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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

ІЖҚ – іштен жанатын қозғалтқыш;
ШҰК – шекті ұйғарынды концентрация;
МБ – микробақылаушы;
TIA  PORTAL  -  Totally  Integrated  Automation Portal  —  технологиялық

үрдістерді  автоматтандыру  жүйелерінің  программалық  қамтамасыз  ету
əзірлемесінің  бақылау  мен  жетек  деңгейінен  адам-машина  интерфейсінің
деңгейіне дейінгі кіріктірілген ортасы; 

ТП  АБЖ  –  технологиялық  үрдістерді  автоматтандырылған  басқару
жүйесі;

KMN-1– судағы көмірсутек концентрациясының талдағыш типі;
ЖҚА– жоғары қысым аппараттары;
FBD– Simatic S7 МБ-дың графикалық программалау тілі;
STL– Simatic S7 МБ-дың графикалық программалау тілі;
ОУ–басқару нысаны;
УУ–басқару құрылғысы;
ПО–программалық қамтама;
f(x,l)– суды тазалау кешенін қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын жəне

коммуналды шығындардан  тұратын шығыс сомасымен анықталатын қызмет,
теңге./т;

CПДК –су қоймасындағы су құрамының шекті ұйғарынды ластануы; 
Ск–тазаланған ағынның ластану концентрациясы;
Сп– ластанған судың аралық концентрациясы; 
Св–қосылған судың ластану концентрациясы;
Ср–тазартуға  бара  жатқан  қосынды  ақпа  сулардың  ластану

концентрациясы;
Cвв –ағын судағы өлшенген заттардың саны, г/м3; 
Cдоп –  санитарлық  ережелерге  сəйкес  ағын  сулардың  ағып  кетуіндегі

заттардың ұйғарынды құрамы, г/м3;
kос, kс, k – сүзгіш қабырғаның, тұнбаның, жалпы өткізгіштігі, м2;
 – капиллярлардың ұзындығы, м; 
M – бір тəуліктегі көліктер саны, шт;
n – аппараттардың үздіксіз іс-əрекетінің саны;
P0– тұнба бетіндегі су спензияның артылған қысымы, Н/м2; 
P – сүзу кезіндегі қысымның айырмасы, Па;
Q – судың шығындалуы, м3/сағ; 
Q,  Qф,  Qос –  суспензия,  сүзу  жəне  тұнба  бойынша  жалпы  көлемдік

өнімділік, м3/с;
q – қайта тазартуға түсетін ағын сулардың шығыны, м3/сағ; 
q,  qф – бірлік ұзындық шеңберіне қарай суспензия, сүзу бойынша жалпы

көлемдік өнімділік;
Rфп – адсорбцияланатын кассеталардың тартылысы, м-1;
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S –қоршаған  ортаға  көрсетілетін  экологиялық  зиянды  тоқтатуға
жұмсалатын шығындар, теңге; 

ΔT – аппарат арқылы V көлемді суспензияны тазалау уақыты, с;
wф – сүзудің бастапқы орташаланған «шынайы» жылдамдығы, м/с;
V, Vф, Vос – сүзгішке, тұнбаға, бөлінуіне берілетін суспензия көлемі, м3; 
w – сүзгіштің көлемді жылдамдығы, м/с;
 – қайта айналу коэффициенті;
ос, с – сүзілетін кассеталар мен тұнба сəулелігі;
γ–  кассеталар саны;
ф = ос + с – сүзілетін қабат жуандығы, м;
ос, с – сүзілетін қабырғалар мен тұнба жуандығы, м; 
–тазалау  дəрежесі;   –  сүзілетін  материалдың  тұнбасының  қуыстығы

(пористость);
сф =  – сүзгіш суспензиясының динамикалық жабысқақтығы, Па·с; 
с, ф – су мен мұнайдың кинематикалық жабысқақтығы, м2/с; 
с – суспензия тығыздығы, кг/м3 (Н·с/м4); 
 – сүзу уақыты с;

         φ – тазарту  жабдығының  сыртқы  габаритін  есепке  алатын  кеңістік
коэффициенті;

ψ–пайдаланылатын шығындардың шамасын есептейтін коэффициент; 
–айналу жылдамдығы, с-1.
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КІРІСПЕ

Жұмыстың  жалпы  сипаттамасы.  Орта  Азияның  қаржылық  жəне
логистикалық  мегаполисі  болып  табылатын  Алматы  қаласының  дамуы
қоршаған ортаға автомобилизацияның зиянды əсер етуіне байланысты қазіргі
кездегі  экологиялық  мəселелерді  қиындата  түседі.  Автожуу  мен
автомобильдерге техникалық қызмет көрсету станциялары санының күрт артуы
нəтижесінде оңтүстік астананың жер асты суларына үздіксіз қысым көрсетілуі
зиянды, əрі жаңа фактор болып табылады. Шағын бизнестің осы формасының
табыстылығы жəне сонымен қатар автожуу бизнесінің батыс стандарттарымен
салыстырғандағы  технологиялық  қара  дүрсінділігі  компьютерлендіру
нысандары  мен  автоматты  басқару  түрінде  айналымды  сумен
қамтамасыздандырудың  сапасын  арттыру  мен  автоматты  түрде  мəліметтерді
жинау  жүйесін  зерттеу  жəне  əзірлеумен  айналысу  өзекті  мəселе  болып
табылады.

Біздің  еліміздегі  менеджмент,  сапаны  бақылау,  басқару  мен
программалық-аппараттық  жəне  конструктивтік  шешімдердің  Car  Wash
Industry-гі  əр түрлі технологиялық жағынан айтарлықтай артта қалуы автожуу
индустриясы саласындағы белгілі зерттеулерді талдау барысында анықталды.
Экологиялық  менеджменттің,  технологияның,  автоматтандырылған
кешендердің  жəне  автожууға  арналған  көліктердің  батыстық  стандарты
Қазақстан жағдайына аз бейімделеді, себебі бұл елдердің жағымды экологиясы
«іштен жану қозғалтқышының жаман көк түтінінің,  дизельді  қозғалтқыштың
күйесі мен ауа алабының шаңдығының» жоқтығын есепке алады.

Бұл  факторлар  Алматы  қаласындағы  ауа  қабатының  шектелген
концентрациясын  бірнеше  есе  асып  түсуі  құрамында  мұнай  өнімі  бар
бөлшектердің  жиынтығы  түрінде  шаң  қонатын  автомобильді  тасығыш  орта
етеді.  Автожуу осы «кірді» жуа отырып, жолдың шаңын жерді оңай ластайтын
құрамында  мұнай  өнімі  бар  сұйық  түрдегі  суспензияға  айналдыра  отырып,
қаланы  онсыз  да  тапшы  болып  табылатын  артезиан  ауыз  суының  көзінен
ажыратады.  Оның  үстіне,  осы  автоожуу  орталықтары  ауыз  суды  көп
пайдаланады, себебі  стандартқа сəйкес автомобильдің корпусын тазалап жуу
дəл осы ауыз суымен жүзеге асуы керек.

Алматы қаласындағы ауа қабатының ластануы мегаполистің ең күрделі
экологиялық мəселесі болып табылады, олар ауаны өндірістік ластаушыларды
қаланың сыртына шығарып тастау,   экологиялық таза  көлікті енгізу  арқылы
жоспарлы түрде  мемлекеттік  құрылымдар  мен қалалық əкімшілік  тарапынан
шешіледі.  Сонымен қатар,  қаланың су  қорлары мен  айналымды ауыз  сумен
қамтамасыз  ету  сапасы  да  қаланың  дамуына  əсер  ете  бастады,  осыған
байланысты Алматы қаласы қазіргі уақытта суды тұтыну тапшылығына ие.

Экологиялық  қауіпсіз  Car  Wash  Industry  құрылымдық,  технологиялық
жəне ғылыми негіздері ХХ ғасыр басында АҚШ-ның Калифорния штатында,
Оңтүстік-Шығыс  Азия  елдерінде,  əсіресе  Жапония,  Оңтүстік  Кореяда,
Сингапурда,  Гонконг,  Қытайда  автожуу  көліктерінің  технологиясы  мен
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жобалары ауа мен су алабының экологиялық қауіпсіздігіне қойылатын жоғары
стандарттарды  қамтитын  халқы  тығыз  орналасқан  елдердегі  жағдайларды
ескере отырып əзірленді.

2001 жылы компьютерлік техника саласының американдық маманы Том
Мэгэззиннің зерттеулері нəтижесінде автоматты кабинасы бар өзіне-өзі қызмет
көрсететін автожуудың революцияшыл концепциясы əзірленіп шығарылды, бұл
сəулет  өнері  мен  заманауи  автожуу  сервисі,  автоматтандыру  технологиясы
жабдығының  Starbucks  компаниясында  уақытты  тиімді  өткізу  жəне  сервисі
жоғары  деңгейінде  өткізуге  алып  келеді.  Car  Wash  Industry  кəсіпорнының
жарнасы  IT-бизнес  фирмаларының  деңгейіндегі  АҚШ-ның  қор  биржасында
бағаланады.  

Берілген  қызмет түріне  автожуу монополиясын қолдану  Қазақстанның,
ТМД  елдерінің  автожуу  индустриясының  ерекшелігі  болып  табылады.
Дегенмен, соңғы уақытта автожуу, автосервис,  жанармай толтыру орындары,
фастфудтар бірыңғай сервис-орталықтарына бірігіп, жол бойындағы автокөлік
жүргізетін жүргізушілер мен жолаушыларға кешенді  қызмет көрсетіп келеді.
Қазақстандық  сервис  –орталықтарының экологиялық қауіпсіздігі  мен сапалы
қызмет көрсетуі АҚШ-мен салыстырғанда ондаған жылдарға артта қалып отыр.

Бірінші  кезеңде  халыққа  қызмет  көрсетудің  бұл  саласы  автожуудың
экологиялық қауіпсіздігін қадағалайтын стандарттардың жақсартылуын талап
етеді.  Жұмыста зерттеліп,  əрі  ұсынылып отырған ауыстырмалы адсорбциялы
кассеталары  бар  гидравликалық  канал  қазіргі  автожуу  айналымын  сумен
жабдықтау жүйелерін жетілдірудің жаңа құрылғысы болып табылады, сонымен
қатар айналымы сумен жабдықталмаған авто жуу орындарына да қиындықсыз
бейімделеді.

Есептеудің  компьютерлік  анимациялық  моделі,  тəжірибелік
қондырғының жəне инженерлік əдістеменің алгоритмі ауыстырмалы кассетада
адсорбент  қабатының тиімді  параметрлерін  анықтауға  мүмкіндік  береді.  Бұл
есептер компьютерлік жəне заттай экспериментті ауыстырмалы кассетасы бар
тазарту  каналдарының  үш  өлшемді  үлгісінде  дəлелденді.  Адсорбциялы
кассеталардағы  суды  тазарту  үрдісін  автоматты  басқару  жүйесінің
программалық-аппараттық қамтамасыздандыруы Siemens S7-1200 МБ жəне ПҚ
3DS Max,  MatLab 6.5,  LOGO!Soft  Comfort   8.1, VMWARE WORKSTATION PRO
базасында жүзеге асырылған

Жұмыстың өзектілігі.  Заманауи мегаполис тұрғындары санының жəне
өнеркəсіптік  өндірісінің  артуы  қалаларды  ауыз  суымен  қамтамасыз  ету
мəселелерінің  шешімін  табуды  талап  етеді.  Қала  инфрақұрылымының
басымдау  дамыған  бағыттарының  бірі  сапалы құбыр  суларын  өндіру  болып
табылады.  Алматы  қаласы  бұл  мəселеден  тыс  қалып  отырған  жоқ,  осыған
байланысты қала суды тұтынумен байланысты бірқатар қиындықтарды көріп
отыр,  бұл  оның  Орта  Азияның  жəне  Қазақстанның  нарықтық  жəне
экономикалық  орталығы  ретіндегі  динамикалық  өсуіне  кері  əсерін  тигізуі
мүмкін.  Айналма  сумен  жабдықтауды  өндірістік,  көліктік  жəне  сервистік
кəсіпорындарға  енгізу  қаланың  құбыр  желісі  арқылы  ауыз  суды   қолдану
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деңгейін  төмендетудің  маңызды  бағыты  болып  табылады.  Автожуу
орталықтары  қарқынды  түрде  көбейіп  жатқандықтан,  суды  ең  көп
пайдаланушылардың бірі   болып табылады.  Автожуу орталықтарын қалалық
əкімшіліктің бақылаушы қызметтері бірнеше рет жүргізген тексерулер жүргізу
мəселенің шешімін табу өзектілігіне дəлел.

Алматы қаласындағы автожуу орталықтарын айналма сумен жабдықтау
жүйесінің  кең  масштабты  енуі  əлеуметтік-экономикалық,  техникалық  жəне
ғылыми мəселелерге байланысты қиындайды. Біріншіден, ауыз суының бірден
қымбаттап кетуі алдын-ала болжау мүмкін емес əлеуметтік процестерге алып
келуі  мүмкін.  Ал  құбыр  суы  бағасының  төмендеуі,  оның  техникалық
қажеттіліктерге  жаратудың  артуына  алып  келеді.  Біздің  пікірімізше,  бұл
мəселенің  тиімді  шешімі  автожуу  орталықтарын  айналма  сумен  жабдықтау
жүйесіне  арналған  тазарту  каналының  арзан,  шағын  жəне  технологиялық
жағынан мақсатқа қонымды құрылымын құру жəне экологиялық нормаларды
бұзушыларға қатаң тəртіптегі əкімшілік шараларды қолдану болып табылады.

Сондықтан,  қаладағы  автожуу  орталықтарының  көпшілігінің
технологиясына  оңай  бейімделетін,  сумен  қамтамасыз  етудің
автоматтандырылған, шағын, бюджеттік қондырғыларын зерттеу, əзірлеу жəне
енгізу  еліміздің  экологиялық,  ғылыми-техникалық  өзекті  мəселесі  болып
табылады.

Диссертациялық  жұмыстың  мақсаты.  Car  Wash  Industry
кəсіпорындарының экологияға кері əсер етуін төмендетуге мүмкіндік беретін
технологиялық  шешімді  басқару  мен  компьютерлік  модельдеу  əдістерімен
іздейтін  жаңа тазарту қондырғысын зерттеу,  талдау жəне құру. Айналымды
сумен қамтамасыз  ету  сапасын  басқару  деңгейін  арттыру  арқылы шешімнің
тиімділігіне қол жеткізуге болады.

Зерттеудің  негізін  қаладағы  экологиялық  зиянды  көмірсутектерінің
технологиялық шеңбер айналымын үзіп тастаудан, сонымен қатар автожуудың
құрамында мұнай өнімдері бар сұйық науаларын  адсорбция есебінен кейінірек
жанармай  түрінде  қолдануға  болатын  қатты  сусымалы  пішінге  өткізуге
мүмкіндік беретін жаңа техникалық шешім əзірлеу құрады. Ұсынылып отырған
айналымды сумен қамтамасыз етудің тазартқыш қондырғысы суды екінші рет
қолдану  үшін  технологиялық  суды  дайындау  сапасын  жоғарылатады  да,
қаладағы  құбыр  желілерінің  тапшы  ауыз  суларын  автожуу  орталықтарында
қолдану деңгейін төмендетеді.

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі мәселелерді шешу керек:
 автожуу  индустриясының  дамуы  мен  заманауи  компьютерлендіру

беталысын  зерттеу,  қатаң  экологиялық  талаптарды  сақтай  отырып  берілген
бизнестің  жоғары  пайдалы  дамуы  мен  ұйымдастырылуы  бойынша  алдыңғы
қатарлы елдердің тəжірибесін  қарастыру;

 елімізде  көліктті  мобильді,  порталды  жəне  туннельдік
компьютерлендірілген  жууларды  кең  көлемде  енгізуге  мүмкіндік  беретін
себеп-салдар байланыстарын талдау;
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 автожуу  орындарында  айналымды  сумен  қамтамасыз  етудің
құрылымдық  ерекшеліктерін  жəне  олардың  компьютерлік
қамтамасыздандырудағы техникалық сипаттары мен ерекшеліктерін зерттеу;

 сүзу  амалымен  ағын  суларды  тазалау  үшін  қолданылатын
гидравликалық  аппараттар  мен  құрылымдардың  компьютерлік  жəне
математикалық модельдерін талдау;

 солтүстік-шығыс  Қазақстаннан  қазып  алынған  əр  түрлі  табиғи
сорбенттердің  көмегімен  суды  йон  қабаттарынан  жəне  органикалық
қосындыдан тазарту процестерінің үшөлшемді компьютерлік үлгілерін зерттеу
жəне талдау;

 табиғи  сорбенттерден  сүзгіш  қабатта  гидравликалық  үрдістерді
үлгілейтін тəжірибелік қондырғыны жасау;

 табиғи  сорбенттермен  толтырылған  сүзгіш  кассеталарда  үрдістердің
компьютерлік жəне жартылай эмпирикалық үлгісін əзірлеу; суды тазартудың
өзіндік құнының тиімділігін бағалау үшін сандық есептеулер жүргізу;

 ауыстырмалы  адсорбциялы  кассеталары  бар  гидравликалық  каналда
сүзу үрдістерін 3Ds max, MatLab 6.5 ортасында компьютерлік модельдеу;

 автоматтандырылған LOGO! Soft Comfort 8.1, TIA PORTAL ортасында
жобалау  мен  микропроцессорлы  есептеу  техникасы  құралдарын  қолдана
отырып,  адсорбциялы  ауыстырмалы  кассеталары  бар  шағын  гидравликалық
каналды автоматтандыру үшін програмалық қамтаманы құру.

Зерттеу  нысаны.  Автоматтандырылған  ауыстырмалы  адсорбциялы
кассеталары бар автожуу айналымын сумен қамтамасыз етудің гидравликалық
каналын тазалау үрдісі болып табылады.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы
1.  Алматы  қаласындағы  автожуу  орындарының  ауыз  суды

қолдануының  себеп-салдарлық  байланыстары  зерттелді,  талдау жүргізілді,
сонымен  қатар  алыстағы  шетел  (Car  Wash  Industry),  Ресей  мен  Қазақстан
елдеріндегі  автожуу  орындарының  айналымды  сумен  қамтамасыз  ету
жүйелеріне талдау жасалып, олардың құрылымдық ерекшеліктері анықталды.

2. Ауыстырмалы сүзгіш кассеталардан өтетін үрдістердің үшөлшемді
компьютерлік жəне математикалық үлгілері əзірленді. Ауыстырмалы кассетада
адсорбциялы  қабатты  тиімді  есептеудің  жартылай  эмпирикалық  үлгісі
ұсынылды. 

3. Ауыстырмалы адсорбциялы кассета көмегімен мұнай өнімдері бар
суларды  тазалаудың  экологиялық  пайдалылығы  мен  тиімділігі  бағаланып,
есептеулер жүргізілді. 

4. Ауыстырмалы  адсорбциялы  кассеталары  бар  гидравликалық
каналдардағы сүзгіш үрдістерді компьютерлік модельдеу жүзеге асырылды.

5. Ауыстырмалы адсорбциялы кассеталарды қолдану арқылы автожуу
орындарының  гидравликалық  каналдарын  тазалау  бойынша  тəжірибелік
қондырғыға жартылай өнеркəсіптік сынақ жүргізілді. 

