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1 Зертханалық жұмыс №1. Сүзгілі  жабдықтардың қасиеттерін зерт 

теу   

 

Жұмыстың мақсаты: әртүрлі сүзгілі жабдықтардың физикалық 

қасиеттерін зерттеу жұмыс мақсаты болып табылады. 

 

1.1 Теориялық мағлұматтар 

 

1.1.1 Сүзгілеу әдісімен қалқыған бөлшектерден суды тазалау.  

1.1.1.1 Сүзгілеу жабдықтары.  

Сүзгілеуші жабдықтарды сипаттайтын негізгі көрсеткіштер дәнділік және 

беріктілік болып табылады. Сүзгілеу жабдықтарының дәнділігін сүзгіні 

толтыру жұмысының технологиялық мүмкіндіктерін анықтайтын негізгі оның 

сипаттамасы болып табылады. Сүзгілеу жабдықтар бөлшектерінің шеткі 

өлшемдері туралы жай көрсеткіштері оның дәнділігінің сипаттамасы үшін 

жеткіліксіз болады. Мысалы, егер берілген материалдың дән диаметрі 0,5-тен 

1,0 мм-ге дейін берілген болған болса, онда мұндай сипаттамаларға дәнділіктің 

ең әртүрлі қатынастары сәйкес келеді, осындай шеткі мәндерге дейін: 1) 5% 

дәндер диаметрі 0,5-тен 0,8 мм –ге дейін және 95% дәндер диаметрі 0,8-ден 1,0 

мм-ге дейін; 2) 95% дәндер диаметрі 0,5 –тен 0,6 мм –ге дейін және 5% дәндер 

диаметрі 0,6-дан 1,0мм-ге дейін. Бірінші жабдық құрамы бойынша үлкен 

дәндерден, ал екінші толығымен ұсақ дәндерден тұрады. Сондықтан осы 

жабдықтармен толтырылған сүзгілердің жұмыстық сипаттамалары әртүрлі 

болады. 

Электр станциядағы су дайындайтың қондырғылардың өнеркәсіптік 

сүзгілерін қолдану тәжірибесі негізінде сүзгілік жабдықтардағы дәндердің 

орташа диаметрін 0,6-0,8 мм шамасында; тозаң көрінгіш бөлшектерінің саны 

1,0%  салмағы бойынша; біркелкілі емес коэффициентін 2,0 деп ұсынуға 

болады.  

Сүзгілі жабдықтардың түйірөлшемдік сипаттамасынан басқа, оның негізгі 

көрсеткіштері механикалық және химиялық беріктік болып табылады. 

Механикалық беріктік сүзгілеу жабдықтарының тозуына кедергі жасайды, ол 

дегеніміз жуу кезінде дәндер бір-бірімен үйкелгенде, сонымен  қатар су 

температурасының тербелісі кезіндегі дәндердің жарылуы нәтижесінде 

жабдықтар ұсақталады және жуғыш сумен бірге ұсақ бөлшектердің шығып 

кетуі.  

Сүзгілеу жабдықтарының химиялық беріктігі жеке құрамалық дәндерді 

сумен еріту жолымен және олардың сумен химиялық әрекеттесуіне қарсы 

тұрады, соның нәтижесінде оның сапасы төмендейді.  

Электр стансалар мен өнеркәсіптік кәсіпорындарда кеңінен тараған 

сүзгілеу жабдықтары кварцты құм және ұнтақталған антрацит болып табылады. 

Кварцтың механикалық беріктігі антроциттің механикалық беріктігінен 
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жоғары. Бірақ та химиялық беріктік бойынша температура жоғары болған кезде 

сілтілік ортада кварц орның антроцитке сүзгідегі кремний қышқылының 

құрамын көбейтіп береді. Меншікті салмағы кварц құмынан екі есе аз антроцит 

интенсивтікпен жуады, сонымен қатар су дайындау қондырғыларындағы 

өзіндік қажеттіліктерге су шығынын азайтады.  

 

1.1.1.2 Механикалық сүзгі арқылы суды сүзгілеу.  

Өнделген су сүзгілеу жабдықтарының тесіктері арқылы өткен кезде оның 

жеке ағыншалары лабиринтті кеуекті орта арқылы әртүрлі зигзаг  тәрізді 

жолдар жасайды. Осы кезде су сол қозғалыстың кедергісінен өтіп кетеді, ол 

сүзгілеу жабдықтарының дәндер беттеріне судың үйкелуі нәтижесінде пайда 

болатын және тегеурін шығындар шамасымен сипатталады, ол метр немесе 

милиметр су бағаналарымен өлшенеді және былай белгіленеді: мм сын. бағ. 

немесе м. сын. бағ. Сондықтан сүзгілеу жабдықтарына келіп түсетін су қысымы 

сүзгідегі тегеурін шығынынан әлде қайда жоғары болуы керек.  

Механикалық сүзгідегі судың тегеуріндік шығыны оның жұмысының 

негізгі көрсеткіштері болып табылады. Бұл шама негізінде келесі факторларға 

байланысты анықталады және өзгереді: а) сүзгілеу жабдықтарының 

түйірөлшемдік сипаттамасы; б) сүзгілеу жабдықтарының қабат биіктіктері; в) 

сүзгілеу жылдамдығы; г) сүзгілеу жабдықтарының ластану дәрежесі. Осы 

аталып өткен төрт фактордың алғашқы үш механикалық сүзгінің берілген және 

тұрақты факторлары болып табылады. Сондықтан осы факторлармен 

анықталатың сүзгідегі судың тегеурінді шығындар шамасы да анықталған және 

тұрақты болады. Ал сүзгілеу жабдықтарының ластану дәрежесіне (4-ші фактор) 

келетін болсақ, ол сүзгі жұмысымен қоса өседі және сүзгідегі судың тегеурін 

шығындарын өсіреді. Сонымен механикалық сүзгідегі судың тегеурін 

шығындарының шамасы екі бөлшектен тұрады: а) тұрақты, сүзгілеу ортасы 

және сүзгілеу жылдамдығы арқылы анықталады және бастапқы тегеурін 

шығыны деп аталады, яғни, сүзгілеу жабдығы таза болған кезді айтады; б) 

ауыспалы, ол сүзгіге келген судағы қалқыған заттардың сипаттамалар және 

концентрацияларымен анықталады.  

Механикалық сүзгідегі судың тегеурінді шығындар шамасы соңғы 

максималды болымды шамаға жеткенде немесе сүзгіден шыққан судың 

мөлдірлігі төмендеген кезде суды сүзгілеуді тоқтатады, содан кейін сүзгілеу 

жабдығы ұстап қалған қалған заттарды сүзгіні қайта тоқтатып сумен төмен 

жоғары қарай жуу жолы арқылы тазартады.  

 

1.2 Эксперименттік қондырғының сипаттамасы 

  

Эксперименттік қондырғының сұлбасы  1.1-суретте көрсетілген. 

Бастапқы ерітінді күбісінде 1 мұғалімнің тапсырмасы бойынша 

зерттелетің су ерітіндісі дайындалады. Тапсырмаға байланысты 1, 2, 3-ші 

сатылы сүзгілерге зерттелетің сүзгілік жабдықтары бар картридждер 
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орналастырылады. Сүзгілік жабдықтар жұмысының параметрлерін анықтау 

үшін әрбір сатыдан кейін сынамалау нүктелері қарастырылған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – бастапқы ерітіндінің күбісі, 2 – сорғы, 3 – қалалық су өткізгішті су жолы бар 

жапқыш шүмек, 4 – күбіден бастапқы суды беру жолы бар жапқыш шүмек, 5 – 1-ші сатылы 

сүзгі, 6 – 2-ші сатылы сүзгі, 7 – 3-ші сатылы сүзгі, 8 – 1-ші сатыдан шыққандағы жапқыш 

шүмек, 9 – 2-ші сатыдан шығысындағы жапқыш шүмек, 10 –3-ші сатыдан шыққандағы 

жапқыш шүмек , 11, 12 – жапқыш шүмек,  13 – сүзгілеу қондырғысынан шығаберісіндегі 

жапқыш шүмек, 14 – 1-ші сатылы сынамаалғыш шүмек, 15 – 2-ші сатылы сынамаалғыш 

шүмек, 16 – 3-ші сатылы сынамаалғыш шүмек, 17 – сүзгіленген судың багі, 18 – қаладан 

өтетін суды әкелу жолы. 

1.1 сурет - Эксперименттік қондырғының сұлбасы 

 

Жұмыс екі кезең орындалады.  

Бірінші кезеңінде қажет:  

а) мұғалімнен тапсырма алу: бастапқы ерітіндіні дайындау үшін қажетті 

параметрлерін; 

б) картридждерді зерттеген сүзгілеу жабдықтарымен толтыру және 

сүзгілеу қондырғылардың сатыларына сәйкес корпустарға орналастыру; 

в) зерттелетін сүзгілеу жабдықтарына байланысты берілген тұнықтық, 

кермектік және сілтілігі бар бастапқы ерітіндіні дайындау. 

 

Екінші этапта жұмыс қондырғы жанында, көрсеткіштерді түсіру бойынша 

орындалады, ол үшін мыналар қажет: 

а) сорғыны қосу, сүзгілерді сумен толтыру, бір уақытта ауалық арқылы 

әрбір сатыға кезек – кезек ауаны жіберу;  

б) берілген уақыт аралығында немесе өткізілген су көлемі арқылы талдау 

сынамасы жүргізіледі; 
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в) сүзгілеу жабдықтарын зерттеу кезінде: кварцты құм, гидроантроцит, 

полипропиленді орама – бастапқы және тәжірибеленген судың мөлдірлігі мен 

тұнықтығын анықтау қажет ( шрифт немесе крест бойынша);  

г) иониттерді зерттеу кезінде қосымшаларда келтірілген әдістемелер 

бойынша талдау сынамасында жалпы кермектік және жалпы сілтілік анықтау 

қажет.  

Бастапқы және алынған мәлімметтер нәтижелерін 1.1-кестеге енгіземіз 

 

1.1 кесте 

Ж исх

0  =(мг-экв/л) Щ исх

0  = (мг-экв/л) 

V, л Що
оп

,     мг-экв/л Жо
оп

,    мг-экв/л Е = (Жо
исх 

-Жо
оп

)V  

1    

2    

…    

n    

 

1.3 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу қажет:  

         1) Жұмыстың қысқаша сипаттамасы. 

2) Алынған нәтижелері бар кесте. 

3) Алынған нәтижелер бойынша қорытынды. 

 

 

2 Зертханалық жұмыс №2.  Ионалмасу сүзгілерінің жұмыс режимдері 

және оларды қолдану 

 

Жұмыстың мақсаты: бұл жұмыстың мақсаты ионалмасу сүзгі 

қондырғысының технологиялық сұлбасы мен жұмыс режимімен танысу. 

 

  2.1 Теориялық мағлұматтар 

 

2.1.1 Ионалмасу әдісі арқылы суды жұмсарту.Бұл әдіс бойынша  

өнделетін су өзінің иондарының бір бөлігін суда еріген иондарға алмастыра 

алатын материалдар арқылы сүзіледі. Бұндай бұршақ тәріздес материалдарды 

иониттер немесе ионалмасу материалдары деп атайды. 

Ионалмасу материалдарының ионалмасу реакцияларына қатысу 

қабілеттілігі, олардың молекулалық құрылымының ерекшелігінде. Ол қатты 

ерімейтін молекулалық тор тәріздес болып келеді. Олардың кейбір жекеленген 

орындарына атомдардың белсенді топтары қосылған.бұл атомдар судың ішінде 

иондарға электролиттік дисоциацияланады. Сол иондардың кейбірі 

молекулалар қаңқасы кері зарядтайды. Бұл кері зарядталған аймағы суда еріген 

иондармен алмаса алады. 
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Белсенді топтың сипатына қарай оның жылжымалы иондары оң 

зарядталса лоар катиониттер деп аталады, ал егер теріс заоядталса аниониттер 

деп аталады. Суды иондалған қоспалардан катиондар көмегімен тазарту яғни 

суды катиониттеу жылуэнеретикасында кеңінен таралған әдіс. Катиониттердің 

бастапқы формасы бойынша суды катиондаудың жеке процесстеріне, 

сатыларына және сүлбелеріне бөлек атаулар беріледі. Мысалы, егер 

катиониттің бастапқы иондық формасы натрийлік болса, онда Na- катиониттеу 

деп аталады, ал егер формасы сутектік болса, онда Н-катиониттеу деп аталады. 

Суды катиониттеу процессі әрқашанда динамикалық жағдайда өтеді. 

Техтологиялық сүлбелердің көбісі бойынша суды катиониттеу процессі 

жоғарыдан төмен өтеді. 

Ионды материалдардың алмасу сиымдылығы , материалдарын бірлік 

салмағында жұмсалған иондардың салмағымен анықталады. Бұл сыйымдылық 

салмақтық алмасу сыймдылығы деп аталады. Ал егер де оның көлемі 

материалдың бірлік көлемінде жұтылған иондардың санымен анықталатын 

болса, онда ол көлемдік көлемдік алмасу сыймдылығы деп аталады. Көлемдік 

алмасу сыйымдылығы энергетикада кеңінен таралған. Оның өлшемі 1м
3  

материалда жұтылатын грамм-эквивалкнттегі иондар санымен (г-экв/м
3
), 

немесе 1 литр материалда жұтылатын милиграмм-эквиваленттегі иондар 

санымен анықталады, (мг-экв/л). 

Суды ионалмасу әдісімен өндеу суды ионит қабатынан сүзу арқылы 

өтеді. Бұл қабат жөғары молекулалы синтатикалық зат болып келеді. Осы 

заттар өнделетін судағы қоспаларды ластайтын иондарды өзіне жұтып алады 

да, сол мөлшерде басқа иондарды қоспаға беріп отырады. 

Жұмыс жасау принціпі бойынша  ионитті сүзгілер төрт типті болып 

келеді:   

а) катионитті; б) анионитті; в) аралас; г) үздіксіз әсер ететін. 

