-шаралар ретінде үрлеу, қышқылдандыру, 

фосфаттау, бірге қышқылдандыру және фосфаттау, сондай-ақ, суды өңдеудің 

(магнитті ультрадыбысты және т.б.) реагентсіз тәсілдерін қолдану ұсынылады. 

Салқындаудың айналмалы жүйелерін градирнямен және шашыраңқы 

бассейндермен үрлеу су дайындау, ГКШ (ГЗУ) жүйелерін қоректендіру, 

аумақты суару, станция ішіндегі және шаруашылық қажеттіліктер үшін 

барынша пайдалану керек. Артық үрлеу сулары ластаушы заттардың 

концентрациясы бар су объектілеріне «жер үсті суларын ағынды сулармен 

ластанудан қорғау қағидаларында рұқсат етілген шектерде ағызылады». 

 

ГКШ (ГЗУ) жүйелерінің ағынды сулары 

 

Қатты отынмен жұмыс істейтін ЖЭО үшін гидрозолды шлак шығару 

жүйелері (ГКШ) қарастырылған. Мұндай ГКШ жүйелерін сумен жабдықтау, 

әдетте, күл мен қож гидрокөлігі үшін суды қайта пайдалана отырып, айналым 

схемасы бойынша жүргізіледі. ГКШ сумен қамтамасыз ету тек ерекше 

жағдайларда ғана қолданылуы мүмкін. 

ГКШ айналым жүйесін жобалау кезінде су балансы жасалады, ол тапшы 

немесе нөлдік болуы тиіс, ол үшін: 

- беттік ағынның күл үйіндісін оны ұстап қалу және оны сыртқа шығару 

су жинау алаңы; 

- күл үйіндісінде булануға су шығынын арттыру үшін құрылғыларды 

қолдану (күл-қож жағажайларына пульпаны шашыратпай шығару, 

жағажайларды жарықтандырылған сумен суландыру және т.б.). 

ГКШ айналым жүйесін үрлеу қажеттілігі шөгінділердің пайда болуы 

тұрғысынан қауіпсіз деңгейде сульфаттардың шоғырлануын қамтамасыз ету 

үшін қажетті үрлеудің ең аз мөлшері анықталатын есептермен анықталады. 
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Дымқыл күл аулағыштары бар жүйелер үшін: 

 

   (70) 

 

Құрғақ күл аулағыштары бар жүйелер үшін. 

 

мұндағы – дымқыл күл аулағыштарды суландыруға арналған су 

шығыны, м/сағ; 

– суармалы судың жалпы сілтілігі, мг-экв/л; 

–төмен жылу шығару қабілетіне 1000 ккал/кг-ға келтірілген 

отындағы күкірт мөлшері; 

және  – күл үйіндісіне түсетін күл мен қож мөлшері, т/сағ;  

 – сүзу нәтижесінде жүйеден жоғалатын су мөлшері, м
3
/сағ. 

–күлдегі сульфаттардың мазмұны, %; 

–ГКШ (ГЗУ) жүйесіне қосылатын судағы сульфаттардың құрамы, мг-

экв/л; 

 – ГКШ (ГЗУ) жүйесіне қосылатын су мөлшері, м
3
/сағ, 

 – табиғи логарифмдердің негізі; 

 – күл-қож үйіндісінің бассейнінде тазартылған судың болу уақыты, сағ. 

 

Егер  мәні системадағы су шығынан 0,5%-ға аз болатын болса, 

үрлеу ұйымдарынан бас тартуға болады. 

Жүйені ЖЭО-тің өндірістік суларымен ластанған сумен толықтыру 

мүмкін. 

ГКШ (ГЗУ) айналым жүйесі кезінде дымқыл күл аулағыштарды 

суландыру құрамында 36 мг-кв/л-ден кем сульфаты бар рН ≤ 10,5тазартылған 

(осветленная) сумен жүзеге асырылуы тиіс. Егер тазартылған су осы 

шарттарға сай келмесе, дымқыл күл аулағыштарды суландыруға берілетін 

ағартылған суды өңдеуге арналған құрылғыны қарастыру қажет. Күл-қож 

үйінділерін жобалау кезінде жер үсті және жер асты суларын ластанудан 

қорғау көзделуі тиіс. 

 

ЖЭО химиялық цехтарының ағынды сулары 

 

Су дайындау (СДҚ (ВПУ)) мен кондесат тазарту (КТҚ(КОУ)) 

қондырғыларының ағынды сулары тұщы, қоқысталған, тұздалған және сілтілі 

сулардан тұрады, олардың сапалық және сандық құрамы СДҚ мен КТҚ нақты 

схемаларымен, бастапқы судың сапасымен, реагенттердің шығындарымен 

және басқа да факторлармен айқындалады. 

Қазіргі уақытта ЖЭО -да қазандықтардың қосымша суын дайындау 

үшін коагуляция немесе коагуляциясы бар әктасуды қамтитын ағартқыш, 

суды алдын ала өңдеу арқылы химиялық тұзсыздандыру әдісі пайдаланылады. 
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Жылу жүйесін қоректендіру үшін көбінесе Nа – катионитті сүзгілерде 

алдын ала тазалаудан кейін суды жұмсарту қолданылады. Мұндай өңдеу 

тәсілінде ВПУ ағынды сулары әр түрлі өңдеу сатыларында келесі химиялық 

заттардан тұрады. Құрамында органикалық заттар бар CaSO3, Mg(OH)2, 

Fe(OH)3, AI(OH)2, Al2O3, SiQ2, CaSO4, MgО қосылыстары бар шлам бар. 

Жарықтандыру (механикалық) сүзгілері – жуу суы үрлемелі заттар 

болуы мүмкін. Ионитті сүзгілердің регенерациялық сулары келесі заттардан 

тұрады: 

Н – 1-ші және II-ші сатылы катионитті сүзгілер – CaSO4, MgSO4, 

Na2SO4, 

H2SO4 өлшенген заттар; 

1 сатылы анионитті сүзгілер – NaCl, Nа2SO4, NaNO3, NaOH;  

II сатылы анионитті сүзгілер – NaSiO3, NaHCO, NaCl, Nа2SO4, NaNO3, 

NaOH; 

Na-катиониттісүзгілер – CaCl2, MgCl2, NaCl өлшенген заттар. 

Конденсатта тазартқыштар төгінді суларда металл оксидтері, натрий 

тұздары, кальций, магний, мұнай өнімдері болуы мүмкін. 

Ионитті сүзгілерді регенерациялаудан кейін тұздалған немесе сілтілі 

суларды өңдеу тәсілін таңдау кезінде осы суларда ерітілген заттар 

концентрациясының күрт ауытқуын ескеру қажет: бірінші 10-20%-ы 

ағызылатын судың жалпы көлемінің ең жоғары концентрациясы (өздігінен 

пайдаланылған ерітінділер) және соңғы 60-80% -ы (шайғыш өткізгіштер) ең аз 

концентрациясы. 

Пайдаланылған сілтілі ерітінділер мен шаю сулары анионитті сүзгілерді 

регенерациялағаннан кейін (1-ші сатының сүзгілерінен кейінгі ерітіндінің 

бірінші бөлігінен басқа) СДҚ ішінде қайта пайдаланылуы тиіс. СДҚ және 

ЖЭО-лардың бірінші порция қышқыл төгінді суларын бейтараптандыруға 

жіберіледі. 

Еритін заттардың аз концентрациясы бар жуу сулары бейтараптануы 

(өзара), тотығуы немесе келесі регенерация кезінде ионитті алдын ала жару 

үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Бұдан басқа, барлық төгінді сулардың кемінде 50%-ы, оның ішінде 

барлық түрдегі алдын ала тазартылатын барлық ағынды сулардың, оның 

ішінде тұщы сумен ионитті сүзгілерді жарылғаннан кейінгі ағызынды 

суларды, тұзсыздандыратын қондырғылардың ионитті сүзгілерінің жуу 

суының соңғы порцияларын, сондай-ақ, жарықтандырғыш және ионитті 

сүзгілерді босату кезінде төгілетін сулардың тұз құрамы, қаттылығы, сілтілігі 

және басқа да көрсеткіштері тазартылмаған және бастапқы суға қарағанда 

тіпті жақсы екенін ескерген жөн, сондықтан реагенттермен қосымша өңдеусіз 

болуы, ол әлі жақсы, жарықтандырғыш, Н-немесе Na-катионитті сүзгілерге. 

Ағынды суларды одан әрі қысқарту мақсатында мынадай іс-шараларды 

жүзеге асыруды көздеу: 

- тұманға қарсы және сатылы-тұманға қарсы иондау; 

- аттас сүзгілерді бумен регенерациялау;  
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- екі ағынды-қарсы сүзгілерді қолдану, оларды қайта пайдалану 

мақсатында арнайы бактарда регенерациялық суларды жинау; 

- суды мембраналық әдістермен ішінара тұзсыздандыру (кері осмос, 

электродиализ); 

- буландырғыштарда термиялық тұзсыздандыруды қолдану;  

- регенерациялық сулардан қышқылдар мен сілтілерді алу үшін 

электродиализді қолдану;  

- электрокоагуляцияны қолдану. 

 

Мұнай өнімдерімен ластанған ағынды сулар 

 

ЖЭО негізгі корпусында – турбиналардың, генераторлардың, 

қоздырғыштардың, қоректік сорғылардың, диірмендердің, түтін 

сорғыштардың, желдеткіштердің май жүйелері, май тазарту қондырғылары, 

сорғылардың және т. б. тығыздамаларының тығыздамаларын төгу; 

- қосалқы үй-жайларда – сорғылардың, желдеткіштердің 

тығыздамаларын тығыздау, май ағуы және төгілуі мүмкін үй-жайлардың 

едендерін дренаждау; 

- трансформаторларды, майлы ажыратқыштарды орнату алаңдарында – 

май толтырылған кабельдері бар авариялық май ағындары және дренаждар; 

- май шаруашылығында – май сорғыш, жаңбырлы және еріген 

жыныстардың дренаждарыашық май қоймасы алаңындағы су; 

- гараждар мен автокөлік тұрақтарының және басқа да көлік 

құралдарының орындары.  

Ағынды суларды мазутпен ластаудың негізгі көздері:  

- мазут сорғыларының тығыздамаларын тығыздаудан және конденсатты 

бақылаудың сынама іріктегіштерінен ағызу; 

- мазут сорғыш едендерінің, мазут құбырлары арналарының дренаждық 

сулары;  

- мазут жылытқыштарынан және ағызу лотоктарынан конденсат;  

- ағызу құрылғысынан, мазут қоймасының қоршалған аумағынан және 

мазут шаруашылығы аумағынан жаңбырлы және еріген сулар; 

- мазут шаруашылығының конденсатты тазалауы сүзгілерінің жуу 

сулары.  

Ағындардың ластану мөлшері мен дәрежесі ЖЭО қуатына, жабдықтың 

техникалық жағдайына, отын түріне және пайдаланудың техникалық 

деңгейіне байланысты. Ағынды сулардағы мұнай өнімдерінің құрамы орта 

есеппен шамамен 10...20 мг/л құрайды, бұл ретте, кейбір ағындардың 

ластануы 1...3 мг/л, ал кейбіреулерінде – мұнай өнімдерінің құрамы мерзімді 

түрде 100-500 мг/л және одан да көп болуы мүмкін. 

Мұнай өнімдері су айдынының флорасы мен фаунасына теріс әсер етеді. 

Олардың суда тотығуы өте баяу өтеді,бұл олардың су қоймаларында 

жиналуына әкеледі. 
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Осы себеппен ЖЭО жобалау сатысында, ағынды суларды мұнай 

өнімдерінен тазарту жөніндегі арнайы сұлбалардан басқа, олардың ағынды 

суларды ластауы жөніндегі іс-шараларды қарастыру қажет. Осы мақсат 

барысында жобада мынадай жағдайлар көзделуі тиіс:  

- цистерналардан ағызу кезінде мазуттың шашырауын және төгілуін 

болдырмайтын арнайы құралдарды қолдану; 

- ағызу құрылғысында темір жол осінен 5 м қашықтыққа және ағызу 

лотоктарына қарай көлденең еңістерден іріктеу жасау;  

- жылытқыштар конденсатына мазуттың түсуін болдырмау, ол үшін бу 

жейделері бар цистерналарды пайдалану қажет; 

- қазандықта бар суды және т.б. бөлмей жағу үшін суланған мазутты 

беру. 

Майдың суға түсуінің алдын алу үшін:  

- май салқындатқыштарды жеке контурға салқындатуды бөлу;  

- орнына пластиналы май салқындатқыштарды қолдану; 

- тоттануға төзімді материалдарды май салқындатқыштардың түтіктерін 

дайындау үшін пайдалану қажет; 

- түтіктердің жаншу қосылыстарына герметикалық жабындарды 

қолдану құбыр тақталары бар май салқындатқышы; 

- ластанған және пайдаланылған майды жинауға арналған арнайы 

сыйымдылықтарды орнату және т.б. 

Мұнай өнімдерімен ластанған ағынды суларды жинау және кейіннен 

жою үшін дербес жүйені қарастыру қажет. 

Ағынды сулардағы мұнай өнімдерінің шоғырлануы кең шектерде 

ауытқиды, оларды алдын ала тазартусыз су қоймаларына жіберуге жол 

берілмейді. 

Ағынды суларды мұнай өнімдерінен тазарту схемасы туралы мәселе 

әрбір нақты жағдайда жеке шешіледі. Қатты отынмен жұмыс істейтін электр 

станцияларында бұл су, әдетте, тазалаусыз гидрозол-қож шығару 

қажеттілігіне қайта пайдаланылуы тиіс. Сұйық отынмен және газбен жұмыс 

істейтін электр станциялары міндетті түрде мұнай өнімдерімен ластанған 

ағынды суларды тазартуды көздеуі тиіс. 

Әдетте, жобада мынадай схема қарастырылған: қабылдау резервуары, 

мұнай тұтқыш, механикалық сүзгілер. Белсендірілген көмірі бар сүзгілерді 

механикалық өңдеуден кейін орнату негізделуі тиіс. 

Қабылдау резервуарының сыйымдылығы тазалау имараттарының 

(очистных) сүзгілерінің ағынды сулары мен жуу суларының есептік 

шығынының екі сағаттық ағысы есебінен таңдалады. Қабылдау 

резервуарларынан кейінгі мұнай өнімдерінің қалдық құрамы – 80...70 мг/л, 

мұнай аулағыштардан кейін – 20...30 мг/л. Қабылдау резервуарларында және 

мұнай аулағыштарда ауланған мұнай өнімдері қазандықтарда жағу үшін мазут 

шаруашылығының шығыс сыйымдылықтарына беріледі. 
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Механикалық сүзгіштер кварц құмымен және ұсақталған антрацитпен 

(кокспен) екі қабатты тиеумен жобалануы тиіс. Сүзу жылдамдығы – 7 м/с. 

Мұндай сүзгілерден кейінгі мұнай өнімдерінің қалдық құрамы – 5...10мг/л. 

Белсендірілген көмірі бар сүзгілердегі сүзу жылдамдығы, дәл солай 7 

м/сағ болып қабылданады, тазартылған сулардағы мұнай өнімдерінің қалдық 

құрамы – 1 мг/л дейін қабылданады. Қазіргі уақытта,осы мақсаттар үшін 

механикалық беріктігі бойынша сорбенттерге жол беретін жартылай коксты 

қолдану мүмкіндігі анықталды. 

Механикалық және көмір сүзгілерін жуу температурасы 80...90°С ыстық 

сумен, жуу жылдамдығы – 15 м/с болып көзделеді. 

Тазартудан өткен су ЖЭО мұқтаждарына қайта пайдаланылуы тиіс: 

техникалық сумен жабдықтаудың айналым жүйесін толықтыруға, сондай-

ақ,СДҚ (жылу желілерін толтыру үшін немесе жарықтандырғыштарға 

беріледі). 

ЖЭО-да FuSO4 әк және коагулянтпен суды өңдеуде пайдаланылатын, 

қызықты техникалық шешім ағынды суларды мұнай өнімдерінен тазарту үшін 

СДҚ-дағы ағартқыштардың шламын пайдалану болып табылады, бұл олардың 

концентрациясын бірнеше жүз мг/л-ден 5...15 мг/л-ге дейін азайтуға мүмкіндік 

береді. 

I жинағыш-бактан алынған сұйық шлам бактан-орташаландырғыштан 

кейін мұнай бар ағындардың құбырына тікелей енгізіледі. Мұнай өнімдеріне 

бай Шлам тұндырғыш-мұнай тұтқышынан үйіндіге шығарылады 

3 тұндырғыштан немесе қажет болған жағдайда 4 механикалық сүзгіден 

кейін тазартылған су XBO алдын ала тазалауға беріледі. 

Мұндай сұлбаны қолдану ағынды суларды тазалау үшін оларда майлар 

мен мазут құрамының кең интервалында мүмкін және тазалау тиімділігі 

62...98% жетеді. 

 

Жуу сулары 

 

Электр станцияларында мазут жағу кезінде қазандықты қыздырудың 

артқы бетінде, негізінен регенеративті ауа жылытқыштар жүйесінде (РАЖ 

(РВП)), сондай-ақ, газ жүретін қабырғаларда әртүрлі құрамның күлді 

элементтері шөгеді. Бұл беттердің жуынатын суларында жоғары қышқылдық 

және улы заттардың (ванадий, никель, мыс және т.б.) жоғары құрамы бар. 

Санитарлық нормалар бойынша табиғи суда ванадий, никель, мыс 

концентрациясы осы элементтердің әрқайсысы үшін 0,1 мг/л құрайды: 

олардың бірге қатысуымен ШРК 0,1 мг/л құрайды. Бұл топтағы суды уытты 

заттарды бейтараптандырмай және залалсыздандырмай су айдындарына 

ағызуға жол берілмейді. Бұл суларды бейтараптандыру және залалсыздандыру 

торабын жобалау кезінде мынадай жағдайларға сүйенеді. 

1) РАЖ (РВП) жуу үшін ротордың 1 м
2
 қимасына 5 м

3
 жуу су мөлшері 

қабылданады; жуу ұзақтығы - 1 сағат; жуу кезеңділігі- 30 күнде бір рет. 
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45 кесте – Әртүрлі РАЖ (РВП) үшін жуу суларының мөлшері 

Ротордың диаметрі, м Ротордың білік күпшесіз 

(ступица) қимасы, м
2
 

Жууға арналған судың 

жалпы мөлшері, м
3
 

4,1 12,0 60 

5,0 18,5 93 

5,4 22,0 110 

6,8 35,5 178 

7,0 37,5 188 

9,8 73,5 370 

14,0 151,2 750 

 

2) Қазан агрегатын қыздырудың конвективті беттерін жуу үшін: 

- бу өнімділігі 320 т/сағ және одан жоғары қазандықты жууға арналған 

су шығыны – 300 м
3
; 

- жуу ұзақтығы – 2  сағат;  

- жуу жиілігі – жөндеу алдында жылына 1 рет. 

3) Су жылыту қазандықтарын жуу үшін: ПТВМ қазандықтарын жууға 

арналған су шығыны – 50-15 м
3
; КВГМ-100 қабылданады. ТТВМ-100-20 м

3
; 

КВГМ-180, ПТВМ-180-25 м
3
; 

- жуудың ұзақтығы – 30 мин;  

- жуудың орташа мерзімділігі – әрбір 15 тәулік жұмыс. Жуу суларының 

орташа құрамы 8.2-кесте бойынша қабылданады. 

 

46 кесте 

Жуу суларындағы 

заттар 

Қосылыстарға қайта 

есептегенде 

Заттардың құрамы, г/л 

Механикалық қоспалар − 0,5 

Еркін күкірт қышқылы Н2SO4 4-5 

Темір Fe 7-8 

Никель  Ni 0,1-0,15 

Ванадий  V 0,3-0,8 

Мыс Cu 0,02-0,05 

Құрғақ қалдық − 35-45 

 

Осы элементтердің арасында өзінің уыттылығы (және бір мезгілде 

құндылығы) бойынша, әсіресе ванадий бөлінеді. Ванадий мен оның 

қосылыстарының физиологиялық әсері өте қауіпті. Олар адам ағзасына 

асқазан-ішек жолдары арқылы немесе шаң жұту арқылы түскенде тыныс алу 

жолдарының зақымдануы дамиды, бүйрек, жүрек және бауыр қызметі 

бұзылады. Осының бәрін ванадий бар күл шөгінділерімен ластанған қыздыру 

беттерін тазалау жұмыстары кезінде ескеру қажет. Егер қорғаныш құралдарын 

елемеу болса, онда өкпеден қан кету және ішкі ағзалар жұмысының бұзылуы, 

ал жүйелі уланулар кезінде – ісік аурулары пайда болуы мүмкін. 
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Жуу суларын бейтараптандыру және залалсыздандыру торабын жобалау 

кезінде, әдетте, металлургия зауыттарының талаптарын қанағаттандыратын 

құрамында ванадий бар шламның шөгуін қарастыру қажет. Бұл мақсатқа жуу 

суларын екі сатылы бейтараптандыру ең сәйкес келеді (47 сурет): 

 

 
 

1 – жуу сулары; 2 – құрамды орташаландыруға арналған бак және 

механикалық қоспаларды бөлу; 3– құрамында ванадий бар шлам реакторы: 4 –

сүзг-пресс; 5 – тұндырғыш; 6 – механикалық сүзгі, 7 – тазартылған су. 