6. Ауыстырмалы адсорбциялы кассеталы гидравликалық каналы бар
автожуу  орындарындағы  айналымды  сумен  қамтамасыз  етудің
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автоматтандырылған  кешенін  жасау  мен  пайдалану  бойынша  ғылыми-
тəжірибелік ұсыныстар жасалды.

7. Алматы  қаласындағы  автожуу  орындарындығы  ауыстырмалы
адсорбциялы  кассетасы  бар  гидравликалық  каналын  айналымды  сумен
қамтамасыз  ету  жүйесін  жетілдіруді  басқару  үрдісін  компьютерлендіруге
мүмкіндік беретін программалық-аппараттық қамтама ұсынылды.

Зерттеу әдістері. Қойылған мəселелерді шешу үшін құрылымдық талдау,
компьютерлік,  математикалық  модельдеу  əдістері,  сонымен  қатар  автожуу
орындарын  автоматты  басқарудың  жүйелерін  құрастыру  мен  жобалаудың
симуляциялық жəне тəжірибелік технологиялары қолданылған.

Жұмыс апробациясы.  Диссертациялық жұмыстың  ғылыми нəтижелері
Қ.И.Сəтбаев  атындағы  ҚазҰТЗУ  «Компьютерлік  жəне  программалық
инженерия»  кафедрасында  өткен  ғылыми  семинарларда  баяндалды  жəне
талқыланды,  сонымен  қатар   «Қазақстанның  жаңа  экономикалық  саясатын
жүзеге  асыруда  жас  ғалымдардың  орны  мен  ролі»  Халықаралық  Сəтбаев
оқулары еңбектерінде, 2017 жылдың 12 сəуір айы, Алматы, Қазақстан; «Fifth
National  Congress  of  Environmental  Engineering  (Web  of  Science)»,   (Poland,
2016), «Заманауи ғылымның жетістіктері  мен  мəселелері»  IX  Халықаралық
ғылыми-тəжірибелік конференциясы еңбектерінде, (Москва, 2016 ж.); «Энергия
мен  ресурстарды  үнемдейтін  технологиялар:  тəжірибелер  мен  жетістіктер»
Халықаралық  ғылыми-тəжірибелік  online конференция  (Қызылорда,  2017);
«Ғылым, білім жəне өндіріс интеграциясы–Ұлт жоспарын іске асырудың негізі»
(№9 Сағынов оқулары) Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының
(22-23  маусым,  Қарағанды,  2017  ж.) еңбектерінде  баяндалған  жəне
талқыланған.

Мақалалар.  Диссертациялық жұмыстың тақырыбына сəйкес 12 мақала
басып шығарылған, соның ішінде 4 – ҚР БҒМ білім жəне ғылым саласындағы
бақылау Комитетімен ұсынылған ғылыми басылымдарда басылып шығарылған,
3 – Scopus ақпараттық базасына енген  халықаралық ғылыми журналдарда, 5 –
халықаралық ғылыми конференция материалдарында, соның ішінде 1 – Scopus
ақпараттық базасына енген  басылымдарда шығарылған. Патенттік жаңалыққа
зерттеу жүргізіліп, Қазақстан Республикасының «Очистная установка системы
оборотного  водоснабжения  автомойки  -  Көлік  жууды  айналымды  сумен
қамтамасыз ету жүйесінің тазалау қондырғысы» патентіне өтініш берілді жəне
рəсімделді.

Диссертация  құрылымы  және  көлемі.  Диссертациялық  жұмыс
компьютермен  басып  шығарылған  111  бетте  берілген  кіріспеден,  төрт
бөлімнен,  қорытындыдан,  67  суреттер  жəне  5  кестелерден,  139  атауларды
қамтитын  əдебиет тізімі жəне 4 қосымшалардан тұрады.

Диссертацияның  кіріспе  бөлімінде  зерттеу  тақырыбының  жалпы
сипаттамасы беріліп,  мегаполистің  ауа  қабатының экологиялық  жағдайының
күрделілігі ғана емес, сонымен қатар жер асты суларына автожуу орындарының
ағын суларының қауіпті əсеріне жəне ауыз судың техникалық қажеттіліктерге
көп жұмсалуына да байланысты Алматы қаласындағы автожуу орталықтарын
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айналма  сумен  жабдықтау  жүйесін  жетілдірудің  өзектілігі  дəлелденеді.
Берілген жұмыс идеясын жүзеге асыру үшін қойылған мəселелерді заманауи
деңгейде  жұмыста  ұсынылып отырған  ауыстырмалы адсорбциялы кассеталы
гидравликалық  каналы  бар  автожуу  орындарының  математикалық,
компьютерлік  жəне  динамикалық  модельдеуді  технологиялық  үрдістерді
автоматтандырылған басқару жүйесімен шешуге мүмкіндік беретін мақсаттар
мен міндеттер қойылды. Әзірленген құрылым, модельдеу əдістері мен автожуу
орындарының технологиялық үрдістерін басқару тəжірибелік құндылыққа жəне
патенттік жаңалыққа ие.

Бірінші  бөлімде  CAR  WASH  INDUSTRY  заманауи  технологиясын
математикалық  жəне  компьютерлік  қамтамасыздандырудың  біздің  елдегі
жағдайына, сонымен қатар шет елдегі зерттеулерге талдау жүргізілді. Дамыған
Оңтүстік-Шығыс Азия мен Батыс елдеріндегі  автоматтандырылған туннельді
автожуу  орындарындағы  өзіне-өзі  қызмет  көрсетуімен  салыстырғанда
Қазақстан мен ТМД елдеріндегі автожуу технологиялары артта қалғандықтан,
жетілдіру  амалдары  мен  əдістері  көрсетілді.  Алматы  қаласының  автожуу
орындары оңтүстік еліміз көшелерінің жəне жолдарының эстетикалық көрініс
күрделі  мəселені  шеше  отырып,  көрсетілді.  Алматы  қаласының  автожуу
орындары оңтүстік еліміз көшелерінің жəне жолдарының эстетикалық көрініс
мəселелерді шешіп отыр, дегенмен айналымды сумен қамтамасыз ету жүйесі
болмағандықтан,  жер  асты  суларын  көмірсутекті  ағын  суларымен  ластап
қаланың  экологиясының  əрі  қарай  төмендеуіне  «делдалшы»  түрінде  қызмет
етуі  көрсетілді.  Автожуу  орындарының  техникалық  қажеттіліктеріне
жұмсалатын  ауыз  суларының  пайдаланылуын  төмендету  де  маңызды
мəселелердің бірі болып табылады.

Екінші  бөлімде  компьютерлік  жəне  математикалық  əдістермен
айналымды сумен қамтамасыз ететін автожуу орындарындағы тазалау құрылғы
жұмысының техникалық үрдістерін модельдеу арқылы судағы эмулгацияланған
мұнай  өнімдерінің  екі  компонентті  сүзгішінің  математикалық  жəне
компьютерлік  үлгісін  құру  көрсетілген.  Су  мен  көмірсутектеріне  арналған
белгілі Дарси сүзгіш теңдемелерін бөлек бөлек жазу құқықтылығы теориялық
тұрғыдан дəлелденеді. Осы теңдеулерді шешудің компьютерлік технологиясы
сипатталады  жəне  адсорбент  қабаты  арқылы  көмірсутектерінің  «тез  өту»
кеңістік  аймағының қозғалыс динамикасы көрсетілді.  Қазақстандық сорбент-
цеолиттері  мен  ресей  адсорбенттерін  экономикалық  тиімді  қолдану  есептеп
шығару  амалдары  ұсынылады.  Олар  сүзген  көмірсутектерін  жаққан  кейін
олардың  белсенділендірілген  көмірмен  салыстырғандағы  қалпына  түскен
адсорбент түріндегі тиімділігі беріледі.

Үшінші  бөлімде  адсорбциялы  кассеталардың  гидравликалық  каналда
орналасуының  екі  буынды  жүйесі  қарастырылады  жəне  теориялы  тұрғыдан
дəлелденеді,  сүзудің  тұрақты  үрдісінің  атқаратын  қызметінің  орналасу
амалдары  берілді.  Үш  адсорбентті  кассеталардың  біреуінің  ауыстырылуы
кезінде тазартқыш құрылғының шығысындағы концентраттарда мұнай өнімдері
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бар  компоненттердің  бірден  өзгеруі  кезінде  ағындарды  тазалаудың  бүкіл
жүйесінің басқарылуына əсер етудің төменділігі дəлелденеді.

Төртінші  бөлімде  TIA  PORTAL  ортасында  симуляциялық  модельдеу
əдістері арқылы технологиялық жабдықтардың жағдайын индикациялау үшін
қолданылатын дискреттік шығыстар мен дискретті, ұқсас кірістері бар  S7-312
станцияны  конфигурациялау  жүзеге  асырылған  болатын.  KMN-1  тетігіне
арналған  ұқсас  кіріс  SIMATIC  S7-300   FBD  F105   «SCALE»   қызметінің
көмегімен тетіктің кіріс кернеуінің шынайы диапазонына масштабтандырылды,
сонымен қатар көмірсутектері  концентратының мүмкін болған диапазонында
ұқсас  триггердің  дискретті  сигналын   алуға  мүмкіндік  беретін  ассемблер
сияқты SIMATIC S7-300  STL тілінде коды жазылды.

Диссертациялық  жұмысымыздың  қорытынды  бөлімінде  əдеби  жəне
патентті  көздер  талдауы,  сонымен  қатар  экспериментті  жəне  есептеп
шығарылған  математикалық,  компьютерлік,  симуляциялық  үлгіні  өңдеу
негізінде қазақстандық автожуу индустриясына адсорбциялы кассеталары бар
гидравликалық каналды енгізу бойынша айтарлықтай маңызды ұсыныстар мен
қорытындылар келтірілді.
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1   CAR  WASH  INDUSTRY  ЗАМАНАУИ  ЖАҒДАЙЫ  МЕН
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУЫН ТАЛДАУ 

Көліктің жылжымалы бөлігін жуу жұмыстарын жүзеге асыру кезінде
автокəсіпорындардың технологиялық үрдісте  ластанған жəне қолданылған
75%  сулары  канализацияға  немесе  су  қоймаларының  жоғары  жағына
лақтырылады. 

Көлік кəсіпорындарының құрамында мұнай өнімдері бар ағындарына
арналған ластану құрамы əр түрлі [1-10].  Топырақтан жасалған өте күшті
органикалық ластану мен парафин сияқты көмірсутектері түрінде берілген
дизельді  жанармай  қосындысы  локомотивті  депо  мен  автобус  парктеріне
тəн ерекшелік болып табылады [11-15].

Күйенің,  мұнай  өнімдерінің  жеңіл  фракциясының,  қалада  мұзтайғақ
болған  кездері  қолданылатын тұз  бен  топырақ  арқылы анықталатын  қала
шаңының  бар  болуы  қаладағы  автожуу  орындарының  ағын  суларының
басты ерекшелігі  болып табылады. Жекеленген көлікті  кəсіпорындарының
цехтеріндегі  ағын  суларда  да,  жалпы  ағындар  да  ластанудың  құрамы
айтарлықтай мөлшерде ауытқиды [16-20].

Тазартылған  ағын  сулардың сапасына  қойылатын талаптар  олардың
алып  кетілу  шарттылығына  байланысты  болады.  Қала  канализациясына
алып  кетілетін  шарттылыққа  арналған  «жеңіл»  нормалар  табиғи  су
қоймаларына алып кетілетін шарттылық нормаларына қарама-қарсы болып
келеді [21-23].

Тазартылған ағын суларды қала канализациясына əкетудің сапасына
қойылатын  нормативті  талаптар  өз  кезегінде  əртүрлі  қалада  айтарлықтай
ерекшеленеді,  бұл  ағындардағы  əртүрлі  дəрежедегі  қосындыларына
байланысты.

Көмірсутектерінің құрамы барлық жағдайда өте төмен деңгейде (25-60
мг/л)  лимиттенеді,  бұл  қаланың  тазартқыш  құрылыстары  мен  мұнай
өнімдерінен канализация желісін қорғаудың қажеттігімен байланысты [24-
26].

Көлік саласындағы барлық кəсіпорындардың ағын сулары, сондай-ақ
одан  қажетті  түрде  тазартылмай  алынған  заттар  жер  асты  суларының
ластануына барлық мүмкіндік жасай отырып, өте оңай жер қыртысына енеді.
Сондықтан көлікті кəсіпорындарының ағын суларының тазартқышта іркілуі
немесе  көліктегі  ағын  сулардың  тұнбаларының  өз  уақытында  кəдеге
жаратылуға жіберілмеуі экология нормаларын тұрпайы бұзушылық болып
табылады.

Жоғарыда көрсетілгеннің барлығы көлікті кəсіпорындарындағы мұнай
өнімдері бар ағын суларды еліміздің экология нормаларына сəйкес келетін
көрсеткіштерге  дейін  тазалау  құралдарының  ішіндегі  тиімдісін  іздеуге
бағытталған жұмысымыздың маңыздылығын көрсетіп отыр.

Гохберг  Л.М.,  Кашин  В.И.,  Мырзахметов  М.  М.,  Жумартов  Е.  Б.,
Месяц С.П., Кириллова Л.А., Едигарева Л.Н,Тарасов В.Ф., Юрин В.П., Б.И.,
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Рахимов Б. Б., Цуканов М. Н., Рахимжанова Г.Б. ағын сулар құрамындағы
мұнай өнімдерін жəне олардың жалпы қоршаған ортаны ластануын талдаған,
ал Анисимов  Б.В. ,  Девятков В.В,  Якимов И.М,  Попов В.М.,  Солодков
Г.П.,  Топилин  В.М.,  Кобелев  Н.Б.  сияқты  ғалымдар  симуляциялық
модельдеуге арналған жұмыстарды жазды,  Садовничев В.А., Ашимова А.А.,
Мурзабекова З.Н.  басқару теориясында динамикалық үлгі  бойынша үлкен
еңбек сіңірген ғалымдар болып табылады.

Көлікті кəсіпорындарындағы өндірістік ағын сулар кəсіпорындардың
өзінің  тазартқыш  құрылыстарында  тазартылуына  немесе  қалалық
коллекторға тұрмыстық ағын сулармен қоса, өндірістік ағын сулардың жəне
басқаларының бірігіп əрі қарай тазартылуға жіберілуіне қарамастан олардың
жергілікті тазартылуын жасау қажет [31-33].

Көлікті кəсіпорындарындағы ағын суларды жергілікті өңдеу əдісімен
мұнда қолданылатын тазарту құрылыстарының типі ластанудың құрамы мен
ерекшелігіне  (қасиетіне),  берілген  өндірістің  ерекшелігіне,  ағын  суларды
ағызу  тəртібіне,  сонымен  қатар  жергілікті  шарттарға  байланысты  болады
[35-37].

Өндірістік  кəсіпорындар  əр  түрлі  өндірістік  күшке  ие  болуына,
нақтырақ айтқанда, əр түрлі көлемдегі лақтырылып жатқан ағын суларына
байланысты оларға əр түрлі тəртіпте жұмыс жасайтын, əр түрлі өндірістік
тазарту  құрылғылары  қажет.  Нақты  бір  кəсіпорынға  тазарту  жабдығын
таңдап алу үшін оның инженерлік есебін жүргізу қажет [38-41].

Ағын суларды тазалау тəжірибесінде əр түрдегі  көптеген аппараттар
қолданылады, олардың көбісінің қолданылу негізі  белгісіз.  Су тазалаудың
технологиялық  сұлбасын  құру  əдістемесі  қажет,  себебі  олар  белгілі  бір
кəсіпорын  мамандығына  арналған  ең  аз  шығындармен  ағын  сулардың
барлық ингридиенттері бойынша қажетті дəрежедегі тазалауға қол жеткізуге
мүмкіндік береді.

Құрамында  мұнай  өнімдері  бар  қоспа  ағын  сулардың  сапалы
тазалануы  ірі  ұнтақталған  қоспалардан  жылдам  тазалануы  арқылы  ғана
жасалады,  егер  екінші  рет  жасалса  [42-44],  екінші  рет  ластануы  мүмкін.
Сондықтан  құрылғының  құрылымын  əзірлеп,  оның  инженерлік  есебін
жүргізетін əдістеме құру қажет. 

Әр түрлі адсорбциялаушы толтырғыштар көмегімен кəсіпорындардың
ағын  суларындағы  сүзгіштерді   көмірсутектерден  тиімді  тазалап  алуға
болады. Сүзгіш қондырғысының құрылымын əзірлеп шығарып, тəжірибелік
мəліметтер негізінде инженерлік [45-49] есептеу əдісін ұсыну қажет.

Тазарту аппараттарында пайда болатын құрамында мұнай өнімдері бар
адсорбцияланған  материалдарды  пайдалы  өнімге  айналдыру  ақылға
қонымды мəселе  [50-53].  Айналымдық адсорбентті  болашақта кесек  отын
түрінде сату үшін оны жағу немесе оны брикеттеу айналымдық адсорбентті
қайта өңдеудің оңтайланған  амалы болып табылады.

Көліктік саланың бір бөлігі болып табылатын қала автожуу орындары
өндірістік  қызметтің  масштабы  мен  жеке  меншік  түріне  қарай,
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технологиялық  үрдістерді  ұйымдастыруына  қарай  бірқатар  арнайы
ерекшеліктерге  ие  [54-55].  ТМД  елдерінде,  Қазақстанның  Алматы
қаласындағы  автожуу  орындары  жеке  меншікті  шағын  бизнес  кəсіпорны
болып табылады, мұнда кем дегенде 5-10 жұмысшы қызмет атқарады [56].
Бұл  кəсіпорынның  келімсек  жұмысшыларын  қаланың  экологиялық
мəселелері қызықтырмайды – бұл осы өндірістік қарым-қатынастың басты
ерекшелігі болып табылады.  

1.1 Қазақстандағы  жеңіл  автокөлікті  жуу  технологиясының
жағдайы

Ілгері  жылжыған  технологиялар  АҚШ-да  қолданылады.  Жоғары
экологиялық жəне технологиялық нормативтер,  сонымен қатар автосервис
мəдениеті  мен  автожолдардың  сапасы  жоғары  кірісті  нарықтық
индустияның пайда болуына алып келді,  оның стандартын АҚШ автожуу
индустриясының Қауымдастығы белгілеп берді [57,58].

Батыс  елдердің  өнеркəсіптері  автожууға  жəне  арнайы  автохимияға
арналған  əр  түрлі  құрал-жабдықтарды   шығарады.  Техникалық  прогресс
жəне автожуу техникасы мен жол сервисіне қойылатын жоғары экологиялық
талаптар  қазіргі  кездегі  алыс  шетелде  авто  көлікті  қол  тигізбей  жууға
арналған  өз  өзіне  қызмет  ету  туннельдік  автоматтандырылған  автожуу
орындарының кең таралуына алып келді (сурет 1.1). 