Суды Na-катиониттеу судың құрамындағы катиондарды натрий 

иондарына айырбастаумен қамтамасыз ету қажет. Табиғи суларды өңдеу 

кезінде Na-катиониттеу негізінен суды жұмсарту үшін, яғни оның ішіндегі Ca
2+

 

және Mg
2+

 иондарынан тазарту үшін қажет.Бұл жағдайда катиондардың алмасу 

реакциясы келесі түрде жазылуы мүмкін 
 

2 NaR + Ca
2+

             CaR2 + 2Na
+
, 

 

2 NaR + Mg
2+

             MgR2 + 2Na
+
,  

 

  мұндағы, R-катиониттердің орнықты иондары, олар бір валентті болып 

есептеледі. 

Катиониттердің регенерациялану қабілеті, яғни лоардың бастапқы 

иондық формаға көшуі, ион алмасу реакциясының қайтымдылығымен 

негізделеді. 
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Натрий хлориді қоспасының молекулалық формада катионитті 

регенерациалану реакциясы келесі түрде жазылады 

 

2CaR2 + 2NaCl → 2NaR + CaCl2, 

 

2MgR2 + 2NaCl → 2NaR + MgCl2. 

         Ионитті сүзгілерді қолдану келесі операциаларда тізбекті түрде жүруі 

арқылы өтеді: қопсыту, жаңғырту, жуу, жұмсарту. Ионитті сүзгілерді қолдану 

үшін осы операцияларды тізбекті түрде дұрыс өткізу керек. 

Қопарулы жуу операциясы кезінде көптеп жатып қалған иониттер 

массасының тығыздығын айтады. Соның нәтижесінде регенерациялық ерітінді 

иониттер дәндеріне еркін жете алады. Сонымен қатар бұл процессте бастапқы 

сумен келетін және сүзгіні қолдану кезінде пайда болатын ұсақ бөлшектерден 

сүзгі тазартылып отырады. Ионитті қопсыту сүзгінің алдыңғы жаңғыртудан 

жиналған жуатын сулардын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Егер бак 

сүзгіден жоғары орналасқан болса онда су сүзгіге өзі ағып келеді, ал егер бак 

сүзгіден төмен болса онда су сорғымен жіберіледі. Органикалық иониттер үшін 

қопсыту қарқындылығы 2,8 – 3 л/(сек·м
2
). Қопсыту операциасының ағында 

ионитті сүзгіге жаңғыртулық ерітінді жіберіледі. Бұл ерітінді ионит қабатынан 

жоғарыдан төмен қарай өтеді. Жаңғыртылған өнім дренажға жіберіледі. 

Жаңғырту кезінде Na-катионитті сүзгі арқылы 3-4 м/сағ жылдамдықта 5-

10% қайнатылған тұз ерітіндісі жіберіледі. Бұл жағдайда тұздын шығыны 

теориялық қажетті мөлшерден 3,5 есе көп болады. 

Н-катиониттің алмасу қабілеттілігінің қалпына келуі ерітінді 

концентрациясы 1-1,5 % болатын күкірт қышқылының жаңғыртуы арқылы 

өтеді. H2SO4 концентрациясы 2 % -дан аса бастаған кезде катионит дәндерінің 

гипстелуі қауіпі туа бастайды. Жаңғыртулық қышқыл ерітіндісі сүзгі арқылы 9-

10 м/сағ жылдамдығымен өтеді. Егер 1-1,5% қышқыл ерітіндісінің 

жылдамдығы  төмен болса, онда мұндай жағдайда да гипстелу қауіпі туады. 

Катионитті жаңғыртудан кейін оны шайю процесі басталады. Бұл 

процесте катиониттер өнімдері мен жаңғыртулық ерітіндіден тазартылады. 

Негізінен бұл процесс коагуляцияланған немесе артезиан суларымен жасалады. 

Шаю процесі аяқталғаннан кейін суды жұмсарту процесі басталады. 

Катиониттің жұмыс жасау сыймдылығын толығымен қамту үшін 

жұмсартылатын судын сүзу жылдамдығын 15-20 м/сағ аралығында ұстап тұру 

қажет. 

Катиониттің жұмыс жасайтын жұтылу сыймдылығын, сүзгінің орташа 

өнімділігін және сүзгіге келетін судың кермектігін біле отырып біз сүзгінің 

жаңғыртулар арасында жұмыс жасау уақытын сағатпен анықтай аламыз 

    

                                              ,
4

95.0 2

о

p

QЖ

heD
T


                                                        (2.1) 

мұндағы Т – жаңғырту аралық период мерзімі, сағ; 
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     D – сүзгі  диаметрі , м;  

         h – катионит қабатының биіктігі, м;  

         ep –катиониттің алмасу сиымдылығы, г-экв/м
3
;  

         0,95 – қор  коэффициенті;  

         Q –катионитті сүзгінің орташа өнімділігі, м
3
/ч;  

         Жо– жұмсартылған судың жалпы кермектілігі, г-экв/м
3
. 

 

2.2 Жұмыстың тәртібі және нәтижелерді өңдеу 

 

Мұғалімнің тапсырысы бойынша:  

- ионалмасу сүзгілерінің қолдану режимдерін крандардың тізбекті нөмір- 

ленуі бойынша түсіндіру (қопсыту, жаңғырту, жуу, жұмсарту). 

Жұмыс жасау режимдерін сұлба бойынша түсіндіріп беру, 1.1 - сұлбада 

крандардың тізбекті нөмірленгенін көрсетіп жабық крандарды штрихтау қажет: 

- қопсыту режимін өткізу; 

- жаңғырту режимін көрсету; 

- жуу режимін өткізу; 

- суды жұмсарту. 

 

2.3 Орындалған жүмыс бойынша есеп беру 

 

Есеп беру келесі жолмен орындалуы керек: 

1) Орындалған жұмыс бойынша есеп беру. 

2) Жұмыстың қысқа сипаттамасы. 

3) Есептеу нәтижелері.  

4) Алынған нәтижелер бойынша қорытынды. 

 

3 Зертханалық жұмыс  №3. Ультрасүзгілеу мембраналық технология 

көмегімен суды өндеу. 

 

Жұмыстың мақсаты: суды тазарту сапасы мен ультрофильтрлы 

технология режимімен танысу және зерттеу.  

 

3.1 Теориялық бөлім 

 

          Ультросүзгілеу- мембраналық бөліну процессі, сонымен қатар ерітіндіні 

фракциондау және концентрациялау. Ол жоғарғы малекулалық және төменгі 

малекулалық қосылған ерітіндінің әртүрлі қысым әрекетінен ағып өтеді.  

Баромембраналық  әдіс тобына микрофильтрлі кері осмос пен  

ультрофильтрлау, нанофильтрлау кіреді. 

Ультрофильтрлі суды тазарту әдісі, суды тұщыландыра алады және оны 

толықтай тұзсыздандыра алады. Оның өлшемдері 30-1000 ал, жұмыстың 

қысымы 0,2-1,0 МПа. 
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Ультросүзгілеу  мембрананы алу әдісі кері осмос сияқты болып келеді, 

сонымен қатар көбінесе құралдардың атқарылуы да сол сияқты. Айырмасы ол 

жоғарғы талаптарды қажет етеді. Ультрофильтрлау кесте жүргізу процессі мен 

параметр-аралық бойынша кері осмос пен фильтр арасындағы түйін.  

Ультрофильтрлаудың технологиялық мүмкіндіктері көбінесе кері 

осмостан едәуір көбірек. Кері осмос кезінде барлық бөлшектер бөгеледі. Бірақ 

тәжірибиде кезінде таңдалмалы ерітінді комопонентерінің айырылу қиындығы 

туады, яғни фракциондау. Бұл қиындықты шешу өте маңызды, өйткені сирек 

және өте керекті заттардың ажырауы мен шоғырлануы мүмкін (ақауыздар, 

физиологиялық белсенді заттар, полисахарит және т.б). 

Ультросүзгілеуді кері осмостан гөрі жүйелерден ажырату үшін 

қолданады, одан ерітілген компоненттерінің малекулярлы массасы, ертінідінің 

массасынан едәуір көп. Мысалы,  судың ертіндісі үшін ультрофильтрация 

кеміне малекулярлы массасы 500 немесе оданда көп болған жағдайды 

қолданады.   

      Ультросүзгілеудің қозғалмалы күші мембрананың екі жағынан қысымның 

әр түрлілігі әсер етеді. Әдетте ультрофильтрацияны аз кысыммен 

салыстырмалы түрде жүргізеді: 0,3-1 МПа.  

      Ультросүзгілеу жағдайында сыртқы факторлардың ролі ұлғаяды. Бірдей 

мембрана шарттарына байланысты (қысым, температура, турбулизация 

қарқындылығы, ерітінді құрамы және т.б) заттардың толықтай ажырауына қол 

жеткізуге болады, ал басқа қоспаламен мүмкін емес.  

Ультросүзгілеу шектеулеріне жататындар: жіңішке технологиялық 

диапозон, процесс шарттарын нақты қолдау керектігі; шоғырландырудың 

салыстырмалы  аласа шегі, гидрофильді заттар үшін 20-35% аспайды, ал 

гидрофоблды 50-60%.   

 

3.2 Сынау қондырғысының сипаттамасы  

 

     Бактағы бастапқы ерітіндіні әзірлеу (Б-1 және  Б-2) судың бастапқы 

мөлдірлігінің сапасын тексеру бойынша сұрыпталады, РН, Ок, Що, Жо. 

Сорғыштың көмегі арқылы (2) бастапқы ерітінді механикалық қоспалардан 

(МС) алдын ала редуктордағы қысымды(3) шығарып, суды тазарту фильтріне 

береді. МС-дең су өткен соң сынама сынама таңдаулы краннан (4) судың 

мөлдірлігін анализдау үшін таңдалады РН, Ок, Що, Жо.. Ультросүзгілеуланған 

мембранаға (УМС) су ағынын бағыттау үшін 5 кран және 6 кран ашық болуы 

керек. УМС су өткенен кейін, судың сапасына тексеру жүргізу керек Що, Жо..  

     Жұмыстың аяқталу бойынша керектілер: 

     а) сорғышты өшіру; 

     б) 1,5,7,9 крандарды өшіру. 
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1-бактың шығысындағы кран, 2-сорғыш, 3- манометр қысымын бәсеңдеткіш, 4- 

сынаматаңдаулы краннан, 5- ультрофильтрацияланған мембрана шығысындағы кран, 6- 

ультрофильтрацияланған мембрана шығысындағы сынама таңдаулы кран, 7- 

ультрофильтрацияланған мембрана сорғыту сызығындағы кран, 8- сорғыту сызығындағы 

сынама таңдаулы кран, 9- сорғыту сызығындағы ілмек кран. 

3.1 сурет - Эксперименттік ультрасүзгілеу қондырғының сұлбасы 

 

       3.3 Коллоид-индекстік өлшеуші аспап  

 

       3.3.1 Фаулинг. 

         Фаулинг астарында қайнамаған судың ішіндегі жіңішке дисперсия түрінде 

субстанциялы мембрананың үсітін оқшаулау ойластырылған.  

       Қайнамаған судың параметрлерін анықтау үшін фаулинг индексі 

қолданады (ол SDI=Silt Density Index аталатын коллоидты индекс). Ол су 

ағынының фильтрация нәтижесінде өлшемі 0,45 мкм тазартушы мембрана 

арқылы есептеледі, сонымен қатар оның ағу уақыты Т1 белгілі мөлшермен 

(мысалға 50 мл) ал Т2 фильтрация басталғаннан 15 мин өткенінен кейін.  

       Формуладан:  

15

100T1/T2)-(1
SDI


  

 

шығатын шешім, ол коллоинды индекс мәне 0 ден 6,7 бола алады, мәні көп 

болған сайын судың кері осмос қолданылуында жарамсыз болады.  

       Коллоинды индекс өлшемі: 

       Қайнамаған су сызығына аспапты қосу. 

1) Редукция қалпағына 2,0 мәнін кою. 

2) Фильтрді ашып пинцет көмегімен мембрана орнату. 

3) Төсегіш қою.  

       4)  Бұл кезеңде фильтрды аз ғана бұрау.  
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 5) Қақпақты ашып, фильтрдан ауаны жіберіп жәәне фильтрді бұрау, 

қысымын өлшеу.  

 6)  Судың шарбағы көлемі 500 мл және уақытын жазып кою (Т1). 

 7)  15 мин өткенен соң қайталап, уақытын жазып кою (Т2). 

 8)  Коллоидты индексті өлшеу. ( формуланы қара). 

 

 
 

1-қайнамаған судың ілмекті қалпағы, 2-бұрандалы қосылу(R3/4), 3-редукционды қалпақ 

(600002), 4-домалақ кран, 5-фильтрлі мембрана (335054); 6-мембраналық фильтр корпусы 

(300007).    

3.2 сурет- Коллоид-индекстік өлшеуші аспап кестесі 

 

         3.4 Талдау жүргізу  

 

         Мөлдірлік – қалқыған заттар мен коллоидты қоспаларды оңай және лезде 

бақылауға мүмкіндік беретін су сапасының технологиялық көрсеткіші. 

Мөлдірліктің өлшемі болып ішіндегі бақыланатын затты байқауға болатын су 

бағанының биіктігі табылады. Заттың көрінуіне байланысты мөлдірліктің 

бірнеше түрін ажыратады. Ақ тақташаны (әдетте фарфор) немесе диаметрі 20 

см дискті бақылау «диск бойынша мөлдірлік» деп аталады. Бұл шама тек жер 

үсті суаттарының (өзен, көл, су қоймалар) сулары үшін өлшенеді. 

 «Крест бойынша» мөлдірлікті қалыңдығы 1 мм айқасқан қара екі түзу 

түсірілген ақ тақташа көмегімен анықтайды. Жылуэнергетикада көбінесе 

әріптерінің биіктігі 3,5 мм стандартты типографтық  шрифт оқылатын су 

бағанының биіктігіне тең «шрифт бойынша (Снеллен бойынша)» мөлдірлік 

қолданылады. 