 

47 сурет – Ванадийді алу және жуу суларын бейтараптандыру сұлбасы 

 

- бірінші сатыда жуу суларын күйдіргіш натрмен pH− 4,5...5 мәніне 

дейін өңдеу ванадий тотықтарын Fe(OH) темір гидротототығымен бірге 

тұндыру және ванадийді шламға шығару үшін; 

- екінші кезеңде – темір, никель, мыс және кальций сульфатының 

тотықтарын тұндыру үшін рН = 9,5...10 мәніне дейін тазартылған суды әкпен 

өңдеу. Ірі қоспадан тазартылған жуу суы ондағы екі валентті темірдің 

шамамен 10% - ын үш валентті темірге ауыстыру үшін ішінара тотығуға 

ұшырайды. Бұл ретте түзілетін темір гидрототығы VO(OН)2 және V(OН)3 

түрінде барлық ванадийді тұндырады); 

- ванадийдің тұнбадағы мөлшері – 20%-ға дейін, яғни табиғи кендерге 

қарағанда айтарлықтай жоғары. 

Бір сатылы бейтараптандыру темір, ванадий, никель, мыс тотықтарын, 

сондай-ақ кальций сульфатын тұндыру үшін pH=9,5...10 мәніне дейін жуу 

суларын әкпен өңдеуді көздейді. Бұл суды РАЖ (РВП) және қазан 

агрегаттарын қыздырудың конвективті беттерін жуу үшін қайта пайдалануға 

жіберу қажет. 

 

Бейтараптандырылған жуу суларының орташа құрамы: ванадий, никель, 

мыс, темір құрамы – әрқайсысының 0,1 мг/л-ден кем;  

pН=9,5...10;   CaSO4 құрамы – 2 г/л-ге дейін. 
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47 кесте – Шламның орташа құрамы 

Құрғақ шлам құрамына 

кіретін заттар 

Шөгу кезіндегі салмақтық, % 

1-сатысында 2-сатысында 

V2O5қайта есептегенде 

ванадийдің қосылуы 

20-30  

Fe2O3 қайта есептегенде 

темірдің қосылуы 

40-60 35-40 

Никель және мыс 

тотығы 
− 2-3 

Кальций сульфаты 

CaSO4 

4-8 40-55 

Басқа заттар 10-20 10-15 

 

ЖЭО-дағы бак-бейтараптандырғыштардың саны екіден кем емес және 

төрттен көп емес (нақты жағдайларға байланысты) қабылданады. 

Әрбір бак-бейтараптандырғышты бір РАЖ (РВП) жуудан шаю суын 

және оларды бейтараптандыруға арналған реагенттерді сыйдыруы тиіс. 

 

Химиялық шаю және жабдықты консервациялау ағынды сулары  

 

Жуу және консервациялық сулар эпизодтық ағындарды білдіреді, 

олардың құрамы әртүрлі және химиялық тазалау және жабдықтарды 

консервациялау үшін қолданылатын реагенттерге байланысты болады. 

ЖЭО жылу механикалық жабдықтарын химиялық жуу үшін келесі 

реагенттер қолданылады: ингибирленген тұз қышқылы, гидразинмен күкірт 

қышқылы, фтал ангидрид, лимон қышқылы, адипин қышқылы, төмен 

молекулярлық қышқылдар, олардың негізіндегі әртүрлі комплексондар мен 

композициялар, ингибиторлар, аммиак, гидразин, натрий нитриті. Жабдықты 

тұрақты коррозиядан қорғау үшін қазандық агрегатты гидразин ерітіндісімен, 

атмосфералық коррозия ингибиторларымен, аммиак қоспасымен және натрий 

нитритімен толтырудан тұратын консервациялаудың дымқыл әдістері 

қолданылады. 

Жылу – энергия жабдықтарын жуу және консервациялау үшін су 

айдындарының шекті рұқсат етілген шоғырлануы (ШРШ) белгіленбеген 

реагенттерді, сондай-ақ, ШРШ мәні орнатылған заттарға зиянсыздандырылуы 

немесе ауыстырылуы мүмкін емес реагенттерді қолдануға тыйым салынады. 

Пайдаланылған ерітінділерде жоғарыда аталған қосылыстардан басқа 

жуу өнімдері, яғни, темір, мыс, мырыш, кальций, магний және т. Б. Тұздары 

(немесе комплексонаттар) бар. 

Жуу және консервациялау суларының құрамы өте күрделі және оларды 

табиғи су қоймаларына тастауға жол берілмейді. Су қоймаларының 

санитарлық режиміне әсері бойынша оларды үш топқа бөлуге болады. 
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1) Кұрамы ШРШ мәніне жақын органикалық емес заттар. Олар кальций, 

магний, натрий сульфаттары мен хлоридтері. Мұндай заттардың су қоймасына 

төгілуі судың тұз мөлшерін біршама арттырады. 

2) Мазмұны ШРШ-дан едәуір асатын заттар. Бұл металл тұздары (темір, 

мыс, мырыш), құрамында фтор бар қосылыстар, гидразин, мышьяк. Бұл заттар 

зиянсыз қайта өңделген биологиялық болуы мүмкін емес. 

3) Органикалық заттар (аммоний тұздары, нитриттер, сульфидтер). Бұл 

заттар зиянсыз өнімдерге дейін тотығуы мүмкін. 

Бір химиялық жууды жүргізу кезінде пайда болатын ағындардың 

мөлшері әртүрлі және жуылатын жабдықтың қуатына және қолданылатын 

технологияға байланысты. Екі сатылы қышқылды өңдеу үшін ағындардың 

мөлшерін шамамен мына формула бойынша анықтауға болады: 

 

                                              (71) 

 

мұндағы,  – ластанған ағындардың жалпы саны, м
3
, 

– жуу контурларының жиынтық көлемі, м
3
, 

к–коэффициент (газ-мазутты ЖЭО үшін 25-ке тең, шаңкөмірлі ЖЭО 

үшін 15-ке тең).  

Газ-мазутты ЖЭО үшін ағынды сулардың мұндай түрін тазалау сызбасы 

48 суретте көрсетілген реттілікпен жүзеге асырылады. 

1) Барлық ерітінділер мен жуу суларын орталық сыйымдылыққа жинау. 

2) Алынған тұнбаны кәдеге жарата отырып, бейтарап бактарда екінші 

топтағы уытты заттардың ерітіндісін шығару. 

3) Суды үшінші топтағы заттардан тазарту.  

Орташалағыш сыйымдылықтың көлемі осы ерітінділердің контурдан 

ығыстыратын сумен үш рет араластырылуын ескере отырып, екінші және 

үшінші топтағы қоспалары бар бір жууға пайдаланылатын ерітінділердің 

толық мөлшеріне есептелуі тиіс. Бұл сыйымдылық су өткізбейтін негізі бар 

қазаншұңқыр түрінде немесе қышқыл және сілтілі суларды ішінара 

бейтараптандыру жүргізілетін бактар түрінде орындалады. Содан кейін, су 

көлемі 500 м металдан жасалған бейтараптандырғыш бактарға жіберіледі, 

онда суды әкпен және басқа да реагенттермен өңдеу есебінен улы заттарды 

бөлу жүргізіледі. 
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1-бак – орташалаушы; 2 - Бак – бейтараптандырғыш, 3 – рН түзеуге 

арналған бак; 4 –шлам тұндырғыш. 

 

48 сурет –Жуу ағынды суларды тазарту сұлбасы 

 

Төменде бөліп алу қажет қосылыстарға байланысты 

бейтараптандырылған ерітіндінің рН мәні келтірілген. Ағындылардан 

темірдің бөлінуі әкпен немесе күйдіргіш натрмен шаймалау жолымен 

мынадай мәндерге дейін жүзеге асырылады (жуу әдісіне байланысты):  

pH = 10,0 – тұз қышқылы және гидразинқышқыл әдістері кезінде; 

рH = 11,0 – моноаммонийцитратты, адилин қышқылдық әдістерде, 

төмен молекулалық қышқылдармен шаю кезінде;  

pH = 12,0 – этилендиаминтетрауксус қышқылын (ЭДТҚ) пайдалану 

кезінде. Гидразин мен аммиакты жою үшін хлорлы әк қолданылады: 

 

N2H4 + 2CаOC12 →2CaCl2 + Nа↑+ 2H2O;(2.4) 

2NH3 + CаOC1, 2H2O → 2Ca (OH)2 + 2NH4Cl                          

 

Гидразинді жою үшін сутегі тотығын да қолдануға болады: 

 

N2H4 +3Н2О2→ Nа↑ + 5 H2O + О 

 

Натрий нитриті HCl және H2SO4 – пен бұзылады: 

 

2NaNO2 + HCl→ 2 NaCl + H2O + NO2↑ + NO↑ 
2NaNO2 + 2 H2SO4→ 2 Na2 SO4 + 2HNO2→  NO2→H2O→ NO 

 

Судан мырыш пен мысты шығару үшін Nа2SO3 натрий сульфиті 

қосылады. 

Ағындардан фтор шығару әктес пен глинозем арқылы рН =6,5...8,5 дейін 

жүргізіледі. Ауа гидразин мен аммиактың бөлінуін жеделдету үшін беріледі. 
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Құрама бактың сыйымдылығы барлық консервациялайтын ерітіндіні 

қабылдауға есептеледі. 

 

 
1 - құрама бак, ерітіндінің 2-бак-бейтараптандырғышы. 

 

49 сурет – Консервілейтін ерітінділерді бейтараптандыру торабының 

сұлбасы 

 

Бу мен ауа гидразиннің, аммиактың бөлінуін жеделдету, натрий нитриті 

NаNO3 ыдырауы үшін бак-бейтараптандырғышқа беріледі (49 сурет). 

Қоспалардың химиялық жуудан төгінділерін азайту және жабдықтарды 

консервациялау мақсатында мыналарды көздеген жөн:  

- жабдықты консервациялаудың құрғақ тәсілдерін (мысалы, азот) 

қолдану;  

- қыздыру беттерін кешендермен немесе олардың негізінде 

композициялармен өңдеу (бұл жағдайда беттерді тазартудан басқа, оларды 

пассивтеу жүргізіледі, бұл қазандықтың жуу аралық жұмыс кезеңін едәуір 

дәрежеде ұлғайтады); 

- құрамында қымбат тұратын химиялық реагенттері бар жуу 

ерітінділерін регенерациялау; 

- жабдықты коррозияның түйіспеліингибиторларымен консервациялау.  

Сыйымдылық-орташалаушы (емкость-усреднитель) қазандық 

агрегатының түріне және жуу контурының көлеміне байланысты таңдалады 

(48 кесте). 49, 50, 51 кестелерінде жабдықтың іске қосу алдындағы химиялық 

жуудан және нейтрализатордан және залалсыздандырудан кейін ағынды 

сулардың орташаланған құрамдары туралы мәліметтер келтірілген. 
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48 кесте – Жабдықты іске қосуалдындағы химиялық жуудан 

ағындардың шамамен алғандағы мөлшері 

Буөнімділігі, 

т/сағ және 

қазандықтың 

түрі 

Жуу схемасы Жуылатын 

контордың 

көлемі, м
3
 

Төгілетін ағындар (стоков) 

көлемі, м
3
 

Бак-

нейтрализаторға 

Сыйымдылық-

орташалаушыға 

(емкость-

усреднитель) 

420, 

барабанды 

Бірконтурлы 400 2800 6400 

640, 

барабанды 

Екіконтурлы: 

1-контур,  

II- 1 контур 

 

350 

150 

 

2450 

1050 

 

8000 

950, тік 

ағынды 

Екі сатылы 

бірконтурлы  

550 3750 880 

950, тік 

ағынды 

Екіконтурлы: 

1-контур,  

II-контур 

 

500 

550 

 

5000 

5500 

 

16800 

1600, тік 

ағынды 

Екіконтурлы: 

1-контур,  

II-контур 

 

680 

680 

 

6800 

6800 

 

21800 

2650, тік 

ағынды 

Екі сатылы 

бірконтурлы: 

1-контур,  

II-контур  

 

 

550 

700 

 

 

5500 

7000 

 

 

20000 
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49 кесте  
Көрсеткіш, 

мг/л 

Химиялық жууда қолданылатын әдістер 

Тұз 

қышқылды 

Комплек-

сонды  

Моно-

аммоний-

цитратты 

Фталево-

қышқылды 

НМК 

концен-

траты-мен  

Дикарбон 

қыш-қылды 

Гидразин 

қышқылды 

Хлоридтар 4500       

Сульфаттар        2800 

Fe
2+

, Fe
3+

 780 780 780 780 780 780 780 

ОП-7, ОП-10 110 110 110 110 110 110 − 

ПБ-5, В-1, В-2 45 − − − − − − 

Каптакс − 22 22 22 22 22 − 

Формальдегид  280 − − − − − − 

Аммонийлы 

қосылыстар 

720 720 720 720 720 720 720 

Нитриттар − 370 370 − 370 − − 

Гидразин − − − 40 − 40 80 

Құрғақ қалдық 8000 5500 5500 5500 5500 5500 5500 

рН 1,5 10 10 10 10 10 6 

Органикалық 

заттардың 

құрамы*)
3
 

ХПК, мг/л О 

ВПК, мг/л О 

 

 

 

500 

260 

 

 

 

2800 

940 

 

 

 

2500 

1960 

 

 

 

4900 

3400 

 

 

 

4400 

3100 

 

 

 

4000 

3100 

 

 

 
− 
− 
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50 кесте – Аағынды суларды нейтрализациялағаннан кейін олардың болжамды құрамы 

Көрсеткіш, мг/л Химиялық жууда қолданылатын әдістер 

 Тұз 

қышқылды 

Комплек-

сонды  

Моно-

аммоний-

цитратты 

Фталево-

қышқылды 

НМК 

концен-

траты-

мен  

Дикар- 

бон қыш-

қылды 

Гидразин 

қышқылды 

Хлоридтар 4500 − − − − − − 

Сульфаттар 50 400 400 40 40 40 3000 

Fe
2+

, Fe
3+

 5 15 15 10 10 10 5 

ОП-7, ОП-10 70 70 70 70 70 70 − 

ПБ-5, В-1, В-2 30 − − − − − − 

Каптакс − 15 15 15 15 15 − 

Формальдегид  200 − − − − − − 

Аммонийлы 

қосылыстар 

500 500 500 500 500 280 280 

Нитриттар − 250 250 − 250 − − 

Құрғақ қалдық 10000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

ХПК, мг/л О2 350 1900 1700 3400 3000 3400 2800 

ВПК 180 650 1300 2400 2200-1 2200 − 
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Ағынды суларды залалсыздандырудан кейінгі тазартылған судың 

ортащъша құрамы. 

 

ЖЭО нөсер сулары 

 

ЖЭО жаңбыр канализациясын жобалау кезінде оған жаңбырлы және 

еріген сулардың, сондай-ақ, құрамында мұнай өнімдері мен зиянды химиялық 

қосылыстары бар өндірістік ағындардың шығарылуын болдырмауды көздеу 

қажет. Бұл үшін пайдалану процесінде мұнай өнімдерімен ластануы мүмкін 

электр станциясының аумағындағы учаскелердің қаптамасы болуы тиіс. 

Мұндай суларды бұру мұнай өнімдерімен ластанған ағынды сулар жүйесіне 

жүзеге асырылуы тиіс. 

ЖЭО аумағынан ластанбаған жаңбырлы және еріген сулар өз 

қажеттіліктеріне пайдаланылуы мүмкін: сумен жабдықтаудың айналым 

жүйелерін қоректендіруге, су дайындауда қоректендіруге және т.б. 

 

7.4 Су қоймаларын қорғау 

 

Су пайдалану сипаты бойынша су қоймасының 3 түрі болады. 

1. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ауыз су бастауы 

ретінде қолданылатын және тағам өндіріс өнеркәсібін сумен қамтамасыз етуге 

арналған. 

2. Спорттық жаралар мен мәдени-тұрмыстық бағытта пайдаланылатын. 

3. Балық шаруашылығы мақсатында пайдаланылатын (балықтардың 

бағалы түрлерін арттыру мен қорғау). Сыртқы сулар үшін 570-тен барлық 

артық зиянды заттардың белгісі. 

Сарқынды суды су қоймасына жібермес бұрын санитарлық немесе 

балық шаруашылығы нормативтері қаталдау, әсіресе су қоймаларында бағалы 

балықтар өсірілетін болса. 

Қазіргі заманғы тазалау құрылғылары сарқынды сулардың тазалығын 

95-98%-ға дейін қамтамасыз етеді. Яғни тазалау құрлымдарынан соң су 

қоймасына 5%-дан 2%-ға дейін ластанған заттар түседі. Қазір тіпті осындай да 

жоғары тазалау деңгейі де су қоймасындағы судың қажетті тазалығын 

қамтамасыз ете алады, бұл су қоймаларына сарқынды сулар құйылады. 

Ағыстың төменгі жағына орналасқан кәсіпорындар үшін ағыстың жоғарғы 

жағына орналасқан кәсіпорындардан жіберілген сулар пайданылады. Қазіргі 

заманғы тазалау құрылғыларынан өткен суда ластанған заттар сақталады және 

ол су қоймасына түсерде қосымша таза су қосуды қажет етеді. 

Биологиялық тазалаудан өткен қаланың сарқынды суларының 

гигиеналық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оны 7-14 рет таза сумен 

араластыру керек. 

Өндірістік сарқынды сулармен ластанған су қоймаларын қорғаудың 

радикалды амалы-өндіріс орындарының су пайдалану жүйесін тұйықтау 

айналымына ауыстыру. Бұл жағдайда сарқынды сулар ЖЭС-тің 
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технологиялық циклдарында қайталап пайдалануға жарамды болу үшін өте 

жоғары деңгейде тазалануы керек. Көп жағдайда сарқынды суларды берілген 

технологиялық циклда қайталап қолдану үшін тазалау санитарлық және балық 

шаруашылығы нормалары үшін тазалаудан жеңілірек. 

Энергетикада тазалау құрылымдарының құны негізгі өндіріс бағасына 

қарағанда 3-4%-ды құрайды және тұзды сарқынды суларды тазалау үшін 

буландыру аппараттарын орнатуда 17%-ды құрайды. 

 

Сарқынды сулардың классификациясы және олардың сипаттамасы 

 

ЖЭС- ті эксплуатациялау көп су мөлшерін пайдаланумен байланысты. 

Негізгі бөлігі (90%-дан астам) әртүрлі аппараттарды турбиналардың 

конденсаторлары, май және ауа суытқыштар, қозғалатын механизмдерді 

суыту жүйесінде жұмсалады. 

Сарқынды су – станция циклынан шығатын су легі.  

1-топ: суытылатын сулар, көбінесе сулар жылы ластануды тудырады, 

өйткені оның температурасы су температурасынан 8-10%-ға артық. 

Суға жіберілген жылу су қоймасының экожүйесін бұзбау үшін, суға 

жіберілген қалдықтар санитарлық нормалар бойынша су қоймасының өз 

температурасынан қыс кезінде 5℃-тан, жаз кезінде 3℃-тан артық болмауы 

керек. 

2-топ: мұнай өнімдерімен ластанған сарқынды сулар. Мұнай өнімдері 

(майлар, күкіртті мазуттар, керосин) су қоймаларына ерекше қауіп тудырады 

және кез келген өндіріс орындарының сарқынды суларында болады. 

Мұнай өнімдерінің көзі – мазут  шаруашылығы, бас корпус, 

электротехникалық құрал-жабдықтар (трансформатор, қосымша қызметтер 

(депо, гараж, компрессор бөлімі), ашық бөлім құрылғылары. 

3-топ: Су дайындау құрылғылары мен конденсантты тазалаудың 

сарқынды сулары. 

Су дайындау сызбалары алдын-ала тазалау және НОН ион алмасу, Na-

катионитті сүзгіштер, коагуляция, әктеу, сүзу. 

Сарқынды сулар реагенттер қоймасынан, механикалық сүзгілерді 

жуудан, судан ағартқыштарды тазалаудан, ионитті сүзгілерді 

регенерациялаудан пайда болады. Мұндай сулардың құрамында магнийдің, 

кальцийдің, алюминийдің, темірдің минералды тұздары, қышқылдар мен 

сілтілер бар. Алдын-ала тазалаудан (механикалық сүзу мен ағартқыштар) суға 

әртүрлі қалдықтар-кальций карбонат, темір мен алюминий гидроксиді, 

кремний қышқылы, органикалық заттар, балшық бөлшектері, гилам 

жіберіледі. Бұл суға жіберілген су қоймаларының тұздылығын  арттырады 

және рН көрсеткішін өзгертеді. 

Конденсат тазалаудың сарқыныды сулар су дайындау  құрылғыларынан 

шыққан тұзды судың аз мөлшерін құрайды және аульфонамрін сүзгілер мен 

ион алмасу сүзгілердің регенерациялық қалдықтарынан тұрады. 

4-топ: жылыту қазандықтарының сыртқы бетін жуу ертінділері. 
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Қазандық агрегаттарының күкіртті мазутпен жұмыс істеуде салмақты 

заттар, күкірт қышқылы, токсинді қосындылар - никель, ванадии, мыс, темір 

пайдаланылады. Мазуттың күлі қазандық жылуының бетінде қабат пайда 

болады, онда мазутты жаққан бөлінген күлдің 10%-ы қонады. Коррозиялық 

өнімдер мен күл қабаты түтінді газдың өтуіне арналған РВП-ның қарсылығын 

арттырады, және 10-15 тәуліктен соң оны зиянды күл қабатынан тазалау 

қажет. Жуу ертінділерін зарарсыздандыру бағалы заттар-ванадий мен никель 

қосындыларын құрайтын гилам алумен бірге жүреді. 