Сурет 1.1 – Қол тигізбей жууға арналған туннельдік автожуу
технологиясы

Құрал-жабдықтың берілген типі тиімді (рентабельді), ол қызметкерлер
санының  көп  болуын  талап  етпейді,  дегенмен  туннельдік  автожуудың
бастапқы  бағасының  жоғары  болуына  жəне  автокөліктердің  өте  күшті
ластануына  байланысты  мұндай  типтегі  құрал-жабдықтың  Қазақстанда
қолданылуы қиындау  [59].  Қазақстанда,  оның ішінде Алматыдағы сервис-
орталықтарында  мұндайлардың  тек  қымбат  бағалы  автокөліктерге
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арналғаны ғана  кездеседі,  ал  оларға  арналған өз  өзіне  қызмет  көрсетулер
жоқ. Бірақ, автокөліктің өте күшті ластануына арналған пресс-сорғыш жəне
авто  су  сабын  көмегімен  алғашқы  жуудың  тағы  бірі  болған  қолмен  жуу
орыны  бар,  бұл  орындағы  технологиялық  циклдің  соңында  автокөлікті
туннельдік  автожуу  фендерімен  құрғату  жүргізіледі  де,  қосымша  қолмен
сүртіп  құрғату  жүргізіледі.   Берілген  автожуу  əдісінің  тиімділігі  төмен,
өйткені  онда  айналымды  сумен  қамтамасыз  ету  қондырғысының  тазарту
жұмыстары  жергілікті  жұмыс  жасайды,  алғашқы  жуудан  шығатын
көмірсутектері негізгі ағын сулармен Алматы қаласының жағалауларындағы
суларды ластай отырып қаланың канализациясына түседі [60,61,62,63].

Негізінде,  берілген  жоғары  технологиялық  құрал-жабдықтар  қолмен
жасалатын  пресс-сорғыш  көмегімен  түйіскен  автожууды  қолмен  жуу
отандық  технологиясында  аралық  тізбекті  автоматтандыру  үшін
қолданылады (сурет 1.2).

Сурет 1.2 – Авто көлікті қолмен контактілі жууға арналған негізгі
жабдық

 Қолмен жууға  арналған  жоғары қысымды аппараттары (ЖҚА)  бар
пресс-сорғыш машиналы мұндай  автожуу орындары шамамен орташа 4-5
сервистік  орындарға  ие,  олардың  əрбірі  тəулігіне  15-20  көлікке  қызмет
көрсетеді.

Физикалық-химиялық зерттеулер[64]  автожуулардың ағындарындағы
мұнай  өнімдерінің  концентрациясы  200-800мг/л,  ал  қалқымалы  заттар
құрамы 600-1400 мг/л құрайтынын көрсетті, бұл қаланың төмен жағындағы
артезиан ауыз суы болып табылатын жер асты топырақтарының суына кері
əсер етеді.

Бұрын жүргізілген патенттік зерттеулер автожуу кешендеріне арналған
суды тазалаудың бар болған жүйелері сулы-ауалы қоспасын дайындайтын
блокты,  флотациялық  қондырғыны,  тұнған  суға  арналған  бакты  жəне
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тазалауға  дейінгі  сүзгіні  өз  ішіне  қамтитын  өте  күрделі  агрегаттарға  ие
екенін   көрсетті.  Сонымен  қатар,  кешен  құрамына  айналым  сорғысы,
тазалауға дейінгіге тұнған суды беретін сорғы, Karcher типіндегі ЖҚА-пен
жуудың суын беруге арналған сорғы станциясы кіреді [65,66].

 Автожуудың  ағын  суларын  тазалауға  арналып  əзірленген  «Эйкос»
[72] ЖШС кешендері белгілі. Мұнда мұнай өнімдерінен тұратын ағын сулар
тұндырылады  да,  қалқып  шыққан  мұнай  өнімдері  қалың  қабықшаны
құрайды, бұл қабықша сүзіп алынып, ағын суы қайта кəдеге жаратылады, ал
судағы қалқымалы заттар тұндырылып, жойылады. Әрі қарай су реагенттік
өңдеуге  немесе  электрокоагуляцияға  жіберіледі,  осыған қарамастан мұнай
өнімдерінен  тұратын  ерітінділердің  көпшілік  бөлігі  жаңадан  құрылған
гидрооксидті тұнбаларда адсорбцияланады. Тұндырылған соң су сүзгіштен
өтеді. Алынған су көлік жуу үшін қайта қолдануға беріледі.

Осыған  ұқсас,  [73]  жұмыста  берілген,  автожууға  арналған  тазарту
жабдығы да жұмыс жасайды.

Міне осылайша зерттеулер, ағын суларды құрамында мұнай өнімдері
бар құрамдас бөліктерден техникалық су деңгейіне дейін тазалайтын балама
сүзгіш құралы жоқка жуық екенін көрсетті.

1.2  Адсорбент қабатындағы тазалау үрдісінің динамикасы
Бағанаға  жүктелген  адсорбент  түйірлерінің  тығыз  қабаты  арқылы

тазаланып  жатқан  суды  сүзу  кезінде  ерітілген  заттардың  адсорбциясы
ерітіндіден заттарды алын тастау əдістерінің ішіндегі ең көп тараған əдістің
бірі болып табылады.

Шиловтың əдісі ағын суларды органикалық ластанулардан тереңірек
тазалаудың химиялық технологияларында кеңінен қолданылады [74].

Сүзу үрдісінің классикалық механизмі келесі түрде беріледі[75].
Құрамында С0 концентрациясы бар ерітілген заттан тұратын сұйықтық

ағымы қуыс (пористый) түйірлерге ағады. Нəтижесінде ерітілген зат массасы
адсорбент  түйірлерінің  сыртқы   шегіне  өтуі  мен  түйірлердің  сыртқы
шектерінен  қуыс  жүйе  бойымен  оның  ортасына  өткен  ерітілген  заттар
молекулалары  адсорбтенеді  де,  ерітінді  концентрациясы  оның  қабат
бойымен қоғалуына байланысты С0 ден 0 дейін төмендейді немесе сүзгіште
мүмкін болған концентрацияға дейін төмендейді.

Ерітіндіден  алынып  жатқан  заттың  концентраты  сүзгіште  мүмкін
болған  мəннен  асқаннан  соң,  адсорбциялы  сүзгішті  регенерациялау  үшін
тоқтатылады.

Сүзгіш  жұмысының  тиімділігі  [76,77]  көптеген  факторларға
байланысты:  адсорбент  пен  адсорбцияланатын  заттардың  табиғаты,
(сорбенттің  адсорбциялы  статикалық  сыйымдылығы),  адсорбент  түйірінің
диаметрі, сүзіліп жатқан материалдың қабатының ұзындығын дұрыс таңдау
жəне тағы басқа.

Ерітілген  зат  адсорбциясыныңжылдамдығы  салмақ  тасымалдау
жылдамдығымен  анықталады,  сондықтан  ерітінді  ағынынан  затты  сіңіру
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үрдісі бірден орындала қоймайды, ағымдағы концентраттың С0 ден 0ге дейін
төмендеуі  барысында   біраз  уақытты  талап  етеді.  Осылай  бола  тұра,
ағымның  өз  элементі  L0  қашықтығына  ауысады.  Алынып  жатқан  заттың
концентраты ағымда С0 ден 0ге дейін түсетін адсорбент қабатының телімі
массалық тасымалдау аумағы немесе «жұмыс істейтін қабат» атын алады 

Сүзгіштің   бастапқы  жұмыс  істеуі  [78]  барысында  массалық
тасымалдау аймағының қалыптасуы жүзеге асырылады, осыған қарамастан
жұмыс  істейтін  қабат  ұзындығы  адсорбент  қабатының  (беткі  қабаты)
бастапқы  телімі  адсорбцияланып  жатқан  заттарға  толмағанша,  С0

ағымындағы оның концентрациясына теңескенше өзгере береді.
Әрі қарай жұмыс істейтін қабаттың ұзындығы тұрақты болып тұрады,

бірақ ол сүзгіштің ұзындығының бойымен ағым бағытымен жылжып отыра
береді.

Ағын  суларды  тазалау  [79]  тəжірибесінде  сүзгіштің  сорбциялы
сыйымдылығын толығырақ  қолдану  үшін  сорбент  қататының  биіктігі  4-5
есеге дейін жұмыс жасайтын қабаттың ұзындығынан асуы қажет.

Жұмыс  жасайтын  адсорбент  қабатының  ұзындығын  ауытқымалы
адсорбцияның шығысы бойынша есептеуге болады – ол Шилов теңдемесінің
негізінде  сүзгіштің  жұмыс  жасау  уақытына  (τ)  ағындағы  қалдық
концентратқа (С/С0) байланысты есептелінеді:

τ = kH – τ0                                                         (1.1)

мұндағы: τ- қабаттың жұмыс жасап болған уақыты;
τ0 –қабаттың қорғаныс əрекетінің жойылу уақыты;
Н –адсорбент қабатының биіктігі;
k - қабаттың қорғаныс əрекетінің коэффициенті (мин/см)
k мəні мына формула бойынша анықталады:

                                                        (1.2)

мұндағы:  А0 –  С0  концентрациясы  кезінде  адсорбцияның
изотермасынан  анықталатын  адсорбенттің  теңсалмақты  статикалық
сыйымдылығы(мг/см3 или г/м3);

ω – сүзудің сызықтық жылдамдығы (см/мин или м/мин);
С0 – бастапқы концентрация (мг/см3), г/м3;
қабаттың қорғаныс əрекетінің коэффициенті сорбент қабатының бірлік

ұзындығына массалық өту аймағының өту уақытын сипаттайды.
u = 1/k массалық өту аймағының қозғалыс жылдамдығын көрсетеді.
Жұмыс  жасайтын  қабаттың  ұзындығын  мына  формула  бойынша

есептейді:
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                                           (1.3)

мұндағы: τтең –қабаттың артында бастапқы С0  тең концентрация пайда
болғанға дейін сүзгіштің жұмыс уақыты. 

τ – сүзгішке алынып жатқан заттың жылдам өтуіне дейінгі сүзгіштің
жұмыс уақыты

φ  –  шығыс  ауытқудың  симметриялығының  факторы,  φ  =
SABC/SABCD, (1.3-сурет);

 
Сурет 1.3–Адсорбцияның шығыс ауытқуы

Шилов  теңдеуі  тəжірибелі  түрде  орнатылған  k0 жəне  τ0  шамалары
бойынша L>L0 əр  түрлі  ұзындықтағы адсорбент  қабатының жұмыс жасау
уақытын анықтауға мүмкіндік береді.

Ағын  суларды  тазалау  тəжірибесінде  қондырғының  сорбциялы
сыйымдылығын  толығырақ  қолдану  үшін  біріктірілген  үш  сүзгіштен
тұратын сорбциялы тазартудың блогын қолданады, бұл үш сүзгіштің екеуі
бірізді  əр түрлі  қоспамен жұмыс жасай алады, ал үшіншісі  регенерацияға
немесе  ауыстырылуға  өшуі  мүмкін  (сурет 1.4).  Әдетте,  сүзгіштерді
регенерациялауды  белгілі  өндірістік  құрылғыларда  тікелей  бумен  немесе
ыстық ауамен жүргізеді.

Сорбент  қабатындағы  сүзгіш  биіктігі  –  1,5  м.  асады.  Төмен
молекулалы  ароматтандырылған  қоспаларды  шығару  кезіндегі  сорбенттің
ағын сумен байланысының уақыты кем дегенде 15 минутты құрауы керек, ал
жоғары молекулалы қоспаларды шығарып алу кезінде 20-30 минутты құрауы
керек.
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1– сүзгіш

Сурет 1.4 – Қозғалмайтын сорбент қабаты бар сүзгішті қолдану
арқылы ағын суларды адсорбциялы тазалаудың технологиялық сұлбасы 

Қондырғыдағы сүзгіш сорбенттермен [80] тұрақты орналасқандықтан
айналымдық  сорбенттің  ауыстырылуын,  сүзгіштерді  бумен  немесе  ыстық
ауамен  регенерациялау  үрдісін ұйымдастыру  қиын,  сондықтан  қосымша
энергияның  айтарлықтай  шығындалуына  байланысты  берілген
технологияның кемшіліктері бар

Қондырғының  техникалық  жəне  экономикалық  тиімділігі  көбінесе
сүзгіштерде қолданылатын адсорбент типіне байланысты болып келеді. 

Белсенді  көмірлер  –  негізінен  көмірсутектерінен  тұратын  кеуек
(пористый)  эталонды  өндірістік  адсорбенттер  [81,82].  Оларды  əр  түрлі
органикалық  шикізаттан  алады:  метаморфизмнің  əр  түрлі  дəрежесіндегі
қатты жанармайдан (жертезек, тас жəне қоңыр көмір, антрациттен) алады,
оны қайта  өңдеу  заттарынан  жəне  ағаштан  (ағаш көмірі,  үгінді  (опилка),
қағаз  өндірісіндегі  қалдықтардан)  алынады,  тері  өнімімен  айналысатын
өндірістердің қалдықтарынан, жануардан алынған материалдардан мысалы,
сүйектен  алынады.  Механикалық  жоғары  беріктігімен  ерекшеленетін
көмірлерді кокос өнімінің жəне тағы басқа жаңғақ түрлерінің сыртқы қатты
қабатынан, сонымен қатар жемістердің дəндерінен алынады.

Өндірістік  сорбенттер  сияқты  белсенді  көмір  де  бірқатар
ерекшеліктерге  ие,  бұл  ерекшеліктер  олардың  кеуек  [83]  құрылымы  мен
жоғарғы  жағының  сипаттамасы  арқылы  анықталады.  Көміртек
кристаллитінің  жоғары  жағы  электрбейтарап,  сондықтан  көмірдегі
адсорбция негізінен дисперсиялық қарым-қатынас күштерімен анықталады.

Әдетте,  көмір  құрылымы  əр  түрлі  өлшемдегі  кеуек  гамма  түрінде
беріле  тұра,  адсорбциялы сыйымдылық пен өндіріс  газдарының құрамдас
бөлшектерінің адсорбция жылдамдығы ұнтақтар көлемінде немесе массаның
бірлігінде  микрокеуектердің  болуымен  анықталады.  Адсорбциялану
үрдсінде микрокеуектер көлемі жағынан адсорбаттармен толтырылады.

Микрокеуектері  көбірек  көмірлердің  теңсалмақтылық  жəне
кинетикалық  сипаттамасын  жақсарту  өндірістік  жағдайларда  көміртекті
адсорбенттердің  жұмысының  тиімділігін  жоғарылатады.  Өндірістік
қондырғыларға  адсорбент  типтерін  таңдау  кезінде  белсенді  көмірдің
ерекшелігін  танытатын  екі  қасиетін  есепке  алу  керек:  жанғыштығы  мен
гидрофобтығы [84]. 

Көмірлердегі  су  адсорбциясы  ерекше  механизммен  өтеді.  Белсенді
көмірдегі  су  адсорбциясының  изотермі  –  S түрдегі  пішінге  ие.
Көміртектердің жоғары жағымен су молекулаларының дисперсиялық қарым-
қатынас  күштері  өте  аз  [85].  Су  изотермінің  бастапқы  аймағы  оның
адсорбциясымен құрамында оттегісі  бар бекем радикалдағы жоғары жағы
хемосорбцияланған  көмірлермен  анықталады.  Бұл  радикалдар  «үстіңгі
оксидтер» атауын алды.
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Үстіңгі  оксидтер  мен  ондағы  адсорбтенген  су  молекулалары
адсорбциялы  орта  болып  табылады  да,  сутектерінің  байланысы  есебінен
оларға  өзге  молекулалардың суы қосылады.  Адсорбциялы орталықтардың
саны  қысымның  көтерілуіне  қарай  жоғарылайды,  құрылады  су
молекулаларының ассоциаттары үздіксіз жоғарылайды, соның нəтижесінде
адсорбциялы қабілеттілігі бірден жоғарылайды. Ең соңында микрокеуектің
адсорбциялы көлемі сумен толтырылады. Судың көмірімен игерілген көлемі
(р/рS=0,9) жоғары салыстырмалы қысым кезінде микрокеуектің адсорбциялы
көлемінің шегіне жақын (1 г-ға қосылған жағдайда 0,57 см3). Сондықтан су
буымен байланысты көмірдің адсорбциялы қабілеті оның микрокеуектігімен
тығыз  байланысты.  Бұл  қорытынды  ылғалды  ауа  атмосферасында
ұсамдылығымен  көрінген  белсенді  көмірлердің  термогравиметриялық
талдаудың үлгілеріндегі мəліметтермен дəлелденген [86].

Көмірді  ылғалдандыру  –  өте  баяу  өтетін  үрдіс:  теңсалмақ  бірнеше
айларда орнатылады. Осыған байланысты көптеген шынайы технологиялық
үрдістерде ортаның ылғалдығы қосындыларды газды немесе сұйық ортадан
шығарып  алудың  тиімділігіне  əсер  етпейді.Белсенді  көмір  –  өндірістік
адсорбенттердің жалғыз гидрофобты типі болып табылып, бұл қасиеті ағын
сулар мен ылғал газдарды тазалау үшін, буды рекуперациялау үшін оның
кең қолданылуын алдын ала белгілеп берді [87].

Бірақ  адсорбтивтің  төмен  концентраты  кезінде,  сонымен  қатар  газ
ағынынан микроқоспаларды алып тастау кезінде, тазарту кезеңінің жалғасуы
жоғары  болған  кезде  ортаның  ылғалдығы  байқалатын  дəрежеде  көмірдің
адсорбциялы сыйымдылығын алынып жатқан құрамдас бөліктері бойынша
төмендетеді [88].  

Сондықтан  микроқоспаларды  жою  кезінде  тазартудың  ең  соңғы
кезеңінің  жалғасу  температурасының  режимі  өндірістік  бөлмелердің
бастапқы  ауасының  ылғалдығына  қарай  таңдалуы  қажет.  Булы  ауа
ортасының  ылғалдығының  органикалық  қосындылардың  адсорбциялы
буларына  əсері  көмірдің  адсорбциялы  сыйымдылық  сипаттамасының
төмендеуімен  егер  адсорбит  концентраты  30  г/м3  төмендеу  жататынын
тəжірибе көрсетті. Қажет болған кезде ауа ылғалдығын жасанды төмендету
(яғни су буының біріктірілген адсорбциясын төмендету) ылғалды газдардағы
компоненттерді шығау үшін оларды қолдану кезінде белсенді көмірлердің
адсорбциялы қасиеттерін жоғарылату амалы болып табылады.

Белсенді  көмір  өндірістік  адсорбент  түріндегі  қабілетсіздігі  оның
жанғыштығы  болып  табылады.  Ауадағы  көмірлердің  еруі  250  0 С
температурасынан жоғарылағанда басталады [89].

Дегенмен  адсорбциялы  көмір  қондырғыларында  төменірек
температурада болған кездегі өрттердің болғаны белгілі. Бұл аппаратураның
сұрсутекті татанудың нəтижесінде FeS мен Fe2S3 типіндегі пирофорлы темір
қосындыларының  пайда  болуымен  байланысты  болуы  керек.  Темірдің
пирофорлы қоспаларының айтарлықтай төмен температурада тұтасуы болып
өтеді,  қабаттарда  да  бүкіл  көмірдің  массасының жануына  себепші  болуы
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мүмкін. белсенді көмірдің өртке қауіптілігін төмендету үшін кейбір кездері
5% силикагельдері қосады. Мұндай адсорбенттерді силикарбон деп атайды
[90]. 