         Судың мөлдірлік бойынша жіктелуі  3.1 кестеде келтірілген. 

 

         3.1 к е с т е  -  Судың мөлдірлігін бағала. Мөлдірлікті бағалау   
Мөлдірлікті бағалау «Шрифт бойынша» мөлдірлік, 

см 

Қалқыған заттардың мөлшері, мг/дм
2 

Мөлдір  Более 30 Менее 3—4 

Әлсіз лай 25—30 Менее 5—6 
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Орташа лай  20—25 6—10 

Лай   10—20 10—30 

Өте лай Менее 10 Более 30 

 

         «Крест бойынша» мөлдірлік пен «шрифт бойынша» мөлдірліктің және 

қалқыған заттар құрамының арасында өзара байланыс бар, ол 1.2 кестеде 

келтірілген. Бірақ мөлдірліктің мәні арқылы қалқыған заттардың құрамын 

бағалау айтарлықтай болжамды болады, өйткені ол суда еріген заттардың 

түсіне де байланысты. 

 

          3.2  к е с т е  - Мөлдірлік бойынша қалқыған заттардың құрамын бағалау 
Мөлдірлік, см Қалқыған заттар, 

мг/дм
3
 

Мөлдірлік, см Қалқыған заттар, 

м г/дм
3
 

«крест 

бойынша» 

«шрифт 

бойынша» 

 

 

«крест 

бойынша» 

«шрифт 

бойынша» 

 

 

0,5 

 

5 160—300 16 160 9—14 

2 20 40—120 17 170 8—12 

3 30 30—90 18 180 7—10 
5 50 16—75 19 190 6—9 

6 60 14—52 21 210 5—8 

8 80 11—40 23 230 4—6 

9,5 95 10—33 25 250 3—6 

11 110 10—27 26 260 3—6 

12,5 125 10—20 28 280 3—6 

14 140 10—17 30 300 3—6 

   

  Қалқыған заттар – сүзгі арқылы талданатын сынаманы өткізгенде сүзгіде 

қалып қоятын суда ерімейтін бөлшектер. Олар не тура, яғни сынаманы сүзуден 

кейін сүзгіде қалған қалдықтарды 105 – 110ºС-та қалыпты салмаққа дейін 

кептіріп және өлшеп, не жанама, яғни қоспалардың жалпы мөлшері мен еріген 

заттардың мөлшері арасындағы айырма арқылы анықталады. Қалқыған 

заттарды анықтау үшін сүзгілеуді, центрифугирлеуді немесе жанама есептеуді 

қолдануға болады. Анықтау әдісін таңдау қойылған мақсатқа, зертхананың 

жабдықтарының құрамына, қалқыған заттардың мөлшері мен сипатына 

байланысты. Азғантай мөлшерді (50 мг/дм
3
-ден аз) дәл анықтау үшін 

мембраналық сүзгі арқылы сүзуді қолданады. Қалқыған заттардың мөлшері көп 

болатын суды талдау үшін қағаз сүзгіні пайдаланған жөн. 

         Мөлдірліктің анықтауын орындау. 

         Талдауды орындау үшін кемінде 500 см
3
 талданатын су алынады. 

Сынаманы сақтамайды, анықтау сынама алынғаннан кейін бірден жүргізіледі.  

Өлшеу үшін ішкі диаметрі 2,5-3,0 см және биіктігі шамамен 50 см, 

сантиметрлермен калибрленген, түбі тегіс шыны цилиндрді қолданады. 

Цилиндрдің төменгі жағында суды ағызу үшін және су бағанының биіктігін 

төмендету үшін шүмегі бар құбырша болуы қажет. Типографтық шрифттің 

үлгісіндегі әріптердің биіктігі 3,5 мм болуы қажет. Өлшегіш цилиндрді 
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штативтің табанына түбі шрифттен 4 см ара қашықтықта орналасатындай етіп 

бекітеді. Алынған сынаманы жақсылап шайқайды және цилиндрдің жоғарғы 

белгісіне дейін құяды. Одан кейін су бағанын үстінен бақылай отырып, шүмекті 

ашады және шрифтті оқу мүмкін болғанға дейін ақырындап суды ағызады. Егер 

цилиндр жоғарғы белгіге дейін толып тұрғанда шрифтті оқу мүмкін болса, онда 

талданатын судың мөлдірлігі 50 см-ден көп. Шрифтті бақылауды шашыраңқы 

күндізгі жарықта жақсы жарықтанған бөлмеде терезеден 1 м қашықтықта 

жүргізеді. Талдаудың нәтижесін сантиметр түрінде дәлдігі 1 см-ге дейін 

болатын су бағанының биіктігімен өрнектейді.  

         Қалқыған заттар мөлшерінің анықтауын орындау. 

         Анықтау үшін сынамалар шыны немесе полиэтилен шөлмектерге 

алынады. Ең дұрысы анықтауды бір тәуліктен кешіктірмей бірден жүргізу 

керек. Сынамаларды сақтауға болмайды.  

         Егер судағы қалқыған заттардың мөлшері 100 мг/дм
3
-ден кем болса, 

сынаманы көлемі 1000 см
3
-ден кем емес етіп алу керек. Қалқыған заттардың 

мөлшері көп болған жағдайда судың аз көлемімен (500 см
3
) шектелуге болады, 

бірақ көлемі 1000 см
3
 сынаманы пайдаланғанда нәтижелер дәлірек болады.  

         Цилиндрге 1000 см
3 

 мұқият араластырылған сынама өлшеніп алынады 

(немесе көлемі азырақ, бірақ құрамындағы қалқыған заттар 250 мг-нан кем емес 

болатын) және кептірілген, алдын ала өлшенген қағаз сүзгі арқылы сүзіледі.  

          Сүзу алдында сүзгіні тұзсызданған судың бірнеше тамшыларымен сулап 

алып, одан соң абайлап воронкаға салу керек. Фильтраттың бірінші үлестерінің 

құрамында (100-200 см
3
) сүзгінің талшықтары болуы мүмкін, сондықтан 

оларды талданатын сынамаға қайта құю керек. Сүзу аяқталғаннан кейін 

құрамында темір немесе марганец қосылыстары бар (мысалы, кейбір артезиан 

сулары) қыздырылған қалдықтың түсі ашық қоңыр түстен қара түске дейін 

болуы мүмкін. Бұл жағдайда қыздыруды аяқтау үшін ыдысты муфель пешінде 

15-20 мин. ұстау жеткілікті. Қыздырылған қалдығы бар ыдысты эксикаторға 

салады да салқындағаннан кейін өлшейді. 

         Судың қыздырылған қалдығы ҚҚ  келесі формуламен есептеледі: 

ҚҚ= ,
)(10 2

6

сын

б

V

mm 
      [мг/дм

3
] 

         мұнда  m2 – қыздырылған қалдығы бар ыдыстың салмағы, г;  

                     mб  – бос ыдыстың салмағы, г;  

                     Vсын– талдауға алынған су сынамасының көлемі, см
3
. 

         Қышқылдық деп судағы сутек иондарының (Н+)  көтеріңкі мөлшерін 

айтады. Бұл күшті негіздер, сондай-ақ күшті негіздер мен әлсіз қышқылдардың 

гидролизге түсіретін және суға ОН- ионын түсіретін тұздар. Мысалы: 

                                        СО32- + Н2О ↔ НСО3- + ОН-. 

         Судың құрамындағы қышқылдық ортаны туғызатын заттардан тәуелсіз, 

қышқылдықтың бірнеше түрі ажыратылады: гидратты Щг (ОН
-
 иондарына 

толы), бикарбанатты Щб (НСО
3-

), карбанатты Щг (СО
3-

2), фосфатты Щфосф. 
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(НРО
2-

4, РО
3-

4), силикатты Щсил (HSiO
3-

, SiO
3-

2), гуматты (гуматты және 

фульвоқышқылды тұздарға байытылған) және т.б. 

         Қышқылдықты титрлеу әдісімен анықтайды. Талданылатын су 

титрленетін зат болып табылады, құрамында гидроксид ионы бар. Титрант - 

күшті қышқылдың ерітіндісі. 

         Ерітіндіде күшті және әлсіз көп негізді қышқылдар болатындықтан, 

титрлеу екі кезеңде жүреді деп болжауға болады:фенолфталеинмен титрлеу, 

метилоранжбен титрлеу. Фенолфталеин бойынша сілтілік диссоциация және 

гидролиз процестерінің нәтижесінде суда ОН--топтарының болуына 

байланысты болғандықтан, фенолфталеиннің қатысында  түссізденгенге дейін 

титрлеу кезде келесі реакциялар жүреді: 

OH
-
+H

+
↔H2O. 

         Бұл жағдайда гидролиз процесінде келесі реакциялар жүреді: 

CO
3-

2+ H2O↔HCO
3-

  +OH
-
; 

PO
3-

4+ H2O ↔HPO
2-

4+OH
-
; 

SiO
3-

2+ H2O↔HSiO
3-

+OH
-
; 

HSiO
3-

+ H2O↔H2SiO
3-

+OH
-
. 

         Метилоранжбен титрлеген кезде жоғарыда келтірілген реакциялардан 

басқа келесі реакциялар жүреді: 

HCO
3-

+H2O↔H 2CO
3-

 +OH
-
; 

НPO
2-

4 + H2O↔H2PO
-
4+OH

-
. 

         Осылайша, метилоранж бойынша сілтілік судағы барлық күшті және әлсіз 

негіздердің мөлшеріне сәйкес болады, сондықтан оны көбінесе жалпы сілтілік 

(Сж)  деп атайды, яғни Смо= Сж . 

         Электр стансаларының технологиялық суларындағы сілтілік көбінесе 

олардың құрамында OH
-
, CO

3- 
және HCO

3-
 иондарының болуына байланысты, 

олай болса жалпы сілтілікті, фенолфталеин бойынша сілтілікті және гуматты 

сілтілікті анықтағаннан кейін сілтіліктің басқа да түрлерін есептеуге болады 

(3.3 кесте).  

 

         3.3  к е с т е  - Сілтіліктің түрлерін анықтау 
Сфф және 

Сж 

арасындағы  

қатынас 

 

Шфф и Що 

 

 

Судағы иондар 

 

Сілтілік түрлері 

 Гидраттық Сг Карбонаттық Ск Бикарбонаттық 

Сб 

2Сф-ф<Сж НСО3
-
 және 

СО3
2-

(гуматтар) 

болмайды Ск=2Сфф Сб=Сж-2Сфф+Сгум 

 

2Сф-ф=Сж СО3
2- 

болмайды Ск=Сж=2Сф-ф болмайды 

2Сфф> Сж СО3
2-

 және
 
ОН

-
 

(гуматтар) 

Сг=2Сфф-Сж+ 

Сгум 

Ск=2(Сж-Сфф-

Сгум) 

болмайды 

Сфф=0 НСО3
- 

болмайды болмайды Сб=Сж 

 

         Анықтауды орындау 

         Сыйымдылығы 250 – 300 см
3
 таза конустық колбаға пипеткамен немесе 

өлшегіш цилиндрмен 100 см
3
 (немесе көлемі азырақ) талданатын су алынады. 
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Егер көлемін азырақ алса, 100 см
3
-ге дейін таза сумен толтырып, фенолфталеин 

спирттік ерітіндісінің 2 – 3 тамшысын қосады және қызғылт немесе күрең 

қызғылт түске боялған сұйықтықты тұз немесе күкірт қышқылының титрленген 

ерітіндісімен түссізденгенге дейін титрлейді. Титрлеуге шығындалған қышқыл 

мөлшерін Vфф деп белгілейді. 

         Одан кейін осы колбаға 2 – 3 тамшы метилоранж қосып, бюреткаға 

қышқыл құймай, түсі сарыдан қызғылт сарыға өткенге дейін титрлеуді 

жалғастырады (қызыл түске жету қосылған қышқылдың артық мөлшерін 

білдіреді – сынама артық титрленген, тәжірибені қайтадан жүргізу керек). 

Титрлеуді белсенді және жиі-жиі араластырумен жүргізеді, ерітіндінің 

көлемінде реакция жүруі үшін қышқылды тамшылатып қосады. 

Метилоранжбен титрлеуге кететін қышқыл шығынын Vмо деп белгілейді. 

         Егер фенолфталеин қосқаннан кейін ерітінді түссіз болса, демек 

фенолфталеин бойынша сілтілігі жоқ. Бұл жағдайда сынамаға метилоранж 

қосып, жоғарыда айтылғандай, титрлеу жүргізіледі. 

         Нәтижелерді өңдеу 

         Талданатын судың сілтілігі, мг-экв/дм
3
 (ммоль/дм

3
), келесі    

формулалармен анықталады: 

;
)ылыш(1000

;
)ылыш(1000

.

пр

омэкв
мо

пр

ффэкв

фф

V

VккС
С

V

VккС
C







 

         мұнда   Сфф – фенолфталеин бойынша сілтілік; 

                       Смо – метилоранж бойынша сілтілік немесе жалпы сілтілік;  

                       Сгум - гуматтық сілтілік;  

                       Vсын – талдауға алынған су сынамасының көлемі, см
3
; 

                         Сэкв – қышқылдың нормальдік концентрациясы, г-экв/дм
3
 (экви- 

валенттердің молярлық концентрациясы, моль/дм3);  

                         Vфф – фенолфталеинмен титрлеуге шығындалған қышқыл көлемі, 

см
3
;              

                       Vмо – метилоранжбен титрлеуге шығындалған қышқыл көлемі, 

см
3
;  

                        Сэкв – сілтінің нормальдік концентрациясы, г-экв/дм
3
 (экви 

валент- тердің молярлық концентрациясы, моль/дм
3
);  

                         Vгум – гумин қышқылдарын титрлеуге шығындалған сілті көлемі, 

см
3
. 