Агрегаттың қатты отымен жұмысы кезінде сарқынды суларда 

механикалық қоспалар, ерітілген тұздар, мышьян мен фтор т.б. болады. 

5-топ: жылу күші бар құрылғылардағы консервациялау мен химиялық 

тазалаудан кейінгі ерітінділер. 

Құрал-жабдықтарды жуу мен консервациялау процесінде қолданылған 

реагенттерге байланысты химиялық реакциялар нәтижесінде судың 

құрамында органикалық және минералды қышқылдар, сілтілер, 

комплексондар, сыртқы-белсенді заттар, нитраттар, сонымен қатар жуу 

өнімдері қатты тұздар, темір, мыс, аммоний, Б трилон, ингибиторлар 

(уротропин, каптакс), гидразин, фтор т.б. болады. 

6-топ: қатты отынмен жұмыс істейтін ЖЭС-тердегі гидрокүлді жойғыш 

жүйелердің сулары. 

Әдетте гидравликалық жүйе суды көп қажет етеді. Гидрокүлді 

жойғышта (ГКЖ) суды жұмсау 20-40 /т күлге. Қуаттылығы 400 мВт ЖЭС 

Екібастұз көмірімен жұмыс істейді, онда сағатына 4000 тонна отын жағылады. 

Бұл жағдайда 1600-1700 тоннаға жуық күл түзіледі. Бұл күлді станциядан 

эвакуациялау үшін 8000 /т-дан кем емес су қажет етеді. 

ГКЖ-тың сарқынды суда салмақты бөлшектер, минералды тұздар, 

зиянды қосындылар (Фтор, мышьяк, сынап, ванадий), сілтілер бар. 

Тазартылған судың рН көрсеткіші ГКЖ-тың айналым жүйесінде аса 

үлкен интервал мәні бар: өте қышқылдыдан (Екібастұз көмірі) жоғары 

сілтілікке дейін (эстондық жанғыш сланец). 

ГКЖ-та су қоймасына қалдықтың тасталуында қону жылдамдығы 0,25-

0,75 мм/с-дан артық болған жақтың суға түсуінде су қоймаларында рН-тың 

мәні 6,5-тен 8,5-ке дейінгі мәннен өзгермеуі керек, ал зиянды заттардың 

концентрациясы шекті рұқсат етілген концентрациядан аспауы керек.  

7-топ: Комуналдық-тұрмыстық және шаруашылық сулар. 

8-топ: Отын беретін орындарды гидравикалық тазалау сулары. 

9-топ: ЖЭС территориясынан ағатын жауын және еріген қар сулары, 

яғни жер бетіндегі сарқынды сулар.  

Бұл топтардың сулары өлшенген заттармен, мұнай өнімдерімен, 

тұздармен токсинді қосылыстардың қышқылдарымен ластанады. 

ЖЭС ебас корпусына кірер жерінде, автотранспорттардың тұрақтарында 

химиялық цехтардың қоймаларында реагенттердің (әк, коагулянттар, 

қышқылдар, сілтілер) дұрыс сақталмауында, күштік құрал-жабдықтардың  

жұмысында ластану болады. 
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Бұл суларды сумен қамтамасыз ету жүйесінде құрылымдарда, 

реагенттерді дайындауда айналымдық қажеттіліктерге пайдалануға болады. 

 

7.5 ЖЭС-тің сарқынды суларының табиғи су қоймаларына әсері 

 

Табиғи су қоймалары-тірі организмдердің (жануарлар мен өсімдіктер 

қоғамдастығының күрделі экожүйесі. 

Сарқынды сулардың әсерінен экожүйе өзінің қалыпты жағдайынан 

айрылып, уланып және көбеюден арылып, биоценоздың жойылуына мүмкін 

еді. 

Су қоймасының өздігінен тазалану процестері. 

- қатты дисперстіктің тұну және коллоидтың қосындылардың 

коагуляциясы; 

- органикалық қосындылардың қышқылдану (минерализацияла 

қышқылдар мен негіздердің бейтараптануы); 

- ауыр металдардың иондарының гидролизі; аз еритін гидрокисьтердің 

түзілуі олардың судан бөлінуі; 

- қатты фазаның бөлуінен немесе оның бөлшектерінің суға өтуімен бірге 

жүретін көмірқышқылының тепе-теңдігін орнату. 

Су қоймаларының өздігінен тазалану процестеріне әсер ететін негізгі 

факторлар: 

- су температурасы; 

- қосындылардың минерологиялық құрамы; 

- ауаның  концентрациясы; 

- судың рН көрсеткіші; 

- су қоймаларының өздігінен тазалану процесінің жүруіне кедергі 

жасайтын немесе қиындататын зиянды қосындылардың концентрациясы. 

Тірі организмдер үшін (гидробионттар үшін) рН=605-805 көрсеткіштері 

аса жағымды. Температура химиялық реакциялардың жүру жылдамдығына  

және ауа жеткіліксіздігі, қалпына келтіру жылдамдығына әсер етеді. 

Температураның артуы гибрионттардың көбею процесінің жеделдеуіне, улы 

заттарға тірі ағзалардың сезімталдығын арттыруға әкеледі, судағы оттегінің 

ерігіштігі төмендейді. Температураның +30℃-тан артуында балдырлардың 

өсуі баяулайды, фауна зақымданады, балықтар аз қозғалады және 

тамақтануды  тоқтатады. Температураның кенет өзгеруінен балықтар өледі. 

Мұнай өнімдері: суға керосиннің дәмі мен иісін береді, су бетінде 

майлы дақтар түзіледі, су түбінде тұнба пайда болады. Су бетіндегі плека газ 

алмасу процесін бұзады, суға жарықтың түсуіне кедергі келтіреді, жағалау 

мен өсімдіктерді ластайды. 

Су қоймасында мұнай өнімдерінің күкірт окислы СО мен суға жайылуы 

суда еріген оттегінің мөлшеріне, су температурасына және ондағы 

микроорганизмдердің санына байланысты. Жаз кезінде мұнай өнімдерінің 

пленкасы 5-7 күнде 5-80%-ға жайылады және екінші рет судың ластануына 

бастау болады. 
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Қышқылды және сілтілі сулар судың рН көрсеткішін жайылған 

ауданында өзгертеді. Сілтінің артуында  рН 9,5 балықтардың тері қабаты, 

уылдырығы мен желбезегінің тіндері бұзылады, су өсімдіктері жойылады, су 

қоймасының өздігінен тазалануы нашарлайды. Қышқыл ортада рН 5 

балықтарға улы әсер беріледі. 

Ванадий қосындылары – ағзада жинақталған у, бұл қанайналым 

органдарында, тыныс алу мүшелеріне, жүйке жүйесінде өзгерістер тудырады, 

зат алмасу процесі бұзылады, терісінде аллергиялық бұзылу пайда болады. 

Никель қосындылары – өкпенің тінін бұзады, орталық жүйке жүйесінің 

функциясы бұзылады, асқазан ауруы пайда болады, қан қысымы төмендейді. 

Мыс қосындылары. Жалпы улы әсер. Артық концентрацияда ағзада 

асқазан-ішек жолдарының жұмысы бұзылады. Аз ғана мөлшерде болса да 

балықтар үшін қауіпті. 

Гидразин, фтор, күшәла, сынап қосындылары адам үшін де, су 

қоймаларының фаунасы үшін де зиянды. Ауыз су үшін пайдаланылатын судан 

фтор-ионның анықталған концентрациясы 1-1,5 мг/л болуы керек. 

Концентрациясы аз болсын, көп болсын адам өмірі үшін зиян. 

Нитритер мен нитраттар. Мөлшерден артық нитраттар мен нитриттер 

бар су ауыз су үшін  пайдаланылмауы керек. Бұл ауыр метгемоглобинемияға  

әкеледі. Нитраттарохигртасыздар мен балықтарға кері әсер етеді. Аммиак пен 

аммони тұзысудағы биологиялық процестерді тежейді. Аммоний тұздары 

нитратқа дейін қышқылданады. 

 

Сарқынды суларды тазалау әдістерінің классификациясы 

 

Механикалық әдістер.Қоспалардың тікелей бөліну әдістеріне мыналар 

жатады: 

- торлар мен шілтерлердегі ірі қоспаларды механикалық жою; 

- микросүзу-ұсақ тор;  

- тұндыру мен ағарту; 

- гидроциклондар; 

- центрифералау; 

- флотациялау; 

- сүзгіден өткізу; 

- электрофорез; 

- мембраналық әдістер(кері осмос,электродиализ). 

Сарқынды суларды тазалаудың тәжірбиеде көп қолданылатын әдістері; 

тұндыру,флотациялау, сүзгіден өткізу. 

Физико-химиялық әдістер (судың немесе қосындылардың фазалық 

құрамын өзгерте отырып қосындыларды бөлу). 

Екінші топтағы әдістердің ішінде жиі қолданылатыны сорбция мен 

коагуляция (ионды алмасу). 

Химиялық және физико-химиялық әдістер (Қосындылардың 

химиялық құрамын өзгерте отырып тазалау): 
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- қиын еритін қосындылардың түзілуі-әктелуі т.б.; 

- аз диссоциациялық және кешенді қосылыстардың түзілуі-фосфатталу; 

- жинақталу және жайылу (сілтілерді енгізуде ауыр металдардың 

кешендерінің жойылуы); 

- қышқылдандыру – қалпына келтіру процестері (күшті 

тотықтырғыштармен органикалық және органикалық емес қосылыстардың 

қышқылдануы); 

- суды термиялық өңдеу (ауыр аппараттары, қалдықтардың жануы т.б.). 

Бұл топтардың ішіндегі жиі қолданылатыны: тұндыру, әктеу, жайылу 

және тотықтыру процестері. 

Биохимиялық тазалау микроорганизмдердің кейбір түрлерінің іс-

әрекетіне негізделген, олар органикалық және минералды заттарды 

пайдаланады, олар сарқынды суларда азықтық заттары мен энергия көзі 

ретінде қолданылады. 

 

7.6 Ластанған суларды тазарту әдістері 

 

Ластанған суларды тазарту әдістерін негізгі үш топқа бөлуге болады: 

механикалық (тұндыру, сепарация, сүзгілеу); физика-химиялық 

(коагуляциялау, қышқылдандыру, адсорбция және т.б.); биологиялық. 

Балласты су мен жуушы суды тазарту процесстері осы тәсілдердің 

барлығын да, кейде кейбірін ғана қолдануды ескеруі мүмкін. 

Жерасты мұнай құбырларын, танкерлерді, құюшы және өзге 

жабдықтарды сақтықтың барлық шараларын ескерумен жобалау мен 

пайдалану кезінде апаттарды мүлдем жойып тастау мүмкін емес. Көптеген 

жағдайда олар теңізге мұнайдың төгілуімен жүреді. Сондықтан соңғы кезде 

судың бетінен төгілген мұнайды жинақтау мен жоюға баса назар аударылып 

жүр. 

Акваторийлер мен жағалаулардың ластануымен күрестің бірқатар 

әдістері белгілі. Олардың ішінде ең жиі қолданылатындары келесілер: 

мұнайды механикалық құралдармен тазарту мақсатында ластанған бетті 

бондар мен тарлдармен оқшаулау; байланыстырушы агенттерді қолданумен 

мұнайдың физикалық абсорбциясы, кейіннен оны шығару немесе жағу үшін; 

диспергирлеу, яғни мұнайдың суда ыдырауы немесе таралуын шақыратын 

немесе көмірсутектерді нейтрал өнімдерге түрлендіретін химиялық заттармен 

төгілген мұнайға әсер ету; мұнайды судың бетінде жағу; құрамында мұнай 

өнімдері бар суды микробиологиялық тазарту. 

Бұл тәсілдердің барлығы да өзінің кемшіліктері мен жетістіктеріне ие, 

және де нақты шарттарға байланысты, мысалы, ластану мен апаттардың 

болған (порт, жағажай, ашық теңіз, өзен) орны мен мұнайдың суға түсуінен 

кейін өткен уақыт, жыл мезгілі, теңіздегі жағдай (жел мен тербеліс күші, 

ағымдар сипаты) кешенді түрде немесе жеке қолданылуы мүмкін және т.б. 

Су беттерінен төгілген мұнайды жинау мен жоюға механикалық 

құралдарды пайдалану – теңіздер мен ішкі су қоймаларында жақсы зерттелген 
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және жиі қолданылатын әдіс. Ластанған жерлерді оқшаулау үшін жүзгіш және 

пневматикалық қоршаулардың түрлі типтерін қолданады. Қақпанға түскен 

мұнайды вакуум сораптарымен сорып алуға, айналмалы барабандар, таспалы 

транспортер мен дискілермен жинауға, абсорбирлеуші материалдармен жұту 

және түрлі көптеген жабдықтармен аулауға болады. 

Төгілген мұнаймен күресте кең таралғаны химиялық реагенттер. 

Олардың көбін диспергенттер мен детергенттер ретінде қолданады. Кейбір 

химиялық заттардың сулы мұнайлы эмульсияға әсері мұнайдың ұсақ 

глобулдарының пайда болуына әкеледі, олар суда диспергирленеді, бірсыпыра 

уақыт өтісімен қалған теңіз суларында ыдырайды. Басқа реагенттер гельдер, 

көпіршіктер мен жартылай қатты заттарды қолданады. Сулы мұнайлы 

эмульсияларды беттік-белсенді заттармен (ПАВ) өңдеу кезінде жоюға болады. 

Өңдеу нәтижесінде алынатын майда диспергирленген мұнай 

микробиологиялық жолмен төрт-бес тәулік ішінде қышқылданады. 

ПАВ теңіз беттерінен төгілген мұнайды жою кезінде кең таралды. 

Негізінен оларды түрлі мұнайлы ластанулардың беттеріне түрлі пневатикалық 

таратушылар арқылы катерлер мен вертолеттер арқылы шашады. Кейбір ПАВ 

қолдану алдында сумен немесе түрлі арнайы ерітінділермен араластырылады. 

Оларды ашық теңіздерде ғана емес, порттарда, сонымен қатар жағалауды, 

порттық құрысытар мен танкерлер мен резервуарлардың жүк бөліктерін жуу 

үшін мұнайдан тазарту үшін қолданады. 

Төгілген мұнайды жою үшін оны судың бетінде жағуға болады. 

Маңыздысы, мұнай төгілуінің бірнеше сағаты бойында жағуды бірден 

бастаған жөн, себебі жеңіл фракциялардың ұшпалылығы оны жағуды 

қиындатады. Аса қиындықтар тудыратыны сулы мұнайлы эмульсияның пайда 

болуы. Бірақ табысты жану кезінде де, мұнай толық жанбауы мүмкін, кейде 

шикі мұнайға қарағанда ұсталуы қиын жанбаған масса қалады. Одан басқа, 

мұнайды жағу кезінде оның ағып кетуінің көздерін шектеген жөн. 

Су беттерінен мұнай қалдықтарын жоюдың әдістерінің бірі 

микробиологиялық ыдырауда жатыр. Кейбір бактериялар үшін мұнай қоректік 

орта болып табылады. Бірақ мұнайдың теңіз ортасындағы микробиологиялық 

ыдырауының табиғи жылдамдығы төмен, және мұнайдың зор көлемінің 

ыдырауына уақыттың маңызды бөлігі қажет етіледі. 

Микроорганизмдердің биологиялық белсенділігі температураға 

байланысты және температура ұлғайған сайын биологиялық үрдістердің 

жылдадығы әр 10 °С өседі. Мұнайдың суық аудандарда, суық ағындар 

трассаларында және қысқы мезгілде биологиялық ыдырауы баяулайды. Егер 

27°С кезінде биологиялық ыдырау 2-3 күн ішінде көрінетін болса, 

температураның 20, 10 мен 5°С дейін төмендеуі кезінде мұнайдың 

биологиялық ыдырауы 10, 20 және 40 күнге созылады.  
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51 кесте 

Компонент атауы Класс атауы Құрамы, % 

Жарық фракция 

(300 С дейін) 

Фракцияның төмен құрамымен 0-25 

Фракцияның орташа құрамымен 25-50 

Фракцияның жоғары құрамымен 50-75 

Фракцияның өте жоғары құрамымен 75-100 

Парафиндер Азпарафинді 0-5 

Парафинді 5-10 

Жоғарыпарафинді >10 

Шайырлар Азшайырлы 0-5 

Шайырлы 5-10 

Жоғарышайырлы >10 

Асфальтендер Азасфальтенді 0-1 

Асфальтенді 1-3 

Жоғарыасфальтенді >3 

Асфальт-шайырлы 

заттар 

Азасфальтшайырлы 0-10 

Асфальтшайырлы 10-20 

жоғарыасфальтшайырлы 20-35 

өте жоғарыасфальтшайырлы >35 

 

Мұнайлардың химиялық сипаттамалары бойынша классификациясы: 

жоғары шайырлы (>10%), азасфальтенді(0-1%),  асфальтенді (1-3%), жоғары 

асфальтенді (>3%), азасфальт шайырлы (0-10%), асфальт шайырлы (10-20%), 

жоғары асфальт шайырлы (20-35%), өте жоғары асфальт шайырлы (>35%). 

Технологиялық класификациясы бойынша, құрамындағы күкірт 

бойынша 5 классқа бөлінеді: 

I класс – азкүкіртті мұнайлар, күкірт құрамы 0-ден 0,5% дейін; 

IV класс - орташакүкіртті мұнайлар, күкірт құрамы 0,5%-дан 1% 

дейін ;  

IV класс – күкіртті мұнайлар, күкірт құрамы 1-ден 3% дейін ;  

IV класс - жоғарыкүкіртті, күкірт құрамы 3% жоғары .  

Кейін мұнайды типтері бойынша бөледі – фракция шығысы бойынша 

350°С; топтар – негізі майлардың потенциал құрамы бойынша; топшалар – 

негізгі майлардың тұтқырлығының индексі бойынша. 

 

7.7 Қалдықтарды жою мен пайдалану 

 

Кез келген мұнай объектісінде мұнайдың ластануын жою бойынша 

шараларды дұрыс таңдау үшін мұнайды тасымалдау кезіндегі химиялық және 

физикалық реакцияларды нақты білген жөн. Мұнай мен мұнай өнімдерінің 

сулы орта мен топырақпен байланысының алқышқы сәттерінен күрделі 

түрленулер жүре бастайды, олардың ұзақтығы мен нәтижелері мұнайдың 

қасеиттері мен құрамына, нақты жағдайға байланысты. 
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Төгілген мұнайдың су бетіне таралуы ауырлық күші нәтижесінде жүреді 

және тұтқырлығы мен беттік кернеу күштерімен бақыланады. 1 т мұнайдың 

төгілуінен кейін 10 мин өтісімен ол 50 м радиуста қабат қалыңдығы 100 мм 

акваторийде таралады, кейін жұқа қабаттың (1 мм кем) және 12 км
2 

алаңды 

акваторийді алады. Шикі мұнайдың құрлық бойынша ағуы кезінде ол өзінің 

ұшпалы компоненттерін жоғалтады, ал қалған тұтқыр фракциялар ағу 

процесстерін тежейді. Су ортасындағы мұнай қабығы жел бағыты бойынша 

жел жылдамдығының 3-4% құрайтын, кей кезде жел жылдамдығынан жоғары 

жылдамдықпен қозғалады. 

Бұнда мұнай көмірсутектерінің 15% еріген күйге ауысады. Бұл 

ерітіндіге өту уақытқа созылған, ол беттік сулар гидродинамикалық және 

физика-химиялық шарттарға байланысты. Ерітілген көмірсутектердің суда 

максимал тұрақты концентрациялары 0,3-0,4 мг/м
3
 құрайды. 

Мұнай эмульсияларының пайда болуын негізінен мұнай құрамы мен 

сулы массалардың турбулентті режимімен анықталады. «Мұнайдағы су» типті 

тұрақты эмульсиялардың құрамында 30-дан 80% дейін су бар, бұндай 

эмульсиялар 100 күнге дейін тұра алады, температураның төмендеуінен 

олардың тұрақтылығы өседі. «Судағы мұнай» типті кері эмульсиялар беттік 

кернеу күшінің әсерінен тұрақтылығы аз, судағы мұнайдың суспендирленген 

тамшылары. 

Судың беті мен қабаттарындағы мұнайдың химиялық түрленуі оның 

түсуінен тәулік өтісімен көрінеді, олардың әрекеті көбіне қышқылдандыру 

сипатын алады. Қышқылдандырудың соңғы өнімдері (гидроперекись, фенол, 

карбон қышқылдары, кетон, альдегид және т.б.) судағы жоғары ерігіштікке ие 

және улылығы жоғары (5 тарау). 

Су мен құрлықтары түрлі құрамды бөлшектердің болуы мұнайдың бір 

бөлігінің (30% дейін) жинақталып, су қоймасының түбіне тұнады. Бұл 

үрдістер қарқынды алмасу себептерінен жағалауға жақын маңда белсенді 

жүреді. Бір уақытта биоседиментация үрдісі жүреді, яғни организмдердің 

қалдықтары мен олардың метаболиттерімен мұнайды аулау. Мұнайдың ауыр 

фракциялары топырақтың қалыңдығында және түптегі қалдықтарда көптеген 

айлар мен жылдар бойы сақталуы мүмкін. 

Шайырлы кесектер түріндегі мұнай агрегаттары мұнайдың жеңіл 

фракцияларының булануы мен еруі, эмульгирлеу мен химиялық айналым 

процесстерінің қалдықтары болады. Бұл агрегаттардың пайда болуына 

төгілген мұнайдың 10% кетеді. Агрегаттар өлшемдері 1 мм мен 10 см 

арасында, ал бұндай мұнай агрегаттарының тіршілік ету уақыты 1 айдан 1 

жылға дейін. 