Дегенмен  біздің  жағдайда  істен  шыққан  қалдық  пен  адсорбентті
жанармай түрінде пешті жағу үшін қолдануға болады. 

Айтарлықтай  барлық  өндірістік  белсенді  көмірлер  əртүрлі  сандағы
кірне қосындысыннан тұрады [91]. Адсорбентте аға алатын кірне жəне оның
құрамындағы  заттар  (минеральді  қоспалар)  көптеген  жағымсыз
реакциялардың катализаторы болып табылады. Сутегі сульфидін ауа болған
жерде адсорбциялау кезінде кірне көмірлерінде күкірт қышқылының пайда
болуына  себепті  болатынын  төменде  көреміз.  Кірне  көмірлеріндегі
десорбция кезеңіне тəн температуралардың жоғары болуы (мысалы, 250 0С)
қарқынды түрде тұрақсыз адсорбаттардың ыдырауы болып өтеді.  250  0 С
температурасы  кезінде  этил  спиртінің  айтарлықтай  бөлігі  көміртегінің
диоксидіне  жəне  ацетальдегидке  айналады.  кірнесі  аз  көмірден  алынған
десорбция  кезеңінен  соң  эталонды  конденсатта  ацетальдегидтің  құрамы
0,025% құрайды, ал кірнесі 30% құрайтын көмір 6,2% құрайды.

Өндірістік  тəжірибеде  ең  көп  тараған  минералды  адсорбенттер
кеуектігі өте жақсы дамыған силикагель болып табылады. 

Сыртқы  жағынан  силикагель  қатты  дəндер  түрінде  келеді:   мөлдір
немесе күңгірт, түссіз немесе ашық қоңыр. Шар, таблетка немесе дұрыс емес
пішін  түріндегі  бөліктер  түріндегі  0,1-7,0  мм  өлшемдік  дəндер  түріндегі
силикагель шығарылады. 

Аппаратты рəсімдеуге байланысты силикагельдің келесі түйір өлшемді
құрамына: 0,1-0,25 мм – адсорбенттің қайнап жатқан қабаты бар үрдіс үшін;
0,5 -2,0 мм – адсорбент қабатының жылжымалы үрдісі мен сұйық фазалы
үрдістер үшін; 2,0 – 7,0 мм – стационарлы адсорбент қабаты бар газдалған
фаза үрдісіне арналған.

Силикагельді  кремнийді  диоксидтеу  негізінде  алуға  болады,  олар
аморфты  жəне  кристалл  түрде  (кварц,  тридимит,  кристобалит)  болады.
Силикагель өзінің химиялық жаралуына қарай гидратированный аморфный
кремнезем  (SiO2nH2O)-  яғни  айнымалы  құрамды  біріктіретін  реакцияға
қабілетті болып табылады; поликонденсат механизмімен ағып жатады: 

nSi (OH)4 Sin O2n-m + (2n-m) H2 O

Поликонденсат үрдісі коллоидті өлшем бөлшектерінің пайда болуына
алып келеді  де,  бұл  бөлшектер  сфераға  жақын келетін  пішінге  ие  болып
келеді, сонымен қатар 2 -20 нм (өңдеудің арнайы əдістерін қолдану кезінде
бөлшектер  мен  айтарлықтай  үлкен  өлшемдегі  өлшемдер  алынуы  мүмкін)
шамадағы өлшемге ие.

Кремний  қышқылының  гидрогелін  құрғату  кезінде  сфералық
бөлшектермен өзара  байланысқан құрылымдық тор сақталады.  Бөлшектер
санын  жоғарылату  мен  олардың  арасында  берік  байланыстардың  пайда
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болуы  нəтижесінде  қатты  кремний  оттекті  қаңқа  пайда  болады.  Бұл
қаңқаның  кеуектері  бөлшектер  арасындағы  саңылаулар  түрінде
қарастырылады.  Кеуектік  құрылымның  негізгі  сипаттамасы  бөлшектер
өлшемі мен оларды жинаудың тығыздығымен анықталады.

Силикагельдің  химиялық  жəне  адсорбциялық  қасиеті  айтарлықтай
дəрежеде  Si – OH топтың бар болуына əсер етеді. OH – топтары негізінен
силикагель сүйегінің жоғары жағына шығатын тетраэдрлардың төбешіктерін
алады.

Силикагель  –  өндірістік  тəжірибеде  кең  қолданысқа  ие  болған
минералды  синтетикалық  адсорбенттердің  ең  біріншілерінің  бірі  .  Соңғы
жылдары  цеолит  бірегей  кристалл  сорбенттерді  қолдану  арқылы
адсорбциялы  үрдістер  жақсы  дамып  жатқанына  қарамастан  силикогель
өзінің  өндірістік  мəнін  жойған  жоқ.  Сонымен  қатар,  силикогельге  деген
сұраныстың өсуі болашақта күтілуде.

Силикогельдердің  негізгі  жетістіктері:  қайта  регенерациялау  үшін
қажетті  температураның  төмендігі  (110  –  200  0 С),  сонымен  қатар
айқындалған  энергия  шығынының  аздығы  өзге  минералды  өндірісті
сорбенттерді  (оксид  алюминия,  цеолиттер);  регенерациялау  кезінде
жұмсалатын  энергия  шығынына  қарағанда  төмендігі;  айтарлықтай
қарапайым технологиялық амалдарды қолдану кезінде берілген құрылымдық
сипаттағы  силикалельдің  кең  интервалдағы  мүмкіндігі;  ірі  тонналық
өндірістік  өнімді  өндіру  кезінде  өз  бағасын  бағалауы;  езу  мен  езілуге
байланысты тұрақтылық механизмі .

Цеолиттер – өз құрамында сілті (щелочь) оксидтерден жəне сілті жер
металлдарынан  тұратын  алюмосиликаттар  –  кеуектердің  реттемелі
құрылымымен қатал түрде ерекшеленеді, олар əдеттегі температура кезінде
молекулалармен толтырылады. Цеолитті деп аталатын бұл су қыздырылған
кезде  ерекшеленеді.   Цеолиттер «қайнайды»,  осыған байланысты екі  грек
сөздерінің түбірі келіп шыққан «цео» мен «лит» яғни «қайнайтын тастар».
«Цеолит» терминін 200 жыл бұрын швед ғалымы Кронштед минерология
құрамына  енгізген.  Табиғи  цеолиттердің  қасиеті  үйреніліп,  Фарсман  мен
Вернадский академиктерінің еңбктеріне жүйеге келтірілді.

Цеолиттердің жалпы химиялық формуласы

Me2/nOAl2O3xSiO2yH2O

мұндағы Ме – сілті металл катионы; n – оның валенттілігі. 
Табиғаттағы  цеолиттердің  катионы  түрінде  əдетте  натрий,  калий,

кальций,  кей  кезде  барий,  стронций  мен  магний  кіреді.  Цеолиттердің
кристалл  құрылымы   SiO4 мен  AlO4  тетраэдрлардан  құралған.  Катиондар
алюмосиликатты  цеолит  сүйегінің  бөлігін  анионды  шығындаушы  теріс
зарядын өтеп береді..

Егер цеолиттерден суды алып тастасақ кеуектерді қайта сумен немесе
басқа  бір  затпен  толтырылуы  мүмкін,  бұл  олардың  құрғату,  тазарту  мен
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заттарды  бөлу  үрдісінде  қолданылуын  болжайды.  Дамур  цеолиттердің
гидратациялану  мен  дегидратациялану  үрдісіне  қайтымдылығын орнатқан
еді.  Цеолиттің  адсорбциялы  қуысында  негізінен  заттарды  сіңіру  жүзеге
асырылады.  Дегенмен  бұл  адсорбциялы  қуыстарға  барлық  заттар  ене
бермейді  жəне  сіңе  бермейді.  Бұл  адсорбциялы  қуыстардың  кірістері  бір
бірімен  бірігуімен  і  –  терезелермен  жəне  белгіленген  қатып  қалған
өлшеммен түсіндіріледі.  Терезеден   тек  кіріс  терезе  диаметрі  критикалық
диаметрден төмен болған молекулалары ғана ене алады.

Содалитен  қарапайым  құрылымға  ие  қаңқалы  силикат.  Жер
қыртысында   бұл  заттың  бес  модификациясы  табылды:  хлорсодалит,
гидросодалит, лазурит, гаюин и нозеан [92].

Цеолиттерді сүзу үшін қолданудың экономикалық тиімділігі берілген
адсорбент  типінің  –  өзінің  физикалық  қасиетін  сақтай  отырып  жоғары
термдік  тұрақтылық  қасиетімен  жəне  бұл  минералдың  Қазақстандағы
шыққан жерінің бар болуы сияқты – маңызды қасиетімен анықталады [93].
Цеолиттердің  сүзгіш  сипаттамаларының  регенерациясы  тазарған
ағындардағы  органикалық  қосындыларды  жаққаннан  кейін  оның  қайта
пайдаланылуы үшін ең маңызды қасиет болып табылады.

1.3  Адсорбенттердің  тең  салмақты  жұмсалуының  шамалас
бағалану әдісі

Қосындыны  адсорбенттің  айтарлықтай  ұзын  қабаты  арқылы  сүзілуі
кезінде оның көп бөлігі шамамен қабаттан шығуындағы концентрациясына
теңелгенше алынып жатқан компонентпен толтырылады. Тізбектегі барлық
адсорбент органикалық заттың сүзгішке (яғни Спр кезінде) өту кезінде көмір
қабатына түсіп жатқан қосындымен теңсалмақты күйде орналасады [94].

Міне  осылай,  органикалық  заттарды  алып тастауға  қажет  болған  m
адсорбент дозасын мына формула бойынша есептеуге болады ( кг/м3)

                                                               (1.4)

мұндағы  пра -  жылдам  өтіп  кетуге  дейінгі  салыстырмалы адсорбент
сыйымдылығы  моль/кг,  ол  адсорбцияның  изотермінен  концентраттың
бастапқыға тең теңсалмақтығы болған кезде табылуы мүмкін.

пра  есептеу  үшін  келесі  шамалар  қажет  болады:  θ –  адсорбциялы
көлемнің  толтырылу  дəрежесі,  өзара  тəуелділік  ақылы  байланысқан  V  *
молярлы көлем мен Va белсенді көмірдің адсорбциялық шекті көлемі келесі
формуламен есептелінеді (моль/кг):

                                                   (1.5)

Қосындының  молярлы  көлемінің  есептеуге  қажетті  шамасы  оның
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тығыздылығынан сұйық түрде есептеп шығарылуы мүмкін



M
V *

                                     (1.6)

Программа алгоритмі келесі екі негізгі қадамдардан тұрады:
Сұйықтық  параметрлерін  енгізу:  бастапқы  концентрацияның,

тығыздылық,  молярлы масса,  жылдам өтіп кету концентраттарының жəне
адсорбент  параметрлерінің  сұйықтық  параметрлерін  енгізу:  адсорбциялы
көлемнің толтырылу дəрежесі, кеуектердің шекті-адсорбциялы көлемі.

Сұйықтықтың  бір  куб  метрін  тазалау  үшін  қажетті  адсорбенттің
массасын  есептеп  шығару.Бір  киллограмм  адсорбенттің  əр  түрлі  ақша
бірліктеріндегі бағасының енгізілуі.

Кезектегі күннің валюта бағамын енгізу.
Сұйықтықтың  бір  куб  метрін  тазалаудың  бағасын  таңдалған  ақша

бірлігінде есептеп шығару жəне осы шыққан соманы автоматты түрде АҚШ-
ның долларына өткізу.

Сүзгіш қондырғыдағы сұйықтықтың шығындалуын енгізу.
Адсорбенттің  бір  жылдық  шығындалуын  есептеу  жəне  сұйықтықты

тазалаудың бір жылдық материалдық шығынын есептеу.
Адсорбентпен  құрамында  мұнай  өнімдері  бар  ағын  суларды

тазалаудың бағасын есептеу үшін объектті-бағдарланған [95]  программалық
тілде  əзірленген  терезе  интерфейсінің  дайын  коды қолданылған  болатын,
программаның мəтіні бірінші қосымшада берілген.

Программаның  функционалы  тұтынушыға  келесі  мүмкіндіктерді
береді:

– Программа туралы мəліметтерді қарау;
– Ағын сулардың сипаттамасын енгізу;
– құрамында мұнай өнімдері  бар ағын суларды тазалаудың бағасын

есептеу;
– Есептердің нəтижесін басып шығару;
– сүзгіш кассеталар мен тазартқыш каналдардың анимациялық моделін

шығару.
Программа бес модульден құралған,  олардың əрбірі  өз пішіндерінен

тұрады.Программаны  жедел  жадыға  қосу  кезінде  экранда  басты  жұмыс
терезесі  пайда  болады,  онда  программаның  жұмыс  жасау  үрдісіндегі
есептеулердің нəтижелері бейнеленеді. Негізгі терезе үш панельден тұрады,
яғни басты мəзірден жəне бірінші панельдегі тетіктен тұрады (сурет 1.5).
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Сурет
1.5 –

Программаны қосу кезінде басты терезенің көрінісі

«Мəліметтерді  енгізу»  тетігін  басқан  кезде  ағын  сулардың  жəне
адсорбент параметрлерінің сипаттамаларын енгізу терезесі ашылады ( сурет
1.6).

Сурет 1.6 – Сипаттамаларды енгізу терезесі

Сипаттамаларды  енгізіп  болған  соң  жəне  «ОК»  тетігін  басқан  соң
мəліметтерді енгізу терезесі жабылып, программаның басты терезесі қайта
белсенді болып қала береді. Енді онда енгізілген сипаттамалар көрінеді де,
бір кубометр суды тазалауға қажетті болған адсорбент массасының нəтижесі
жүзеге  асырылады.  Бірінші  панельде  адсорбент  бағасын  енгізу  панелі
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көрінеді жəне əр түрлі ақша бірліктерінің таңдалу түрлері де көрінеді (сурет
1.7).

Сурет 1.7 – Адсорбент бағасын енгізу панелі

«Есептеу»  тетігін  басқан  кезде  бір  куб  метр  сұйықтықтың  тазалану
бағасы есептеледі де сүзгіш каналдағы су шығынының енгізу жолы көріне
бастайды. Есептеуді енгізген соң дереу есептеу мен ағын суларды тазалауға
арналған  жылдық  шығындардың  нəтижесі  жəне  адсорбенттің  жылдық
шығындарының нəтижесі жүргізіледі (сурет 1.8).

Сурет 1.8 – Барлық есептеулерді жүргізгеннен кейінгі басты терезенің
көрінісі

Мəзір  сипаттамасы.  Басты  мəзір  үш  элементтен  құралған:  «File»,
«Animate», «About».
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«File»  мəзірі  үш  командадан  тұрады:  «Course»,  «Print»,  «Exit».
Олардың ішіндегі біріншісін таңдағанда валюта бағамының терезесі  пайда
болады,  мұнда  кезектегі  банк  күнінің  валюта  бағамы  енгізіледі. «Print»
пунктін таңдаған кезде ағын сулардың сипатамасы мен есептелген шамалар
басылып шығады. «Exit» пункті программаны аяқтайды.

1.4  Тазарту  құрылғысының  құрылымын  зерттеудің  заманауи
жағдайы

Автожуу  орындарының  айналымын  сумен   қамтамасыздандыру
жүйелеріндегі  тазарту  қондырғыларының  құрылымы  мен  барлық  белгілі
типтері  əрі  қарай  кешендер  мен  жүйелерге  жинақталған  технологиялық
жабдықтардың қосымша дайындалған бір бөлек бірліктері түрінде беріледі,
бұл  оларды  дайындаудың  жəне  оларға  қызмет  көрсетудің  қымбаттылығы
мен  жалпы  функционалдық  сенімділігінің  төмендеуін  болжайды  [95].
Мұндай  кешендер  орнатылған  гидравликалық  ауытқуы  бар  темірбетонды
лоток  сияқты  автожуудың  штаттық  тораптары  мен  бөлшектерін  (деталь)
қолданбайды.

Автожуудағы ағын сулардың біркелкі  емес  жəне  күрделі  айнымалы
құрамын  тазалаудың  сапасына  қатал  талаптар  қойылады,  сонымен  қатар
экономиканың  қиын  жағдайы  оңтайлы  технологиялық  тазалау  сұлбасын
іздеуді талап етеді.

1.9-суретте  қазіргі  кездегі  жадағдайды  талдауға  негізделіп  жасалған
көлікттік  кəсіпорындардағы  ағын  сулардың  ұсынылған  тазалану  сұлбасы
тазалаудың толық циклімен берілген. Ол өндірістік ағын суларды тазалауды
да,  құрамында  мұнай  өнімдері  бар  қалдықтарды  пайдалы  өнімге  қайта
өңдеуді де өз ішіне кіргізеді.

Тазарту  құрылыстарының  типтік  жобалары  əр  қашан  орынды  бола
бермейді, себебі көлікті кəсіпорындардағы тазалау құрылыстарының жақсы
орташа  күшпен  қызмет  көрсетуі  кіші  кəсіпорындарында  қолайсыз  əрі
үнемсіз, ал ірілерінде тиімсіз болады.

Ең  аз  шығынды  қажет  етіп,  қажетті  дəрежедегі  тазалауды
қамтамасыздандыратын  кəсіпорындардағы  ағын  сулардың  тазалану
сұлбасын  таңдау  мəселесі  өзекті  болып  табылады.  Берілген  жұмыста
көліктегі  олардың  жұмыс  тиімділігі  бойынша  белгілі  мəліметтер  мен
тазартқыш құрылыстарды пайдалану бойынша жиналған тəжірибені қолдана
отырып бұл мəселені шешудің талпынысы жасалды.

Бұл мəселені шешу үшін мəліметтер қоры жасалды, оның құрамына
қызықтыратын  ағын  сулардың  сапалы  тазалауының  көрсеткіші  бойынша
жабдықтың əр бірінің жұмысының тиімділігі туралы мəліметтер,  сонымен
қатар  таңдалған  пайдалану  жағдайында  оны  қолданудың   ақылға
қонымдылығы мен шектеулері туралы мəліметтері  кіреді.  Осы мəліметтер
қоры мен СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Сыртқы желілер мен құрылыстар»
материалдарына сүйене отырып, көліктегі кəсіпорындардағы өндірістік ағын
сулардың  тазалануының  жалпыланған  иілгіш  (базалық)  технологиялық
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сұлбасы 1.9-суретте берілген.

1-тор; 2-құм тұтқыш;3-орталатқыш;4-алғашқы тұндырғыш;5-сиреткіш;6-
гидроциклон;7-центрифуга;8- коагулятор мөлшерлеуіші;9-флотациялық қондырғы; 10-

фильтрациялық қондырғы;11-биофильтр; 12-аэротенк;13-екінші тұндырғыш;14-
стратификатор алабы;15-дезинфектор

Сурет 1.9 – Көлікті кəсіпорындардағы тазалау құрылғысының базалық
құрамы ( СНиП 2.-4.0.3-85)

Жүргізілген  зерттеулер  автожуу  орындарындағы,  локомотив
депосындағы  жəне  авто  жөндеу  кəсіпорындарындағы  мұнай  өнімдерінің
концентраты 200-800 мг/л құрайтынын көрсетті, ал салмақты заттар  – 600-
1400 мг/л дейін; станцияның бумен жуу ағындарында  20000 - 5000 мг/л, ал
механикалық қосындылар – 2000-3000 мг/л; əр түрлі бағыттағы көліктерді
жууға  арналған  жуу  сулары  мен  жуу  ерітінділерінің  ластануы:  олардың
құрамында  мұнай  өнімдері  2000-20000  мг/л  бар,  ал  салмақты  өлшенген
заттар 10000 мг/л дейін бар [96].