Кермектілік деп судағы кальций және магний иондарының экви- 

валенттерінің молярлы концентрацияларының (нормальдіктерінің) қосындысын 

айтады. Лезде бақылау кезінде кермектілік катионитті сүзгілерден кейінгі 

суларда, коагуляция мен ізбестеуді жүргізгенде мөлдірлеткіш суында және 

буды өндірістік тұтынушыларының конденсатында анықталады. 
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Жалпы кермектілікті кальций және магний иондарының қосынды 

концентрациясы түрінде анықтайды:  

Кж=Cэкв(Са
2+

)+Сэкв(Mg
2+

). 

         Кальций кермектілігі кальций иондарының концентрациясына 

байланысты: 

КСа
2+

= Cэкв(Са
2+

). 

         Магний кермектілігі магний иондарының концентрациясына байланысты: 

КMg
2+

= Сэкв(Mg
2+

). 

         Кермектіліктің өлшем бірлігі г-экв/дм
3
(моль/дм

3
), мг-экв/дм

3
(ммоль/дм

3
) 

немесе мкг- экв/дм
3
(мкмоль/дм

3
).  

         Кермектілікті қамтамасыз ететін қосылыстардың табиғаты бойынша 

карбонатты (уақытша) Кк және карбонатты емес (тұрақты) Кке кермектіліктерді 

ажыратады.   

         Карбонатты кермектілік гидрокарбонат- және карбонат-иондарына 

эквивалентті кальций және магний иондарының болуымен түсіндіріледі 

(Ca(HCO
3
)2, MgCO2). Егер Кж > Сж болса, онда Кк = Сж, ал кері жағдайда:  

Кк = Кж. 

         Карбонатты емес (бикарбонатты) кермектілік деп күшті қышқылдар 

аниондарымен (хлоридтер, сульфаттар, нитраттар)  байланысқан кальций және 

магний иондарының мөлшерін айтады (CaSO4, MgCl2, Ca(NO
3-

)2): 

Кке = Кж – Кк 

         Судың жалпы кермектілігін комплексонометрлік (комплексонометрия) 

титрлеу әдісімен анықтайды. Бұл әдісті кермектілігі 5 мкг-экв/дм
3
-ден жоғары 

болатын өндірістік сулар үшін пайдалануға болады.  

         Кермектілікті анықтау әдісі комплексті қосылыстар түзетін реакцияларда 

негізделеді. Онда Са
2+

 және Mg
2+

 иондары комплекс түзуші рөлін, ал 

металлоиндикатор молекуласы және  ЭДТА (трилон Б) - лиганд рөлін атқарады. 

Анықтауды жүргізудің негізгі шарты ерітіндінің рН-ын бақылау болып 

табылады. 

         Біріншіден, Са
2+

, Mg
2+

 иондары мен индикаторлар және ЭДТА арасында 

тұрақты комплекстер түзілуі  үшін рН= 9–10 белгілі мәнін ұстап отыру қажет, 

ол үшін сынамаға NH
3-

+H2O және NH4ОН қоспасы болып табылатын аммиакты 

буферлі ерітіндісін қосады.  

         Екіншіден, ЭДТА ортаның рН-ның әртүрлі көрсеткіштерінде бірнеше 

түрде болуы мүмкін, бірақ бұл түрлердің тек біреуінде ғана кальций және 

магний мен тұрақты комплекстер түзілуі мүмкін. рН=9-10 болғанда ЭДТА-ның 

белсенді түрінің молярлық үлесі айтарлықтай үлкен, бірақ оны одан ары 

үлкейтуге (ортаның рН-ын жоғарылатып) болмайды, өйткені күшті сілтілі 

ортада тұнбаға түсетін магний гидроксиді (Mg(OH)2)  түзілуі мүмкін. 

         Талданатын суға металлоиндикатордың ерітіндісін қосқанда (мысалы, көк 

қышқылды хром К), ол Са
2+

 және Mg
2+

 иондарымен комплекс түзеді, бұл кезде 

ерітінді түсін өзгертеді (шарапты-қызыл түске боялады): 

Ca
2+

+Hind
2-

+NH3
-
→Caind

-
+NH4

+
; 
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Mg
2+

+Hind
2-

+NH3
-
→Mgind

-
+NH4

+
. 

         Одан кейін боялған ерітіндіге жайлап ЭДТА ерітіндісін қосады. Кальций 

және магний иондарының ЭДТА-мен комплекстерінің тұрақтылық 

константалары кальций және магний иондарының индикатормен 

комплекстерінің тұрақтылық константаларына қарағанда жоғары. ЭДТА-ны 

қосқанда кальцийдің (магнийдің) индикатормен комплекстері бұзылып,  

кальцийдің (магнийдің) ЭДТА-мен түссіз комплекстері түзіледі. Оның 

нәтижесінде ерітінді бос индикатордың көкшіл түсіне ие болады: 

Caind
-
+H2Y2

-
+NH3

-
→CaY2

-
+Hind+NH4; 

  Mgind
-
+H2Y2

-
+NH3

-
→MgY2

-
+Hind+NH4. 

         Индикатор түсінің өзгеруіне дейін шығындалған ЭДТА көлемі бойынша 

кальций және магний иондарының концентрациясын есептейді.  

         Талданатын суда болатын Cu
2+

, Fe
3+

, Zn
2+

, Mn
2+

 катиондары индикатормен 

өте берік комплексті қосылыстар түзеді және титрлеу процесінде ерітіндінің 

түсі өзгермейді немесе ЭДТА-ның өте көп артық мөлшерінде де өте баяу 

өзгереді. Бұл құбылыс индикатордың тыйымдалуы деген атқа ие болды. 

Бәсекелесетін реакциялардың алдын алу үшін кедергі келтіретін металл 

иондарын тұндыру немесе экстракция арқылы ерітіндіден алып тастау қажет.  

Әр ионға (Са
2+

 немесе Mg
2+

) байланысты кермектікті жеке анықтау үшін ЭДТА 

тек біреуіне ғана әсер ететіндей жағдай жасау қажет. 

         Кальцийлік кермектілік.  

         Кальций және магний сілтілік ортада ЭДТА-мен берік комплекс түзеді 

және жарамды индикатор болғанда онымен титрленеді. Егер ортаның рН-ы 

жеткілікті жоғары болса, магний Mg(OH)2 түрінде тұнбаға түседі: 

Mg
2+

+2OH- →Mg(OH)2↓. 

         Бұл жағдайда кальций ерітіндіде қалып қояды, оны ЭДТА – ның 

стандартты ерітіндісімен титрлеуге болады: 

Са
2+

+Н2Y2
-
+2OH

-
→CaY2

-
+2H2O. 

         Бұл жағдайда индикатор ретінде мурексид, кальцион немесе флуорексон 

қолданылуы мүмкін, олар титрлеу процесінде кальций иондарының 

концентрацияларының өзгеруі кезінде түсін өзгертеді.   

         Магнийлік кермектілік. 

         Егер кальций иондарын титрлеу аяқталғаннан кейін ортаның рН-ын 8-9-ға 

дейін төмендетсе, магний гидроксиді ерітіндіге өтеді және магний иондарын 

ЭДТА ерітіндісімен титрлеу мүмкін. рН-тың төмендеуі талданатын ерітіндіге 

аммоний хлоридін (NaOH+NH4Cl=NaCl+NH4OH) қосу арқылы немесе қышқыл- 

мен бейтараптап, одан соң аммиакты буферді қосумен жүргізіледі. 

         Сонымен қатар магнийлік кермектікті жалпы және кальцийлік 

кермектіліктер арасындағы айырма бойынша немесе кальцийді аз еритін 

оксалаттар түрінде тұндыру арқылы анықтауға болады: 

Ca
2+

+C2 O4
2-

+ H2O→CaC2O4∙2H2O↓ 

одан кейін магнийді ЭДТА ерітіндісімен титрлейді: 

Mg
2+

+Н2Y2
-
+2OH

-
→MgY2

-
+2H2O. 
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         Сынаманы дайындау. 

         Талдау үшін сынаманы талданатын сумен алдын ала шайқалған таза 

ыдысқа алады. Егер сынама лай болса (қалқыған заттармен ластанған), оны 

сүзу қажет. Алуға ұсынылатын сынамалар 3.4 кестеде келтірілген. 

  

         3.4  к е с т е  - Талдау үшін су сынамаларының ұсынылатын көлемдері  
Жалпы кермектіліктің күтілетін мәні, мг-экв/дм

3 
Су сынамасының көлемі, см

3 

1-ден аз 

5-ке дейін  

9-ға дейін 

15-ке дейін  

100 

100 

50 

25 

    

  Сыйымдылығы 250-300 см
3
  таза конустық колбаға пипеткамен  талдана- 

тын судың белгілі көлемін құйып алады, 100 см
3
 жалпы көлемге дейін 

тұзсызданған сумен толтырып, 5 см
3
  аммиакты қоспа және  5 см

3
  натрий 

сульфидінің (немесе натрийдің диэтилдитиокарбаматы) ерітіндісін құяды. 

         Егер ерітіндіде анықтауға кедергі келтіретін мыс және темір иондары 

болса, онда ерітінді не қараяды, не лай немесе тұнба пайда болады. Бұл 

жағдайда сынаманы «ақ таспа» қожсыз фильтр қағазы арқылы сүзіп, 

фильтратты сыйымдылығы сондай таза конустық колбаға жинайды. 

Сұйықтықтың барлық көлемін сүзгіден өткізгеннен кейін сүзгіні бір рет 

тазаланған сумен жуады, жуатын суларды сол колбаға жинап, индикатор 

қосады да титрлеуге кіріседі. 

         Жалпы кермектілікті анықтау.  

         Егер талданатын суда кедергі келтіретін иондар болса, сынаманы талдауға 

жоғарыда айтылған әдістеме бойынша алдын ала дайындайды. Егер талданатын 

суда кедергі келтіретін иондар болмаса, онда сынамаға 5 см
3
 аммиакты буферлі 

ерітінді енгізеді, 5-6 тамшы қара-көк қышқылды хром индикаторының ерітінді- 

сін немесе эрихром қара Т қосып (бұл индикатордың ерітіндісін эрихром қара Т 

қатты индикаторлы қоспаның бірнеше түйіршектеріне алмастыруға болады), 

араластырады және жайлап ЭДТА ерітіндісімен шарапты-қызыл түстен көкшіл 

түске өткенге дейін титрлейді. Трилон Б ерітіндісінің көлемін Vж, см
3
  деп 

белгілейді. 

  Жалпы кермектілікті келесі формуламен анықтайды: 

Кж= ,
)(1000 0

пр

экв

V

ЭДТАCV 
[мг-экв/дм

3
],   

         мұнда    Кж – жалпы кермектілік, мг-экв/дм
3
;  

                      Vж – титрлеуге шығындалған трилон Б ерітіндісінің көлемі, см
3
;        

                      Vсын –тәжірибеге алынған сынама көлемі, см
3
;  

                      Сэкв (ЭДТА) – ЭДТА ерітіндісінің нормальдік концентрациясы, г-

экв/дм
3
 (эквиваленттердің молярлы концентрациясы, моль/дм

3
).  

  Кальцийлік кермектілікті анықтау. 

  Титрлеу үшін таза колбаға өлшегіш цилиндрмен немесе пипеткамен 

талданатын судың белгілі көлемі алынады (6.1 кесте), қажет болса 100 см
3
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жалпы көлемге дейін тұзсызданған сумен жеткізеді, 2 см
3
  2н NaOH ерітіндісін 

қосып араластырады және 5 минутқа қалдырады, бұл уақыт аралығында 

Mg(OH)2 тұнады. 

  Егер талданатын суда кедергі келтіретін иондар болса, онда сынаманы 

жоғарыда айтылған әдістеме бойынша алдын-ала дайындайды. Магний 

иондары тұнғаннан кейін сынамаға мурексид қатты индикаторлы қоспасының 

бірнеше түйіршектерін (немесе флуорексон) қосып араластырады да, трилон Б 

ерітіндісімен қызғылт күрең түстен күрең көк түске өзгергенге дейін титрлейді.  

  Егер рН=12 болса, кальцийлі кермектілікті қара-көк хром индикаторымен 

де титрлеуге болады. Титрлеуді ерітінді түсі қызыл күрең түстен күрең көк 

түске өзгергенге дейін жүргізеді.  

  Шығындалған трилон Б ерітіндісінің  көлемі VСа, см
3
  деп белгілейді.  

  Кальцийлік кермектілікті келесі формула бойынша есептейді: 

  

                               ,
)(1000

пр

эквCa
Са

V

ЭДТАCV
К


  [мг-экв/дм

3
,  ммоль/дм

3
] , 

  

  мұнда  VСа
2+

 – титрлеуге кеткен ЭДТА көлемі, см
3
;  

               Vсын  – талдауға алынған сынама көлемі, см
3
;  

                Сэкв(ЭДТА) – ЭДТА ерітіндісінің нормальдік концентрациясы, г-

экв/дм
3
 (эквиваленттердің молярлы концентрациясы, моль/дм

3
).  

  Кальций концентрациясын  С(Са
2+

)=КСа
2+

∙20,04  [мг/дм
3
] формуласы 

бойынша есептейді,  

  мұнда  20,04 – кальций эквивалентінің молярлы массасы, мг/ммоль.  

  Магнийлік кермектілікті анықтау. 

  Магнийлік кермектікті жалпы және кальцийлік кермектіліктердің 

айырымы бойынша анықтайды. Бұл көрсеткішті тәжірибелік жолмен, яғни 

титриметрлік әдіспен де анықтауға болады.  Ол үшін титрлеуге арналған таза 

колбаға өлшегіш цилиндр немесе пипеткамен талданатын судың белгілі 

көлемін құяды (6.1 кесте), қажет болса көлемін тұзсыздандырылған сумен 

жалпы көлемі 100 см
3
-ге дейін толықтырады, кальций иондарын тұндыру үшін 

аммоний оксалатының 5 см
3
 мен аммиакты буферлі ерітіндінің 5 см

3
 қосады. 