Мұнай қоршаған ортада өзінің бастапқы қабілеттерін жоғалтады, 

көмірсутектер мен түрлі миграциялық қалыптағы құрамы мен физикалық 

қасиеттері радикаль өзгерген фракциялар топтарына бөлінеді. Сулы 

объектілер мен құрлықтағы мұнай ластануларын жою бойынша шараларды 

жүзеге асыру кезінде жоғарыда айтылғандарды ескеру қажет. Мұнай 

төгілуімен күрес жүргізетін қызметтердің қолындағы әдістер мен тәсілдердің 
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қазіргі арсеналы түрлі және бір-бірін жақсы толықтары алатын механикалық, 

химиялық және биологиялық құралдардан тұрады. 

Экологиялық қауіпсіздік позициясынан қарағанда төгілген мұнайды 

жинаудың механикалық тәсілдері қолданымды – оның таралуының шектеу 

мен арнайы мұнай жинау құралдары мен сепарациялық қондырғыларды 

қолдану жолымен. Мұнай ластануының алдын-алудың негізгі техникалық 

құралдары боноқшаулағыштары, қазіргі кезде олардың 150 түрлі белгілі. Олар 

төгілудің алдын-алуып қана қоймай, берілген бетті мұнайдан тазартудың 

тиімді тазартылуын қамтамасыз етеді, ал арнайы сепарациялық бондар 

жинақталған мұнайдың судан тазартылуына әкеледі. Бұндай жұмыстарды 

орындау үшін кең қолданылатындары скиммерлер: олеофильді (дискілі, 

барабанды, щеткалы), құйынды және центрден тепкіш, табалдырықты, құрама 

(мысалы, бір корпустағы олеофильді дискілер мен табалдырықты), 

абсорбционды скиммерлер (вертикаль мен горизонталь), мұнай мен мұнай 

өнімдерін жинақтау принциптерімен ерекшеленеді. 

 Мұнайды жұтудың түрлі қабілеттеріне ие түрлі материалдарды 

қолдануға негізделген әдістер де қолданылады. Суда ең тиімділері жүзгіш 

сорбенттер (тығыздығы 1000 кг/м
3 

кем емес): табиғи - шымтезек, мүк, шөп, 

сабан, үзінді – және жасанды - полиуретан, резеңке, целлюлоза, кокс және 

гранулалар мен таспаша түрінде шығарылатын өзге материалдар. 

Гранулаланған сорбенттер материалдыларға қарағанда анағұрлым тиімді, 

оларды үлкен алаңдарды мұнай ластануларын жою үшін қолданылады. 

Жасанды сорбенттердің табиғилармен салыстырғандағы жетістігі 

регенерациядан кейін қайта пайдалану мүмкіндігі.  

Минерал сорбенттер ұнтақ тәріздес түрде шығарылады. Беттік суларды 

тазартуда кең қолданысқа обсидианды (вулканикалық шыны) күйдіру кезінде 

алынатын перлит шықты. Көбіршіктенген перлитты кремнеорганикалық 

заттармен гидрофобизациялау оның мұнай сыйымдылығын 3-4 есе ұлғайтады, 

ал перлитты мұнайлық ластану қабатына енгізу мұнайды жұту уақытын 6-8 

есе кеміту мүмкін. Модицикацияланған карбонатты ұнтақ ретіндегі сорбент 

шығарылады, бұнда модификатор ретінде полимерлі шайыр мен битумның 

тең дәрежеде қоспасы, нәтижесінде ұнтақ массасының 0,5-1,5% алады.  

Бірақ минерал сорбенттер бір рет қана қолданылады және олардың 

сорбциялық сыйымдылығы салыстырмалы төмен. Ластанған судың бетіне 

суға қатысты тығыздығы су тығыздығынан аз және мұнайға қатысты адгезивті 

қабілеті бар олеофильді материалдардан жасалған жұтушы бөлшектер 

салынады. Жұтушы бөлшектер жабысқан мұнаймен бірге жанып, немесе 

мұнайды сорбенттерден механикалық тәсілдермен бөледі. Полимер 

сорбенттер ретінде түрлі шайырлар қолданылады, мысалы, тақтатасты шайыр; 

сонымен қатар феноформальдегидті шайыр, ұнтақ жасаушы мен қатырғыштан 

қоспа жасап, қолданылады. Бұл қоспаны мұнаймен ластанған кез келген бетке 

жаққанда, тығыз паста тәріздес масса пайда болады, нәтижесінде оны кез 

келген механикалық тәсілмен жоюға болады. Мұнайды меншікті жұту 

сорбенттеің бастапқы массасы бірлігіне 20 бірлік құрайды.  
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Өсімдік шығу тегі бар қатты сорбенттер - бұл үзінділер. Ағаш 

үзінділерінің сапасын жоғарылату үшін оларды гидрофобты толықтырғыш 

ерітіндісімен сіңдірілген, жеке жағдайларда ағаш үзінділері минерал 

сорбенттермен (каолин, бетонит, тальк және т.б.) құрама жасайды. Сорбент 

ретінде модификацияланған шымтезек таралады. Ол үшін минерал 

қозғалмалы иондарды органикалықпен ауыстырады, модифицирлеуді су 

ортасындағы ионды алмасы әдісімен жүргізіледі. Модификациялық 

шымтезекпен мұнайды тазарту дәрежесі 90% құрайды, бұндай шымтезек 

өзінің сорбциялық белсенділігін жоғалтпайды. Құрама жұтқыштар жасайды. 

Осылайша, пенополиуретан массасын гидрофобты қабаттары арасында 

орналастырады, талшықты қабатқа бос ауыстырады, себебі жұтқыш тиімділігі 

кемиді. Құрама жұтушылардың жұтушы қабілеті ауыр және жеңіл мұнайлар 

үшін, қабық қалыңдығына байланысты, 2-6 кг/кг құрайды, қолдану жиілігі 30 

есе. 

Мұнай төгілуі кезінде жою үшін практикалық қолданылуға рұқсат етілген 

және келісім берілген химиялық заттар мен препараттар тізімі 200 атаудан 

артық. Химиялық құрамы, қасиеттері мен мәні бойынша олар келесі топтарға 

бөлінеді: 

1) мұнайды тарату (диспергирование) мен оның ыдырауын үдету 

мақсатымен мұнай эмульсияларын жасау үшін эмульгаторы; 

2) «мұнайдағы су» типті тұрақты эмульсияларды ыдырату үшін 

деэмульгаторлар; 

3) мұнайға қатты немесе гель тәріздес консистенция беріп, кейін 

механикалық жою үшін қажетті қатырушылар; 

4) жағалау мен жағажай учаскелерінен мұнай дақтары, қабықшалары 

мен жабындарын жуу үшін жуушы; 

5) кей жағдайларда төгілген мұнайды түбіне батыру үшін 

тұндыратын; 

6) ерекше жағдайларда теңіз беттеріндегі мұнайды жағу үшін 

препараттар. 

Мұнаймен ластануды жою үшін әдістер мен химиялық құралдар 

арасында басты орынды диспергирлеуші агенттер, олардың құрамына 

ерітінділер қоспасы мен беттік-белсенді заттар (ББЗ) кіреді. Химиялық 

құрылымының ерекшелігі мен беттік кернеуді кеміту қабілетіне байланысты 

мүнай мен су шекарасында ББЗ судағы мұнай тамшыларын тұрақтандырып, 

осылайша мұнайды эмульгирлейді және диспергирлейді. 

Бұнда теңіз бен жағалау бетінде мұнай қабықшаларының пайда болуы 

мүмкіндігі жойылады және мұнайдың химиялық және микробиологиялық 

ыдырау процестері үдейді. ББЗ негізіндегі кейбір препараттар мұнайды 

диспергирлеу ғана емес, оны жою мен шектеудің түрлі қызметтік қасиеттеріне 

ие. Олардың кейбірі өндірістік масштабтарды синтезделеді да, апаттық 

жағдайларда қолданылады. Бірақ бұндай препараттарды практикалық 

қолданудың тәжірибесі, соның ішінде мұнай төгілуінің алдын-алу 

нәтижесінде берілген мақсаттар үшін химиялық заттарды тиімді қолданудың 



227 

күрделі қиындықтар туатынын көрсетті – барлық апаттық жағдайлардың 

стандартты сүлбелер мен процедуралар болмағанда барлық түрлері үшін 

келеді.  

Мұнай төгілуінің алдын-алу үшін химиялық заттардың тиімділігін 

кемітетін басты себептер мен факторларға жататындар:  

- төгілу орнының алыстығы мен табиғат жағдайларынан қажетті 

химиялық препараттар жылдам қолдануының мүмкінсіздігі; 

- кең мұнай өрістері мен қабықтарын немесе жоғары тұтқырлығы бар 

тұрақты сулы мұнайлы эмульсиялар;  

- мұнайлы төгілу бетінде мұнайдың қарқынды таралуы үшін оптимал 

саны мен қатынасында диспергенттің таралуы қиындықтары; 

- ауыр мұнайлар таралуы жағдайында, сонымен қатар «желденген» 

(табиғи факторлар әсерінен өзгерген) мұнай қалдықтарының химиялық 

өңделуі кезінде диспергирлеуші эффектісінің маңызының аздығы; 

- диспергенттер тиімділігінің төгілген мұнайдың құрамы мен қасиеті 

мен қоршаған ортаның температурасы мен турбуленттілігі секілді 

параметрлеріне байланысы.  

Төгілген диспергирленбеген судағы мұнайдан, әсіресе ол жағаға жетіп, 

жағалау аймағымен байланысқа түскенде, ашық суларда мұнайдың таралуы 

үшін химиялық құралдарды қолдану кезінде мүмкін зардаптардан, 

экологиялық зардаптары тым жоғары. Диспергенттерді пайдалану кішігірім 

мұнай төгілуін құрлықта жою үшін тиімді пайдаланады, химиялық 

құралдарды жылдам жеткізудің мүмкіндігі бар. 

Соңғы кездері теңіз бен жағалау беттерінде мұнайды жағу жолымен 

мұнай төгілуінің алдын-алу тәсілдеріне қызығушылық күшейеді. Мұнайды 

жағудан жағымды тиімділікті табудың басқаларымен салыстырғанда 

жетістіктері. Алыс аудандар мен мұз жағдайында апаттық жағдайларды жою 

үшін тиімді болатыны мұнайды жағу мен жануын ұстап тұру үшін арнайы 

препараттар мен әдістерінің түрлі табиғи жағдайларында сынаулар өткізу. 

Тұтқырлығы төмен мұнай су бетінде ағады, бұл оның жануын (ұшпалы және 

жылдам жанатын фракциялардың жылдам булануынан) нашарлатады.  

Мұнайдың беттерде жануының тиімділігін жоғарылату үшін жануды 

ұстап тұратын өзіндік жанатын арнайы химиялық құралдар (карбидтер, 

целлюлоза қалдықтар, силиконмен өңделген сабан, ағаш үзіктер) 

қолданылады. Бірақ жоғарыда аталған заттардың ешбірі ұзақ уақыт бойы 

жануын ұстап тұра алмайды. Жағу әдістері, көрші объектілерде өрттің 

болмауының мүмкіндігі толық дәлелденген жағдайда ғана мұнай ластануымен 

күресте пайдалануға болатын әдіс. 

Мұнайдың ағып кетуін жоюдың микробиологиялық тәсілдерінің 

қарқынды іздестірілуі жүргізіліп жатыр. Бұл әдістердің басты идеясы 

микроорганизмдердің кейбір түрлерінің мұнай көмірсутектерді тамақтық 

субстрат ретінде қолданып, сәйкес жағдайда белсенді ыдырататын қабілетіне 

негізделген. Бұл су қоймалары мен құрлықтарда тұрақты болып отырады және 

табиғат процестерінің өзіндік тазару қарқындылығын анықтайды. Мұнай 
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ыдырауының тиімді ыдырауыны микроорганизмдермен өзара әрекеттесуінің 

алғашқы күнінде жүзеге асырылады: судың қалыпты температурасы мен 

оттегімен жеткілікті қанығуы кезінде микроорганизмдер мұнайды күніне 

беттің 2 г/м
2
 жылдамдығымен қышқылдандырады. Төмен температуралар 

кезінде бактериалды қышқылдандыру баяу жүреді және мұнай ұзақ уақыт 

бойы сақталады. 

Су қоймалары мен жағалауда мұнай төгілуі үшін микробиологиялық 

құралдарды қолдану ешқандай нәтиже бермейді, немесе табиғи факторлардың 

әсерінен мұнай деградациясы аймағында көрінбейтін эффектіні көрмейді. 

Мұнаймен ластануды жою үшін микробиологиялық тәсілдерді таңдау 

қиындықтары мұнайдың көпкомпонентті құрамы, микробты қоғамдастықтар 

арнайылығы мен олардың мұнайды қышқылдандырушы қабілетінің қоршаған 

орта факторларына байланысынан шығады. Бірақ бұл бағыттағы ізденістер әлі 

де жалғасып келеді.  

Біздің тұрғын ортамызды ластайтын аса қауіпті заттарының бірі мұнай 

мен оны өңдеу өнімдері (3000 атауы), олардың көбі кез келген тірі организмдер 

үшін улы. Бұндай ластанулардың алдын-алу – қазіргі жағдайдың күрделі және 

көпжоспарлы техникалық мәселелері. Мұнайдың төгілуі мен олардың 

зардаптарын жоюмен күресу тәсілдерінің бірсыпырасы жинақталды.  

Ресейдің топырағының физика-химиялық сипаттамалары мен климатты 

шарттары әртүрлі және оптимал варианттарын таңдауға дифференцирленген 

жақындықты талап етеді: 

1) Биоремедиация - топырақтың жоғарғы бетінде ғана мұнай 

ластануларды кемітуге мүмкіндік беретін мұнай ыдырататын бактериялар-

биодеструкторларды қолдану; бұл үрдіс 2-3 маусымды алады да маңызды 

шектеулерге ие, себебі топырақ температурасы +15℃ жоғары болмағаны жөн. 

2) Фитомелиорация – топырақ микрофлорасын белсендіретін мұнайға 

тұрақты өсімдіктер – жоңышқа, қымыздық, қияқ және басқаларды салу 

жолымен мұнайды жою, тек жазғы мезгілде ғана қолданылады, себебі грунт 

суларының көтерілуі кезінде қосымша ластану жүруі мүмкін; бұл әдіс 

ластанған топырақ рекультивациясының соңғы кезеңінде ғана жақсы. 

Осылайша, алғашқы кезеңдерде топырақ үшін басты рөл тазарту 

әдістерінің механикалық (топырақ қабатын алу) мен физика-химиялық (жағу, 

топырақты жуу, ерітінділер экстракциясы мен сорбция) түрлеріне беріледі. 

Бірақ топырақтың ластауларын сапалы тазартылуы сұйық ластаушылардың 

жылдам жұту мен технологиялық қарапайымдылығымен назар аударатын 

түрлі сорбенттерді қолданусыз жүрмейді. Осылайша, мысалы, әк пен 

модификатордан (әктеу кезінде гидрофобты қабілетті беру үшін) тұратын 

«Эконафт» арнайы сорбенті, сұйық және паста тәріздес мұнайт қалдықтарын 

зарарсыздандырады және жояды. Өшіру кезінде (СаО әк пен MgO магний 

оксиды) минерал сорбенттер оксидтері өзінің меншікті бетін 15-30 есе ұлғайта 

алады, органикалық қосылыстар, негізінен, көмірсутекті жұту қабілетіне ие 

көлемді затқа айнала алады. Арнайы қосқышта мұнай- майқалдықтары 

«Эконафтпен» өңделіп, соңғысының құрамындағы модификатор (сілтілі-жер 
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металлының оксиды) гидроксидке айналады. Мұнай өнімдері тепе-тең 

абсорбирленеді, сақтау кезінде ұсақ гранулалар - әктік капсулаларға 

келтірілген мұнайдың микробөлшектері құрғақ және тұрақты зат пайда 

болады. Апат орнына препарат дайын күйінде немесе дәл пайдалану алдында 

дайындалу мүмкін. 

Топырақтың мұнайлы ластануынан табиғи өзіндік тазаруы мен 

рекультвациялық үрдістер үзіліссіз биохимиялық үрдістер болады. 

Топырақтың өзіндік тазаруы процессі табиғи микрофлораның әсерінен ұзақ 

(10-25 жылдан аса) және мұнай мен топырақтың физика-химиялық 

қасиеттеріне байланысты. Бұл кезеңнің 5-7 жылға қысқаруы жоғарыда аталған 

биологиялық рекультивация мен агротехникалық шараларды (қопсыту, 

сорбенттер мен тыңайтқыштарды енгізу) қолданумен жүзеге асырады. Бұнда 

топырақтың сулы-ауалы режимі жақсарады және биогенділігі өседі, мұнайдың 

ыдырау уақыты кемиі және топырақтың мұнай өнімдерінен тазаруы 

жеделдейді. Көмірсутектердің ыдырауы температураға (оптимал 37ºС), ал 

ыдырау жылдамдығы– топырақтың қышқылды-негізгі қасиеттеріне 

байланысты (оптимал рН). Топырақтың мұнайдан тазаруы процесіндегі басты 

рөлді топырақ микроорганизмдері алады және олардың өмірлік әрекеті үшін 

шарттар жасауды биоыдырауды үдетеді.  

Мұнайдың топыраққа өткеннен кейін 3 ай ішінде негізгі массасы 

жоғалады. Кейін үрдіс баяулайды, бірақ мұнай концентрациясының 

өзгеруімен оның құрамы да өзгереді, бәрінен бұрын нафтен фракциясы 

жоғалады (95% дейін бір жыл ішінде деградацияға ұшырайды), кейін 

қалғандары. Топырақты мұнайдан тазарту процестерін жаңбыр қалдықтары 

ұлғайтады, оны жуып шаю жағдайынан мұнайдың жоғарғы қабатында 

концентрациясын кемітеді. Мұнай өнімдерінің ауыр фракциялары топырақта 

тұрақты болады және деструктивті өзгерістерге ұшырамайды. Қалдық мұнай 

химиялық құрамы бойынша аналық жынысты битумнан тұрады, бұнда 

процесс аяқталған болып саналады, ал мақсатқа жеткен болады.  

Әр мұнайды өңдейтін және мұнайды өндіретін өнеркәсіп бар 

аудандарда, бұларда барлық технологиялық үрдістер (барлау, бұрғылау, 

мұнай ұңғымасын пайдалану, мұнайды сақтау, тасымалдау мен өңдеу) 

қоршаған орта ластауының басты себептерінің бірі бола алады. Оған 

жататындар: топырақтың жер қабатын бұзу, бұрғылау процесінде жуушы 

сұйықтармен су қоймаларын, топырақ, жерасты суларына жағымсыз әсер, 

қатпар қысымын ұстап тұру үшін сулы горизонттарға тасымалдау үшін 

хлоридты ірітінді мен өндірістік ағындарды қолдану; бұрғылаудың мүмкін 

қалдықтарын жинақтау (шлам, бұрғылама ағынды сулар, өңделген бұрғылама 

ерітінді). Мұнай ұңғымасын бұрғылау кезінде топырақтың ластаушылары 

ретінде ұңғыманың бетіне шламды шығаратын жуушы сұйықтар, ерітіндінің 

реологиялық параметрлерін жақсарту мақсатымен жуушы сұйықтар үшін 

қолданылатын химиялық реагенттер. 

Жуушы сұйықтықтар үш көрсеткіш бойынша сарапталады: 

- негізі бойынша (сулы, мұнайлы, эмульсиялық); 
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- тығыздығы бойынша (жеңілдетілген – тығыздығы 1,08 г/см кем емес, 

қалыпты – тығыздығы 1,08 ден 1,26 г/см дейін және ауырлатылған - 

тығыздығы 1,26 г/см
3 
артық); 

- температура тұрақтылығы, төмен температуралы 90 °С дейін, 

шектеулі термотұрақты 140 °С дейін және термотұрақты 220 °С дейін. 

Мұнай негізді бұрғылама ерітінділер технологиялық көрсеткіштер мен 

температура термотұрақтылықпен сипатталса да, маңызды зардапқа келтіреді. 

Құрамына кіретін мұнай мен дизель отыны жою кезінде қосымша қиындықтар 

тудыратын шламды ластайды және мұнай өнімдері, топырақ пен су 

қоймасына түсіп, биожүйенің экологиялық тепе-теңдігін бұзады. 

Қазіргі бұрғылама ерітіндісінде қолданылатын химиялық реагенттердің 

көбісі улы заттар тобына жатады (тура немесе жанама әрекеті). Улылық 

деңгейі мен кумулятивті қабілеті бойынша берілген реагенттер 

классификациясы, көптеген реагенттердің улылығының зерттелмеуіне 

байланысты күрделенеді. 

52 кесте жуушы сұйықтар үшін қолданылатын кең таралған улы 

химиялық реагенттердің тізімі беріледі. Улылықтың дәрежесіне ие бұрғылама 

ерітінділерін даярлауға қолданылатын материалдар – құрамында сілті, фенол, 

хром мен магний бар. 

Осылайша, мұнай газ саласы, мемлекеттік бюджетты қалыптастырудың 

басты көзі болуымен қатар, шикізат пен өнімнің спецификациясына 

байланысты және жоғары технологиялық сонымен қатар өрт қауіпті 

үрдістерді қолданумен экологиялық қауіптілік аймағын жоғарылуының 

аймағы болады. 