Өндірістік сулардағы ауыр механикалық қосындыларды тазалау əдетте
көлденең құм тұтқыштарда немесе  гидроциклондарда жүзеге асырылады, ал
мұнай өнімдерінен – мұнайды тұтқыш немесе флотациялық  қондырғылар-
дағы  тұнбаларда  жүзеге  асырылады;  ағындар  құрамында  бар  қышқылдар
мен сілтілер  бейтараптандырылады.  Көлікті  кəсіпорындарда  əдетте  тұйық
айналым жүйелерін орнатады (1.10-сурет). Өндірістік сулар қабылдау 1 су
қоймасында жиналады, сонан соң оларды гидроциклондарда 2 жəне мұнай
тұтқыштарда  3  тазалайды.  Мұнай  тұтқыштар  ағындардан  ірі  ұнтақталған
мұнай  өнімдерін  сүзіп  алмағандықтан  ағын  сулар  флотациялық
қондырғыларда  4  эмульсияланған  мұнай  өнімдерін  жою  үшін  алдын  ала
тазаланады  [97,98].  Техникалық  судың  5  су  қоймасынан  тазартылған  су
қайта қолдануға жіберіледі.
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1 – өндірістік ағын сулардың жинақтаушы су қоймасы; 2 – гидроциклон; 3 – мұнай
тұтқыш; 4 – флотатор; 5 –техникалық судың су қоймасы; 6 – қалдықтарды жіберуге

арналған құбыр

Сурет 1.10 – Көлікті кəсіпорындарының өндірістік ағын суларын
тазалау құрылысының сұлбасы

Көлік  кəсіпорындарының  өндірістік  ағын  суларын  тазалау
құрылыстарында кіші көлемдегі суды қолданудың тиімділігі технологиялық
жағынан да, техникалық-экономикалық жағынан да төмен.

Қоршаған  ортаның  ластануын  болдырмай,  су  қорларын  тиімді
пайдалану мəселесін шеше отырып, іргелі жəне материалды көп шығынды
талап  етпей  техникалық  мақсаттарда  суды  тазартатын,  құрамында  мұнай
өнімдері  бар  суларды  тазалауда  қолданыдатын  шынайы,  мобильді  жəне
қарапайым құрылғыларды жасау [99]. 

Зерттеулер  нəтижесінде  өндірістік  ағын  суларды тазалауға  арналған
айналымды сумен қамтамасыз ету жүйесіндегі  ауыстырмалы адсорбциялы
кассеталары  бар  гидравликалық  канал  (лоток)  ұсынылды  [100].
Кəсіпорынның ластанған сулары 1 құбырмен қабылдаушы 2 су қоймасына
беріледі,  сол жерден 2  құбырмен ауыстырмалы сүзгіш кассеталары бар 4
лотокқа жіберіледі.  2-  суретте салынатын сүзгіш кассеталар түрінде арзан
табиға  бентонит  адсорбенттері  қолданылады,  олардың  өндірілетін  жері
Қазақстан. Тазарған су сапасы адсорбент қабатының сүзгішінен өткен соң
техникалық  қажетті  нормаға  жетеді.  Әрі  қарай  тазаланған  суды  6  құбыр
арқылы  7  техникалық  су  қоймасына  жібереміз,  мұнда  су  тазартылып,  8
құбырмен өндірістің қажеттілігіне қайта қолдануға жіберіледі.
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1 – көлікті кəсіпорнынан ағын сулардың жіберілуі; 2 – өндірістік ағындардың
жиналған-су қоймасы; 3 – с тазартуға жіберілетін ағын судың құбыры; 4 – лоток; 5 –

адсорбенті бар сүзгіш кассеталар; 6 – тазартылған суды жіберетін құбыр; 7- техникалық
сапасы бар тазартылған суға арналған су қоймасы; 8 – тазартылған суды қайта қолдануға

жіберетін құбыр

Сурет 1.11 –  Авто кəсіпорнының өндірістік ағын суларын тазалау
құрылысының жаңа сұлбасы [101]

Адсорбциялы қабаттағы сүзгіш принципімен жұмыс жасайтын мұндай
қондырғы жинақы тазартқыш құрылысы түрінде танылады да, суды тазарту
үрдісін  техникалық  пайдалы  деңгейге  дейін  кешенді  автоматтандыруға
мүмкіндік  береді  [102]. Құрылғы  үшбұрышты  қимаға  ие  алмалы  сүзгіш
кассеталар  орнатылған  темір  бетонды  лоток  түрінде  беріледі.   Лотоктың
геометриялық  өлшемін  есептеу  стандартталған  əдіспен  өндірістік  ағын
сулардың шығынына байланысты жүзеге  асырылады.  Кассеталар  –  майда
металл тор тартылған металл қорап. Кассеталар саны техникалық су сапасы
талап  ететін  бастапқы  ластанудың  концентрациясына  байланысты,  ол
тəжірибе жолымен ғана анықталады [102]. 

Тазалау  үрдісі  келесі  түрде  өтеді.  Құрамында  мұнай  өнімі  бар  су
кассета  арқылы  сүзіле  отырып,  адсорбциялы  тазалау  əдісіне  кезігеді.
ТПАЖБ жүйесінің тетіктері сүзілген судан сынама алып, оның құрамындағы
мұнайды тексереді [103]. Егер су қажетті сапаға қол жеткізбеген болса, онда
ол келесі кассетада сүзіледі  [104,105]. Тазалаудың бұл үрдісі ағын су сапасы
пайдалы техникалық су деңгейіне жетпегенше қайта қайта қайталана береді
(1.11-сурет). 

Ағын  суларды  тиімді  тазарту  сұлбаларын  таңдау  кезінде
қолданылатын амалдардың бірі математикалық үлгіні  жасауда көрінеді, ол
тазаланған  су  параметрлеріне  қойылатын  талаптардың   нормасын  сақтай
отырып, сонымен қатар  ең аз  шығынмен тазарту құрылысының тиімдісін
сипаттап береді [106].

Ол үшін бірқатар шектеулерді енгізу керек, олар ағын суларды тиімді
тазалаудың  технологиялық  сұлбасын  құру  үшін  қажет:  біріншіден  –
тазартқыш жабдықтарының саны жағынан,  сонымен қатар  пайдаланудағы
шығындардың көлеміне қарай; екіншіден – ағын суларда ластанудың барлық
түрлерінің  құрамының  мүмкін  болған  бастапқы  жəне  соңғы  тазартуы
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бойынша; үшіншіден – ағын сулардың шығындалуы бойынша; төртіншіден
– қарастырылып жатқан жабдықтың бағасы мен габариті жағынан [107].        

ДЭЕМ қолдана отырып, жабдықтың əрбір бірлігі туралы мəліметтерге
ие бола тұра ағын суларды тазалаудың тиімді сұлбасын таңдауға болады. Ол
үшін тазалау сұлбасының жиынтығын сəйкес келетін əр түрлі орналасқан
жабдықты қалыптастыру мүмкіндігін алу қажет

Кез  келген  технологиялық  сұлбаның  жұмысын  келесі  түрде  беруге
болады (сурет 1.12).

көмірсутектері,қалдықтар   

 
Сурет 1.12 –  Суды тазалаудың технологиялық сұлбасының жұмыс

жасау принципі

Бастапқы ағын қолдан жасалған концентраттары бар ластанудың көп
компонентті  құрамымен  сипатталған  болсын.  Ластану  компоненттерінің
санын М деп белгілеп алайық,  онда m –лі ластану компонентін бастапқы
ағында  Gm түрінде  анықтап  алайық.  Тазартылған  сұйықтықтағы
концентраттардың  өсуі  санитарлы-экологиялық  талаптармен  белгіленген,
сондықтан  Im –  тазартылған  сұйықтықтағы  m-лі  ластану  компонентінің
мүмкін болған концентрациясы деп аламыз

Айтылғандадан  технологиялық  сұлбаға  қойылатын  талаптарды
құрастыруға  болады,  ол  тазарту  жабдығының  бірізділігінен  тұрады.
Негізінен  технологиялық  сұлба  m-лі  ластану  компонентінің  тазалау
коэффициентімен сипатталуы керек Km:

Кез  келген  тазарту  аппараттарының  жұмыстарын  ондағы
ерекшеленген кірге Gm - Im бастапқы ластану Gm концентратының өсуіне
қатынасы бойынша бағалауға болатыны белгілі. 

Бұл  қатынасты  m тазарту  дəрежесі  деп  атайды.  Осылай бола тұра
мына формула əділ:

                  (1.7)

Ауыстыра  отырып  Кm  тазарту  аппараты  коэффициентінің  оның
тазалану дəрежесінен тəуелділігін аламыз:

                              (1.8)
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Егер  технологиялық  сұлбада  х  бір  1  атаумен  бірнеше  тазартқыш
аппараттар  қолданылса,  мысалы,  xl ,  онда  олардың жұмысын Кml тазарту
коэффициенті арқылы анықтауға болады.

                (1.9)

Тазарту  аппараттарының  бірізділігін  олардың  m-лі  ластану
компонентінің тазалау коэффициенттерін жасау арқылы беруге болады.

Жалпы жағдайда,  технологиялық сұлбада тазарту аппараттарының L
атаулары қолданылса, мына тəуелділікке ие боламыз:

  m = 1, 2, …, М; lL     (1.10)

мұндағы     Кml –   m-лі  ластану  компонентін  анықтау  үшін  L
атауларынан таңдалған аппараттардан құрылған тазалаудың технологиялық
сұлбасының коэффициенті. 

Әрбір кəсіпорынға тəн жеке ағындардың көп компонентті құрамынан
ластануы жеке амалмен технологиялық сұлба жобасының құрылуын талап
етеді, мұнда жанармай жобалары болмайды.

Ұсынылып отырған  суды тазалаудың технологиялық сұлбасын құру
амалы  белгілі  бір  кəсіпорынның  арнайы  жұмысын  есепке  ала  отырып,
жалпы  принциптерге  сүйене  отырып  жеке  шешім  қабылдау  үшін
айтарлықтай жан-жақты болып келеді. 

Оған  қоса  шешімді  қабылдауда  субъективті  фактор  толық  алынып
тасталады,  дегенмен  бұл  алынған  сұлбада  жобалаушының  түзету
жұмыстарын жүргізуіне мүлдем кедергі етпейді.

Белгілі  бір  салаға  қатысты  кəсіпорында  практикадан  өткен  ағынды
нормаға  келтірудің  бір  амалы  қажетті  концентрацияға  дейін  онша
тазартылмаған судың сұйылтылуы болып табылады. Солай бола тұра, ағын
судың қайта айналуы жүзеге асырылуы мүмкін.

Тазалау  үрдісінің  бағыты  мен  ерекшелігін  ескере  отырып,  ластану
концентрациясы  бойынша  ағынды  стандарттаудың  үш  мүмкін  болған
амалын ұсынуға болады: тазартылған ағын суды сұйылту, тазартпас бұрын
ағын суларды сұйықтандыру,  оншалықты тазармаған  ағын суларды қайта
айналдыру.

Ағын суды стандарттау  амалының тиімді  шарты тазартылып болған
ағын  суының  ластану  концентрациясын  ең  кішкентай  бөлігі  деп
есептейік.Тазалаудың  сапасына  қойылатын  жеңіл  талаптар  мен  оған
сəйкесінше  суды  сұйылтудың  арзан  бағасы  ағын  суды  стандарттаудың
екінші  амалы  (ағындағы  таза  суды  суқұбырындағы  сумен  сұйылту)
техникалық  жақтан  еленбейді.  Дегенмен,  тазалатпаудың  сапасына
қойылатын  талаптар  мен  сұйылтатын  судың  бағасының  үздіксіз  өсуіне
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байланысты ағын суды стандарттаудың (айналымды сумен қамтамасыз ету)
үшінші амалы жетістіктерге ие. 

Тазарту  үрдістері  негізгі  технологиялық  үрдістердің  жалғасы
болғанын  есепке  ала  отырып,  автожуу  орындарының  тазарту
құрылыстарымен өзара қарым-қатынасының сұлбасын құрамыз.

Кəсіпорынның  жұмыс  жасау  цикіліне  жəне  ағын  судың  шығу
көлеміне   қарамастан  тазартылған  Ск сұйықтықтың  ластану
концентациясының  тұрақты  мəнін  санитарлы-экологиялық  нормалар
белгілейді.  Тазартқыш құрылыстарының екінші соңғы параметрі  деп ағын
суларының  Qо сұйықтығының  шығынын  есептеу  керек.  T,  Qв,  Сн
көмірсутектері бар адсорбенттер.  

                                                      

           Q, Ск                                                                 ағын 

                                                                                           Тазартылған         

Сурет  1.13 – Бірнеше адсорбциялы кассеталары бар тазартқыш
каналды автожуу орындарының жұмысы

Тазарту  үрдісі  максималды  түрде  тиімді  ұйымдастырылуы  үшін
тазартқыш  құрылыстарын  тиімді  таңдау  қажет,  бұлай  жасау  тазартқыш
құрылыстарына жұмсалатын шығындар жағынан ақылға қонымды

Үрдісті  тиімді  ұйымдастырудың  басты  шарты  тазартқыш  каналына
жұмсалатын  шығындардың   ең  аз  түрін  таңдауболғандықтан  оны  мына
формуламен анықтаймыз:

         f(S) = Sк(Qo) + Sэ(ε) → min,                                                       (1.10)

мұндағы   Sк(Qo)  –  жабдықтың  қосынды  сыйымдылығымен
байланысты

шығындар  яғни  капталды шығындар  мен жер телімін  жалға  алумен
анықталады;  Sэ(ε)  –   қолданып жатқан жабдық жұмысының тиімділігімен
байланысты  шығындар яғни пайдаланылуға кететін шығындар.

Жоғарыда  көрсетілгендей  ағын  сулардың  мүмкін  болған  сұлбалар
стандартталуының  ішінде  экономикалық  жағынан  дəлелденгені  ағын
сулардың қайта айналуымен жүретін тазарту үрдісі болып табылады (1.13-
суретке қара). Бұл сұлба мына түрдегі теңдеумен сипаатталуы мүмкін.

                                      Cp
.Q= Ck

.Qo+ Ck
.q,                                     

                                       Ck
.Q= K.Cp                                                                   (1.11)
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мұндағы  Qo – бастапқы ағынның шығыны, м3/с; 
q – қайта айналуға бағытталған су шығыны.
Коэффициенттің  α қайта  айналуын  есепке  алатын  шығындардың

құрылымын келесі түрде анықтаймыз

Sк(Qo) = f[Q(1+α), τ, n, γ+N],                                     (1.12)

мұндағы n – үздіксіз жұмыс жасайтын аппараттар саны;
γ – ортақтаушылар саны (жинақтаушылар);
N – циклды жұмыс жасайтын аппараттар саны.
(1.12) формуласын қайта жаңғырту арқылы қайта айналымы бар ағын 

суларды тазарту үрдісінің математикалық үлгісін келесі түрде аламыз.

         (1.13)
                               
Мұнда:  f(S)  –  суды  тазалау  кешеніне  жұмсалатын  коммуналды

шығындар  мен  пайдалануға  кететін  шығындардан  тұратын  сомманы
анықтайтын белгілі бір мақсатқа арналған функция (тенге/т);

Sо  –  1  м3тазарту  жабдығына  Т  уақыттың  есептелген  мерзімінде
кететін коммуналды шығындар келтірген шама(тенге/м3сағ),

Sо = Ар + От + Ос,

мұндағы Ар – жер телімдерінің жалға алынуы; От – жылу көздері; Ос –
жарық көздері.

Q0    – бастапқы ағын шығыны, (м3/сағ);
n    – үздіксіз қозғалатын аппараттар саны;
γ    –  ортақтаушылар  саны  (жинақтаушылар):  циклі  қозғалатын

аппараттар  мен  үздіксіз  қозғалатын  аппараттар  арасындағы  жұмыстарды
келістіру үшін орнатылады;

φ   – сыйымдылығына қатынасы бойынша ағыннан тұратын тазарту
жабдығының Vсырт. сыртқы габаритін есепке алатын кеңістік коэффициенті

V0,  = Vсырт./V0;
ψ  –  жұмыс жасап тұрған СД жабдығының пайдалану шығындарының

көлемін  Сэ  мəліметтер  қорындағы  эталонды  жабдықтардың  пайдалану
шығындарының көлеміне қатынасы бойынша есепке алатын коэффициент:

τн   –  үздіксіз  қозғалыстағы і–лі  аппаратының ағыннан өту уақыты,
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сағат;
τц –  циклды аппараттарға  арналған  суды тазалаудың технологиялық

операциясының созылу əрекеті, сағат;
μ –  эталонды  жабдықтың  пайдалану  шығындарының  келтірілген

көлемі,  тиімді  шешімде өңдеуге  кеткен бірлік уақыт мерзімі  кезінде 1  м3

[тенге/сағ·м3];
  – келісу уақытының коэффициенті,  = Т/τ;
α– қайта айналдыру коэффициенті.
(1.9)  формуланы  талдау  нəтижесінде  қайта  айналымға  жіберу  

коэффициентін мəніне дейін   = 0,6 асырмай қабылдау ұсынылады. (1.13)
формуласы  суды  тазалаудың  технологиялық  жүйесін  құру  əдістемесін
əзірлеу барысында негізге алынған болатын.

Жобаластырушылардың  жұмысын  жеңілдету  мақсатында  (1.9)
формула  Excel  программасына  енгізілген  болатын,  бұл  есептеуді
айтарлықтай  жеңілдетті.  Бұл  математикалық  шарттар  ағындарды
стандарттаудың  үшінші  амалын  жасауға  –  айналымды  сумен
қамтамасыздандыруды жасауға негіз болды.

Жоғарыда  ұсынылған  қондырғылармен  [109]  салыстырғанда
құрылымы бойынша ең ұтымдысы алуға  берілген тапсырыстағы түптұлға
түрінде қабылданған құрылым болып табылады [110].

Белгілі  қондырғы  құрамында  адсорбенттермен  толтырылып,  үстінен
металл  торлармен  тартылған  алмалы-салмалы  металл  қораптар  түріндегі
тазартқыш ағынға көлденең орналасқан  тікбұрышты немесе  трапециялды
алмалы-салмалы  сүзгіш  кассеталар   лоток  бойымен  жайғастырылған
гидравликалық  ауытқумен  орнатылған  темірбетонды  лоток  бар.  Белгілі
қондырғының көмегімен  автожуу орындарының мұнай  өнімдері  бар  ағын
суларын адсорбциялы тазарту жүргізіледі.