Судың жалпы сілтілігі 5 мг-экв/дм
3
-ден жоғары болса, аммоний оксалатының 

мөлшерін де пропорционалды жоғарлату қажет. 10 минуттан кейін кальций 

оксалатының тұнбасы толық түзіледі. Көп мөлшерде қоймалжын тұнба түзілсе 

сынаманы «ақ таспа» тығыз күлсіз фильтр қағазы арқылы сүзіп, фильтр қағазын 

тазартылған судың шамалы мөлшерімен жуады. Бұл суларды да сол колбаға 

жинап, титрлеуді бастайды.  

 Сынамаға 3—6 тамшы қышқылдық қара-көк хром индикаторын немесе 

қара эриохром Т индикаторын (индикатор ерітіндісі орнына қара эриохром Т 

индикаторының бірнеше түйіршектерін салуға болады) қосып араластырады да 

түсі қызыл-күлгін түстен  көгілдір-көк түске ауысқанға дейін ЭДТА 

ерітіндісімен баяу титрлейді. ЭДТА ерітіндісінің шығындалған көлемін (V, см
3
) 
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дәлелдейді. Магнийлік кермектілікті (мг-экв/дм
3
  немесе ммоль . экв)/дм

3
) 

келесі формуламен есептейді: 

 мұнда   VМg
2+

 — титрлеуге шығындалған ЭДТА көлемі, см
3
;  

               Vсын — талдауға алынған сынама көлемі, см
3
;  

               Сэкв (ЭДТА) — ЭДТА ерітіндісінің нормальдігі, г-экв/дм
3
 (экви- 

валенттік молярлы концентрациясы, моль/дм
3
).  

 Магний концентрациясын келесі формуламен есептейді:  

                             C(Mg
2+

)=КMg
2+ 

∙ 12,16  [мг/дм
3
], 

 мұнда   12,16 — магний эквивалентінің молярлы массасы, мг/ммоль. 

  

 3.5 Орындалған жұмысты қорытындылау 

 

 Қорытынды жұмыстары төмендегідей болуы шарт: 

1) Жұмыстың қысқаша сипаттамасы. 

2) Алынған нәтижелерді кестеге енгізу. 

3) Қорытынды. 

 

 4 Зертханалық жұмыс №4. Электродиализді аппараттың сипаттама 

ларының  сынау тәжірибелері  

 

 Жұмыстың мақсаты: суды шаруашылық-ауыз су қажеттілігіне тығыздау 

және қолдану үшін электродиализді қондырғының технологиялық 

мінездемелерін оқып білу, зерттеу . 

 

 4.1 Теориялық мәліметтер 
   

 Электродиализ әдісі түпкілікті  тұрақты электр тогының өріс әсерінен 

ионалмасушы смоланың  түрлі өріс мембраналары арқылы ион миграциясына 

негізделген, жіңішке тірәздес пішіндендірілген ( 0,15 … 0,6 мм) және ауданы 

бойынша синтетикалық жіптермен жеткілікті механикалық беріктік беру үшін 

өңделген. Анионды-катионды мембраналар арқылы жалғасатын, пластмассадан 

жасалған параллель төсемдермен бөлінген (0,1...1,2 мм), тұссыздандыратын 

және концентрациялайтын камера түзеді, ол тығыздалған-сүзгі типті пакетке 

қосылған. 250...500-ден жоғары камерасы бар, мембранадан электродты 

камералармен бөлінген 2 электроды, және суды әкелу-әкету үшін болтпен екі 

жағынан штуцерлі қысқыш плитамен тартылған қондырғы- электродиализатор. 

Оның жұмыс істеу қағидасы мен сұлбасы 4.1, 4.2 суретте көрсетілген. 

Анионалмасушы мембраналар тек қана анионды, катиондар-катионды 

жібереді. Аниондар, тұрақты ток өрісінде камералардан анодқа қозғалып, 

анионалмасушы мембраналардан шектес камераларға өтеді, катионалмасушы 

мембрананың қарсылығына кездесіп сол  камераларда қалады. Катиондар, 

камералардан катодқа жылжып, шектес камераларға өтеді, анионалмасушы 

мембрананың қарсылығына тіреліп, сол камераларда қалады. 
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Нәтижесінде бір камераларда тұссыздандырылған ағын жиналады, ал 

шектес камераларда-концентратталған жиналады. Приэлектродты камералар 

шығушы сумен немесе арнайы электролит ерітіндісімен шайылады.    

 

 
  4.1 сурет –  Электродиализді ұяшық қондырғысының қағидасы 

 

1 рассол камерасы; 2- тузсыздандыру камерасы (дилюатты); 3 - анионалмасу мембрана;  

4- катионоалмасу мембрана 

        4.2 сурет - Электродиализді кұралдың қағидалық сұлбасы 
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Электродиализді қондырғы бірден-ондаған тіпті жүздеген 

электродиализатордан тұра алады, тізбектей немесе параллель жалғанған,  тура 

ағынды немесе циркуляционды гидравикалық циклмен жұмыс істейді. 

  Тура ағынды циклда тұз құрамының берілген шкалаға төмендеуі  судың 

тұссыздандырылу камерасынан бір рет өткеннен кейін жүзеге 

асады.Концентрациялаушы камера арқылы ағын бір немесе бірнеше рет өтуі 

мүмкін (тұздың берілген дәрежеге дейін концентрациялануына байланысты). 

  Циркуляциялық циклда су электродиализатордың камерадан көптеп 

аққанынан кейін тұссызданады. 

  Тұссыздану дәрежесі судың тұссыздандыру камерасында болған 

уақытына  және берілген электр тогының шамасына тәуелді. Оның уақыты 

жылдымдық пен конструкция арқылы анықталатын,камерадағы ағын жолының 

ұзындығына тәуелді. Жылдамдық төмендеген сайын қондырғының суда 

өндірулігі азаяды, ал жолының ұзындығы ұзырғын сайын гидравикалық кедергі 

және соған сәйкес насос жұмысының электроэнергиясы артады. 

  Қондырғыдағы тұрақты электр тогының шамасы концентрациялық 

поляризациямен шектеледі. Маңыздылығы, ерітіндідегі элетро тогын 

тасымалдаушы зарядтар саны  су тұссызданғанда азаяды, бұл көбіне 

мембранаға бекітілген ерітіндінің диффузиялық кабатында  байқалады. 

Мембранадағы тасымылдау және ерітіндідегі кабат сандарының әртүрлілігіне 

байланысты концентрацияның төмендеуі тез жүреді. 

  Бұл жағымсыз құбылыс болатын электр тогының шамасы - токтың 

аумақтық тығыздығы деп аталады (Iау). Iау эксперименттік анықтамасы 

турасызықты аумақтың қисықсызықты учаскіге электродиализдің вольт-

амперлі мінездемесіне U/J және I/J координаттарындағы нүктедегі анықтамаға 

тіреледі. Ток тығыздығының  ерітінді концентрациясына қатынасы, электро 

диализді қондырғыларды жобалау кезінде өте маңызды роль атқарады. Бұл 

шаманың қатынасы жоғарыласа, камерадағы тұссызданудың 

поляризациялануының жақындағанын білдіреді, бұл жағдайда токтың шектік 

мәні және ион тасымалдауында жетіспейтін электр өрістері диффузиондық 

тасымалдаумен алмастырылатын диффузияның аумақтық  мембраналық 

қалыңдығы туралы айтуға болады. Диффузиондық қабаттағы ерітіндінің 

концентрациясы нолге жақын болған қалыпты мына формуламен көрсетуге 

болады:                  

                                      
)(

/
tt

dDFz
ci

кр






 ,                                                    (4.1) 

 

  мұндағы,  i – токтың тығыздығы, А/м
2
 ; 

                    с – поляризацияның басталуына сәйкес келетін, ерітіндідегі кон 

центрация, н ; 

                   F – Фарадей тұрақтысы, 96491 к/г-экв тең  ; 

                   D – диффузия коэффициенті, см
2
/с ; 
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                    t – t  -мембраналық фаза мен ерітіндідегі ионға қарсы тасымал 

санынң айырмасы; 

                   δ кр –диффузиялық қабаттың аумақтық қалыңдығы, см. 

Диффузиялық қабаттың қалыңдығы – камераның гидродинамикалық 

функциясы болып табылады.негізгі параметрлеріне әсер ететіндер: 

турбулизатордың қосылу ара қашықтығы, каналдың биіктігі, сығылу 

қимасының биіктігі dд – h ; ағынның орташа жылдамдығы V. 

Диффузиялық қабаттың қалыңдығын анықтау. 

 

                           δ кр =К1(D/v)
1/3

∙(l∙dд)
0,25

∙[v∙(1-h/dд)]
0,5

∙Vорт
-0,5

,
 
                   (4.2)

 

    

мұндағы,   ν -  ерітіндінің динамикалық тұтқырлығы, см
2
/с; 

                  К1 – өлшемсіз коэффициент. 

 

Тоқтың аумақтық тығыздығы   

 

                Iкр =  
 

,
)/1()()/()(

5,05,025,01/3

1






срДД VdhvdlvDKtt

DCFz
                            (4.3) 

 

 

мұндағы,    К1 = 5,6. 

Ағын шығыны қысылған және еркін жүріс кезінде: 

  HДл= ,
2)/1(

1/15,0
1
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                     (4.4) 

 мұндағы,   А –  колденең қимаға қатысты коэффициенті, 

                   Reн –  Рейнольдс саны ,  гидравликалық  радиуспен 

есептегенде : 

                                                Rе = 4∙V∙R/ν;                                            (4.5) 

 мұндағы,   lуч –-турбулизатордың  аумақтық ұзындығы.           

                   Кэк –экранның өлшемсіз коэффициенті, 

                                             Кэк = 1/(1+а/lуч),                                            (4.6) 

 мұндағы,   а –ағынның қалыңдығы, см. 

 Турбулизатор камерасындағы жергілікті қарсыласудан ағын шығыны 
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  ,             (4.7) 

 

 

           мұндағы,    ψ = Re / (h*∙Reкр);   

                              Re = 2∙V∙dд / ν ; 

                   h* = (1-h/ dд); 

                              Reкр = 7000 ;        

                                        ε – ағынның қысылу  коэффициент  ε = 0,611. 



 

25 
 

 

Төсеме элементінің жалпы ағын шығыны: 

                                               Нэл = Нм.с. + Ндл                                        (4.8) 

Тұзсыздандыру камерасының ұзындығы бойынша ағын шығыны: 

                                                 Н = nНэл,                                                    (4.9) 

мұндағы,     n – төсемедегі элемент саны (L); 

                                               n = 2∙L / (l+a),                                             (4.10) 

мұндағы  1-мембрана арасындағы арақашықтық. iкр - Re ≤1000 болғанда 

шын мәні анықталады.  Егер Re>1000 болса, онда iкр келесі есеп бойінша есепте- 

лінеді: 

               
5,05,03,08,03/1

2

8,0

)/1()/()( ДД

кр
dhdlDKtt

VdDCFz
i







,              (4.11) 

мұндағы,     К2 = 22. 

Өндірісте  өнімділігіне және қабаттың құрамына байланысты бірнеше 

схема қолданылады: Циркуляциялық сұлба 4.3 суретте көрсетілген. Тік жүрісті 

сұлбасын концентрациялық ағынның  өнімділігі 500 м
3
/сут. тен болған 

жағдайларда колданады. Автономды қондырғыларда қолдануға арналған.   

 
4.3 сурет - Тік жүрісті сұлба концентрациялық ағынның 

 

Бұл сұлба кеңінен таралған жеке  сұлбаларда қондырғыларда қолданады. 

Ол электр энергиясының шығынын азайтады. Бұл тұздалған судың шекті 

мәнінде қолданған дұрыс. Бастапқы   су қондығыға берілерде мынадай шартқа 

сәйкес келу керек. 

Жалпы тұздылығы - 3 г/дм
3
 (3000 мг/ дм

3
); 

Жалпы қаттылығы - 10 мг-экв/ дм
3
; 

Лайлылығы - 1,5 мг/ дм
3
; 

Темірдің мөлшері - 0,3 мг/ дм
3
.  

Бұл сұлба тұздалған су концентрациясымен тұщы су (дилюат) біркелкі  

таралған. Сонымен қатар, жоғарғы концентрациясы тұщы судың  (диалюттың) 

болғанда қолданған қолайлы. 
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4.4 сурет - Қарсы а ағынның тік жүрісті сұлбасы 

 

          Судағы еріген қоспаларды бөлу және концентрациялау электродиолизбен 

анықталады. Әдістің нақтылығы электрлік полядағы ионның бағытымен 

бағыттас  алғанда  болады. Егер электродқа  кернеу беретін болсақ, онда теріс 

иондар анодқа, оң зарядты иондар катодқа беріледі. Егер  электролизді 3 

бөлікке бөлсек екі шеткі электродқа жалғасақ, тоқ өткенде электродтық 

камерадағы тұздылық артады, ал ортанғы бөлікте төмендейді. 

Электродиализдік қондырғының жұмысы 4.1 суретте көрсетілген. 

          Бұндай бөлікке бөлу әдісінде ионалмастырғыш мембрананы қолданады. 

Тоқ өткізу қарама қарсы иондада жүзеге асырылады. Иондардың қозғалуы жиі 

болса соншалықты мембрананың электр өтімділігі.  Мембрананың негізгі 

электрохимиялық мінездемесі жалпы өткізгіштік және электр өтімділігі. 

Тізбекте электр тоғын ұстап тұруда бізге химиялық реакция болуы тиіс,яғни 

катодта негізгі сутегі, анодта оттегі 

   2H2O + 2e
-
 = H2O + 2OH

-
, 

4OH
-
 – 4e

-
 = O2 + 2H2O. 

         Осыдан катодта  сілтілік орта, анодта қышқылдық. Қазіргі кезде коп 

камералы электролиз анионда және катионды бу алмастырғыш мембрана 

қолданады.  Бұл 100-200 гидравликалық камерадан құралған олар  тізбектей, 

паралель, аралас , тік, көлденең орналасқан.  
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         Тұздалған су және концентрациялық ерітінді өздеріне қатысты құбыр 

желісінен өтеді. Электродиализаторда   химиялық берік платинамен қапталған 

титан ОРТА немесе болат қолданылады. Мембрананың біртектілігінде  тақ 

санды камерада катионда, анионда  көршілес камераға өте алмайды,  себебі: 

олдардың зарядтық белгілері катиондық алмасу аниондық алмасу 

мембранасына  сәйкес келеді. Сондықтан жұп санды камерада тұщыландыру 

процесс ал тақ санды камерада концентрациялық су жиналып камерада   тұзды 

су (рассол) пайда болады. 