Мұнайдың топырақ пен жерасты суларын ластаудан қорғауда алдыңғы 

шекте ластанудың алдын-алу шаралары үшін профилактикалық шаралар 

маңызды орын алады. Ластану ошақтарының алдын-алу қаражат пен уақыттың 

шығындарын талап етеді. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғат ресурстарын 

рационалды пайдалану, табиғатты қорғау позициялары жағынан оптимал 

бұрғылаудың, мұнайды өңдеу мен өндірудің технологиялық сүлбелерін жасауға 

бағытталуы керек. 

«Қара алтын» бағасы – бұл мұнайдың әр баррелі үшін төленетін доллар 

құны ғана емес, бұл мұнай қабығымен ластанған өзендер мен су қоймалары, 

бұрғылама алаңдары мен мұнай құбырлары құрылысы үшін шабылған 

ормандар, қалалардағы қара смог. Қазіргі табыс бағасы – бұл табиғатты қалпына 

келтіруге кететін ертеңгі көлемді шығындар. 

Қалалар мен ауылдардың жанындағы мұнай мен газды өндіру бойынша 

технологиялық процесстерінің қарқындылығынан берілген өндірістерді 

орналастыруға қойылатын экологиялық талаптар қиындатылды. Бұл қоршаған 

ортаға зиянды заттардың апаттық тасталуын болдырмау мақсатында олардың 

қызметінің жоғары сенімділігін қамтамасыз ету мүмкіндігі. Сонымен қатар 

энерготехнологиялар, экономика мен экология талаптарын ескерумен әр 

агрегат пен барлық технологиялық сүлбелердің оптимал жұмысын 

ұйымдастыру маңызды. Материалды ресурстардың тиімді пайдалануын және 
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зиянды заттардың тастаулары мен мүмкін қалдықтарын толық жойылуын 

қамтамасыз ететін аппараттар, реакторлар және т.б. жүктеменің оптимал 

таралуы. 

 

52 кесте – Бұрғылама ерітінділерін жасауда қолданылатын улы 

химиялық реагенттер  

Реагент Қолданылатын 

концентрация, % 

Мәні 

Көмірсілтілі реагент 

(УЩР) 

0,5-1,0 Су берілуін төмендету 

Гипан 0,2-2,0 - " - 

Хлорлы кальций 0,1-10 Саз 

диспергациясының 

ингибиторы 

Бишофит до 40 - " - 

Хлорлы натрий 0,5-2,0 - " - 

Сұйық шыны 2,0-5,0 - " - 

Хромлық 0,05-0,2 Термостабилизатор 

Кальцинирленген 0,3-0,5 Са мен Mg иондарын 

Сода байланыстыру; 

рН реттеушісі 

Майлау 1,0-2,0 Майлау қосындысы 

 

Мұнай өндіру өндірісінің барлық циклының, оған дайын мұнай 

өнімдерін сақтау мен өңдеу, негізгі өндіріс қалдықтарынан қосымша өнімдер 

жасау да кіреді, экологиялық мәселелерін шешуге кешенді жақындық жасаған 

жөн.Осының ішіне міндетті түрде кіруі қажет: 

- барлық өндірістің экологиялық қауіпсіздігін деңгейін жоғарылату 

әдістерін жасау мен енгізу; 
- барлық өндірістік территорияның ауа ортасының газдалуы мен су 

бассейнінің ластануын сынама зерттеу; 

- әрекеттегі өндіріс технологияларын интенсификациялау мен мұнай 

өнімдерінің өздерінің физика-химиялық қасиеттерін реттеу; 

- жақсартылған экологиялық сипаттамалары бар отын өндірісі үшін 

кәсіпорындардың жабдықтарын реконструкциялау мен жетілдіру; 

- суды тұтыну мен отын-энергетикалық ресурстарды рационалды 

пайдалану; 

- кәсіпорынның экологиялық қауіпсіздігін ескерумен өндірістің 

басқару жүйесін жетілдіру; 

- экологиялық кернеулікті талдау мен өндірістік толық қателікті 

бағалау. Қоршаған ортаны қорғау мониторингі жүйесінің негізіне өндірістік 

объектінің (метеожағдайды ескерумен) ауа және су бассейнінің күйін үзіліссіз 

бақылау жатады. Ластау көздерін анықтау, қауіпті және апаттық 
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жағдайлардың алдын-алу мен технологиялық процестерді басқаруға 

оперативті басшылық жасау бойынша шаралар тұрақты өткізілуі керек. 

Бұл өндірістік территориясы мен санитарлы-қорғаныс аймақтарындағы 

ауадағы көмірсутек құрамының карталарын жасауға және оларды 

есептеулермен дәлелдеуге (нормативтерге сәйкес) қажеттілік тудырады. 

Жоғарыда аталғандардың бәрі де алымның бақылаушы нүктелерінің оптимал 

жүйесін ұйымдастыру үшін негіз болу ғана емес, берілген мұнайды өндіретін 

кәсіпорын айналасындағы барлық ауалық орта мен барлық су бассейнінің 

экологиялық мониторингісін енгізуге негіз болады. 

 

7.8 Пиролиз 

 

Пиролиз – жоғары бағалы олефинді көмірсутектерді негізделген жоғары 

температуралық процесс. Мұнай өндеудің термиялық жүйесінің ең қатаңы 

болып табылады. Бастапқыда пиролиз этилен өндіру үшін ғана 

қолданылған,қазіргі кезде пропилен, бутадиен, бензол және басқа да өнімдер 

шығаруда кеңінен пайдалынылады. Пиролизге этан мен пропан ғана 

қолданылатындықтан, табиғи газдар пиролиз үшін төменгі бағалы шикізат 

болып саналады. Пиролиз процесі атмосфералық қысыммен шамалас 

қысымда жүргізіледі, ал парциалды қысымды шикізатты су буымен 

араластыру арқылы басқарады. Пиролиз кезінде пиролиз газы мен пиролиздің 

сұйық өнімдері (пиролиз шайыры) түзіледі. Пиролиз газында көлемдегі түрлі 

заттар бар. Оның құрамы пиролиз температурасына реакция аймағында болу 

уақытына (әрекеттесу уақыты) және бастапқы шикізат сапасына байланысты. 

Әрекеттесу уақыты ұзақ болғанда (2-3 секундтан жоғары) шикізат сипаты 

пиролиз газының құрамына айтарлықтай әсер етпейді. 

 

8 Мұнай-газ өндірісі кәсіпорындары әрекетінің атмосфера құрамы 

мен үрдістеріне әсері 

 

Ресейдегі мұнай құбырындағы ең ірі апат 1994 жылдың тамызында 15 

жыл бұрын Коми Республикасының Усин ауданында болды.  

Мұнай апаттары кейін де болған, мысалы, 2005 жылдың маусымында 

Тверь облысында Балтық елдеріне бара жатқан мазуты бар 26 цистерна 

төңкеріліп қалды. Қатты топыраққа қатты, тым қою, иісі артық түріндегі 600 т 

мазут төгілді. Теміржол жұмысшылары бұл апатты өз күштерімен жоя 

алмады. ТЖМ мазутты қатты массаға байланыстыратын химиялық заттарды 

шашатын самолеттер мен вертолеттерді 4 күнге ұстап қалды. Осы кезде 

топыраққа сіңген улы субстрат Мәскеу өзеніне енетін Вазува өзеніне түседі. 

Мұнай апатының көлемі мен оның ардаптары зор болды. Сәйкес жағдайда 

мұнай саласының кәсіпорындары түрлі улы мәндегі қауіпті заттармен 

ластайтыны белгілі.  

Әрине, адам атмосфераны мыңжылдықтар бойы ластап келеді, бірақ 

отынды пайдаланудың зардаптары маңызды болған жоқ. Түтін тыныс алуға 
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бөгет жасап, күл үйлердің қабырғасына жабысатын болса да, жылу таза 

ауадан да артық. Ауаның ластануы зор мәселеге әкелмегені адамдардың таза 

табиғи ортада кішігірім топтармен өмір сүруі. Осы жағдай ХIХ ғ. дейін болды. 

Кейінгі 100 жыл ішінде ғана өндірістің дамуымен адамның қиялына кірмеген 

өндірістік үрдістер дами бастады. Жағдайды ушықтырғаны тұрғын халқы 20 

млн адамнан артық миллионер-қалалардың (Мехико, Шанхай, Дели, Нью-

Йорк сияқты) пайда болуы. Бұл қалалардың өсуін тоқтату мүмкін емес. 

Әрине, планета ауасының жалпы ластануында табиғи орта ластану 

көздері ретінде үлкен қалалардың үлесі әртүрлі – қала өлшеміне ғана емес, 

орналасу орнына да байланысты. Ауаның аса зор ластайтыны өндірістік 

өнеркәсіп екені белгілі, мысалы, ауаға түтінмен бірге күкіртті SO2 мен 

көміртегіқышқылды СО2 газдарын тастайтын көмір мен мұнайдағы 

электрстанциялары. Зиянды газдар ауаға отынды өндіріс қажеттілігі үшін ғана 

жағудан емес, үйлерді жылыту, көлік жұмысы, тұрғын және өндірістік 

қалдықтарды нәтижесінде де түседі. 

Атмосфералық ластаушыларды бастапқы (атмосфераға бірден түсетін) 

және қосымша (соңғылардың атмосферада айналымының нәтижесі болатын) 

деп бөлуге болады. Қалдықтарды өңдеу кезінде түсетін күкіртті газ 

атмосферада күкіртті ангидридке SO3 қышқылданады, ол су булармен 

әрекеттесіп, күкіртті қышқыл түзеді. Ластаушы заттар мен атмосфераның 

түрлі компоненттері арасындағы химиялық, фотохимиялық, физика-химиялық 

реакциялар нәтижесінде көптеген өнімдер пайда болады. Осылайша, 

планетаның негізгі ластаушы көздері, әлемдегі өндірілетін қатты және сұйық 

отынның 70% тұтынатын жылулық электр станциялар, металлургиялық және 

химиялық кәсіпорындар болып саналады. Осылар «пирогенді» шығу тегі бар 

зиянды заттардың көбін береді. Ресейдің әр оныншы қаласы барлық табиғи 

аймақтардың жоғары ластану деңгейіне ие, бұл қалаларда 50 млн жуық адам 

тұрады. Тұрғындары миллионнан асатын барлық қалалар, соның ішінде 

Санкт-Петербург пен Мәскеу экологиялық жайсыздықтың 1 категориясы - 

«тым жоғары» және II категориясына - «өте жоғары» жатуы қажет. Негізінен 

алғанда, бұлар экологиялық жағынан алғанда аса қауіпті – химия және 

мұнайхимия салаларының ірі өндірістік орталықтар. Мұнай саласы 

кәсіпорындары қоршаған ортаны түрлі улылық мәні бар заттармен ластайды. 

Ластаушылар құрамында, өзіндік көміртегілісутектер мен оларды өндіру 

өнімдерінен өзге, католизаторлар мен ингибиторлар, сілтілер мен қышқылдар 

және де мұнай мен мұнай өнімдерінің химиялық түрленуінің өнімдері бар. 

Газтәрізді, зиянды заттардың қоршаған ортада болу уақыты бірнеше 

сағаттан бірнеше тәулікке дейін. Аэрозоль ингредиенттері, жер үстінде тұнып, 

маңызды көлемде жинақталуы мүмкін. Атмосфера, литосфера, 

гидросферадағы зиянды заттардың болуы смог, топырақ эрозиясы, флораның 

жойылуына әкеледі, сонымен қатар адамдағы ісік ауруларының пайда 

болуына соғады. 

Қосылыстардың түрлі топтарын қарастырамыз. 



234 

Көміртегілі сутектер. Мұнай өнімдері мен бөлінетін газдардың 

улылығы олардың құрамына енетін көміртегілісутектер анықтайды. Ауыр 

бензиндер жеңілдерге қарағанда зияндылығы аз болады, және 

көміртегілісутектер қоспасы улылығы қоспаның түрлі компоненттерінің 

улылығынан жоғары. Мұнай өнімдерінің улылығы күкіртті мұнайды өндіру 

кезінде өседі, ең зияндысы көміртегілісутектер мен күкірттісутектер 

қосындысы болып табылады. Бұндай әсер оларды жеке қарастырудан гөрі, 

жылдам көрінеді. Көміртегілісутектердің күкірттісутектермен қосылып 

жасаған әсерінен біріншіден, орталық нерв жүйесі зардап шегеді, адамның 

вегетативті нерв жүйесінің жоғарғы орталығы болып саналатын ми зардап 

шегеді. 

Көміртегілісутектер жүрек-тамыр жүйесі мен гематологиялық 

көрсеткіштерге де (гемоглобин мен эритроциттер құрамы кемиді) әсер етеді. 

Бауырдың зақымдануы, организмнің эндокринді аппаратындағы 

бұзушылықтар болуы мүмкін. Шикі мұнай буларының әрекеті оның құрамына 

байланысты, және ароматикалық көміртегілісутекі бар мұнай бензиндерге 

жақын. Шикі мұнай булары усыз, аса зиянды әсер ететіні адам терісінің сұйық 

мұнаймен әрекеттесуі (дерматит пен экзема). 

Бензин тыныс алу жолдары арқылы түседі немесе асқазан-ішек 

трактысы арқылы қанға сіңіріледі (теріден сіңірілу қабілеті нашар). 

Бензиннің адам организміне әрекет етудің негізінде оның майлар мен 

липидтерді еріту қабілеті жатыр. Бензин орталық нерв жүйесі мен тері 

жабынын зақымдайды, кей кезде асқын улануларға әкеледі, олардың арты 

өлімге тартуы да мүмкін. Бензиннің барлық түрлері адамның жүрек-қан 

тамыры жүйесі мен алмасу процесстеріне маңызды болар әсер етуі мүмкін. 

Бас миының қыртысы адамның барлық органдары мен организмнің әрекетіне 

әсер етеді, оның қоршаған орта шарттарына бейімделуін, сезім органдарының 

қызметін қадағалауды жүзеге асырады. Иіс сезу анализаторының 

рецепторларының тітіркенуі бас миының қыртысы қозуды тудырады, көру 

мен есту органдарын үрдіске енгізеді. Бензинмен улану кезіндегі адамның 

күйі ішіп алған адамның күйін меңзейді. Асқын уланулар ауадағы бензин 

булары концентрациясы 0,005-0,010 мг/м
3 

жеткенде көрінеді, 0,040 мг/м
3
 

концентрация кезінде бірден өліп кете алады. Бензин буларымен жиі 

қайталама уланулары кезінде асқын нерв бұзылулары дамиды. Бірақ көптеген 

аз көлемнің әсері кезінде үйрену байқалады, бұл сезімталдықтың төмендуімен 

байланысты. Керосинның жалпы әсері бензинның әсеріне ұқсас, бірақ оның 

буларының шырышты қоздырушы әсері қаттырақ көрінеді. Керосин булары 

улы концентрациялары бойынша бензин буларына ұқсас және теріге, 

дерматит пен экзема ауруына әсер етеді. 

Шектеулі көміртегісутектер химиялық жағынан әлсіз, бірақ аса күшті 

есірткі болып табылады. Көміртегі атомдары санының өсуімен есірткілік 

әрекет өседі, бірақ су мен қандағы аз еруіне байланысты нашарлайды. Бұндай 

көмірсутектердің кейбірінің буы әсерінен орталық нерв жүйесі реакцияларының 

тұрақсыздығы сипатталады. Бұл жоғары ғана емес, төмен (табалдырықты) 
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концентрацияда да көрінеді. Байланыс қызару, қышыну, тері 

пигментациясына әкеледі. Күкіртті сутегі мен жоғары температура улылықты 

күшейтеді.  

Табиғи газ негізінен зиянсыз болып есептеледі, бірақ әрекеті шектеулі 

көмірсутектер әсерімен бірдей. Ең басты қауіпсіздік оттегі жеткіліксіз кезде 

тыныс тарылуымен байланысты, ауада метанның СН4 жоғары құрамы болуы, 

парциал қысым мен оттегінің меншікті құрамы кемиді. Құрамында H2S бар 

табиғи газдар, өте улы. Бұл газ қоспаларымен лезде уланудың бірнеше 

жағдайлары белгілі. Күкірттісутегіден босатылған табиғи газ ауадағы 

концентрациясы 20% болған кезде улы емес.  

СО көміртегі оксиды – дәмі мен иісі жоқ түссіз газ, оның тығыздығы 

0,967, адам қанында еру коэффициенті 0,1709. Адам үшін көміртегі оксидінің 

қауіптілігі гемоглобинмен әрекеттесіп, өкпеден ауаны тұтынушы ағзаларға 

жеткізе алмайтын карбоксигемоглобин түзуінде. Аноксемия пайда болады, ол 

орталық нерв жүйесіне әсер етеді, атеросклеротикалық процесс күшейеді. 

СО2 көміртегідиоксиды – түссіз, ауыр, реакцияға түсу қабілеті төмен газ. 

Шектеулі температура кезінде ащылау дәмі мен иісіне ие болады. Ауадағы 

құрамы 1% дейін болғанда, улы әсер етпейді, ал 4-5% тыныс алу органдарын 

тітіркендіреді, 10% күшті улануға әкеледі. Көміртекті газ адамға есірткілік 

әсер етеді және оның тәртібін өзгерте алады (жүрісі, көз реакциясы т.б.). Адам 

тыныстап шығаратын ауада СО2 құрамы 0,04%. Ауадағы СО2 ШМК 1% 

құрайды. Аз концентрацияда тыныс алу орталығын жетілдіреді, ірі көлемде 

оны қанайды және қандағы адреналинды көтереді. Адамдардың СО2 үйреніп 

кетуі мүмкін. 

H2S күкірттісутегі – жағымсыз иіске ие түссіз газ, кішігірім 

концентрация кезінде де (1:100 000), бірақ үлесі мен иісінің қарқындылығы 

арасында байланыс жоқ. Жоғары күкіртті мұнайды алу мен өндіру кезінде 

атмосфера құрамындағы ең улы ингредиент күкірттісутегі. Ауаға қатысты H2S 

тығыздығы 1,912 құрайды. Осының нәтижесінде ол төменгі жерлерде 

(шұңқыр, ор, құдық) жинақталып, суда тез ериді, кейін ерітілген күйден бос 

күйге тез өтеді. 

Күкірттісутегі организмге негізінен тыныс алу органдары, кей кезде тері 

мен асқазан арқылы өтеді, тыныс алу кезінде жоғарғы тыныс алу жолдарында 

тұрып қалады. Шырышты дымқыл бетімен әрекеттесу кезінде күкірттісутегі 

сілтілермен әрекеттесіп, күйдіретін әрекет беретін сульфид натрийын 

жасайды. Күкірттісутегі токсикодинамикасында негізінде үш процесс бар: 

орталық нерв жүйесіне, қышқылдану үрдістері мен қанға әсер ету. Аз 

мөлшерде күкірттісутегі орталық нерв жүйесін қанайды. Кішігірім мөлшерде 

оны қоздырады, үлкен мөлшерде тыныс алу мен тамыр орталықтарының 

салауруларына (бұл өзгерістер функционалды және кері қайтарымды) әкеп 

соғады. Күкірттісутегі қышқылдану үрдістерінің механизміне улы әсер етеді, 

осылайша қанның оттегімен қанығу қабілетін төмендетеді. 

Күкірттісутегімен асқын улану кезінде гемоглобиннің оттегіні жұту 

қабілеті 80-85% дейін төмендейді, асқын кезінде - 15% дейін. 
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Күкірттісутегінің қанға әсері екі фазада жүреді: алдымен эритроциттер саны 

өседі, кейін кемиді, гемоглобин құрамы кемиді, қанның ұюы мен тұтқырлығы 

жоғарылайды. Күкірттісутегінің қандағы қышқылдануы жылдам жүзеге 

асырылады, күкірттісутегінің 99% дейіні организмнен 3-5 жыл ішінде 

шығады. Сондықтан оны қаннан тек H2S түсу жылдамдығы қышқылдану 

жылдамдығына тең болып, немесе одан өсетін болса, анықтайды. 

Күкірттісутені – аса улы. Концентрациясы 1000 мг/м
3
 асса, улану лезде 

болады; 140-150 мг/м
3
 концентрациясы кезінде бірнеше сағат шырышты 

қабаттың тітіркенуі байқалады. Басынан өткен уланудан кейін пневмония, 

өкпе қабынуы, менингит, энцефалит ауруларымен ауыратыны көрінеді. 

Күкірттісутегіне үйреніп кету байқалмайды. Керісінше, сезімталдық өсуі 

байқалады, және өткерген жеңіл уланудан кейін басқа уланулар ауадағы аз 

мөлшердегі концентрация кезінде мүмкін. 

Мұнайды алу мен өңдеу кезінде ол жеке дара емес, түрлі 

көмірсутектермен бірлесіп, заттардың құрама әрекеті кезінде улы әрекеттің 

сипаты өзгеруі мүмкін. Кейде түрлі компоненттердің құрама әрекетінің жинақ 

тиімділігі бұл компоненттердің жеке әрекетінен жоғары болады (синергиялық 

әрекет). 

RSH меркаптандары. Күкіртқұрамды мұнайға термиялық әсер ету 

кезінде пайда болатын жоғары улы күкіртті органикалық қоспалар. 

Меркаптандар мұнай және газөндіретін зауыттарда күкірттісутегіге қарағанда, 

аз мөлшерде көрінеді. Меркаптандар, әсіресе төмен молекулылар арнайы 

иіске ие. Осыған байланысты олар ауада 2 х 10
-9

 мг/м
3 

концентрация кезінде 

анықталады. Бұл себептерден, оларды табиғи газдарды одорирлеуге 

қолданады. 