Белгілі қондырғы бірқатар кемшіліктерге ие. Тазаланып жатқан ағын
бағытындағы  кассеталар  бір  енге  ие  болып,  жоғарысына  дейін  сүзгіш
адсорбенттермен  үйіліп  толтырылған.  Автожуу  орындарының
лотоктарындағы  ақпа  сулар  ағынының  режимі  тегеуірінсіз  немесе  төмен
тегеуірінді (жасалып жатқан гидравликалық ауытқу есесінен) екені белгілі.
Осыған  қарамастан,  автожуу  орындарындағы  су  ағынының  биіктігі
адсорбент  қабатының  биіктігінен  төмен  болғандықтан  оның  тиімсіз
пайдаланылуы мен артық жұмсалынылуына алып келеді. 

Автожуу  орындарының  ақпа  суларын  лоток  бойымен  қарқынды
тазартуды  төмендете  отырып,  ағын  басында  (лоток  басында)  қарқынды
тазартуды жүзеге асырып отыру қажет. Белгілі қондырғыда лоток бойымен
тазарту қарқындылығын түрлендіру (вариация) қарастырылмаған, сонымен
қатар  сүзгіш  кассеталарды  ауыстыру  мен  көтерудің  қарапайым
манипуляциялық-көтермелі қол механизмдері жоқ.

Мұның барлығы қондырғының күтіміне кететін қосымша шығындар
болатынын болжайды да,  оның бəсекелессіздігін  көрсетеді.  Зерттеуіміздің
патенттеудегі  қызықтырылуы  мен  тиімділігін  арттыру  мақсатында
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жұмысымызда ауыстырмалы адсорбциялы кассеталармен байланысты тиеу-
түсіру жұмыстарын автоматтандыратын басқару алгоритмі мен құрылымы
ұсынылып отыр.

Ұсынылып жатқан жаңа құрылымды қолданудың техникалық нəтижесі
ағын басында (лоток басында) ақпа суларды тазалаудың қарқындылығы мен
əрі қарай лоток бойымен тазалау қарқындылығын түрлендіру мүмкіндігінің
есебінен,  сонымен  қатар  үйінділік  сүзгіш  адсорбенттерді  рационалды
қолдану мен өңделген сүзілген кассеталарды мобильді ауыстыру мүмкіндігі
есебінен  тазартқыш  қондырғы  жұмысының  тиімділігін  жоғарылатудан
тұрады.

 Берілген  техникалық  нəтижеге  автожуудың  айналымды  сумен
қамтамасыз  ету  жүйесіндегі  таразартқыш  қондырғысының  құрамында
тазартқыш  ағынға  көлденең,  тікбұрышты  немесе   трапециялды  алмалы-
салмалы  сүзгішті  кассеталар   лотоктың  бойымен  жайғастырылған
гидравликалық  ауытқу  орнатылған  темірбетонды  лоток  жəне
адсорбенттермен  толтырылып,  металл  торлармен  тартылған  алмалы-
салмалы металл қораптар түріндегі қималардың көмегімен қол жеткізіледі,
сонымен  қатар,  кассеталарды  лоток  бойымен  орнату  қадамын  өзгерту
мүмкіндігі  бар  жəне  кассеталарда  қолданылатын  табиғи  адсорбенттердің
үйінділік тығыздығын лоток бойымен өзгерту мүмкіндігі  бар тікбұрышты
трапеция  түріндегі  пішін  бойынша  лоток  бойлық  қимасында  тазаланып
жатқан  ағын  бағытымен  орындалған  кассеталардың  көмегімен  қол
жеткізілді, ал қондырғының құрамына лотоктың бүкіл ұзындығының бойына
жасалған жылжымалы бұрамдықты тальмен автоматтандырылған жетегі бар
бағыттаушы штанга қосымша енгізілді.

Ұсынылып жатқан тазартқыш қондырғысы нобайлы (схемалы түрде)
берілген  1.14-суретте  құрылым  сурет  түрінде  сипатталған,  ал  суреттің
төменгі  жағында  сүзгіш  кассеталардың  көлденең  қимасы  берілген  (1.14-
суреттегі А-А кескіні).
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Сурет 1.14 – Тиеу-түсіру жұмыстарына арналған автоматтандырылған
тальясы бар бағыттаушы арқалық құрылымы мен автожууорнының

тазартқыш каналының сұлбасы

Тазартқыш  қондырғы  құрамына  лоток  бойымен  алмалы  сүзгіш
кассеталары  2  жайғастырылған  гидравликалық  ауытқу  орналастырылған
темірбетонды   лоток  1  кіреді.  Кассета  2  көлденең  қимада  лоток  1-дің
көлденең қимасына ұқсас тікбұрышты немесе трапециялды түрге ие болады,
ал ұзын бойлы қимада (тазартқыш ағын бағытында) кассеталар тікбұрышты
трапеция  түріндегі  форма  бойынша  «b»  жəне  «a»  төменгі  жəне  жоғарғы
шектерге  сəйкес  өлшемдерімен  орындалған  (сурет  1.14).  Лоток
ұзындығының  бойымен  кассетаны  орнату  қадамы  S1<S2  айнымалы.  2
кассеталары  саңылаулары  бар  металл  3  торлармен  тартылған  металл
қораптар  түрінде  орындалған.  2  Кассеталары  табиғи  адсорбенттермен
толықтырылған,  мысалы, белсенденрілген көмірмен,  алюмосиликаттармен,
цеолиттермен (натрий мен калий алюмосиликаттарының бір түрі).

Ұсынылған  құрылымға  сəйкес  тазартқыш  қондырғы  құрамына
лотоктың  бүкіл  ұзындығына  дайындалған  жылжымалы  жүк  көтеруші
механизмі  бар  бағыттаушы  штанга  4  қосымша  түрде  енгізілген,  мысалы,
автоматтандырылған жетегі бар бұрамдықты таль 5.

Адсорбенттердің  үйінділік  тығыздығы  айнымалы,  сонымен  қатар,
мысалы,  кассетаның  бастапқы  лотоктарында  орналастырылғандар  келесі
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кассеталардағы адсорбенттердің үйінділік тығыздығына қарағанда жоғары.
Кассеталардың  бастапқы  лотоктарында  жайғастырылған

адсорбенттердің  үйінділік  тығыздығы  келесі  кассеталардағы
адсорбенттердің  үйінділік  тығыздығына  қарағанда  жоғары  болғанда,  ал
келесі  əрбір  кассета  алдыңғы  (лотоктың  басында  жайғасқан)  кассетадан
алшақтау  орналасқанда  ғана  автоматтандырылған  жетегі  бар  таль  5
көмегімен кассеталар лоток ұзындығымен (бойымен) орналастырады.

Автокөліктерді қолмен жууды жоғары қысымды аппараттардың пресс-
сорғыларының  көмегімен  жүзеге  асырады  (пішінде  көрсетілмеген).
Автожуудың ағын сулары лоток басына түсіп, адсорбентті сүзгіш кассеталар
арқылы өтеді де, қайта пайдалануға жарамды деңгейге дейін тазартылады.

Су құрамында мұнай өнімдері аз болған жағдайда ғана тазарту жүзеге
асырылады, ал мұнай өнімдерінің судағы құрамы, мысалы, бірінші кассета
артындағы  KMN-1  көмірсутектері  концентрациясының  тетігі  (датчигі)
арқылы анықталады (KMN-1 – судағы көмірсутектерінің жалпы құрамының
оптикалық  тетігі).  Егер  көмір  сутектерінің  концентраттарын  нормадан
тысқары болса, онда қажеттігіне қарай, адсорбенті бар екінші сүзгіш кассета
орнатылады.

Әрі  қарай,  автоматтандырылған  тальдің  көмегімен  қондырғының
пайдаланылуына  жəне  адсорбенттердің  сіңірілу  тиімділігінің  төмендеуіне
қарай өңделген кассеталарды ауыстыру жүзеге асырылады.

Қондырғыдағы  гидравликалық  ауытқу  тазарту  үрдісінің  ағып  өтуін
қамтамасыз ететін сұйықтық қысымының өрісін жасайды.

Бірінші тарау бойынша тұжырым 
Автожуудың  құрамында  мұнай  өнімдері  бар  ағындарын  жəне

органикалық  ағындарын  тазалаудың  бар  болған  технологиялары  мен
құрылымдарының техникалық жəне экономикалық тиімділігіне жүргізілген
талдау  тазартқыш  гидравликалық  каналға  адсорбциялы  ауыстырмалы
кассеталарды  енгізу  біздің  еліміздегі  автожуудың  бар  болған
технологияларына өте оңтайлы сəйкес келеді.

Үйілген сорбент көмірсутектерімен сіңірілген соң экологиялық қауіпті
сусымалы  жанғыш  материал  түрінде  танылады.  Жанғаннан  кейін  де
адсорбент  қасиеті  жоғалмайды,  сондықтан  ол  қайта  қолданылуы  мүмкін.
Автожуу  кассеталарын  толтыру  үшін  өндірістік  сорбенттер  түрінде
қазақстандық  цеолиттерді,  ресейлік  мұнайдың  вермикулит  сорбентін
қолдану ақылға сыйымды.

Бөлім   бойынша  негізгі  зерттеу  нəтижелері  келесі ғылыми
жариялымдарда келтірілген  [61-65].
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2  АВТОЖУУДЫҢ  ГИДРАВЛИКАЛЫҚ  ТАЗАРТҚЫШ  КАНАЛ
ЖҰМЫСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСІН МАТЕМАТИКАЛЫҚ
ЖӘНЕ КОМПЬЮТЕРЛІК  МОДЕЛЬДЕУ 

Дарси  сүзгіш  заңын  мойындайтын  адсорбенттің  үйілген  тұзындағы
судың  құрамында   мұнай  өнімдері  бар  ағындардан  тазалау  үрдісінің
физикалық моделі.

Ағындары  сүзгішпен  тазаланатын  əрбір  компонент  үшін  бір  бөлек
Дарси  формулаларының физико-математикалық  алғышарт  заңдылықтарын
жазып алайық, олардың шешімі импульс пен салмақты сақтау заңдылығына
негізделеді [111,112].

Жұмыс  барысында  жылы  салмақ  өткізуші  мəселесінің  ішкі  классы
қарастырылады – ол кеуек ортада эмульсияланған көмірсутектерімен бірге
сұйықтықтың қозғалысы жайлы мəселе;  мұндай қозғалысты гидравликада
сүзгіш  деп  атайды.  Сүзгіш  теориясы  практикада  гидротехникадағы,
мелиорациядағы, мұнай-газ өндірудегі т.б. есептерде қолданылды.

Кеуек орта реттелмеген сипаттамаға ие.  Кеуектер өзара хабар беретін
жүйемен өткен қатты дене (сүйек) түрінде беріледі, ол ортада сұйықтықтар
мен  газдар  сіңірілуіне  жол  беріледі  [113]. Кеуектерге  тəн  өлшемдер  –
бірліктер немесе ондаған микрометрлер. 

Кеуектік ортаның сүйегі əдетте кездейсоқ орналасқан, əрі өзара қандай
да  бір  цементтейтін  материалдармен  байланысқан  құм  жерлердің
түйірлерінен  тұрады  немесе  əр  түрлі  пішіндегі  жəне  өлшемдегі  əктастан
тұрады [114]. 

Ең  бірінші  маңызды  сипаттамаларының  бірі  –  оның  кеуектілігі  m.
Берілген қатынас Vп  кеуек көлеміне V жалпы көлем үлгісіне қатынасы:

m = Vп /V.           (2.1)

Кеуектілік  –  өлшеусіз  шама;  əдетте  оны  пайыз  түрінде  береді.
Кеуектілік түсінігін нақтылауға болады: барлық кеуектер ескерілген кезде
толық  кеуектілікті  ажырату  жəне  тек  өзара  біріккен  кеуектер  бір  жүйеге
кіретін кеуектер ғана есепке алынған кезде белсенді кеуектілікті ажырату,
олар тек сырттағы сұйықтықпен толтырылады. Сүзгіш теориясында белсенді
кеуек қана болады, сондықтан тек сол ғана болашақта кеуек деген түсінікпен
беріледі.

Сүзгіш жылдамдығы сүзгіш қозғалысының негізгі сипаттамасы болып
табылады (Дарси заңы):

                                                                                         (2.2)

мұндағы dM –уақыт  бірлігінде  жер  телімі,  dS арқылы  қалыпты
бағыттағы осы аймаққа өтетін сұйықтық салмағы,  - сұйықтық тығыздығы. 
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Бұл жердегі  dS  анықтамасы арқылы тек кеуек алып отырған аймақ
ғана емес бүкіл толық аймақты түсіну керек.  Сүзгіш қозғалыс əдетте  өте
баяу  болады.  Мысалы,  мұнай  кендерінің  орындарын  əзірлеген  кездері
сүзгішке тəн қозғалыс негізгі қабат бөлігінде 0.005 см/с жəне одан да кем
болады.

Кеуек  ортада газ  немесе  сұйықтықтың сүзгіш қозғалысы қысымның
айырмасының əсерінде болып өтеді. Сүзу жылдамдығы мен  р қысым өрісі
арасындағы сүзгіш қозғалысы келтірген  байланыс бірінші  рет  1856  жылы
француз инженері Дарсидің (Darcy) көмегімен тəжірибелі түрде орнатылған
болатын. Бұл тəуелділік Дарси заңы деп аталып мына түрге ие болды:

,                                                                              (2.3)

мұндағы   -  сұйықтықтың  жабысқақтығы,  ал k шамасы  кеуек
ортасының өткізуі деп аталады да, бұл оның екінші маңызды сипаттамасы
болып табылады.

Өткізгіштік алаң өлшеміне ие болып, бірліктерде өлшенеді, ол дарси
деп  аталады (Д):  1Д  =  1.0210-8см2 =  1.0210-12м2.  Кейбір  табиғи
материалдардың өткізуіне тəн мəндер кестеленген.  Дарси заңы өзінің пішіні
жағынан Фурье мен Фик заңдарына өте ұқсас екеніне көңіл бөлейік [115].

Кеуек ортада (ойша) тұйық S төбемен шектелген  V көлемін белгілеп
алайық (суретке қара). Бұл көлем ішінде сұйықтық саны бар, ол мынаған тең

                                                     ,                                             (2.4)

S төбешігінде қалыпты векторы бар dS кіші телімін белгілеп алайық.
Жылдамдық  векторын   қалыпты  векторына   dS теліміне  көбейте

отырып, уақыт бірлігінде dS теліміннен өтетін сұйықтық көлемін табу. Бұл
көлемді   тығыздығына  көбейте  отырып,  уақыт  бірлігінде  dS теліміннен
өтетін  сұйықтық  салмағын  табамыз.  Сондықтан  уақыт  бірлігінде  бүкіл  S
төбесін өтетін сұйықтық ағыны мына интегралға тең келеді.

                        ,                                                 (2.5)

Ал салмақты сақтау заңын мына түрде жазып алуға болады:

                                    (2.6)

Мұндағы оң жақтағы минус белгісі  физикалық мəнге  сəйкес  келеді:
S төбесінің  бойымен  өтетін  оң  ағын   V көлемінің  ішінде  орналасқан
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сұйықтық санының кемігенін жəне керсінше көрсетеді.
Төбе бойымен интегралды көлем бойымен интегралға қайта жаңғырта

отырып  (жылылық  өткізгіш  жəне  диффузия  теңдеулерін  шығару  кезінде
жасалғанға ұқсас Остроградский-Гаусс [116] теоремасы бойынша), мынаны
табамыз:

                                        (2.7)

Немесе дифференцилды түрде:

                                              (2.8)

Бұл  кеуек  орталарына  арналған  үздіксіздік  теңдеуі.  Бүкіл  ортаға
арналған  үздіксіз  теңдеулерінен  ерекшелігі  m(кеуектілік)  көбейтіндісінің
болуы болып табылады.  Егер m 1 ұмтылдырсақ  ("сүйек"  жойылады,  тек
сұйықтық қана қалады),  онда (2.8)  теңдеу,  солай болуы керек,  қарапайым
бүкіл ортаның үздіксіз теңдеусіне көшеді.

Кеуек  ортаның  өткізгіштігі  мен  кеуектілігіне,  сонымен  қатар
қысымның  себебінен  сұйықтықтың  жабысқақтығына  байланысты  бірінші
жуықтауда  еленбеуі  мүмкін.  Сұйықтық  тығыздығының  қысымнан
тəуелділігіне  қарай  (жер  асты  гидродинамикасына  тəн  қысымдар  кезінде)
жиі  елемеу  мүмкін  емес,  сондықтан  m = const, k = const, = const деп
есептейміз,  ал  сүзілуші  сұйықтықта  қысым  функциясы  бар:  = (p).
Сығылатын сұйықтықтарды p коэффициенті арқылы белгілейік:

онда

(2.9)

Үздіксіздік теңдеуін мына түрде жазып алайық:

Енді осы жерге Дарси теориясын жəне (2.9) формуласын да қосайық:
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.                            (2.10)

Әдетте қысым градиенттері салыстырмалы түрде онша жоғары емес,
сондықтан  квадратпен  қысымның  градиентін  елемеуге  болады,  осыған
байланысты (2.10) теңдеу мына түрге ие болады:

                                                                              (2.11)

мұндағы  =k/(mp) коэффициенті қысым өтімділік коэффициенті деп
аталады; ол диффузия мен жылу өткізгіш коэффициенттері сияқты өлшемге
ие: м2/с.  (2.11) теңдеу сүзгіш теңдеуі деп аталады немесе қысым өтімділік
деп аталады; өз пішіні жағынан диффузия мен жылу өткізгіш теңдеулеріне
өте  ұқсас  болып келеді;  бұл осы теңдеудің  шешімін шешу əдістерінің  де
ұқсастығын белгілейді. Қысым өтімділік теңдеуін шешу нəтижесінде жылу
өткізгіш теңдеулерді шешу кезіндегі  анықталған температура өрісі сияқты
ұқсас  түрде  қысым  өрісі  анықталады.  Қысым  өрісі  анықталғаннан  кейін
Дарси заңы бойынша жылдамдық өрісін анықтауға болады.

Жоғарыда  айтылған  сүзгіш  теориясының  элементтері  қарапайым
жағдайды жақсы сипаттайды:  бір  фазалы  изотермдік  сүзуді  яғни  тұрақты
температура  кезінде  бір  фазалы  сұйықтықтың  қозғалысы,  мысалы  кейбір
таза  мұнайлардың,  керосиндердің  сулары  (керосин  зертханалардағы
зерттеулерде  кеуек  ортасының  үлгілерінде  жиі  қолданылады).  Егер
температура  сүзу  үрдісінде  белгілі  түрде  өзгерсе,  онда  сұйықтықтың
жабысқақтығын (əдетте  температурадан  өте  қатты тəуелді)  тұрақты шама
деп есептеуге болмайды, сонымен қатар туындылар қатарынан да шығаруға
болмайды.  Бұл  жағдайда  сүзгіш  теңдеуі  біріншіден,  күрделене  түседі,
екіншіден,  оның шешімін жылу өткізгіш теңдеуімен бірге  шығаруға  тура
келеді; əдетте оған сандық əдістер арқылы ғана қол жеткізуге болады.

Онан да күрделі көп фазалы сүзгіш болып табылады, яғни бір немесе
бірнеше  сұйықтықтардың  бір  мезгілде  кеуек  ортада  бірдей  қозғалуы,
мысалы,  су  –мұнайдың  немесе  газ-су-мұнайдың  қосынды  қозғалысы.
Тəжірибе көрсетіп отырғандай əр түрлі фазаларға (су, газ, мұнайға арналған)
арналған  өткізгіш  коэффициенті  əр  түрлі,  жəне  оның  тегіндегі  фазаның
көлемінің қатынасына байланысты болады, яғни уақытпен бірге өзгереді.