 

          4.2  Тұщылау процесін ЭДИС-50 де ұйымдастыру әдісі 

 

          Электродиализде ұйымдастыру әдісі:ол бір бағытта немесе қарама қарсы 

бағытта болады. Бұл схема барлығы тәріздес тек бір кемшілігі мембрана бетінің 

минералды және минералды емес заттармен, органикалық және бейорганика- 

лық коллоидтермен кірленбейді. 

Ал қарама қарсы бағытта тұщыланған су коцентрациялық суға өзгереді. 

Осылай мембрана тазарылады. Ерекшелігі семитриялық мембрана қолданады. 

Бір жетіспеушілігі  бастапқы су келгенде иониттік мембрананы ластайды.   

 

4.3  Электродиализдік аппаратты жуу 

 

Электродиализдік аппаратты жуу үздіксіз және үзілісті болады. Үздіксіз 

жуу: ОН
-
 ионы, мембрананың беттік қабатында шоғырланады, ол камераның 

көлемінен үлкен болады сол себепті  оны бейтараптандыру үшін қышқыл 

жеткілікті мөлшерде болуы тиіс. Жалпы алғанда тұзды тракта сутек ионының  

артық мөлшері болады.  Қышқылдың  шығыны болмағаны дұрыс, себебі: РН 

мен үнемдеу жағын бақылау керек. 

Практикада буферлік ерітіндімен титірлейміз. Сондықтан тәжіріби жүзін- 

де  қышқылдың шығынын  шексіз керекті мөлшерде.  

Коп мекемеде  тұз және күкірт қышқылын (60 - 300 г/ м
3
) қолданады. 

«Эйкос» компаниясы үздіксіз берілісті тұз қышқылына бергенде РН-5.9: 

реагенттердің шығыны -300 г/ м
3
 жуықтағанда. 

Қышқылдың концентрациясын трактыға берген дұрыс тәсіл, бірақ одан 

көп қақ қалады. 

Үзілісті жуу: электродиализдік қондырғының тиімді жуу үшін 

техникалық жуу. Ол  аппаратты 8% тұз қыщқылымен, 10% ас тұзымен бір айда 

бір рет  жуу тәсілі.  Процестің жалғасуы 2-3 сағат. Мембрананың секциясының 

қалыңдығы 25 мм түскенін вольтметр ақылы көре аламыз. Кедергінің төмендеуі 

қабатты қалыңдықтың  шоғырлануын көрсетеді. Мембрананың бұзылмауы 

үшін тұз қышқылымен кезектен тыс жуу керек. 

Аппараттың кірлемеуі жылу беруі төмендемес үшін қолмен жуу болады. 

Қолмен жуу 8-10 сағат. Оған  адамның көмегі қажет.  Тұзды суды   біртіндеп 

айналымға түсіреді, себебі: қышқылдың шығынын 3 рет азайту үшін. 
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Концентрациялық трактіге қышқылды беру дұрыс әрекет, бірақ ол жағдайда 

қышқылдың шығыны жоғары сондықтан көптеген елдерде  қышқылдың 

шығынын азайту мүмкіндігі болмай тұр. Электродиализдік қондырғыны 

пайдалану кезінде  «Эйкос»  компаниясы оте жақсы сұлбаны қолданды. 

Электрлік тоқты әрбір 4 сағат сайын жүргізді.2 сағат сайын 

электродиализаторды 5-7 минут сайын 10% тұз қышқылымен жуды. Бұл сұлба 

Катардағы қалада қондырғыда жүргізілді. Жоғарғы кермектілікте және  

жоғарғы тұздылықта бұл әдіс тиімсіз.  

Үзілісті жуу ережеге сәйкес мембранада анионды қалдықтар қалмауы 

керек. Осы қалдықтардан мембрана шаршап қалады.  Ал жоғарғы кермектілікте 

қалдықтар спецификалық мінездемеге ие болып, қаттыланып ерігіштігі 

төмендейді.  Тіпті 5% тұз қышқылы ерітіндісімен бір күн айналым жасасақта 

мембранадағы қалдықтар толық жойылмайды.  Бұндай жағдайда мембрананы 

щетка арқылы тұз қышқылының ерітіндісімен механикалық  тазалайды. Бұл 

еңбек шығыны болып есептегендіктен ондай суға біріңғай қышқыл беріп 

тұрған тиімді.  

Егер қондырғының өнімділігі төмендеген жағдайда  электродиализдік 

аппарат мембранасын   5 % тұз қышқылымен және сірке қышқылымен қопсыту 

қажет.  Ол үшін қондырғыны электр жүйесінен және бастапқы судан ажырату 

қажет, шланг арқылы 4 қышқыл ерітіндісін құю. Содан  1 куннен кейін  

ерітіндіні төгіп  30 минут жуу керек.  Аппараттың қуаттылығы толығымен 

орынына келеді.  

 

          4.4  Мембрананың технологиялық ерекшелігі  

 

          Электодиализдік қондырғының  жұмысының көрсеткіші мембранасының 

мінездемесі. Жеке катионалмасу мембранасы тек қана катион тасымалдаса , 

анион алмасуы тек анион тасымалдайды. Кей жағдайда мембрана екі зарядтыда 

тасымалдайды. Ионалмасу мембранасы біртектілігімен қатар жөғарғы электр 

өтімділікті, химиялық және механикалық тұрақтылық қышқылдық ортада, көп 

уақыт қызмет ету көрсеткішке ие болу керек.  Сонымен қоса гидраттық суды 

шектей білуі керек.  Мембрананың қалыңдығы минималды болу керек, себебі 

электр тогына қарсылық көрсету үшін.  Бір қабырғасы тұрақты болуы 

гидравликалық соққыға сонымен қоса  камерада миниризациялаумен 

концентрациялауға төтеп беруі керек.  

         Функциясына байланысты мембрана катионалмасу, анионалмасу және 

биполярлік болады. Полмерлік қабықшасының құрамы бойынша – гомогенді 

және  гетерогенді деп бөлінеді. Электродиализдік ионалмасу  мембрана 

аналитикалық химияда  концентрациялық электролиттеуде және 

концентрациялық микрограм массасы калийдің   рентгеноспектралділігін 

анықтауда, кулонометрилықта, кондуктометриялықта үздіксіз 

электрохроматографияда. 
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          Электродиализдік ионалмасу мембранада заттар 3 бөлікке бөлінеді.1-ші 

бөлік  иондарды катион және анион алмасу кезіндегі электрлік қозғалуына 

негізделген. Бірақ бұл нұсқа жоғарғы коэффицент  электродиализде алуы 

мүмкін. Екінші нұсқа электродиализдік негізде заттардың бөлінуі және затты 

транспорт арқылы өткізу үшін. Электродиализ молекулалық және иондық 

ерітіндіге бөлудің тиімді әдәсі, тұрақты тоқ иономерлік мембранадан өткенде  

электролит ионы жоғарғы бөліну коэффиценті алынады. 

         Ең тиімді тәсіл 3 бөлік. Онда негізгі ионның бір заряды болады. Мысалы: 

егер бір ионда  комплекстік қосылыс түзілмесе, екіншісінде түзіледі, сол ионды 

екі бөлікке бөліп қарама қарсы бағытта жіберуге болады.  Мысалы: натрий 

сілтілік металдың катионы этилендиаминтетра сірке қышқылында комплекс 

түзілмеген , катионалмасу мембрана арқылы катион жүргізіледі, коп зарядты 

катион ЭДТА мен комплекс түзіледі, анионалмасу мембранасы арқылы.  

Максималды тасымалдау кальцидің 70%  бастапқы концентрациядан.  
 

 
 

1- электродиализдік аппарат;  2 - электрток  қосу құрама;  3 - жуу және тракт ауыстыру 

құрама; 4 - аппаратқа бастапқы суды берудің қубыры; 5- жууға арналған суды берудің 

қубыры полюсты ауыстырудан соң;  6- өнеркәсіптік пайдаланушыларға арналған өнделген 

судын кубыры; 7- ауыстыру полюсының торапына тузсыздандырылған судын қубыры; 8 -

тұзды суды ауыстыру трактіна жіберу кубыры;  9 - тұзды суды  жууға арналған қубыры; 10 - 

гидравликалық қосуына төменгі және жоғарғы электродтық камераның құбыры ; 11- желілік 

шнурдің штекері; 12-айырғыш; 14 и 15- электршнурының  клеммасы; 16 и 17- ток өткіз 

гіштері; 18-  индикатор "желі"; 19- қубыр жұмысының  индикаторы; 20 -  тура трактінің  

жұмыс индикаторі; 21- кері ток ндикаторі; 22-"айдау" режимінің индикаторі; 23-  кернеу 

индикаторі; 24- ток күші индикаторі ; 25- қосу және ажырату батырма. 

 

                  4. 5 сурет  - Электродиализдік қондырғының сұлбасы 
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         4.5 Электродиализдік   аппараттың  (ЭДИС-50) сипаттамасың 

тәжірибиде сынау 

 

         Бұл тарапта қондырғының  тиімді мінездемесін сынау.   Ол үшін мын 

көрсеткішті анықтау керек: электродиализатордағы тоқ тығыздығын және сол 

тоқ тығыздығына қатысты  кернеуін. 

         Ережеге сәйкес  электродиализдік процеесс тура мағынаында тоқ 

тығыздығы анықталмайды. Жоғарғы тоқ тығыздығын қолдану үшін 

поляризацияны білуіміз керек, аппараттың жұмыс істеу режимі поляризацияға  

қалай әсер ететінін. Жоғары тоқ тығыдығында  ионның концентрациясы 

мембранаға жақын болғандықтан дилюаттік  камерада нөл корсетішін алып, 

концентрациялық поляризацияға қол жеткізуіміз мүмкін.  

         Поляризацияда болатын негізгі жетіспеушіліктер: 

- концентрацияның айырмашылығы туындағанда мембрананың потенсі- 

алы жоғарлайды, ерітіндінің қарсылығыда сол себепті энергия шығыны жұмса- 

лады; 

- жоғарғы сатылы поляризацияда қоспа ерітіндісі ери бастайды, сонда  1 

ағын қышқылды, екіншісі сілтілік көрсетеді,оған қосымша химиялық ерітінді- 

лер қажет етеді. 

  Осы сынамлардан кейін тоқ режимі қолданады, ол масса алмасу жылдам- 

дығын арттырады сол себепті тоқ өзінің  бастапқы қалпын жоғалтпайды 

электроконвекция және  экзальтация нәтижесінде. Сол үшінде аппараттың  

мінездемесі керек. Тәжірбиелік мән есептік мәндермен сәйкес келуін көру үшін 

жүргізіледі.  

Тәжірбие жүзінде мына мәндерді алу: 

- тоқтың аумақтық тығыздығы  судың тесу жылдамдығынан; 

- ағын шығынын; 

- электродиализдік аппараттың вольт- амперлік мінездемесі. 

Тоқтың аумақтың  тығыздығы Кауанның  әдістемесі арқылы анықталады. 

Оны графикке салу және кестеге мәнін жазу. 

  

         4.1 кесте - Тоқтың аумақтық тығыздығы  судың тесу жылдамдығынан 
Тоқтың 

аумақтық 

тығыздығ

ы мA/см
2
 

тоқтың аумақтық тығыздығы  судың тесу жылдамдығынан v, см/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,00            
2,00            
3,00            
4,00            
5,00            
6,00            
7,00            
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Тағы бір маңызды көрсеткіші ол-электродиализдік аппараттың вольт- 

амперлік мінездемесі. Электродиализдік аппараттың вольт- амперлік 

мінездемесі  арқылы қарқындылығын   көрсетеді. Оны анықтау үшін 80 

ұяшықты әр түрлі концентрациядағы ерітінділер болады.  Оны кестеге 

толтырамыз. 

 

         4.2 кесте - Электродиализдік аппараттың вольт- амперлік мінездемесі 

Сынама нәтижесін грфикке салу қажет. 

 

          4. 6 Тәжірибе сынамасына (ЭДИС-50)    қортынды жазу 

 

         1.  Электродиализдік аппараттың жұмыс істеу тиімділігі 

         2.  Электродиализатодың мембранасындағы лас заттардың мөлшерінің 

өсуі және кемуін көреміз. .  

         3. Электродиализдік аппараттың вольт- амперлік мінездемесі арқылы 

қарқындылығын   көрсетеді.         

 

4.7 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу қажет:  

         1) Жұмыстың қысқаша сипаттамасы. 

2) Алынған мәндерден кестелерді толтыру. 

3)  Градустық графиктерді сызу. 

4) Алынған нәтижелер бойынша қорытынды. 

 

 

          5 Зертханалық жұмыс №5.  Шаруашылық  ауызсуың залалсыздан- 

дыру үшін ультракульгін сәулелену шам қондырғысында сынау  

 

         Жұмыстың мақсаты: ауыз суды залалсыздандыру технологиясын оқып 

және жүзінде анықтау. Судың түстілігін, иісін органикалық әдіспен анықтап 

біліктілігімізді арттыру. 

           

         5.1  Теориялық кіріспе 

 

Тоқтың аумақтық 

тығыздығы 

мA/см
2 

тоқтың аумақтық тығыздығы  судың тесу жылдамдығынан v, см/с 

0 10 20 30 40 50 60 

12,50        

13,00        

13,50        

14,00        

14,50        

15,00        

15,50        
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         Табиғи  судың құрамындағы әр түрлі заттар, микроорганизмдер судың  

дәміне, иісіне сонымен қатар ауыз су ретінде пайдалануға сапасын төмендетеді. 

Әр түрлі әдіс-тәсілдер арқылы судың түсін, дәмін, иісін жақсартуға болады. 