SO2 күкірт диокиды. Түссіз газ ащы иісі бар, тыныс алу жолдарын 

қоздырады, олардың дымқыл беттерінде күкіртті және күкірттік қышқыл 

тудырады. Жалпы улы әрекет етеді, көміртегісутектік және ақуыздық 

айналымды бұзады. Күкірт диоксидінің қоздырушы әрекетінің шегі 20 мг/м
3 

деңгейінде, аса улы әрекетке қоздыру шегінен жоғары концентрациялар 

әкеледі. 20-60 мг/м
3
 концентрациясы кезінде SO2 тыныс алу жолдары мен 

көздің жасаурауларды қоздырады (түшкіру, жөтел); 120 мг/м
3
 кезінде демігуге 

әкеледі, көгеру, адам бұл концентрацияны 3 мин ішінде ғана көтере алады. Бір 

минут ішінде 300 мг/м
3
 концентрациясы әсер еткенде, адам есінен танып 

қалады. Атмосфералық ауаның күкірт диоксидімен ластануынан ересектер 

мен балалардың жедел респираторлы аурулар мен өкпенің қабынуы 

байқалады. 

Адам миының қабық қыртысының қызметтік күйінің рефлекторлы 

әрекетінің шегі 0,6 мг/м
3 

деңгейінде. SO2 иісінің адам үшін әсерін зерттеген 

кезде, кейбіреулері 2.6 мг/м
3 

кезінде сезетінін айтты, кейбірі 1,6 мг/м
3 

кезінде 

де сезеді екен. 

Осылайша, ШМК иісті сезу мен бас миының қыртысының қызметтік 

күйіне рефлекторлы әсерін сезу шегінен төмен. Ауада SO2 мен SO3 бірге 

болғанда, екі заттың ШМК төмендейді. SO2 улылығы SO2 мен СО 
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әрекеттесуінде жылдам өседі. Ауадағы күкіртті ангидридтің 260 мг/м
3 

тең 

жоғары концентрациясы кезінде, қылқанды ағаштар бірнеше сағаттың ішінде 

өледі, 5,2-26,0 мг/м
3
 кезінде қылқанды және жапырақты түрлерінің улануы 

байқалады, 1,82-5,2 мг/м
3
 кезінде барлық өсімдіктердің жаппай улануы 

байқалады. 

NO азот оксиды. Химиялық жағынан аз белсенді, иісі жоқ, суда нашар 

еритін, азот қосқышқылына жылдам қышқылданатын түссіз газ. Қышқылдану 

жылдамдығы қоршаған орта температурасы, атмосфералық қысым мен NO 

концентрациясына байланысты болады. Азот оксиды – қанның уы, ол орталық 

нерв жүйесіне тура әрекет етіп, гемоглобиннің жолын жауып тастайды. 

NO2 азот диоксиды. Қызыл-қызғылт тұншықтырушы иісі бар газ, 

21,15°С кезінде қызғылт сұйықтыққа айналады. > 140 °С температура кезінде 

NO мен О2 ыдырайды, ал 600°С температура кезінде толық ыдырайды. Азот 

диоксиды тыныс алу жолдарына тікелей әсер етіп, өкпенің дұрыс жұмысына 

бөгет жасап, ауыр зардаптарға әкеледі. 3-5 жыл ішінде NO2 концентрациясы 

0,8-5 мг/м
3
 болған жағдайда жұмыс істегенде асқын бронхит, өкпе 

эмфиземасы, демікпе пайда болады. NO2 әрекетінің аса ауыр зардабы адам 

организмінің өкпе ауруларына қарсы тұру қабілетінің күрт төмендеуі болып 

саналады. Ауадағы азот оксиді концентрациясының жоғарылауы адамдар ғана 

емес, өсімдіктер әлеміне де әсер етеді. Аса зор көлемді атмосфералық 

дымқылдық мен азот оксидінің әрекеттесуі кезінде пайда болатын азотты 

және азот қышқылының әлсіз ерітіндісі болып табылатын қышқылды 

жаңбырлар алып жатыр. Қышқылды жаңбырлар әсерінен топырақ 

қышқылдануы, олардың қоректік элементтерден кедейленуі жүзеге 

асырылады. Бұл ауыл шаруашылық дақылдардың өнімділігін төмендетіп, 

жерүсті су қоймаларының қышқылдығын ұлғайтады. Қышқылды 

жаңбырлардан орман массивтерінің деградациясы мен толық жойылуы 

болады. 

Бенз(а)пирен С20Н12. Канцерогенді полиароматикалық көмірсутектердің 

ішінде қоршаған ортаға кең таралғаны; ПАК конденсирленген сақиналар саны 

екіден алтыға дейінгі, молекулярлық массасы 128-дан 278-ге дейінгі 

қосылыстар. Бенз(а)пирен ПАК тобының ішінде индикаторы ретінде бөлінген, 

және еліміздегі ШМК бойынша оған қойылатын талаптар қатал. Бұл 

қосылыстар пайда болуының негізгі шарты жоғары температура 800-1000°С. 

Өкпенің индуцирленген ісіктерінің бенз(а)пиреннің енгізілген санынан 

сандық байланысты тіркелді: өкпе ісіктерінің негізгі түрлері, адам 

патологиясында жиі кездесетін – жаман ісік, дифференцирленбеген ісік ұсақ 

типті, аденокарцинома және құрама ісіктер, және саркомалар. Канцероген 

үлесін кеміту бойынша ісіктері бар жануарлар саны кемиді. 

Улылығына келетін болса, мұнай өнімдерінің булары аса улы, олар адам 

организміне уландырушы әсер етеді. Әсіресе улылары күкіртті, сонымен қатар 

«этилирленген» бензиндер булары. Топырақ, микроорганизмдер, өсімдіктер, 

жерасты және жерүсті суларымен әрекеттесуі мұнай өнімдерінің типіне 

қатысты өз ерекшеліктеріне ие. Құрамына құрылысы бойынша жеңіл болып 
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табылатын төменмолекулярлы метан (алкан), нафтен (циклопарафин) және 

ароматикалық көмірсутектер кіретін мұнайдың жеңіл фракциясы ең 

қозғалтқыш және улылығы аз болып келеді. 

Қоршаған орта ластануын бағалау мен бақылау кезінде мұнай 

өнімдерінің келесі топтарын бөледі: 

- тірі организмдерге қатысты улылық дәрежесі бойынша; 

- қоршаған ортада ыдырау дәрежесі бойынша. 

Қай топқа қатыстылығын анықтау мақсатымен мұнай өнімдерінде жеңіл 

бензинді және лигроин фракцияларының, ауыр гександа ерітілмейтін 

қалдықтар мен ароматикалық көмірсутектер (соның ішінде полициклды) 

құрамы бойынша бөледі. 

 

Мұнайдың химиялық құрамы 

 

Мұнайды құрамына кіретін негізгі элементтер көміртегі мен сутегі. 

Мұнайдағы көміртегі құрамы 82-87% табалдырығында, сутегі 11-14%, күкірт 

0,1-5%. Мұнайдың көптеген түрлеріндегі азот пен оттегі құрамы пайыздың 

оныншы үлесінен жоғары емес. 

Мұнай алканды (парафин), циклоалкан (нафтен) және ароматикалық 

көмірсутектер, сонымен қатар оттегілік, күкіртті және азотты қоспалардан 

тұрады. Соңғылары мұнайды гетероорганикалық қосылыстары деп аталып, 

негізінен ауыр фракцияларда жинақталады, әсіресе шайырлы-асфальтен 

бөлігінде жинақталған. 

 

8.1 Мұнай-газ өнеркәсібі кәсіпорындары әрекетінің су мен жер 

ресурстарының күйіне әсері 

 

Шикі мұнай алғаш рет XIX ғ. аяғында маңызды көлемде өндірілді, 

сонан бері оның өндірілуі экспоненциалды түрде өсіп келеді. Мұнай өнімдері 

әлемдік энергетикалық тұтынушылықтың 60% қанағаттандыруға жұмсалады, 

сондықтан оларды қолдану кезінде кейбір шығындарсыз болмайды. Алдын-

ала ескерілген немесе төтенше шығындар саны өсіп келеді. Қоршаған ортаның 

шикі мұнай мен оның өңдеудің өнімдерімен ластау маңызды мәселенің біріне 

айналып отыр. 

Қазіргі кездегі қоғамдастықтың гидросфераны ластауының негізгі бір 

түрі континентальды және мұхит сулары мен жақын маңдағы құрлықтар. 

Мұнай құятын көлікке танкерлерді жуған суды мұхитқа төгудің кейбір мұхит 

аудандарында арнайы рұқсатының бары мұхиттанудың барлық заңдарына 

қайшы келеді. Бұл мәселе әсіресе эстуарийлер аймағында бар, себебі бар 

балықты мұнай дәмі сезілетіндіктен тамаққа қолдануға болмайтындығында. 

Әсіресе, көмірсутектер әсері тұйық теңіздердің экологиялық тепе-теңдігін 

бұзады. 
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Көмірсутектік ластау мұнайды өңдеу, теңіздер бойынша тасымалдау 

(танкерлермен) және отынның, майлау және басқа материалдарды қолдану 

нәтижесінде пайда болады.  

Гидросфера биохимиялық тепе-теңдік ұсталатын динамикалық жүйесі 

болады. Қалыпты қызмет ететін сулы жүйеде қалдықтарды ассимилирлеу 

үшін үлкен резервтар бар. Бірақ көптеген жерлерде бұл резервтер толық 

шығындалған немесе шығындалуы көрінгенге дейін терең жүдеген. Ластануы 

көрінген сулы жүйелерінің үлгілері Адриатика, Балтық және Жерорта теңізі; 

өлкен өзендер Волга, Рейн, Сена; Ұлы өзендер АҚШ пен Канададағы – бұл 

динамикалық жүйелердің регенерацияның жоғары қабілетіне ие. Абайлап 

және терең ойлаған жоспарлау кезінде қатты ластанған су жүйелерінің өзін 

белсенді және толық пайдалануға қайтаруға болады. Ірі масштабтағы өзен 

режимінің регенерациясының үлгісі Англияның басты өзені Темзаның 

сағасының табысты қалпына келуі.  

Жағажай экологиялық жүйесі секілді арнайы жағдайда түрлі 

болжамдарды жасаған кезде ескерілетін маңызды факторлардың бірі – 

ластанулардың теңіз өміріне әсері болды. Балықтар мен өзге теңіз 

организмдерінің басым бөлігі өзен сағалары, жағажайға жақын маңдарда 

көбейеді және дамуының алғашқы кезеңдерін өткізеді. Сондықтан қазіргі 

кезде кең таралған судағы қалдықтардың тәртіпсіз қоймасы, соның ішінде 

мұнай қалдықтары да бар, су бассейні тұрғындарының өнімділігіне маңызды 

әсер етеді. 

Берілген аудандар салыстырмалы кішігірім, және континенталь 

қайраңдар деп аталатын геологиялық құрылымдардың болуымен байланысты. 

Соңғылары мұхиттардың 7,5% көлемін алады (барлық жер бетінің 18% 

жуығы) және судың барлық мөлшерінің 0,2% алады. өкінішке орай, қазіргі 

күні қайраңдардың алаңының 15% жуығы ғана, ал айналмалы жағажайлық 

сулар ағымының 10%зерттелді. 

Мұнай өнімдерінің гидросфераны ластау көздерін қарастырайық (53 

кесте). 

 

53 кесте – Дүниежүзілік мұхитты мұнаймен ластаудың үлесі түрлі 

көздерден 

Ластау көздері Жалпы саны, 

млн т/жыл 

Үлесі, % 

Көлік тасымалы: 

- қарапайым тасымалдау;  

-зілзалалар 

2,13 

1,83 

0,3 

34,9 

30,0 

4,9 

өзендердің шығаруы 1,9 31,1 

атмосферадан түсу 0,6 9,8 

табиғи көздер 0,6 9,8 

өндірістік қалдықтар 0,3 4,9 

қала қалдықтары 0,3 4,9 
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53 кестенің жалғасы 

Ластау көздері Жалпы саны, 

млн т/жыл 

Үлесі, % 

жағажайдағы мұнай тазарту зауыттарының 

қалдықтары 

0,2 3,3 

ашық теңізде мұнайды өндіру: 

- кәдімгі операциялар; 

- апаттар 

0,08 

0,02 

0,06 

1,3 

0,3 

1,0 

барлығы: 6,11 100 

 

Дүниежүзілік мұхит акваторийлерінің мұнаймен ластануының жалпы 

көлемінің кішігірім бөлігін құрауына қарамастан, ашық теңізде орналасқан 

бұрғыламалы ұңғымаларда мұнайдың қалдықтары мен танкерлердің қирауы 

нәтижесінде мұхиттардың ластануы жарты ғасырдан аса алаңдатып келеді. 

Мұхиттың көптеген мұнай дақтары жағымсыз жағдайлардың нәтижесі 

алаңдататын болмай тұр. 

Ластанулардың басым үлесі мұнайды тасымалдауға келетіні таң 

қаларлық жағдай емес, себебі мұнай өндіретін аудандар мұнайды тұтынатын 

және өңдейтін аудандардан маңызды қашықтықта орналасқан. Осыдан, 

мұнайды мұхит танкерлерімен тасымалдау қажеттілігі туындайды. Қазіргі 

кезде теңіздер бойынша жыл сайын мұнайдың 1 млрд. т тасымалданады. 

Мұнайдың аз бөлігі (0,1-0,5%) мұхитқа заңды түрде тасталады, бұл ашық 

теңізге жуушы және балластты суларды тастау туралы айтылу.  

Жүкті түсірген соң бос танкерлер кері жолда тұрақтандыратын балласт 

болуы үшін теңіз суымен толтырылады. Теңіз суы танкерлердің ішінде қалған 

мұнай өнімдерімен қосылып, эмульсияны жасайды, кейін портқа жете берген 

сәтте балласт теңізге төгіледі. Бұл мұнаймен ластанған су негізінен, 

халықаралық шарттармен арнайы келісілген ашық теңіздер аймақтарына 

төгіледі, бірақ кейде бұл операциялар жағажайға жақын жерлерде барлық 

заңдарды бұзумен жасалады. Осылайша мысалы, 1970ж. Жерорта теңізіне 

Кипр жағалауында орналасқан екі келісілген аймаққа мұнай құйылған 

кемелерден 300 000 т жуық жүк заңды түрде тасталды. Жерорта теңізінің 

басқа аудандары, Қара және Солтүстік теңіздері танкерлердің балласт 

суларын заңсыз тастаудан жүйелі түрде ластанады. Па-де-Каледан өтіп, 

Францияның жағалуы маңынан өтетін 300 кемеден кем емес күн сайын (!) 

балласт суларын тастап, «қара теңіз» жасайды. Негізінен бұл әрекеттер, 

патруль самолеттеріне сездірмес үшін түнде немесе кеменің кильватерлі 

ағымына жасалады. Осылайша, кеменің әр рейсі ағымында теңізге мұнайдың 

жүздеген тоннасы тасталады. Тасымалдау кезінде мұнай шығындарының 

жартысынан көбі балласты жүктеу мен танкерлерді тазартуға кетеді, әлемдік 

танкерлік флоттың 80% балластан босау үрдісінде теңізге келіп түсетін мұнай 

өнімдерінің санын кеміту үшін LOT бақылаушы шаралар жүйесін қолданады. 

LOT жүйесін қолданбайтын қалған 20% танкерлерге теңізді ластаудың 70% 

келеді. LOT жүйесінің ерекшелігі, онда балласт ретінде су мен мұнай өнімдері 
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бір уақытта қолданылады. Жеңіл мұнай өнімдері танкерлердің жоғарғы бетіне 

жинақталады да, қатысты таза су төменгі жағынан теңізге құйылады. Теңіз 

суының аз мөлшерімен араласқан мұнай өнімдері танкерлерде қалады да, 

толық толуына дейін басқа танкерлерге құйылады. Кей кезде мұнай теңіз 

суларының ешбір қоспасын қоспау қажеттігі туған жағдайда, LOT жүйесі 

танкер құрылымдарына ешбір өзгертертулер енгізусіз қолданыла береді. 

Мұнай тазартатын зауыттардың көбі құрамында теңіз сулары бар мұнай 

өнімдерін қабылдайды, себебі шикі мұнайды кейбір түрлерінің құрамында 

тұзды су бар. 

Апаттар себептерінен мұнайдың теңізге түсуі (танкерлердің соқтығысуы 

мен тақырға отыруы) бұрын жиі болмаған жағдай. Мұнай құйылған кеменің 

алғашқы ірі апаты 1967 ж. «Тори-Каньона», оның танкерлерінде 117 мың т 

жуық шикі кувейт мұнайы болатын. Корнуолл (Англия) мүйіз маңында танкер 

рифке түсіп, нәтижесіндегі жарықшақтардан теңізге 100 т. мұнай төгіледі. 

Желдің әсерінен қуатты мұнайлы ағымдар Франция жағалауына жетеді. 

Теңіздің, жағалау мен жағажай экологиялық жүйелеріне ұмытылмас зардап 

келтіріледі. Бұдан кейін кемелер мен теңіз бұрғылау қондырғыларының 

апаттары кезінде мұнайдың төгілуі саны жүздерге жетіп, жиі болатын болды. 

Өзендер мен қалалық ағындар тасымалданудан кем емес ластау көздері 

болып саналады. Мұнайлы көмірсутектердің маңызды үлесі түрлі көздерден 

келіп жетіп, үлкен қаллар аудандарында тұнады. Оларға мұнайда жұмыс 

жасайтын жылыту жүйелері, автокөліктерге қызмет көрсету станциялары, 

шығындалған майлау материалдары мен суытушы эмульсиялар қоқыстары 

жатады. Жаңбырлар бұл қалдықтарды дренаж қондырғыларына жуып, кейін 

суларға тастайды, нәтижесінде судың жеке көздері мен кейбір су тасымалдау 

қабыттарының ластануына әкеледі. 

Бензиннің, суға қарағанда, топыраққа жеті есе жылдам енуіне 

байланысты, ол ішетін суға млнсекілді төмен концентрациялардың өзінде 

жағымсыз дәм береді, бұл ластану ішуге келмейтіндей етіп, жерасты 

суларының көбін бүлдіре алады. Айта кететін жағдай, барлық өндірістік 

дамыған елдердің суларының құрамына көмірсутектер бар. 

Негізінен, табиғи су қоймаларын ластайтын мұнай өнімдерінің тең 

жартысы су қоймаларына өндірістік ағынды сулар мен жаңбырлы ағындармен 

түскен автокөлік пен өндірістік қозғалтқыштардың майлары. Яғни май мен 

жанғыш заттарды табиғат су қоймаларына төккендерге айыппұл салынады, 

бірақ бұл қалдықтарды жинақтайтын орын бөлінгені туралы сөз жоқ. 

Пайдаланылған май көбінесе гараждар мен автотұрақтардың маңындағы 

жерде төгілген күйде табылады. 

Мұнайды зор бөлігін мұхиттарға мұнай өндіретін аудандардағы 

аудандар мен өндірістік орталықтардағы өзендер шығарады, өзендердің 

сағалары аса қатты ластанған. Мысалы Обская губа түбінде тұнған мұнай 

түптік қалдықтардың 10% құрайды. Су қоймасына түскен мұнайдың 40% 

жуығы түбіне түптік қалдықтар ретінде тұнады, және де тұнған мұнай 

өнімдері жоғарғы бетінде орналасқан суларға қарағанда қоршаған ортаны 
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улап 10 есе баяу қышқылданады. Мұнай мен мұнай өнімдері 

микроорганизмдермен қиын қышқылданатын заттарға жататыны белгілі, 

сондықтан мұнай мен ластанған су қоймаларының өзіндік тазаруы өзен 

ұзындығы бойымен 500—900 км зор қашықтықта жүреді. 

Ластанулардың кейбір бөлігі қазіргі кезде мұнайдың табиғи көздеріне 

келеді. Табиғи көздерден келетін мұнайдың санын тікелей есептеу өлшемдері 

жоқ; бірақ бұл ластаулар адам әрекетінің ластауларымен салыстырғанда 

әлдеқайда аз екенін дәлелдейтін есептеулер жасалды. Егер де мұнай мұхитқа 

күнделікті ағып отыратын болса, мұнай шоғырлары таусылып қалушы еді. Кез 

келген зор өлшемді мұнайдың табиғи шығыны көрінетін мұнай дақтарымен 

көрінуші еді, бірақ көрінбейтін түрде өтіп келеді. Мұнайлы ластанулардың бір 

үлесі Екінші Дүниежүзілік соғыс кезінде батып кеткен кемелер мен 

танкерлердегі мұнай өнімдерінің ағып кетуіне, бұл кеме қабаттарының 

тотығуға ұшырауынан келеді (4 млн т бағаланады). 

Мұхитқа тікелей түсетін көмірсутектер саны, әрине, отынның булануы 

мен толық емес жануынан атмосфераға тасталатын санына қарағанда 

әлдеқайда аз. Бұл атмосфералық көмірсутектердің көптеген бөлігі 

фотохимиялық реакцияларға түсіп, басқа заттарға айналады. Қалған бөліктері 

ұсақ сұйық тамшылар ретінде қалады немесе кішігірім атмосфералық 

бөлшектерге адсорбирленеді; олар көмірсутектермен жалпы ластануға 

маңызды үлесін енгізіп, міндетті түрде атмосферадан түсіп, мұхиттың бетінде 

тұнады. 