Сондықтан абсолюттік жəне фазалық өткізгіштіктерді ажыратуға тура
келеді.  (2.3)  формулада  берілетін  өткізгіштік  –  бұл  абсолютті  өткізгіштік
болып табылады,  ол текке химиялық инертті  жалғыз фазаны сүзу кезінде
анықталады;  əдетте зертханаларда  бұл  мақсатқа жету үшін газ түріндегі
азот пен ауа қолданылады.

Екі  компонентті  сұйықтықты  (су+көмірсутектері)  сүзу  үрдісін
математикалық  сипаттауды  қарапайымдастыру  үшін  Дарси  заңы  əрбір
компонент үшін заңды болғандықтан су дымқылданғыштық қасиетке ие, ал
көмірсутектері суланбайтын қасиетке ие [117].
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Адсорбент қуыстарын су жəне көмірсутектерімен толтыру толықтығы,
капилляр  күштері  жеке  параболалық  туынды  типіндегі  дифференциалды
теңдеулер жүйесін тұйықтауға мүмкіндік береді. 

Бұл  KMN-1көмірсутектерінен  тұратын  тетіктермен  басқарудың  кері
байланысына ие адсорбциялы кассетасы бар айналымды сумен қамтамасыз
етумен  автожуу  орнының  автоматтандырылған  басқару  жүйесінің
басқарушылығын,  бақылаушылығын  жəне  тұрақтылығын  есептеудің
компьютерлік алгоритмдерін жасау үшін алғышарттарын жасайды.

2.1 Екі фазалы сүзгішті математикалық модельдеу
Автожуу ағындарын жалпы жағдайда тазалау кезінде екі компонентті

жүйе  үшін  сүзіп  алу  үрдісін  сипаттау  қажет  [118]  (су+көмірсутектері
эмульсия түрінде).

                                       (2.12)

                                      (2.13)

мұндағы - j-ші компоненттер шығыны,  –адсорбент қуыстарының

j-фазасымен толықтырылуы,

–  адсорбент  қуысы  арқылы  j-компонентінің  өткізгіштігін

айқындайтын  көлем,  -  j-ші  компоненттер  қысымы.  Жалпы жағдайда  

қысымы  ,бөлуге  тең  емес,  бұл  құраушы  екі  компонентті  сұйықтықтың
арасындағы шекарада қысымның түсуінің пайда болуына алып келеді:

  ,                                         (2.14)

мұндағы   адсорбенттің  түйіріне  қатысты  болған  көмірсутектері
компоненттерінің  суланбайтындығына  байланысты  бұл  əрқашан  жоғары
қысым.  Кеуекті  ортадағы  көп  компонентті  сұйықтықтарды сүзу  бойынша
тəжірибелі  зерттеулерді  дамыту  [119]  (мысалы,  адсорбент  қабатын)
жартылай эмпирикалық функцияның толықтырылуын табуға алып келді:

 Y(  ,                             (2.15)

мұндағы – сүзіліп жатқан сұйықтықтың компоненттері арасындағы
беткей кернеу коэффициенті,

 – адсорбент пен сұйықтық компоненттері арасындағы статистикаық
шеттік сулану бұрышы,
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- кеуектілік коэффициенті,

Y( - Левереттаның өлшемсіз функциясы.

Баклей   мен  Леверетт  жұмыстарында  [120]   екі  компонентті
сұйықтықты  сүзудің  математикалық  үлгісі  капилляр  қысымының  жəне
ауырлық  күшінің  əрекетінің  кішілігіне  байланысты  болған  болжамнан
тұрады, екі компонентті сұйықтықтың тура сызықтық бір өлшемді қозғалуы
жағдайындағы  трубка ішіндегі  тоқтың қимасын тұрақты «тірі» жағдайды
қарастырайық.

Егер   мен    сүзіліп  жатқан  сұйықтықтың  бірінші  жəне  екінші
компоненттерінің  сүзілу  жылдамдығы болса,  онда  қимасы тұрақты «тірі»

жағдай кезіндегі  Q= +  қатынасқа ие боламыз, осыдан шығатыны:

V + = const (2.16)

Осы  жеңілдетулерге  сүйене  отырып  [121]  адсорбент  қуыстығында
(су+көмірсутектері)  екі  компонентті  сұйықтық  қозғалысын  сипаттайтын
жеке  параболалық  туынды  типіндегі  дифференциалды  теңдеулер  жүйесін
жазып алуға болады:

( )= (

( )= (                 (2.17)

мұндағы w суды, ал о –көмірсутектерін білдіреді.

Тек  суды ғана  сүзіп  жатқан  жағдайда  белгісіз  шама  қысым ғана

болады, (2.16) теңдеуде төрт  мен , Sw, So шамаларды есептеу керек.
Sw,So шамалары  үшін  адсорбент  кеңістігінің  бүкіл  «қуысты»  бөлігін

сумен толтыру туралы бекіту əділ, яғни

    Sw +  So=1

Беткей кернеу күші су мен көмірсутертерінің бөлшектеріне əсер етеді,
осыған  қарамастан,  су  сулаушы  сұйықтық  ретінде  құрамында  мұнай
өнімдері  бар бөлшектерге қарағанда төменірек қысымға ие.  Осыдан кейін
капиляр қысымы мынаған тең болады.

= =f(Sw),

мұндағы  f(Sw)  (2.15).  формулада  көрсетілгендей  жартылай
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эмпирикалық амалмен орналасқан. 

2.2  Алматы  қаласындағы  «Baysan» автожуу  орнында  ағынды
суларды тазалайтын пилоттық құрылғыны жартылай өндірістік сынау
және   сүзуші  материал  түріндегі  адсорбентті  ауыстырғыш  кассета
параметрлерін анықтаудағы  тәжірибелік зерттеу жұмыстары

Ағынды  суларды  пайдаланудағы  жартылай  өндірістік  сынау
мақсатында  дайындалған  гидравликалық  тазалау  каналындағы  ауыстыру
кассеталарының   негізгі  жұмысшы  элементі  сүзгілік  жүктеуіш  болып
табылады [123].

Жартылай  өндірістік  сынаудың  бірінші  кезеңінде  адсорбенттің  түрі
мен қасиеті бойынша дұрыс таңдау жасау қажет, оның сүзу материалының
қалыпты жұмыс  істеуі  үшін  маңызды  мəні  бар. Адсорбенттің  үюші  сүзгі
материалы есебіндегі  негізгі  қасиеті  оның бөлімтіктендіру (фракционный)
құрамы мен оның түйіршектерінің біркелкілік қажетті деңгейі [124].  

Жүктеуіштің   бөлімтіктендіру  құрамын  дұрыс  таңдамау  тазаланған
судың сапасының нашарлауына (ұсақ түйірлі материалдарды пайдаланғанда)
немесе  жуғыш суды  көп пайдалануға əкеледі,  яғни онда тазаланған судың
өзіндік  құны  артады  (жобада  көрсетілгеннен  басқа   ұсақ  түйірлі
материалдарды пайдаланғанда). 

Біз  үю  материалы  ретінде  Қазақстан  нарығындағы  қол  жетімді
ресейлік БАУ-А өндірістік адсорбентін пайдаландық. БАУ-А адсорбентінің
негізгі [125] қасиеттері мен бөлімтіктендіру құрамы тəжірибелік зерттелген
жəне оның нəтижесі 2.1 , 2.2 жəне 2.3  кестелерінде келтірілген.

Кесте  2.1–Ағаш  қалдықтарынан  алынған  көміртекті  адсорбенттер
қасиеттері 

Көрсеткіштер
Көміртекті
БАУ-А БАУ-В ЛАУ ЛАГ ЛКАУ

Ылғалдылығы,
%

7,4 0,3 0,5 6,4 7,2

Күлдігі, % 2,6 3,5 17,5 1,7 8,8
Үю
тығыздығы,

кг/м3
186

279 336 293 110

Кеуек  көлемі
(БЭТ
бойынша)
см3 /г

1,0 0,28 1,94 0,39 1,01

Микрокеуек
қосындысы

0,2
0,60

0,38 2,60
0,33

Йод  бойынша
сіңіру
белсенділігі, %

63,0 77,0 70,1 101,3 70,0
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Көгілдір
метилен
бойынша, мг/г

27,0 68,0 61,9 51,1 40,5

     
Ғалымдардың  еңбектерінде  тəжірибелік  нəтижелерге  талдау

жасалынды жəне олар алынған көміртекті адсорбенттердің көгілдір метилен
бойынша оның  сіңіру  белсенділігінің  төмен  екенін  көрсетті  (мемлекеттік
стандарттар талаптарына сəйкес ол шама көрсеткіші 210-225 мг/г аз болуы
қажет). Сондықтан, оларды өндірістік ағын суларды ағартуда, əсіресе суды
бояғыштардан тазарту үшін қолдану тиімсіз.                      

Көміртекті адсорбенттердің  йод бойынша сіңіру белсенділігі  жоғары
(46-70%),  сондықтан  оларды  ағынды  суларды  органикалық  жəне
органикалық емес қосындылардан тазартуға пайдалануға болады.

Газдан  тазалау  үшін  белсенді  көмірді   оның  жану  мүмкіндігіне
байланысты  аз  қолданады,  БАУ-А  өндірістік  адсорбентінің  осы  терістеу
қабілетін пайдалану біз үшін қажетті болады. Ауада көмірдің қыщқалдануы
температура   250  0 С  жоғары  болғанда  басталады.   Көмір  сіңіру
құрылғыларындағы болған өрттер одан да төмен температурада орын алған,
біздің жағдайда, бұл көрсеткішті адсорбентті оның сүзу қасиеттерін қалпына
келтіре отырып, пешке отын есебінде қайта пайдалануға болады.

Кесте  2.2  –  Көміртекті  адсорбенттердегі  мұнай  өнімдерінің  сіңіру
кинетикасы 

Байланыс
ұзақтығы,
мин

адсорбенттердегі мұнай өнімдерінің сіңіру жылдамдығы  
(мг/(г×мин)) 
БУС АБГ БАУ-А БАУ-В ЛАУ ЛАГ

5 0,75 0,46 0,48 2,80 2,49 0,45
15 0,38 0,27 0,36 0,96 0,94 0,36
30 0,27 0,23 0 27

0,48
0,48 0,26

60 0,17 0, 4
0,16

0,24 0,24 0,19

20 0,10 0,09 0,10 0,12 0,12 0,11
180 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
240 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
300 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05

Белсенді  көмірдің  үлестік  беті  600  бастап  1700 м2/г  дейінгі  аумақта
болады. Газ  жəне  буды  сіңіру  үшін  белсенді  көмірдің   стандарты
маркасының  түйірлер мөлшері  БАУ-А көмірі  үшін (қайың) 1-5 мм  жəне
БАУ-В көмірі үшін (көк терек) жəне 1 (БУС көмірі үшін) 5-2.7 мм құрады.
Осы маркалы көмірлердің үю тығыздығы 260 жəне 420 г/л болады.

47



Салыстырулар  көрсеткендей,  БАУ-А  адсорбенті  түйіршіліктілік
диапазоны  кең.  Бұл   автожжу  тазалау  каналының   ауыстырғыш
кассетасындағы  үю  қабатының  түйіршіліктілік  көрсеткіштерін  кеңінен
құбылту мүмкіндігін береді (сурет 2.1).  Адсорбенттің бұл қасиетін тазалау
құрылғысының  негізгі  параметрлерін  оңтайландыруда  жəне  баптауда
пайдалану маңызды.   

Сурет 2.1 – Б-3 арық астауына бейімделген автожжу тазалау
каналының  ауыстырғыш кассетасының конструкциясы мен өлшемдері

Суретте  көрсетілгендей  ауыстырғыш  кассетасының  конструкциясы
Алматы қаласындағы кең тараған арық астауларының конструкцияларына
бейімделген.  Кассета  конструкциясы  адсорбент  қабатын   20  см  дейін
толтыруға мүмкіндік береді,  ол мұнай құрамды ағын суларды тазалаудың
оңтайлы деңгейін бере алады.

Тазалау  каналының  үздіксіз  жұмысын  қамтамасыз  ету  үшін
ауыстырғыш кассеталарды каскад түрінде орнату қарастырылған. Мына  2.2
суретінде екі сіңіру кассетасы бар тазалау каналы көрсетілген. 
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Сурет 2.2 – Бүйірлік металл торлар қадамы 1 жəне 2 мм болатын екі
ауыстырғыш сіңіру кассетасы бар тазалау каналы

Мұндай  конструкция  артықшылығына  Алматы  қаласындағы  ішетін
суды  үнемдеудің   қазіргі  талаптарын  орындай  отыра  суды  қайталанбай
қамтамасыз ету арқылы  автожууды артық шығынсыз бейімдеу мүмкіндігін
жəне мұнайы бар ағындардың деңгейін азайтуды жатқызамыз,  

Ауыстырғыш  кассетадағы  тиеу-түсіру  терезесінің  болуы  оны  көп
қолдануға  болатынын  көрсетті,  ал  пайдаланған  адсорбентті  пеш  отыны
ретінде  қолдануға болады.

Б-3  арық  астауларының  бір  кемшілігіне  кассета  мен  каналдың
түйіспесіндегі  қымтауды  қиындататын  бүйір  қабырғаларындағы  көптеген
кедір  бұдырлықты  жатқызамыз.  Б-3  арық  астауларының  темір  бетондық
конструкцияның  ауырлығы  (425  кг)  бөлектелген  алдыңғы  жəне  артқы
қабырғалары бар жедел əрі  қымтауы жақсы гидравликалық астау жасауға
мүмкіндік бермейді. Бұл тазалау каналының автожуудың сумен қамтамасыз
ету жүйесіне ілінісуін қиындатады.  

Бұл кемшілікті жою үшін төртбұрышты ендірме-астау  құрылды. Оны
ауыстырғыш  кассеталармен  бірге  арық  астауына  жеңіл  орнатуға  немесе
ағындарды трубаларға жіберіп  автожуудың сумен қамтамасыз ету жүйесіне
тазартылған суды жіберу арқылы  да орындауға болады. Мына 2.3 суретінде
ауыстырғыш  сіңіру  кассеталары  бар  тазалау  каналының  металл
конструкциясы көрсетілген.
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Сурет 2.3 –  Ауыстырғыш сіңіру кассеталары бар тазалау каналының
металл конструкциясы

Ал 10 кг адсорбенті бар  БАУ-А  конструкцияның жалпы құны 30 мың
теңге,  оның  өнімділігі  минутына  20  литр.  Бастау  автожууда  өткізілген
тесттік тəжірибелер бұл құрылғының тиімді екенін көрсетті.

Көміртекті  адсорбенттер  шығыны   ағынды  сулардың  құрамына
тəуелді,  демек,  ол  тазалаудың  сіңіру  үдерісінің  экономикалық
көрсеткіштеріне де əсер етеді. 2.3 кестесінде БАУ-А: 6 бастап 20 дейін кг/м3
адсорбентін   пайдаланудағы   сіңіру  табиғатының  су  ортасын  тазалау
деңгейіне ететін əсері көрсетілген.  

Көміртекті  адсорбенттер  шығынын   баспалдақты  сіңіру  арқылы
тазалауды  қолданғанда азайтуға болады.  Ол əдетте тізбектеліп орналасқан
адсорберлер  (түйіршіктелген  адсорбенттер)  арқылы   немесе  аэратор-
тұндырғыш (ұнтақталған адсорбенттер) арқылы іске асады. 

Екі  қадамдық  сіңіру  үдерісін  орындағанда  бірінші  қадамда  бензин
қоюлығын 10 есе яғни 50 бастап 5 дейін мг/л  азайтуға, ал екінші қадамда
бензин қоюлығын 5  бастап  0,1  дейін  мг/л   азайтуға  бағытталған  үдерісті
орындау мəселесін қоямыз.

Үш қадамдық сіңіру үдерісін орындағанда судағы бензин қоюлығын
50 бастап 10 мг/л дейін азайтуға, екіншісінде - 10 бастап 2 мг/л дейін, ал
үшінсінде - 2 бастап 0,1 мг/л дейін азайтуға бағытталған үдерісті орындау
мəселесін  қоямыз.  Екі  қадамдық  сіңіру  үдерісін  орындау  нəтижесінде
көміртекті  адсорбенттер  шығыны  4,9-7,2  есеге  азаяды,  ал  үш  қадамдық
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схемада  көміртекті  адсорбенттер  шығыны  екі  қадамдық  сіңіру  үдерісіне
қарағанда 1,5-1,8 есеге азаяды  жəне екі қадамдық сіңіру үдерісіне қарағанда
7,3-12,7 есе азаяды. ПАВ бойынша ағынды суларды тазалаудың көп қадамды
схемасын қарастырайық.  

Екі  қадамдық  сіңіру  үдерісін  орындағанда   бірінші  қадамда  судағы
ПАВ  қоюлығын  10  есе  яғни  100  бастап  10  дейін  мг/л   азайтуға,  екінші
қадамда  ПАВ  қоюлығын 10 бастап 1 мг/л  (суды өндірістік пайдалануға
жеткілікті ПАВ қоюлығы) дейін азайтып үдерісті аяқтаймыз.   

Кесте  2.3  –  Бензинді  сіңірудегі   көп  қадамды  схема  бойынша  пилоттық
құрылғының адсорбент шығыны [126] 

  

Адсорбент
Қадамдар  саны  бойынша  көміртекті  адсорбент  (кг/м3  )
шығыны 
1 2 3

БАУ-А 41,58 4,09 + 4,08 =8,17 2,86 + 0,94 + 1,58 = 5,38
БАУ-В 10,85 1,06 + 1,07 = 2,13 0,65 + 0,25 + 0,41=1,31
ЛАГ 49,90 5,29 + 4,9 = 10,19 3,48 + 1,45 + 1,9 = 6,83

ЛАУ 33,27 1,36 + 3,27 = 4,63
1,04 + 0,30 + 1,27 = 2,61

Мысалы, үш қадамдық сіңіру үдерісін орындағанда [127,128]  судағы
ПАВ   қоюлығын    бірінші  қадамда  100  бастап  20  мг/л  дейін  азайтуға,
екіншісінде - 20 бастап 3 мг/л дейін, ал үшіншісінде - 3 бастап 1 мг/л дейін
азайту  қарастырылған.   Екі  қадамдық  тазалау  үдерісінің  нəтижесінде
көміртекті адсорбенттер шығыны бір қадамдық схемаға қарағанда 36-57 %
кемиді,  ал  үш  қадамдық  схемада  көміртекті  адсорбенттер  шығыны  екі
қадамдық  схемаға  қарағанда  16-29  %  азаяды,  ал  бір  қадамдық  схемаға
қарағанда 56-70 % кемиді.   

Біздің  жағдайда  тазалаудың екінші  қадамын енгізу  ешқандай  күмəн
келтірмейді. Тазалаудың үш (жəне одан да көп) қадамдық схемаларын енгізу
тиімділігі  экономикалық  негіздеуді  қаже  етеді,  өйткені  тазалау
қадамдарының  санын  көбейту  (яғни,  жаңа  адсорберлер  мен  аэратор-
тұндырғыштарды   құрастыру)   осыған  сəйкес  тазалау  каналының  құнын
жоғарлатады.   