Кеңінен қолданылатыны азондау: ол адамдар коп болатын орында және ауада - 

0,00001 мг/л құрайды. Азонатыр қондырғысы арқылы бөлмеге азон әкелуінің 

жағдайын жасаймыз. Атмосфералық ауадағы озонды өндірісте қолданғанда ол 

шаңнана таза  және құрғақ болуы тиіс. Ауадағы әр түрлі организмдер және 

ылғал озонды алу үшін кедергі келтіріп  көп энергия шығындалады. 

         Судың иісін түсін органикалық  біріктіру арқылы тазалау әдісі-

сорбциялық тазалау әдісі. Суды тазалау белсенді көмір қабаты бар қондырғы 

арқылы өтеді. Белсенді көмірдің таза суды тазалау мөлшері- 0,06 -0,12 м
2
 тан 1 

м
3
/сағ. Сонымен қатар ұнтақ тәрізді белсенді көмірді де пайдаланады. Оны суға  

1 - 5 мг/л  мөлшерінде араластырады немесе тазалау әдісінің алдында 

қолданылады. Тазалау алдында қолданған тиімді болып саналады. Қондырғыға 

қарағанда суға ұнтақ тәрізді көмір қосып оның сапасын артттыру тиімді әдіс 

болып табылады. Судың сапасына тек қана органикалық заттар емес сонымен 

қатар бейорганикалық заттар әсер етеді, мысалы: темір және күкірт. 

 

         5.2 Қондырғының сүлбасі 

 

          Суды залалсыздандыру қондырғысы- ауыз суды, тағам өндірісінеде және 

техникалық, бассейн суларын тазалауға арналған. УУФОВ-1-қондырғысының 

негізгі элементі-күлгін сәулелі шам (лампа) –сәулелендіру-ол кварцтық 

әйнектегі колбада металдан жасалған корпуста орналасқан. 95% ұзын 

толқындық  λ сәуле арқылы бактерияны λ = 254 нм жояды. Жұмыстық камера 

арқылы өтіп жатқан су күлгін сәулеленген мембраналардың қозғалысы арқылы 

бактериялармен вирустарды жояды. 

          Бүгінгі таңда УФ технологиясы үздік хлормен  дезинфекциялайды.Бірақ  

хлор қолдану  адамдардың денсаулығына кері әсерін тигізетінін ғылыми 

дәлелденген. Сондықтан күлгін сәулелі аппарат қолданған дұрыс. Ол көп 

жерлерде кеңінен қолданыла отырып, судың  химиялық құрамын, РН, 

температурасын, түсін жақсартып, суды сапалы залалсыздандырады. 

         Артықшылығы: 

         1) хлордың нормативтік дозасы арқылы  микроорганизмдерді жою 

тиімділігімен жылдамдығы; 

         2)  судың физика-химиялық құрамы өзгеріссіз қалады; 

         3)  дозаның мөлшерінің шектігі болмауы; 

          4)  залалсыздандыру кезінде арнайы  сақтық шараларының қажет еместігі; 

         5)  екінші өнімді қажет еместігі.;         

         6)  шаруашылық реагенттерді қолданбау; 

         7)  қондырғыға  арнайы қызметкердің қажет еместігі; 

          8)  басқалармен салыстырғанда «залалсыздандыру сапасы » өте жақсы; 

         9)  қондырғы автоматты түрде айлап жұмыс істейді. 
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         10) күлгін сәулемен   залалсыздандыру қондырғысы УУФОВ-1 өнімділігі    

1 м3/сағ қауіпсіз эпидемиялық  залалсыздандыру спектрлік толқын Х-254нм 

арқылы; 

         11)  қондырғы комуналдық сумен жабдықтау жүйесінде және жеке кәсіп- 

тік мекемеде суды залалсыздандыруда қолданады. 

        12) қондырғыны  қоршаған орта температурасы +5 до +35°С болғанда  

ылғалдылығы 80 % көп емес жабық мекемеде орналастыруға болады. 

 

         5.3 Қондырғының техникалық сипаттамасы 

 

         5.1 кесте - Техникалық сипаттамасы 

№ Параметр  аты  және өлшем бірлігі Өлшемі 

1 өнімділігі, м /сағ 1 

2 қондырғының жұмыстық қысымы , МПа,  0,6 

3 қоректік көзі, В 220±5 %  

4 қоректік тоқ жиілігі, Гц  50 

5 қолданатын қуат , Вт,  cos (p=0,5)  36±10% 

6 электрлік тоқ класы  1 

7 ылғалдылықтан сақтау сатысы  кәдімгі 

8 габариттік өлшемі, мм   4.5 суретте көрсетілген 

9 қондырғының массасы, кг, 14 

 

         5.4 Ауыз судың сапасына қойылатын талаптар 

 

         Суды  залалсыздандру  ГОСТ № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г 

талабына сәйкес келуі керек: 

         а) судың Физикалық-химиялық көрсеткішінің нормасы: 

         - түсі-20 град.Ц. кем болмауы; 

         - лайлылығы- 1,5 мг/дм
3
; 

         - темірдің құрамы- 0,3 мг/ дм
3
. 

         б) микробиологиялық көрсеткіші бойынша: 

         - микроорганизмдердің саны - 1 л. 1000 кем болмауы. 

  

         5.2 кесте - Залалсыдандырған судың құрамы 

Өлшем   Минералды 

суммасы  

түсі  Са
2+

  Mg
2+

  SO4
2-

  Лайлы

лығы   

Қаттылығы 

мг-экв/дм
3
  

мг/л  1000  20   - -  - 1,4  7,0  

 

          Күлгін сәулелі залалсыздандыру - электромагниттік толқындық сәуле 10 - 

400 нм. аралығында болу қажет. Залалсыздандыру үшін «жақын қашықтық 

аумағы» 200-400 нм. 

         Максималды қашықтық аумағы 260±10 нм.  Қазір  қондырғыда ұзын 

толқынды сәуле 253,7 нм қолданылады.  Күлгін сәле арқылы залалсыздандыру 
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әдісі  1910 жылы  Германия мен Францияда  артезиялық суды өңдеуде 

құрылған. 

 

 
  

5.1 сурет – суды залалсыздандыпатын күлгін  сәулелі қондырғы УУФОВ-1 

 

         Жүргізу  технологиясы.  

          УФ-стерилизатор металдан жасалған корпус ішінде бактерицидік лампа 

сы бар. Ол кварцтік түтікке кеген суды өңдеп және залалсыздандырады. Бір 

қондырғыда бірнеше лампаның болуы мүмкін. Суды тиімді залалсызданды- 

рудың негізгі параметрі - доза УФ- сәулелену (D, мДж/см
2
)-бактерицендік 

сәулеленудің қарқындылығы. 

                                                     D = E ・ t ,                                                      (5.1)                                                                                       

         мұндағы    Е - УФ сәулеленудің қарқындылығы мВт/см
2
; 

                            t - сәулелену уақыты, с. 

         Бактериялардың жойылу процесі мына формуламен анықталады. 

 

                                              р=р
0
 ехр (– Е • Т/ k ),                                          (5.2)  

         мұндағы    р - бактериялар саны, залалсыздандырылғаннан кейінгі. 

                           Р
0
- бастапқы бактериялар саны; 

                           Е - бактерицидтік сулеленудің қарқынды ағыны. 

                           Т - сәлелену уақыты. 

                           k - бактериялардың қарсыласу коэффициенті  

 

       Тәжірібелік мәндер  белгісіз болған кезде α, см-1:  мөлдір және жер асты 

суы үшін-0,1; грунттық, инфильтрациялық суда-0,15; өңделген беттік сулар 

үшін-0,2–0,3.  4. 14.2. әдістемелік жұмыстан. 



 

35 
 

 

         УФ  сәулелену қондырғысында залалсызданған суды өңдеу үшін мына 

параметрді ұстау қажет: 

- лайлылығы- 2 мг/л 

- түстілігі – 20 град. платино-кобальтовой шкалы 

- темірдің  болуы - 3 мг/л (по № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г.) 

және  (УФ сәулелену қондырғының технологиясы бойынша) 1 мг/л; коли-

индекс – 10 000 дана/л. 

         Барлық тазалау залалсыздандыру әдістерінде осы санитарлық- техникалық 

көрсеткіштер қолданылады. Бактериялардың қарсыласу коэффицентінің 

жойылуымен судың сапасын бақылауда қолданамыз. Күлгін сәулеленудің 

көрсеткіштері : егер қондырғының сәулелену дозасы берілген мәннен төмен 

болса, онда тұрақты эффективті залалсызданады. Тәжірбиеде  минималды  доза 

ретінде 16 до 40 мДж/см
2
. алынады. Минималды доза  ресейлік нормативпен  

сәйкес келеді -    16 мДж/см
2
. 

 

         5.5 Бактерицидтік сәулеленудің  қайнар  көзі  

 

         Қазіргі кезде суды залалсыздандыру үшін екі лампаның түрін 

қолданадады: төменгі ртуттық газоразрядтық шам және жоғарғы қысымды 

лампы. Төменгі ртуттық газоразрядтық  шам  кезінде бактерицидтік диапазонда   

электр энергиясымен сәулеленуде  ПӘК жоғары (до 40%), бірақ қуаттылығы 

төмен (до 200 Вт).  Жоғарғы қысымды лампы  ПӘК төмен  (до 8%) ал 

қуаттылығы жоғары (до 10 кВт). Төменгі ртуттық газоразрядтық лампының 

сәулелену спектрі қысқа толқынды сәулелену сол себепті озон қабатын 

туындатады. Бұл бір қатар қиындықтарды туғызып, жұмысшының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету керек. Қазіргі заманның лампысы  конструкциясы жағынан  

ұзын толқындық сәулелену 253,7 нм қуаттылығын қамтамасыз етеді. Бұл 

қуаттылық 3-5 с аралығында бактерицидтік максималына жетуге. Ол  

бактериялар мен вирустарды -99,9%. жояды. Осындай қуаттылықпен жұмыс 

істейтін толқынның сыртқы қабаты арнайы материалдардан жасалады. 

Олар:флюорит, кварцтық шыны, және т.б. мысалы : кәдімгі әйнектің ұзын 

толқынды сәулеленуі-320 нм. 

 

          5.3 кесте- Күлгін сәулелену  лампының мінездемесі. 
Параметр ЛНД ЛВД 

Электр энергиясын бактерицидке айналдыру ПӘК,% До  40 6 - 8 

Лампы қуаттылығы ,кВт До 0,2 До 10 

Беттік жұмыстық температура ,, °C 40 600 

Эксплуатации    мерзімі сағ. До 12000 До 3000 

Эксплуатации соңы , % 15 - 20 30 -50 

 

          Бактерицидтік сәулелену қуаттылығы  мына формуламен анықталады: 
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Fб = Q ・ α ・ K ・ lg (P / Po) / 1563,4 ・ ηп ・ ηо,                  (5.3) 

 

         мұндағы    Fб - бактерицидтік сәулелену қуаттылығы  Вт; 

                            Q - аппараттың өнімділігі, м
3
/сағ; 

                            α - судың сәулелену коэффициент, см-1; 

                            K - бактерияладың қарсыласу коэффициент (мкВт  с/см
2
), = 

2500.  

                            P0 –  судың коли-индекс, ед./л;  

                            Р  –  сулеленген судың коли-индекс(ед./л), 3 аспайды; 

                            η0 – бактериялық сәулеленудің қолдану = 0,9  (кварцевтік  

әйнек  1–11%); 

                            ηп – бактерицидтік ағынды сәулені қолдану коэффициенті, 

аппараттың пайдалану мәліметтінен алынады.   

         Шамның санына байланысты: 

 

                                                        n = Fб / Fл.                                                 (5.4) 

 

          мұндағы     Fл – бір  шамның қуаты  Вт;  

                              Fб – потребная бактерицидтік сәулелену, Вт. 

          Суды залалсыздандыруға кеткен электрэнергиясының шығыны: 

                                                  S = N ・ n / Q.                                                       (5.5)           

          мұндағы     S –  электроэнергиясының шығыны, Вт ・ ч/м
3
; 

                              N – бір шамның қолданатын қуаты, Вт; 

                              Q –аппараттың өнімділігі, м
3
/ч. 

          Қазіргі таңда күлгін сәулелі лампалардың жаңа түрлері жасалынды. Ол 

жоғарғы қысымды сынаптың бос орыны жоқ,  қуаттылығы  200–350 Вт. Бұндай 

конструктивті лампа күлгін сәулелі жүйеде жоғарғы өнімділікке ие -3000 

м
3
/сағ. Сонымен қатар бактерицидтік ұзын толқынды 185 нм лампасы бар. Бұл 

ұзын толқынды өте тиімді 254 нм толқындық сәулеленуге қарағанда.  Ұзын 

толқынды сәулелену арқасында жаңа кварцтық әйнек шығарылды. 

Энергошығыны-8–70 Вт, қондырғының өнімділігі-500 л/сағ. Эффективті сәуле 

шығу шам қуаттылығы-70 вт. Қондырғыда синэнергеикалық эффект бар: бір 

корпусында кавитациялық және күлгін сәулелі қондырғы біріктірілген. Сол 

себепті бактериялармен вирустар бір мезетте жойылады. 

 

         5.6 Қондырғының құрылымы 

 

         1) УУФОВ-1 (5.2 сурет) қондырғысы татанбайтын болаттан жасалған 

корпусқа ие. Корпус ішіндегі кварцтық кубырда бактеридидтік шам 

орналасқан. Электрлі  көзі ретінде  қондырғыда қорек бөлшегі бар. 

         2) Корпуста шамның жұмыс істеуін бақылайтын саңылау бар. 
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          3) Саңылаулы  корпустарға арнайы тығындағыштармен жабдықталған. Ол 

кварцтық трубканың екі жағынан резинамен бекітілген.  Саңылау  судың жүріс 

принціпіне негізделген.  

         4) Қондырғының корпусында екі жағынан шешілетін қақпағы бар. 