 

8.2 Мұнай мен газ өндіру мен тасымалдау кезінде қоршаған ортаны 

қорғау 

 

Мұнайды өндірудің қарқынды өсуі сәйкес бұрғылау, тасымалдау мен 

өңдеу; жоғары температуралар мен қысымды қолданумен физикалық 

қағидаларға негізделген қазіргі технологиялардың кең қолданылауы; қуатты 

құбыр өткізу жүйелерін құрастыру мұнай-газ өндірісінің экологиялық 

қауіптілігін жоғарлатады, ауа, топырақ, су, жануарлар мен өсімдіктер әлемі 

және табиғат кешенінің өзге компоненттеріне әсерін күшейтеді. Көптеген 

жағдайда мұнай, газ, олардың серіктері мен өндіру өнімдері, қышқылдар, 

сілтілер, ингибиторлар және кәсіпорындар қолданылатын өзге де зиянды 

заттар, сонымен қатар қалдықтар мен тастаулар қоршаған ортаның негізгі 

ластаушылары болып табылады. 

 

Мұнай мен газды өндірудің экологиялық мәселелері 

 

Мұнай-газ өндірісінің табиғат кешеніне әсері барлау бұрғылауында-ақ 

көрінеді, кейін бастапқы кезеңдерде күшейеді де, шоғырларды пайдаланудың 

бүкіл кезеңі бойында жоғары болып қалады. 

Мұнай мен газдың кен орындарын игерудің түрлі кезеңдерінде 

техногенді жүктеменің масштабтары мен қалыптары өзгереді. Барлау 
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бұрғылау кезінде ұңғымалар орналасу аймағындағы топырақ-өсімдіктер 

жабыны мен сулы көздерге механикалық және химиялық әсер етудің нүктелі-

локаль (бұрғылама алаңдары) және сызықтық (уақытша жолдар, көлік іздері) 

типтері басым болады. Мұнай кен орнын орналастыру сатысында әсер ету 

типі территориалды-локальге айналады, бұның кезінде жүктеме табиғат 

кешенінің барлық компоненттеріне әсер етеді, ал өсімдіктер мен топырақ 

жабыны түбірімен өзгеріп кетеді. Кәсіпшілік жолдардың құрылысы беттік 

және жерасты ағындарының бұзылуына әкеледі. Эксплуатациялық 

ұңғымаларды бұрғылаудың көптеген санына байланысты өсімдіктер, топырақ 

пен су көздерінің техногенді ластану масштабтары кеңейеді. Кәсіпшілік 

құбырлардың құрылысы топырақ-өсімдік жабынының механикалық бұзылу 

алаңын ұлғайтады. Пайдалану кезінде табиғи орта үшін аса қауіптілік 

тудыратыны, сонымен қатар қауіпті экологиялық зардаптарға әкелетіні 

сыртқы сулар, өсімдіктер, өзен, көлдердің мұнаймен, басқа агрессивті 

флюидтермен, шаруашылық-тұрғын және өндірістік ағындармен ластану; 

сонымен қатар атмосфераның ластануы – газ құбырларының, жөнделуі 

кезінде, резервуардағы буландыру кезінде жолаушы мұнайлы газды жағу 

(әсіресе, кен орнын жаңа пайдалану кезеңінде) нәтижесінде үзіліп кетуі. 

Бұның бәрі мұнай-газ өндірудегі кәсіпорындардың барлау, эксплуатациялық 

ұңғыманы бұрғылау кезінде, соңғыларын пайдалану кезінде табиғатты 

қорғаудың қатаң ережелерін сақтау қажеттілігін негіздейді. Сондықтан қазіргі 

кезде маңызы жағынан алға шығып жатқан тақырып, арнайы өңдейтін 

аудандардың спецификасын ескерумен көмірсутекті шикізатты барлау, өндіру 

мен тасымалдау кезінде қоршаған ортаны қорғаудың ғылыми және 

техникалық мәселелері. Ұңғыманы бұрғылау үрдістері табиғи орта 

компоненттеріне жағымсыз әсерін кеміту арнайы табиғатты қорғау 

шараларының бірі болып келеді. Табиғатты қорғау шараларының арасында 

маңызды рөльді бұрғылаудың өндірістік-технологиялық қалдықтарын - 

бұрғылама ағынды сулар (БАС), жұмыс жасаған бұрғылама ерітінділер (ЖБЕ) 

және бұрғыланған жынысты немесе бұрғылама шламды (БШ) тазарту, 

зарарсыздандыру мен жою бойынша шараларына көңіл бөледі, себебі олар 

табиғи орта үшін аса қауіптілік тудырады. Бұл бұрғылау технологиясының 

жетілмегендігімен негізделеді, ол аталған қалдықтардың топырақ беттері мен 

су объектілеріне түсуінің мүмкіндігін жоққа шығармайды. 

Бұрғылаудың сұйық қалдықтарын жоюдың шешуші мәселесі, 

біріншіден БАС, бұрғыламаны сумен қамтамасыз етудің тұйық циклына көшу. 

Бұл маңызды табиғатты қорғау шарасын практикалық жүзеге асырудан 

кейінгі жойылуы үшін пайда болған ағынды суларды тұрақты үзіліссіз тазарту 

кезінде ғана мүмкін. Қазіргі кезде атап өтілген, рационалды және 

кепілдендірілген БАС жоюдың бағыттары: бұрғылаудың технологиялық 

қажеттіліктері үшін қосымша қолдану – бұрғылама ерітіндіні дайындау үшін, 

ұңғыманы игеруде, қатпарлы қысым мен шаруашылық қажеттілігіне ұстап 

тұру үшін. 
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БАС тазартудың әдістерін таңдау, негізінен, олардың ластану деңгейіне, 

құрамы мен физика-химиялық қасиеттеріне, ұшпалы заттар концентрациясы 

мен дисперстілік дәрежесіне, сонымен қатар жоюдың қабылданған бағытына 

сәйкес тазартылатын су сапасына қойылатын талаптарға байланысты. 

Бұрғылама ағынды сулардың қатқыл дисперсті қоспалары механикалық 

әдістермен бөлінсе, ұсақ дисперсті мен коллоидтылары - физика-химиялық 

тазарту, негізінен, реагентті коагуляция мен электро-коагуляциямен жүзеге 

асырылады. Бұның өзінде, БАС тазартудағы дисперсті қоспалардың жоғары 

дәрежелілігімен сипатталатын негізгі әдістің бірі физика-химиялық тазарту 

болады. Аса маңызды және актуалды тақырыптардың бірі ЖБЕ мен БШ жою 

мен зарарсыздандыру мәселелері болып тұр. Қазіргі кезде жартылай сұйық 

масса мен аққыштығынан айрылған қалдықтарды, құрамыдағы кепкен соң 

шламды қоймалардың өздеріне көміп тастау тәжірибеге енгізіліп отыр. Бірақ 

бұндай көмулер табиғи орта ластануының алдын-алмайды, себебі көмілген 

заттар топыраққа еніп, оларда жағымсыз процесстердің болуын шақырады. 

Бұл тиімсіз және кең таралған бұрғылау қалдықтарын жоюдың әдісі тек қана 

көмілген массаны зарарсыздандыру шарттарын сақтаған кезде ғана 

экологиялық дәлелденген болып шығады. 

Бұрғылаудың жартылай сұйық және қатты қалдықтарын 

зарарсыздандыру саласындағы жұмыстардың негізгі бағыты ЖБЕ мен БШ 

физика-химиялық нейтралдау мен қаттыруда жатыр. Соңғысы 

зарарсыздандырудың басым бағытын алып келеді. Ол арнайы дайындалған 

қаттырушы құрамдар арқылы жүзеге асырылады. Қатты кезінде 

зарарсыздандырушы эффектісі құрылымындағы негізгі ластаушыларға 

байланысты болатын бұрғылау қалдықтарын инертті қатты массаға айналдыру 

есебінен болады. Бұл массаны, табиғи ортаға зиян келтірусіз, бұрғылау 

өткізілген алаңдардағы жер қоймаларына көміп кетуге болады.  Қазақстанның 

барланған және пайдаланылған кен орындарындағы мұнайдың көбі күкіртті 

және күкіртсутектің жоғарғы құрамы бар жоғарыкүкіртті түрлеріне жатады. 

Күкірттісутек құрамды мұнай кен орындарын игеру қоршаған ортаны қорғау 

мен қызмет ететін жұмысшылардың еңбегін қорғау салаларында маңызды 

мәселелер көтереді. Күкірттісутек аса улы қауіпті зат болып табылады, тұрғын 

аймағы ауасындағы шектеулі мүмкін концентрациясы 0,008 мг/м
3
 тең. 

Сондықтан бұндай кен орындарын пайдалану кезінде күкірттісутек 

қалдықтарының алдын-алу мәселесі аса маңызды міндет болып табылады. 

Бұл міндетті шешуде анықталған рольді ойнайтыны күкірт құрамды 

флюидтер – мұнай, су, газды жинақтау, дайындау мен тасымалдау жүйесін 

жобалау кезеңі алады. Дәл бұл кезеңде «эксплуатациялық ұңғыма – мұнай 

өндіретін зауыт» (мұнай үшін), «дожимды сорап станциясы – газөндіретін 

зауыт» (газ үшін) және «дожимды сорап станциясы – мұнайды дайындау 

қондырғысы – айдама ұңғыма» (қатпарлы су үшін) интервалдарында барлық 

жабдықтардың толық герметизациясын өткізуді қарастырған жөн және де бұл 

газдарды күкіртсуректерден тазартудың жағымды кезеңі. 
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Күкіртсутек шығарындыларын кемітудің нақты тәсілін таңдау көптеген 

факторлармен анықталады, олардың маңыздысы кен орындарының 

өлшемімен анықталады. Радикаль және барлық жерлерде қолданылатын 

әдістердің бірі кен орнын құралдардың толық герметизациясымен ұңғыма 

өнімдерін жинақтау мен дайындаудың автономды жүйесімен жабдықтау. 

Қолдану алдында газ күкірттісутектерден тазартылады. Күкірттісутектердің 

зор көлемін ескере отырып, қоршаған ортаны қорғаумен қатар, құнды 

химиялық шикізатты сақтай алатын Клаус қондырғысында элементті күкіртті 

қышқыл газдарды өңдеумен абсорбенттер типті этаноламиндерді қолдану 

тиімді. 

Соңғы жылдары Каспий теңізі қайраңының қазақстандық бөлігінің 

мұнай газ кен орындары белсенді игеріледі. Континенталь қайраңда мұнай 

мен газды өңдеу мен өндіру бойынша жұмыстардың дамуы қоршаған ортаға 

жағымсыз әсермен байланысты жайсыз зардаптарды әкелу мүмкін. 

Мұнай мен газдың теңіздік өңделуінің ерекшелігі атмосфера мен су 

ортасына қауіпті ластаушылардың: көмірсутектер мен улы газдар, химиялық 

реагенттер, бұрғылама ерітінділер, бұрғылау өнімдері (шлам), қатпар сулары 

және т.б. тасталуымен жүретін апаттардың пайда болуының мүмкіндігінің 

жоғарылауында. Қайраңның мұнай газ кәсіпшілігіндегі ластанудың потенциал 

көздерінің кең номенклатурасының болуы (апаттар кезінде ұңғыма, құбырлар 

мен мұнай қоймаларынан тастаулар; жер асты құбырлар мен қоймаларынан 

мұнай өнімдерінің ағып кетуі; технологиялық жабдықтар мен 

резервуарлардың бұзылуы кезінде тастаулар) технологиялық жабдықтардың 

бұрғылама мен эксплуатациялық платформалары мен өнідірістік, тұрғын және 

қойма бөлмелері жүйесінде, жерасты коммуникацияларының дамыған 

желісінің орналасуының жоғары тығыздығы әсерінен апаттық жағдайлар 

көздерін анықтауда қиыншылықтар тудырады. Осыған байланысты ластану 

ошақтарын анықтау, теңіз суы мен атмосфераның ластану дәрежесін бағалау 

қоршаған орта ластануын қарау, бақылау-мониторингінің сенімді жүйесін 

жасауды талап ететін күрделі ғылыми-техникалық міндет.  

 

8.3 Мұнай мен газды тасымалдаудың экологиялық мәселелері 

 

Мұнай мен газды тасымалдау үшін жаңа магистральды жерасты мен 

суасты құбырлары салынып, танкерлі тасымалдаудың көлемі ұлғайып келеді. 

Мұнай құбырлары мен газ құбырларының диаметрін ұлғайту мен мұнай 

құйылатын кемелердің көлемін ұлғайту тенденциясы жол алып келеді. Қазіргі 

кезде дедвейты 500 мың т супертанкерлер бар, олардың жүккөтергіштігін 1 

млн т дейін жеткізу жоспарлары бар. Жаңа мұнай және газ кен орындарын 

өңдеу, осымен байланысты мұнай мен газды ұзаққа тасымалдау жеп шарының 

барлық аудандарындағы экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына қауіп 

тудырады. Технологиялық режимдердің бұзылуы, апаттар мен зілзалалардың 

нәтижесінде құрлық, су қоймаларының және Арктика мен Антарктида тұрғын 

емес мұз массивтерінің мұнай мен мұнай өнімдерімен ластануы жүріп жатыр. 



246 

Мұнай мен газды тасымалдаудың тиімді әдісі ретінде ұзақтығы мен 

өнімділігі үнемі өсетін магистраль құбырлар болады. Құбырлар көліктің басқа 

түрлері алдында келесі жетістіктері бар: климаттық жағдайлардың әсеріне 

түспейтіндігі; құбырларды қысқа қашықтық бойынша салу мүмкіндігі; 

қалыпты пайдалану шарттарының бірі болатын герметикалық; кешенді 

автоматтандыруды енгізуге мүмкіндік беретін айдау технологиялық 

процессінің үзіліссіздігі; бос жүрістің болмауы. Құбырлардың герметизациясы 

көліктің басқа түрлерімен салыстырғанда мұнай мен газдың минимал 

шығындарын қамтамасыз етеді. Құбырдың үзілуі кезінде соңғысы сызықтық 

ысырма арқылы секцияланған, болуы мүмкін, бұл төгілген мұнайдың көлемін 

едәуір кемітеді. 

Көптеген елдерде магистральды құбырларды салу мен пайдалануға 

негізгі талаптар қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне 

қойылады. ЕЭС комиссиясы жасаған мұнай және газ құбырларын салудың 

арнайы нормаларында, тұрғындардың тұру қалыңдығын ескерумен құбырлар 

қабырларының түрлі қалыңдығы ескеріледі. Ұлттық органдардың құзыретіне 

сулы тосқын мен су қоймалары маңында өтетін құбырлар үшін қатаң талаптар 

қою берілген. 

Құбырларды кемелер өтетін өзендер арқылы салғанда «құбырдағы 

құбыр» әдісін сақтайды. Бұнда құбыраралық қашықтық арқылы екі құбырдың 

күйін бақылауға болады, сонымен қатар герметикалылығы бұзылған кезде 

ішкі құбырдың ауытырылуын жүзеге асыруға болады. Жерасты өтістерінің 

сенімділігінің жоғарылауына жоғары сапалы болаттардан құбырларды 

қолдану қабілетті; пісіру қосылыстары жетілдірілген бақылау құралдарымен 

100% тексеру, қысымы жұмыс қысымынан жоғары құбырдың гидравликалық 

сыналуы, су қоймаларының гидрологиялық режимін мұқият тексеру мен түбі 

мен жағасының мүмкін жуылуының шекарасын негіздеу. Жүрістердің өзен 

бойымен құрғанда және тау аймағындағы ағындардан құбырларды салу 

кезінде аса назар аударатыны жағалауды бекіту жұмыстары мен құбырлардың 

сенімділігін қамтамасыз ететін жұмыстар. 

Батыс Еуропасының көптеген елдерінде құбырларды салудың тереңдігі 

ретінде 1 м алады. Бірақ ерекше жағдайлар үшін тереңдіктің маңызды 

ұлғайған шамасы алынады. Бұл мысалы Нидерландыдағы батпақты жерлерге 

қатысты, олар теңіз деңгейінен төмен орналасқан, сонымен қатар жолдар мен 

каналдардың мүмкін құрылысы аудандарына жатады. 

Құбырларды тотығудан сақтауға да баса назар аударылып отыр. 

Елдердің көбінде бұл салада жеткілікті тәжірибе жинақталған. Тотығудан 

сақтау үшін мастика мен пластик таспадан түрлі жабындар қолданылады. 

Оқшаулау жабыны құбырларды топырақпен жабу алдында мұқият 

тексеріледі. Өзендердің қиылысында құбырларды қосымша механикалық 

қорғау үшін бетон оқшаулау қолданылады. Одан басқа, негізінен, оқшаулау 

жабынын бұзу жағдайына катодты қорғаныс жүйесі қолданылады. 

Құбырдан ағып кетуді тауып алуға қатаң талап қойылады. Бұл талаптар 

өнімнің зор көлемін жоғалтумен жүретін ірі апаттар мен көптеген уақыт бойы 
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белгісіз болып қалатын ұсақ ағып кетулер үшін де бірдей. Құбырлардан ағып 

кетудің пайда болуының себептері алуан түрлі. Олардың ең жиі кездесетіні 

жырықтардың пайда болуына әкелетін құбыр қабырғаларының тотығуы. 

Үзіліп кетуге әкелетін құбырлар герметизациясы бұзылуының өзге себептері 

толқындардың қысымы, жер сілкінісі, құрылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі 

зақымдар болуы мүмкін. Кей кезде ағып кетудің аз көлемі ұзақ уақыт бойы 

белгісіз болып қалып, кейін өнімнің зор көлемінің жоғалуына және қоршаған 

ортаның ластануына әкеледі. 

Мұнайдың ағып кетуінің түрлі әдістерін қолданады. Қазіргі ағып кетуді 

табу жүйелерінің көбісі есептеуіш машиналармен бірлесе жұмыс жасайды. 

Белгілі бір әдістің тиімділігі ағып кетуді табуға кететін уақыт пен 

герметикалылық бұзылуының орнын нақты анықтаумен анықталады. 

Бақылаудың бар әдістері екі топқа бөлінеді: үзіліссіз және мұнай құбырын 

тоқтатусыз жүргізілетін динамикалық бақылау, және уақыттың анықталған 

ұзақтығы бойымен тоқтатылған құбырда жүргізілетін статикалық бақылау. 

Үзіліссіз бақылау 50 м
3
/с артық ағып кетуді анықтауға мүмкіндік береді; 10 

л/с дейінгі аз ағып кету тоқтатылған өңдеу кезінде ғана табылады. 

Динамикалық бақылауды келесі тәсілдермен жүзеге асырады: 

ультрадыбыстық, радиоактив, сызықтық балансты есептеу мен кері соққы 

толқындары тәсілдерімен. Статикалық бақылау дифференциалды қысым әдісі 

мен қысым түсуі әдісімен жүзеге асырылады. Бақылаудың екі әдісін жиі 

қосуға тура келеді, себебі құбырдағы ірі де аз да ағып кетулерді бақылау 

қажет. 

Ағып кетуді табудың ультрадыбыстық әдісі сұйықтың құбырдағы кіші 

тесіктен ағып шығуы кезінде шығаратын дыбысын пайдалануға негізделген. 

Ағып кету кезінде дыбыс қарқыны, қысым мен мұнайдың құбырдағы  

тұтқырлығы арасында анықталған байланыс бар. Мұнай ағып шығатын орта 

маңызды әсер етеді. Сұйықтың құбырдан ағып шығуы кезінде шығатын 

дыбыстық эффектілерді зерттеу түрлі детекторларды ойлап табуға әкелді. 

Мұнай құбыры бойымен анықталған қашықтық арасында тірек 

ультрадыбыстық дабылдарды генерирлейтін арнайы қондырғылар 

орнатылған. Бір типті детекторлар құбырда ағындармен бірге қозғалып, 

маркерлі генераторлар дабылдары мен ағып кетіп жатқан сұйықтық 

дабылдарын ұстайды. Басқа типті детекторлар өздері ультрадыбыстық 

тербеліс тудырады. Бұл сигналдар, мұнай арқылы өтіп, құбыр қабырғасынан 

дабыл алып, детектормен ұсталады да, маркерлі сигналдармен бірге тіркеледі. 

Ағып кетудің орны құбырдың зақымдалған учаскелерінен анықталған 

дабылдар мен маркерлі генераторлар дабылдарымен салыстырғанда 

анықталады. 

Магистральді құбырларда ағып кетудің барын анықтап қана қоймай, 

оның орнын да тапқан маңызды. Бұл мәселені радиоактив әдісін қолданумен 

шешуге болады (трассерлер әдісі). Ол пайда болған жырықтар арқылы 

құбырдан сыртқа шығатын заттардың радиоактив сәулеленуін тіркеуге 

негізделген. Құбырдың ішіне радиоактив трассирлеуші заттардың азғана 
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мөлшері жіберіледі, ол сұйықтың ағынымен қабырғадағы саңылаулар арқылы 

ағып шығады. Радиоактив трассерлер жырықтың жанында топырақта тұрып 

қалады. Ағып кету орны радиоактивтілікті анықтайтын сыртқы және ішкі 

қондығылармен жүзеге асырылады. 

Трассердің химиялық құрамы таңбаланатын сұйықтыққа байланысты. 

Таңбалаудың екі тәсілі бар: сұйықтың ауысуынсыз тұрақты қысым ұсталатын 

құбырдың салыстырмалы жырықтардың болуы үшін кішігірім учаскелерінде 

тең, (статикалық әдіс), және радиоактив емес өнімдердің екі партиясы 

арасында радиоактив заттардың пробкасы қозғалатын партияны маркалау 

(динамикалық әдіс). 