           
 
1)қорек көзі; 2) әкелуші арна  Ду 25; 3) әкетуші арна  Ду 25; 4)қарайтын саңылау; 5) қақпақ; 

6) муфталық кран  Ду 25. 

 

5.2 сурет - Ауыз су мен шаруашылық суды залалсыздандыру үшін күлгін 

сәулелі шамды қондырғы  УУФОВ-1өнімділігі 1м
3
/сағ. 

 

         5.7 Техникалық  қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау туралы 

шаралар 

 

          1) Қондырғыны құрастыру мен пайдалануға тек  техникалық қауіпсіздік 

ережесінен өткен , қондырғыны білетін және электр қауісіздігін III топтардан 

жоғары білетін жұмысшы жасай алады. 

          2) Қыздырылған лампаға силикатты әйнектегі және пластмасты әйнектегі 

көзілдіріксіз қарауға рұқсат етілмейді. 

          3) Қорек көзінен сөндірілмеген қондырғыға жөндеу жұмыстарын немесе 

басқада қызмет етуге рұқсат етілмейді. 



 

38 
 

 

         4) Егер шамның сыну жағдайында жерге түскен сынапты резиналық 

грушамен жинап, төгілген жерді 1 % калий ерітіндісімен немесе 3 % темір 

хлоридінің ерітіндісімен  жуу керек. 

          5) Сынған шамды  акті бойынша тізімнен, оны шығады СанПиН 4607-88 

ережесі бойынша өткізуге тапсырамыз. 

         6) Егер қондырғыны өшіріп қандайда бір жұмыс жасалып  жатса онда  

қорек көзіне «ҚОСПАҢЫЗДАР - АДАМДАР ЖҰМЫС ЖАСАП ЖАТЫР» 

деген плакат ілу қажет.  

          7) Қондырғыда тиеу-түсіру жұмыстары ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020 

арқылы жүргізіледі.  

         8) Қондырғыны   жерге тұйықтау пайдалануға тиым салынады. 

 

         5. 8 Қондырғыны жұмысқа дайындау тәртібі 

 

         1) Монтаждауға дайындық. 

          2) Ағынды құбырларды, сорғылардан кейін, түтынушыға су берудегі құ- 

быр алдында; сорғы құбыр жүйесінде, сорғылардың алдында, резервуардан 

тұтыну- шыға су алуда. 

         Есте сақтау керек! Қондырғының толық көлемі суға толтырылуы тиіс. 

          3) Монтаждағанда құбыр желісі қондырғыға реттегіш арқылы жалғанады. 

          4) Егер қондырғы үштен көп болса, ода коллекторларға ысырма орнату 

ымыз керек. 

          5) Құбырға  жіберілген судан  сынама алып, онын қанша залалсызданға- 

нын байқау. 

          6) Су жіберілетін құбырға  өнімділігімен және судың біркелкі таралуын 

қамтамасыз  ететін  аспап құрылуы тиіс. 

          7) Қондырғыда су толық толтырылғандықтан  ауа шығаратын ысырмала 

ры болу керек. 

  

         5.9 Қондығыны орналастыру 

 

         1) Қондырғы толық көлемінде мекемеге дәл келу керек. 

          2) Камераны орналастырғанда құбыр жүйесі тік орналасу керек.  Камера 

ны және оған жалғанған құбыр жүйесін металдық затпен ұруға  тиым 

салынады. 

         3) Қондырғыны су әкелуші тасымалдаушы  құбыр жүйесімен  жалғау. 

Жерге тұйықтау керек. Қорек көзіне қосу. 

         Есте ұстау қажет.  Жерге тұйықтау ерсіндірусіз ешқашан қондырғыны 

қосуға болмайды. 

 

         5.10 Жұмысқа дайындық 

 

1) Құбыр жүйесінің саңылауларын тексеру. 



 

39 
 

 

2) Шамның дұрыс орналасуын тексеру. 

          3)  Кварцтық құбырдың айналасында ағынша немесе тамшы пайда болса, 

қондырғыны сөндіріп  тығындағышты қайтадан жөндеу. 

          4)  Пайдалану алдында құбыр жүйелерін және камераны дезенфекциялау 

қажет. 

         5) Камераны тығындағышпен жұмыстан кейін оның  жерге түйықтау 

тексеру қажет. 

         6) Сынама алар кезде қондырғыны  қосып  пайдалану. 

          7) Сынаманы  бастапқы  және залалсыздандырған судан  алу қажет. Себе 

бі олардың физика-химиялық құрамын анықтау үшін. 

          8)  Қондырғыны қосқанда алғашқы  залалсыздандырылған сынаманы 15 

минуттан кейін алу, келесілерін  әр бір 5-10 минутта аламыз. 

          9) Залалсызданған судың құрамы ГОСТ № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 

2010 ж. сәйкес келу керек. 

 

5.11 Жұмысты орындау тәртібі 

 

1) Пайдаланар алдында  ауалық қалпақты ашу керек,  гидравликалық 

соққы болмас үшін құбырдағы кранды ақырындап ашу. 

2) Қондырғыны сумен толтыру(ауасы болса шығару). 

3) Қондырғыны қорек көзіне қосу. 

4) Қондырғы қосылғаннан 5 минуттан  кейін  құбырдағы кранды ашу. 

Сәулеленудің  жұмыстық қалпы 2-3 минут қондырғыны қосқаннан кейін. 

         5) Қайталап қондырғыны УУФОВ қосу шам суығаннан кейін 15 минут 

аралығында жүргізі леді. 

6) Пайдалану кезінде  жиі бақылауға алу: 

- физико-химиялық қасиеті ГОСТ №554 СанПин 28.07.10., Астана 2010ж. 

сәйкес; 

- сәулеленудің жұмыстық сумасының жалғасуы; 

- барлық саңылауларды тексеру. 

         7) Алынған сынамадан шыққан қортындыны  судың физико-химиялық 

қасиетін арнайы журналға жазу. 

8) Қосу сөндіру жұмыстарын бір сағатта (керек кезінде)  бір рет сөндіру 

керек. 

 

        5.12 Техникалық қызметі 

 

        Қондырғының көп уақыт тиімді жұмыс істеу үшін кварцтық құбырды  

әрбір 1500 сағатта жуу, ал шамды 7000 сағатта ауыстырып отыру. 

        1) Сәулелендіру жұмысы залалсызданған судың құрамына тікелей байла 

нысты. 

        2) Алынған сынамадан шыққан қортындыны  судың физико-химиялық 

қасиетін арнайы журналға жазу. 
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3) Залалсызданған судан алынған сынаманың нашарлауы  құбыр арқылы 

келген бастапқы судың физико- химиялық қасиетінің сәйкес келмеуі, соның 

салдарынан  камера іші кірленіп  судың сапасы төмендейді. 

 

5.13. Залалсызданған судың көрсеткіштері 

 

1) Физико-химиялық қасиеті ГОСТ №554 СанПин 28.07.10., Астана 

2010ж. сәйкес; 

2)  Кварцтық құбырды жуу. 

3)  Камерамен құбырды дезенфекциялау. 

4)  Сынама ГОСТ № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 ж. сәйкес келмесе 

онда кварцтық шамды ауыстыру. 

 

5.13.1  Иісті анықтау үшін органолептикалық әдіс. 

Органолептикалық әдіс арқылы иістің мінездемесін және қарқындылығын 

анықтаймыз. 

Аппарат, материал. 

Сынау кезінде келесі аппаратты қолданамыз: колба ГОСТ 1770-74 

сыйымдылығы  250-350 мл. 

Сағатты әйнек. 

Сулы аймақ. 

Сынаманы жүргізу. 

Иістің мінездемесі  анықталады. 20
0
 С  судағы иісті сыйымдылығы  250-

350 мл колбаға 100 мл сыналатын суды аламыз. Колбаны тығындағышпен 

жауып, айналдырып араластырамыз да колбаны ашып иісті анықтау.  

Судағы иісті анықтауда 100 мл сынамадағы суды өлшеп  алып  колбаны 

сағатты әйнекпен жауып сулы аймақта 50-600
0
 С аралығында қыздырамыз. 

Колбаны айндалдырып қозғалтамыз.  Әйнек қозғалғанда иісі бірден 

анықталады. Иістің қарқындылығы 20 және 600 С бес балдық жүйеде кесте 

арқылы көрсетілген: 
  

 5.4 кесте – Судың иісінің қарқындылығын анықтау 
Иіс 

карқыны 

Иіс сезудің сипаты Иістің 

қарқынын бағалау 

Жоқ Иіс сезілмейді 0 

Өте әлсіз Иіс   тұтынушыға   сезілмейді,бірақ зертханалық 

зертгеулерде болады. 

1 

Әлсіз Егер оған мән берсек,түгынушыға да сезіледі. 2 

Сезіледі Иіс сезіліп,судың жашмсыздыіын туғызады. 3 

Белгілі Иіс   өзіне   көңіл   бөлдіреді   және ішуге келмейді. 4 

Өте қатты Иістің қатты болуы соншалық, су пайдалануға жарамсыз. 5 
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5.13.2 Органолептикалық әдіспен судың дәмін анықтау. 

Органолептикалық әдіс арқылы судың дәмін  мінездемесін және 

қарқындылығын анықтаймыз. Судың дәмінің негізгі төрт түрі бар: тұзды, 

қышқыл, тәтті, ащы. 

Сынаманы жүргізу. 

Сынамаға алынған суды ауызда 3-5 с ұстап тұру, жұтпай. Судың дәмінің 

қарқындылығы 200
0
 С бес балдық жүйеде кесте арқылы көрсетілген: 

 

5.5 кесте – Судың дәмінің  қарқындылығын анықтау 
Иіс 

қарқыны 

Дәм сезудің сипаты Иістің карқынын 

бағалау, үпай 

Жоқ Дәм сезілмейді. 0 

Өте әлсіз Дәм, тұтынушыға сезілмейді, бірақ зертханалық 

зерттеулерде болады. 

1 

Әлсіз Егер оған мән берсек, тұтынушыға да сезіледі. 2 

Сезіледіі  Дәм сезіліп, судың жағымсыздығын туғызады. 3 

Белгілі Дәм өзіне көңіл бөлдіреді және су ішуге келмейді. 4 

Өте қатты Дәмнің кдтты болуы соншалық, пайдалануға жарамсыз 

болады. 

                         5      

 

5.13.1 Фотометрикалық әдіс арқылы судың түсін анықтау. 

Фотометрикалық әдіс арқылы судың түсін қоспа қосып, бастапқы сумен 

салыстырып  анықтау.  

Аппарат, материал, реактивтер. 

- фотоэлектрокалориметр (ФЭК)  светофильтрмен бірге  (λ-413 нм); 

- кювет қалыңдығы  5-10 см; 

- суды өлшегіш әйнек  ГОСТ 1770-74 и  ГОСТ 20292-74; 

- өлшегіш колба сыйымдылығы 1000 мл; 

- пипетка 1,5,10 мл 0,1 мл бөлінген; 

-  Несслердің цилиндірі  100 мл;  

- калий екіхромқышқылы  ГОСТ 4220-75; 

- кобальт күкірқышқылымен   ГОСТ 4462-68; 

- күкірт қышқылы ГОСТ 4204-66, толығымен 1,84 г/см
3
; 

-залалсыздандырылған су ГОСТ6709-72; 

- мембраналық  сүзгі № 4. 

 

Сынауға дайындық. 

Негізгі стандартты раствор (раствор N1) 0,0875 г двухромовокислого 

калия (K2 Cr2 O2), 2,0 г кобальт күкірқышқылымен   (CoSO4 ·7H2O) және 1 мл 

күкірт қышқылы ГОСТ 4204-66, толығымен 1,84 г/см
3
  таза суда ерітемізде, 

ерітіндіні 1 л. сумен толтырамыз. Ерітіндінің түстілігі 5000 сәйкес келеді. 
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Күкірт қышқылын (раствор N2) дайындау үшін  күкірт қышқылы ГОСТ 

4204-66, толығымен 1,84 г/см
3
  таза сумен 1л толтырамыз.  

Түстілік шкаласын дайындау. 

Түстілік шкаласын дайындауда Несслердің цилиндірі  100 мл  

пайдаланамыз. Әр бір цилиндрде N1 және  N2 растворы болады. Ол кестеде 

көрсетілген: 

 

5.6 кесте  –  Түстілік шкаласы 
Ерітінді(1) мл 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 

Ерітінді (2)мл 100 99 98 97 96 95 94 92 90 88 85 

Түстілік градусы 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 

 

 

         Ерітінді әр бір цилиндірде түстілік градусына сәйкес келеді. Түстілік 

шкаласы қараңғы жерде сақталынады. Әр бір 2-3 айда оны ауыстырады. 

Градус арқылы график тұрғызу. 

Ол түстілік градусынан алынады. Ерітіндімен шкала көрсеткіші арқылы 

сызба тұрғызамыз. 

Сынаманы жүргізу. 

Несслердің цилиндріне 100 мл мембраналық фильтрден өткен  суды алып  

түстілік шкаласымен салыстырамыз. Сынаманың түстілігі 700 ден асса онда 

сынаманы сумен  шкалаға сәйкестендіріп толтырамыз. алынған мәліметті 

қосқан суға көбейтеміз. 

Электрофотоколориметр арқылы судың түстілігін анықтауға біз  кювет 

қалыңдығы  5-10 см қолданамыз. Екінші кюветке мембраналық фильтрдан 

өткен су алынады. Оптикалық тығыздығы светофильтрмен λ=413 нм. 

анықталады және алынған мәнді графикке саламы.  

 

5.14 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу қажет:  

1) Жасалған жұмысқа мінездеме. 

2) Алынған мәндерден кестелерді толтыру. 

3) Градустық графиктерді салу: 

    - күлгін сәулеленуден өткен  судың ағынын; 

    -шамның қуаттылығын: T - 100%. 

Графикті судың түстілігі арқылы салу қажет. Оптикалық тығыздығы 

түстілік шкаласымен сәйкес келуі керек. 

4) Алынған мәліметтерге қорытынды беру. 
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