Радиоактивтілігінің сыртқы бақылануы құбыр трассасы бойымен 

тасымалданатын индикаторлармен жүзеге асыралады. Трассер белсенділігі 

салыстырмалы жоғары болғаны жөн, ал жартылай ыдырау кезеңі ағып кетуді 

іздеп табу уақытына тең болуы керек. Радиоактивтіліктің ішкі анықталуы 

индикатор мен жазушы жабдықтармен жабдықталған поршеньді қырғышпен 

жүзеге асырылады. 

Мұнай құбырларындағы герметикалылықты анықтау үшін 

дифференциалды қысым мен қысым түсуі әдістерін қолданады. 

Дифференциалды қысым әдісі ағып кетулердің болмауы жағдайында 

сызықтық ысырманың екі жағы бойынша тепе-теңдікке негізделген. 

өлшемдерді өткізу үшін құбырды тоқтатып, бірнеше ысырмамен жауып 

тастайды. Көрші секциялардағы қысымның түрлілігін ысырмаларда 

орнатылған дифманометрлер көмегімен бақылайды (0,5 атм шкаласымен). 

Егер көрші учаскелердің бірінде ағып кету болса, баланс бұзылады, олар 

туралы аспап дабыл береді. Бірақ трасса бойымен мұнай мен топырақтың 

температураларының түрлілігіне байланысты түрлі баланс ағып кету болмаған 

жағдайда да бақыланады. Сондықтан нақты нәтижелерді бақылау үшін мұнай 

құбырын ұзақ уақытқа (бірнеше тәулікке дейін) тоқтату керек, бұл жұмыс 

уақытының жоғалуына әкеледі. 

Қысым түсуі әдісі, оператордың дистанциялық түрде құбыр ұзындығы 

бойымен ысырманы жабады да, 15 мин ішінде қысымның өзгеруін 

бақылайды. Қысым өзгеруі нәтижесінде оператор ағып кетудің болуын 

болжап, дифференциалды қысым әдісін сынауға көшеді. 

Ағып кетудің бақылануы әдістерін жасаумен олардың тез жойылуының 

тәсілдерін қарастырады. Құбырларды жөндеуге механикалық құралдар 

(тартушы қамыт, қаптама және т.б.) мен жабысқақ және жылдам қататын 

заттардан жасалған арнайы жабындар қолданылады. АҚШ арктикалық 

аудандарда қоршаған орта ластануының алдын-алу үшін үзілуі кезінде 

құбырдан ағатын мұнайдың жану әдісіне патент берілген. Құбыр бойынша 

термитті құрамы бар фосфордан ортасы жасалған нәзік материалдарынан 

кішігірім диаметрлі көлденең құбырларды жатқызады. Термитті құрам ретінде 

алюминийдің азот қышқылымен қолданылады. Магистральді құбырдың 

жарылысы кезінде, термиты бар құбыр бүлінеді, нәтижесінде фосфор 

атмосферамен әрекеттесіп, жалындайды да, термитті құрамды жандырып, 
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одан құбырдан шығатын мұнай жанады. Осылайша, қоршаған орта 

ластануының алдын-алады, ал жанған мұнайды жалыны ағып кетуді табуға 

көмектеседі. 

Мұнайдың теңіз кен орындарын құрлықтағы тұтынушыларымен 

қосатын суасты магистральды мұнай құбырларының маңызды өсуі мен 

танкерлі тасымалдау көлемінің, әсіресе дедвейт 500 мың т жуық 

супертанкерлер өсуімен теңіздер мен ішкі су қоймаларының ластану 

қауіптілігі өседі. Сарапшылардың бағалауынша, жыл сайын теңіз суларына 5 

млн т жуық мұнай түседі. Бұл қоршаған орта үшін қауіптілік тудырып отыр. 

Теңіздер мен өзге су қоймаларына зор нұқсан келтіріліп тұр: теңіз 

жануарлары, балықтар, құстар, өсімдіктер қырылады; су қолданылуға 

жарамсыз болып қалады; жағажай ластанады – адамдардың демалуы мен 

тұруы үшін қажетті аймақтар. Мұнайдың қайтымсыз маңызды зардабы мұнай 

өнеркәсібіне маңызды зардап келтіреді. 

Теңіздердің мұнаймен ластануының негізгі көздері танкерлерден 

балластты суды тастау, суасты мұнай құбырларындағы апаттар мен танкерлік 

зілзалалар, теңізде бір танкерден екінші танкерге айдау кезінде мұнай мен 

мұнай өнімдерінің ағып кетуі, теңіз тұрағы мен кеме аялдайтын орындарда 

рейдтер кезінде танкерлердің жүктік операциялары. Танкерлерді жүктерінен 

босатқаннан кейін оның жүк бөліктерінің қабырғаларында қабықша ретінде 

тасымалданған мұнайдың 0,3% кем емес қалатыны белгілі. Жүк көтергіштігі 

100 мың тонна танкерлердің резервуардың ішкі қабырғаларының жалпы 

бетінің алаңы 80 тыс. м
2 

құрайды, оларды 400 т мұнай тұнып қалады, ол 

балластты суға түсіп, сепарациялы қондырғылары болмаған жағдайда теңізге 

түседі. Түрлі мәліметтер бойынша, танкерлер мен мұнай өндірудің теңіз 

қондырғыларының апаттарымен шақырылған ластанулар теңізге келіп түсетін 

мұнай мен мұнай өнімдері жалпы көлемінің 4% от құрайды. Қарапайым 

салыстыру кезінде апаттар мен танкерлердің бұзылуынан келіп түскен мұнай 

шығындары балластты сумен тасталатын мұнайдың миллиондаған тонналары 

жанында тым аз көрінуі мүмкін. Бірақ бұл шығындар теңізде мұнайдың үлкен 

концентрациясының жинақталуымен, акваторийлер мен жағажай аймақтарына 

жылдам таралуы мен ластауымен сипатталады. Танкерлердің жүк 

көтергіштігінің өсуімен, супер танкерлер мен артық супертанкерлердің пайда 

болуы апат кезінде шығындалатын мұнайдың көлемі маңызды ұлғаяды. 

Мұнайдың теңіздер мен өзендерге ағып кетуі суасты мұнай құбырлары 

мен мұнай кәсіпшілігінде мұнайды өңдеу мен жинақтау қондырғыларында 

апаттардың болуы кезінде, өзен жүрістерінде жерасты мұнай қоймалары мен 

құбырлардың герметикалылығының бұзылуы кезінде жүреді. Мұнай 

шығындарының алдын-алу үшін ағып кетуді бақылаудың құрылымдық 

әдістері мен жүйелерін қолданады. 

Теңіз акваторийлерінің ластауының алдын-алу мен қоршаған ортаны 

қорғау бойынша барлық шараларды әкімшілік (ұйымдастырушылық) және 

техникалық деп екіге бөлуге болады. Көптеген елдердің үкіметі қоғамның 

әсері аясында теңіз кен орындарынан мұнайды өңдеу мен тасымалдау кезінде 
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қоршаған ортаны қорғау мәселесіне баса көңіл аударады. Мұнай 

компаниялары, кез келген жобаны жүзеге асыру алдында, оның қоршаған 

ортаға әсерінің дәрежесін жан-жақты зерттеп, қорғаныс шараларын ескеру 

жөн. 

Танкерлі тасымалдау кезінде теңіздердің мұнаймен ластануының алдын-

алу үшін көптеген елдер келесі ережелерді орындайды: 

- дүниежүзілік мұхиттың кез келген нүктесінде балласт суларының 

тасталуына тыйым салу; 

- ірі тоннажды танкерлер үшін шектеулі және міндетті тексерілген 

қозғалыс маршрутын анықтау; 

- барлық порттар мен тірек пунктерінде су бетіндегі мұнайдың 

жойылуын қамтамасыз ететін мобильді құрылғылар мен теңіздің ластанған 

бетінің физикалық, биологиялық және тазартудың басқа түрлерін жүргізуге 

мүмкіндік беретін заттар қорын жасау. 

Мұнайды жүктеу немесе жөндеу үшін портқа келетін танкерлер доктау 

алдында бөліктерді жууға қолданылатын эмульсия немесе мұнай жүгінен 

босатылады. Үкімет аралық теңіз кеңес мекемесі (ИМКО) мен өзге 

халықаралық мекемелердің шешімімен балласт суларын теңізге төгуге тыйым 

салынған. Балласттарды бұған арнайы дайындалған мұнай базаларының 

резервуарларына, кейін мұнай мен су сепарациясын жасау үшін тастауға 

ұсынылады. 

Тазарту қондырғыларына келіп түсетін балластты және жуушы сулар 

зиянды қоспалардың зор көлеміне ие: мұнай мен мұнай өнімдері (эмульсиялар 

мен суспензиялар түрінде), күкірттісутегі, сульфидтер, меркаптандар, минерал 

және органикалық қышқылдар, минерал тұздар және т.б. Өңделетін су 

соңында су қоймаларына тасталады, көптеген елдерде оның химиялық 

құрамына қатаң талаптар қойылған. Бұл тазартудың технологиясына жоғары 

талаптар қояды. 

 

8.4 Мұнай өнімдерінен суды тазалау әдістері 

 

Тұндыру, флотация және сүзу әдістері қолданылады. 

Тұндыру – әртүрлі тығыздықтың әсерімен май бөлшектерінің өздігінен 

бөлінуі. Мұнай өнімдерінің бөлшектері суда су бетіндегі ауырлық күшінің 

әсерімен 2-3 мкм өлшеміндегі сфералық формаға ие болады. 

Дисперстік деңгейі – бөлшектің өлшеміне кері көлем. Дисперстіктің 

деңгейі жоғары болған сайын сарқынды судағы мұнай өнімдері бөлшектері 

соншалықты кіші болады. Тұндыру үшін мұнай ұстағыштар пайдаланылады. 
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1 - сарқынды су; 2 - қабылдау камерасы; 3 - тұндыру аймағы; 4 - 

тазаланған су; 5 - тік жартылай батырылған қалқалар; 6 - мұнай жинағыш 

құбырлар; 7 - жүзіп шыққан мұнай өнімдерінің пленкасы. 

 

50 сурет – Типті мұнай ұстағыштың сызбасы 

 

Мұнай ұстағыштарды таңдауда келесі кемшіліктерге мән беру керек: 

-тік қиылысудың барлық нүктелерінде су қозғалысының жылдамдығы 

бірдей; 

-су ағыны ламинарлы сипатта; 

-су легінің өту уақыты ішінде мұнай өнімдерінің бөлшектерінің жүзіп 

шығу жылдамдығы тұрақты. 

Су температурасы жоғары болса, мұнай өнімдерінің созылғыштығы 

төмен болады және бөлшектердің бөліну жағдайы жақсарады. 

30°С-ден төмен температурада мазут мұнай ұстағышта тұнады, 30-40°С-

де ілінген жағдайда болады, ал 40°С-ден жоғары болса, бөлшектердің жүзіп 

шығу эффектісі байқалады. 

 

 
 

1 - қабылдау камерасы; 2 - қалқа; 3 - тұну аймағы; 4 - қалқа; 5 - шығару 

камерасы; 6 - қайта құю жаймасы; 7 - скребок; 8 - бұрылысты жікті мұржалар; 

9 - приямок. 

 

51 сурет – Гипроспецпромстройдың скребоктың механизмі бар мұнай 

ұстағышы 

 

Флотация – май бөлшегі ауа көбігі кешенінің құрылуы және осы 

кешендердің әрі қарай судан бөлінуі. 

Кешендердің жүзіп шығу жылдамдығы май бөлшектерінің жүзіп шығу 

жылдамдығынан 100-1000 есе артық. Су-ауа бөлімінің үлкен қабатын құру 
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керек; көбіктер қаншалықты үлкен болса, оның дисперстігі соншалықты 

жоғары. 

Бөлшек-көбік кешенінің түзілу механизмі әртүрлі болуы мүмкін. 

Осыған орай ағынды флотацияны бөлектейміз, мұнда ауаның көбіктері оның 

судағы қанық ерітіндісінен бөлінеді, ал ағынсыз флотацияда суға арнайы 

құрылғылар арқылы енгізілетін ауа көбігінің көмегімен жүзеге асады. 

Ағынды флотацияда (52 а, сурет) ауа суда 0,5 Па-ға дейінгі артық 

қысыммен ериді, ол үшін құбырға су сорғыштың алдында ауа беріледі, содан 

соң ауалы-сулы қоспа 8-10 минут ішінде арнайы ағынды ыдыс ішінде 

ұсталады, одан флотаторға жіберіледі, ол жерде қысымның түсуі мен көбіктің 

түзілуі процесі жүреді, жалпы алғанда су мен қоспаны бөлудің флотациялық 

процесі ісіне асады. Флотаторға кірерде судың қысымын түсіруде суда, 

ерітілген ауа көбіктер түзе отырып әп сәтте бөлінеді. 

Ағынсыз флотацияда (52 б, сурет) көбіктердің түзілуі механикалық (су 

сорғыш) немесе электрлік күш есебінен жүреді және флотаторға көбіктер-су 

десперстік жүйесі енгізіледі. Көбіктердің оңтайлы өлшемі 15-30 мкм-ға тең. 

Мұнай бөлшектерімен ұсталған осындай өлшемдегі көбіктердің су бетіне 

қалқып шығу жылдамдығы орташа 0,9-10 м/с-ны құрайды, бұл 1,5 мкм 

өлшемді мұнай бөлшегінің су бетіне қалқып шығу жылдамдығынан 900 есе 

артық. 

 

1 - судың кіруі; 2 - қабылдау резервуары; 3 - соратын құбыр; 4 - ауа 

құбыры; 5 - су сорғыш; 6 - флотациялық камера; 7 - көбік жинағы; 8 - 

тазаланған судың әкетілуі; 9 - ағынды ыдыс. 

 

52 а, сурет – Ағынды флотацияға арналған құрылғының сызбасы 

 

 
 

1 - судың кіруі; 2 - қабылдау резервуары; 3 - соратын құбыр; 4 - ауа 

құбыры; 5 - су сорғыш; 6 - флотациялық камера; 7 - көбік жинағы; 8 - 

тазаланған судың әкетілуі. 

 

52 б, сурет – Ағынсыз флотацияға арналған құрылғының сызбасы 

 

Былғанған және майланған суларды сүзгіден өткізу тазалаудың соңғы 

сатысында жүзеге асырылады. Сүзгіден өткізу процесі сүзілетін материалдың 

сыртқы бетіне мұнай өнімдерінің эмульгациялық бөлшектерінің жабысуына 



253 

негізделген. Сүзу процесінің алдында сарқынды суларды алдын-ала тазалау 

жүргізіледі, сүзудің алдындағы мұнай өнімдерінің концентрациясы жоғары 

емес және 10
-4

 - 10
-6

 көлемдік үлесті құрайды. 

Сарқынды суларды сүзуде мұнай өнімдерінің бөлшектері су легінен 

материлдың бетіне бөлінеді және арнаның аса тар жолдарын толтырады. 

Гидрофобтың қабаттарда (сумен өзара әрекеттеспейтін) бөлшектер сүзетін 

материалдарға жақсы жабылады, ал гидрофильді қабатта (сумен өзара 

әрекеттесетін) гидраттық қабықшаның болуынан жабысу қиындайды. Алайда 

жабысатын бөлшектер гидратты қабықшаны ығыстырады және біраз уақыттан 

кейін сүзгіден өтетін материал гидрофобты түрде жұмыс істейді. 

Сүзгінің жұмысы кезінде мұнай өнімдерінің бөлшектері бірте-бірте 

қуыстарды толтырады да сүзілетін материалды қанықтырады. 

Қорытындысында біраз уақыт өткен соң лектен қабырғаға бөлінетін май 

көлемімен сүзілетін материалдан пленка түрінде ағатын май көлемінің 

арасында тепе-теңдік орнайды. Мұнай өнімдерінің сүзгіден өтетін қабатының 

шамасына қарай сүзгі регенерацияға ажыратылады. 

Сүзгіш жүктеуге арналған материал кварцты құм, антрацит кейде Nа-

катионитті сүзгілерде өңделген мортен және домен пешінің қоқысы, керамзит 

т.б. 

Регенерация 0,03-0,04 МПа қысымымен су буымен жоғарғы тарату 

құрылғылары арқылы жүргізіледі. Бу ұсталған мұнай өнімдерін қыздырады 

және олар қысымның күшімен қабаттан бөлініп шығарылады. 

Дегенерацияның ұзақтығы – 3 сағаттан артық болмайды. 

Үймелі сүзгілерді сарқынды суларды тазалаудың тиімділігі мұнай 

өнімдерінде – 80%. Бұл жағдайда тазалаудан кейінгі мұнай өнімдерінің 

құрамы 2-4 мг/кг. Сулар осындай сапамен технологиялық мақсаттар үшін 

ЖЭС-ке бағытталады. 

Тазалаудың толық сызбасы: 

1. Әрқайсысы екі сағаттың өнімділіктегі 2 дана орташаландыру бактары. 

Аса ірі қатты дисперсті қоспалардың бөлшектерін бөліп шығару. 

2. Мұнай ұстағыш. 

3. Аралық бак. 

4. Флотатор. Бөлініп шығарылған мұнай өнімдері мазут қабылдағышқа 

бағытталады, созылғыштығын азайту үшін пармен жылытылады және 

эвакуацияланады. 

5. Екі сатылы сүзгілік құрылғы. 

1-саты. Кварцты құм мен антрациттен екі қабатты жүктеу. 

2-саты. Белсендірілген көмірмен сорбциялық сүзгі. 

Осы сызба бойынша толық тазалау деңгейі 90-95%. 
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Қорытынды 

 

«Жылу энергетика орталығындағы табиғатты қорғау шаралары» 

оқулығында келтірілген материалдар 5В071700- «Жылу Энергетика» және 

5В073100- «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» 

мамандықтарының студенттеріне қоршаған ортаны ластайтын кәсіпорындар 

бойынша теориялық білімдерді игеруге және практикалық тәжірибелер алуға 

арналған.  

Нұсқаулықтың авторлары белгіленген оқу материалдарын - болашақ 

энергетиктерді негізгі энергетикалық объектілердің экологиялық жағдайымен, 

атмосфералық ауаны, су объектілерін, жер ресурстарын қорғау шараларымен 

таныстыру; атмосфераға зиянды заттардың шығарындыларын анықтаудың 

қолданыстағы әдістерімен; қоршаған ортаның ластануынан зиянды есептеу 

дағдыларын алу мақсатына  жетуге бағыттады. 

Пәнді оқып-үйренудің мақсаты жасалған оқулық негізінде қоршаған 

ортаны қорғаудың және энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдаланудың 

энергетикалық мәселелері саласындағы ғылыми дүниетанымы  мен білім 

жүйесін қалыптастыру болып табылады. Пән инженерлерге арналған үздіксіз 

экологиялық оқытудың кешенді бағдарламасында маңызды болып табылады. 

Бұл нұсқаулықта жылу энергиясының қолданыстағы және қоршаған 

ортаға әсер ету масштабын бағалау әдістері қарастырылған, әртүрлі 

энергетикалық нысандарда қолданылатын негізгі экологиялық шаралардың 

сипаттамалары келтірілген. 

 Оқу құралы бірқатар әдеби дерек көздерінің материалдарын жүйелеу 

арқылы «Жылу энергетикалық орталықта табиғат қорғауы шаралары» пәнінің 

жұмыс бағдарламасына сәйкес жазылған, мұнда материалды ойдағыдай игеру 

үшін негізгі теориялық ережелер жинақталған және нақты мысалдар 

келтірілген.  

Бұл оқулықта талдау негізінде жылу электр станцияларының қоршаған 

ортаға әсер етуінің басым бағыттары анықталған. 

Ұсынылған оқу материалы студенттерге жүйелік білім алуға 

көмектеседі, оның ішінде: 

- жылу энергетикасындағы табиғатты қорғау шараларының мәні мен 

міндеттері, жылу энергетикалық жүйелер экологиясының негізгі аспектілері; 

- жылуэнергетикалық жүйелер мен қондырғылардан шығарындылардың 

сипаттамаларын және олардың қоршаған ортаға әсерін талдау; 

- энергетикалық процестердің қоршаған ортаға зиянды әсерін төмендету 

әдістері мен құралдары; 

- электр станцияларынан шығатын зиянды заттарды және газ тәрізді 

шығарындыларды тазарту әдістері мен құралдары; 

- технологиялық және жылу шығарындыларынан зиянды заттарды 

жинауға және қоршаған ортаның нормативті жағдайын қамтамасыз етуге 

арналған тазарту жабдықтары мен жабдықтарын таңдау, есептеу және 

пайдалану; 
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- табиғи су мен атмосфералық ауаны ұтымды пайдалануды қамтамасыз 

ететін электрмен жабдықтаудың оңтайлы сұлбаларын таңдау және есептеу. 

Осы оқулықтың материалдары экология және қоршаған ортаны қорғау 

тұрғысынан дамып отырған тақырыпты бағалауға арналған курстық және 

дипломдық жобаларды (жұмыстарды) орындау кезінде пайдалануға болады.  

Осы оқу құралын оқып-үйрену кезінде алынған білімдер экология және 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы энергетиктердің ғылыми ойлауы мен 

кәсіби жауапкершілігін қалыптастыруға арналған. 

«Жылу энергетика орталығындағы табиғатты қорғау шаралары» 

оқулығы сегіз тараудан тұрады. 
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