Құрылғы жұмысының тұрақты жұмыс атқаруы үшін  тиелетін түйірлер
біркелкілігінің  талап  етілген  коэффициенттер  мəнін  сақтау  параметрін
айтуға  болады.  Тиелетін  түйірлер  біркелкілігі  коэффициенттері  мəнінің
талап  етілген  мəнінен  көп  ауытқуы  əдетте,  сүзгіні  жуу  шарттарының
бұзылуына,  сүзгі  шарттарының нашарлауына  əкеледі,  жəне  ең соңында  –
оны ауыстыру қажеттігіне байланысты сүзгі жұмысының тоқтауына немесе
оны химиялық тазалауға əкеліп соқтырады.  

Сүзгі  құрамына  енетін  шынытас  (кварц)  құмдары  қорының  азаюы
көптеген  əртүрлі  жергілікті  материалдарды  пайдалануға  əкелді.  Бұндай
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жергілікті  материалдардың  оңтайлы  параметрлері  əлі  толығынан
зерттелмеген.  Сүзгі  жұмысын  оңтайландыру  барысында  бұл  параметрлер
маңызды  рөл  атқаруы  мүмкін.  Сондықтан  сүзгі  материалдарының  елек
талдауын  дұрыс  өткізу  жəне  олардың  параметрлерін  анықтау  сүзгілерді
пайдаланатын инженерге деген басты талап.

Сүзгі материалдарының ірілігі мен біркелкілігін іріктеуіш електерінің
електтік талдауымен анықтайды.  Електің іріктеуіші (калибир) деп аталған
електен өтетін ірі түйіршіктердің көлеміне  тең шар диаметрін атайды.

Електің іріктеуі  былайша өтеді.  Елеуіш арқылы  тығыздығы белгілі
сүзгі материалының үлгісі електеледі. Електеу аяқталған соң елеуішті қағаз
парағының  үстіне  қойып  бетін  қақпақпен  жауып,  қатты  сілкиді.  Сонда
қағазға  ең  ірі  түйіршіктердің  қосымша  саны  түседі.   Осы  түйіршіктерді
санайды, таразыда өлшейді жəне оларды шар деп есептей отырып, орташа
диаметрін келесі формула бойынша анықтайды:

           (2.16)

Мұндағы dk – калибр деп қабылданатын шардың орташа диаметрі, м;
q – оннан да ірі түйірлердің електен өткендегі салмағы, кг;
n – түйірлер саны;
V – түйірлер тығыздығы.
200 ден асатын құм түйірлерінің санын есептеу жеңіл болуы үшін, 100

мг елек тоспасының орнына 20 мг алу қажет.
Калибрленген  електер  жиынтығына  ие  бола  тұра  сүзуші

материалдардың түйір  өлшемдік  құрамын жəне  біртектілігін  орнату  үшін
сүзуші  материалдардың себілуіне  өтсек  болады.  Ол үшін берілген  сүзгіш
материалдар тобынан орташа 300 г сынама іріктеп алады да оларды тұрақты
масса  болғанша  1050  С  температура  кезінде  кептіреді,  осы  кептірілген
материалдар  санынан  200  грамдық  тоспаны  алады  (0,01  г  ға  дейін  тура
өлшенген)  да,  калибрленген  елеуіштер  жиынтығында  себеді.  Електегі
қалдықтар  өлшенеді  де,  пішіні  бойынша  жазылады,  бұл  2.4  кестесінде
келтірілген.

Кесте 2.4

Елек калибрі, мм Електе қалғаны Електен өткені
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Г % г %
0,45 2,5 2,27 107,5 97,72
0,63 2 1,82 105,5 95,91
1,25 10 9,1 95,5 86,82
1,6 35 31,82 60,5 55

Елек  талдамасын  белсенді  көмірге  жүргізген  кезде  2.4-  кестесінің
мəліметтері  бойынша  сүзуші  материалдың  елек  талдамасының  графигін
түзеді, ол бойынша сүзілуші материалдың негізгі көрсеткіштерін анықтауға
болады.  Оларға  түйірлердің  эквивалентті  диаметрлері  жатады,  ол  сүзуші
жүктемені  жəне сүзуші  материалдың біртектігін  яғни түйір  калибрлерінің
10%  анықтайтын  коэффициент  параметрлерін  есептеу  кезінде  маңызды
мəнге ие.

Түйірлердің  эквивалентті  диаметрі  келесі  формула  бойынша
анықталады:

                               (2.17)

Мұндағы Pi – dk орташа диаметрлі түйірлері бар фракцияның (массасы
бойынша)  пайыздық құрамы немесе  өзгеше айтқанда,  dk  елек  калибрінде
қалған %-ғы себілетін түйірлер саны.

Сүзуші материалға арналған електі талдама нəтижесі 2.4 кестеде қатаң
түрде берілген, оның dэкв шамасы мынаны құрайды: 

Dэкв = 
85,2

11,35

100

05,589,228,789,19

100

45,0

27,2

63,0

82,1

25,1

1,9

6,1

82,31





мм

Сүзу коэффициентінің есебін ішкі Д диаметрімен белгіленген құммен
толтырылған металл құбыр түрінде 2.4-суретте берейік. Осы құбырлардың
аяқ  жақтарындағы  қысымның  əр  түрлілігіне  қарай  құмдағы  барлық
кеуектерді толтыратын су осы кеуектерде қозғалады (сүзеді) деп есептейік.

Сурет 2.4 – Дарси формуласының физикалық мəні

А-А  арқылы  құбырдың  көлденең  жазықтық  кесіп  өтуін  белгілейік.
Оны қарастыра отырып, үш түрді аймақты ажыратып алуға болады: 
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а)  жер  кеуегін  кесіп  өткен  аймақ  (wпор);  бұл  аймақты  шынымен
«жанды кесіп өту» түрінде қарастыруға болады;

б) жер бөліктерін кесіп өту аймағы (wчаст); бұл аймақтан су шынымен
кесіп өтеді;

 в) бүкіл құбырды кесіп өтетін аймақ (wгеом); көрініп тұрғандай,

                                                         (2.18)

Қандай да бір кеуекте су қозғалысын қарастыра отырып – ab түріндегі
жанды  кесіп  өтуге  арналған  жылдамдықтар  эпюрасын  аламыз,  бұл   2.5-
суретте берілген.

Сурет 2.5 – Бу кеңістігіндегі u жылдамдықтар эпюрасы

   Дегенмен, тəжірибеде, кеуектегі таралып жатқан жылдамдықтардың
біркелкілігін  есепке  алмағанда,  жер  кеуектеріндегі  су  қозғалысының
«шынайы жылдамдығы» деп мына шаманы айтады:

                                                       (2.19)

мұндағы Q – құбырмен жылжитын су шығыны (2.5-суретте).
Сүзу жылдамдығы деп аталатын түсінікті де қоса енгізеді:

                                                                             (2.20)

Көрініп тұрғандай сүзу фильтірі (u) жалған(елестетілетін) жылдамдық
болып  табылады,  олар  судың  тек  қана  кеуектерден  ғана  емес  жердің
денешігінен де  өтуін біздің елестетуімізден пайда болады, сонымен қатар
берілген (шынайы шығынға) шығын судың теңдігі. 

Сүзу  жылдамдығы  мен  шынайы  жылдамдық  арасындағы  өзара
байланысты орнатамыз.

Осы  мақсатқа  жету  үшін  n  –  арқылы  жер  көлемінің  кеуектігінің
коэффициентін  жəне  n0 арқылы себілме төбесінің кеуектілік коэффициентін
белгілеп  аламыз:  (жер  көлемі  /  жер  кеуектігінің  көлемі+жер  бөліктерінің
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көлемі).

         (2.21)

                 (2.22)

Енді біркелкі себу кезінде мынаны көрсетуге болады:

                   n=n0                                                                            (2.23)

(2.5) –сын (2.4)-на бөле отырып, мынаны аламыз:

                                          (2.24)

одан
                                            unu  (2.25)

n<1,0  болғандықтан  сүзгіш  жылдамдығы  (u)  шамасы  бойынша
əрқашан шынайы жылдамдықтан (u/) аз.  Өткен жүзжылдықтың ортасында
саз  бен  құмда  сүзу  тəжірибесін  жүргізе  отырып,  u  сүзу  жылдамдығы
қозғалыс  орнатылған  кезде  келесі  түрде  берілген  Дарси  формуласы  деп
аталатын тəуелділікпен берілген, ол негізгі лиминарлы сүзу заңын береді

                                                u= kJ (2.26)

мұндағы  u  –  берілген  сүзу  ағынындағы  сүзу  жылдамдығы;  J  –  сол
нүктедегі  пьезометрлік  еңістік;  к  –  сүзу  коэффициенті  деп  аталатын
пропорциялық коэффициент.

Жылдамдық  өлшеміне  ие  сүзу  коэффициенті  (себебі  J  (2.26)
формуласында – өлшеусіз шама) J=1 еңістігінде сүзу жылдамдығы түрінде
көрінеді. Тəжірибе көрсеткендей белгілі бір температурадағы суға арналған
шама  тек  қана  оның  себілу  түріне  байланысты.  Негізінде  ол  шама  жер
арқылы сүзілетін жабысқақтыққа байланысты, демек, су температурасына да
байланысты,  себебі  температураның  өзгеруімен  су  жабысқақтығы  да
өзгереді.  (2.26)  формуласынан  көрініп  тұрғандай,   u  сүзу  жылдамдығы
бірінші дəрежеде J шамасына тура пропорциялы.

Берілген формуланы мына түрде де беруге болады:

                   wгеомu=wгеомkJ                    (2.27)
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немесе мына түрде:

                    Q=wkJ                                         (2.28)

Мұнда  w шамасы  арқылы  wгеом түсінеміз  (осы  жердегідей  «геом»
белгісі де, төменгі жақта да түсірілген).

Ламинарлы сүзуге  кіретін  (2.27)  или (2.29) формулалары белгілі  бір
қолдану шектеріне ие. Әдеттегі температурасы бар су үшін  (v0,01 см2/с)
əр  түрлі  авторлар  берілген  формуланы  мынадай  жағдайда  қолдануды
ұсынады:

ud< 0,010,07 (2.29)

мұндағы u - см/с, d – себу бөліктерінің диаметрі (см) (кейбір орташа
өлшемдегі).

Егер  (2.29)  шарты  қанағаттандырылмаса,  онда  турбулентті  сүзгіш
аламыз да, Дарси тəуелділігі бұзылады.

Сүзу коэффициентін анықтаудың Дарси формуласына кіретін үш түрлі
əдісі бар:

а)  лабораториялық  əдіс:  лабораториядағы  арнайы  аспапта  к
анықталады,  оған  бізді  қызықтыратын  сеппе  үлгісі  салынады  (бұзылған
немесе бұзылмаған құрылым);

б)  есептейтін  əдіс:  ерекше  эмпирикалық  формулалардың  есептеп
шығаруы  арқылы  сеппе  бөлігінің  диаметр  шамасына  байланысты  к
анықталады;

в) өрістік əдіс: арнайы орнатылған құдықтан суды тартып алу арқылы
құрылыс орнында («өрісте») анықталады.

Белсенділік  адсорбенттердің  негізгі  технологиялық  сипаттамасы
болып табылады,  белсенділік  дегенде  адсорбент  массасына  немесе  бірлік
көлеміне  сіңірілетін  заттың  санын  түсіну  керек.  Адсорбция  үрдісі
статикалық  жəне  динамикалық  шарттылықтарда  жүзеге  асырылады.
Адсорбцияның статистикалық шарттылығында сорбент бөліктеріне қатысты
сұйықтық  жылжымайды,  яғни  олар  бірге  жылжиды  (араластыратын
қондырғы  аппараттарында).  Динамикалық  шарттылықтарда  сұйықтық
сорбентке қатысты жылжиды (жалған сұйылатын қабаты бар аппараттар мен
сүзгіштерде).

Осыған  байланысты  статистикалық  жəне  динамикалық  белсенді
адсорбенттерді  ажыратуға  болады.  Статистикалық  белсенділік  статикалық
шарттылық  кезінде  жəне  бастапқы  өзгермеген  шарттылық  кезінде
теңсалмақтылыққа қол жеткізген сəтте бірлік көлемімен немесе адсорбент
массасымен сіңірілген заттың максималды санымен беріледі.

Динамикалық  белсенділік  сүзгіште  ағын  суларды  жіберген  кезде
адсорбент  қабаты  арқылы  сорбтелетін  заттардың  пайда  болуына  дейінгі
бірлік  көлемімен  немесе  адсорбент  массасымен  сіңірілген  заттың
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максималды  санымен  сипатталады.  Динамикалық  белсенділік  əрқашан
статистикалық   белсенділіктен  төмен  (45-дан  90  %-ға  дейін).  Ағын
сулардағы  мұнай  өнімдеріне  қатысты  адсорбенттердің  динамикалық
белсенділігі  кг/кг: АГ – 5-0,15, АГ – 03 - 0,08, АР-03 – 0,06, БАУ – 0,04
құрайды.

Адсорбция  қайтымды  үрдіс  болып  табылады.  Жылдамдықтың  өзге
өзгермейтін  шарттылығында  тура  (адсорбция)  жəне  қайта  (десорбция)
үрдісіне  ерітіндідегі  заттар  концентрациясына  пропорциялы  жəне
адсорбенттің  төбесіне  пропорциялы.  Теңсалмақты  концентрацияға  қол
жеткізген  соң,  яғни  адсорбцияланатын  молекулалар  саны
десорбцияланатындардың санымен тең болған кезде ерітіндідегі заттардың
концентрациясы тұрақтанған соң. 

Тарату  константасы  адсорбциялы  үрдістің  жалпыландырылған
сипаттамасы болып табылады. 

К = Аст / Ср  (2.30)

мұндағы Аст – берілген затты сіңіру бойынша адсорбенттің статикалық
белсенділігі,  кг/кг;  Ср –  ерітіндідегі  адсорбцияланушы  зат
концентрациясының  теңсалмақтығы  (əрбір  нақты  жағдайда  экспериментті
түрде анықталады).

Құрамында  мұнай  өнімдері  бар  суларды  тазалау  үшін  ең  бастысы
сусымалы  сүзгіштерді  қолданады,  олар  жылжымайтын  адсорбент  қабаты
түрінде беріледі, сол арқылы өңделіп жатқан су сүзіледі. Сүзу жылдамдығы
1 - 6 м/ч шегінде болады, адсорбент түйірінің ірілігі 1,5 нан 5 мм-ге дейін
болады. Қабат биіктігі – 1–3 м.

Сусымалы сүзгіштерді есептеу кезінде сүзгіштің қорғаныс əрекетінің
уақыты мына формула бойынша анықталады:

t = kH -, (2.31)

мұндағы k – қорғаныс əрекет коэффициенті; H – адсорбент қабатының
биіктігі, м;  - қорғаныс əрекетінің жоғалу уақыты,сағ.

Қорғаныс əрекетінің коэффициенті

k = Aдин/(vCнач) (2.32)

мұндағы  Адин –  ерітіндідегі  зат  концентрациясы  бар  адсорбенттің
динамикалық белсенділігі (экспериментті түрде орнатылады), кг/кг; v – сүзу
жылдамдығы,  м/сағ;  Снач –  ағын  судағы  заттардың  бастапқы
концентрациясы, кг/м3.

Сүзгіштегі  қорғаныс  əрекетінің  жоғалу  уақыты  мына  формула
бойынша анықталады 
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 =  (2.33)
Мұндағы    -  сорбент  кеуектігі  (0,2  –  0,3);   -  сүзгіштегі  зат

концентрациясы  жылдам өту кезіңде мүмкін болғаннан  Снач ға дейін уақыт
(қисық адсорбцияның шығыс эксперименталі бойынша).

Сүзгіш жібермейтін заттың саны мына формула бойынша анықталады

G = (H – h) FAдин (2.34)

мұндағы  h – эмпирикалық параметр, м; F – сүзгіш аймағы, м2.
Әдетте  қондырғыда  бірінен  соң  бірі  ретімен  басты  бола  отырып,

регенерациялану үшін өшетін  3-5 бірізді орналасқан сүзгіштерден тұратын
бірнеше қатар түрде жұмыс жасайтын бөлімдер болады. Құрамында мұнай
өнімдері  бар  сулар  тазаланған  соң  сүзгіштерді  регенерациялау,  əсіресе
мазутпен,  өте күрделі проблеманы береді.  Қазірше оны тек бу көмегімен
ғана  жасауға  болады  (қысым  150  –  200  кПа,  жалғасуы  шамамен  3  сағ).
Белсенді  көмір  көбінесе  регенерацияланбайды,  жұмыс  жасауына  қарай
жаңасымен ауыстырып отырады [127].

Статистикалық  шарттылықта  адсорбциялау  үрдісін  қондырғыда
жүзеге  асырады.  Мұндай  қондырғылар  есебінің  негізіне  баланс  теңдеуі
жатады:

Mост + Qср = QCнач, (2.35)

мұндағы m – адсорбенттің қажетті шығыны, кг/сағ; Q – өңделіп жатқан
сулардың көлемі, м3.

 (2.35) теңдеусінен (2.30) формуласын есепке ала отырып, бір сатылы
қондырғы үшін:

                                 m = Q (Cнач – Cр) / (k Cр), (2.36)

ал өңделген судағы заттар концентрациясы мына формуланы құрайды:

Cкон = Cр = QCнач / (Q + Km) (2.37)

N сатылар саны болғанда:

)/( nкон KmQQС  , (2.38)

мұндағы mn – əр сатыда көрініп тұратын сорбент мөлшері

 
K

Q
CCm n

конначn 1/ 
(2.39)

Демек, түйірлі адсорбент қабатының есебінің жартылай эмпирикалық
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алгоритмі алынды.
2.3 Адсорбент қабатындағы көмірсутектерінің өтіп кету бағытын

pde matlab 6.5 ортасында есептеп шығару 
Құрамында мұнай өнімдері бар эмульгацияланған фаза үшін сүзгіштік

үрдістер  мына түрдегі теңдеулерімен сипатталады: 

                                   (2.40)

 
U=0 , V=0, =>  0





y

P
 

Сурет 2.6 – Шектеулі шарттардың негізгі теңдеулері

Функцияның  өткізбейтін  шекарасында  U=0  жəне  V=0  => 0




y

P

болады,  сонымен  қатар  қабырғаларына  көрсетілетін  қысым  алдын  ала
анықталып,  сəйкесінше  P=P1  жəне  P=P2  болып,   P1>P2  шартын
қанағаттандыруы қажет.

Туындыларды х пен у бойынша (1) теңдеу жүйесінен есептеп шығара
отырып, U жəне V анықтауға болады: 

     

(2.41) 

                                  
Бұдан келесі теңдеуді алуға болады:

                                              (2.42)     

                        
(2.42) формуладан Лаплас теңдеуіне келеміз:
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U=0 , V=0, =>  



                                           (2.43)

Лаплас теңдеуін (2.43) шешу жүйесі туынды типтегі екінші тəртіптегі
дифференциалды  теңдеулерге  үш  өлшемді  шешімдер  табуға  мүмкіндік
MATLAB  6.5   программасының  арнайы  PDEtoolbox   аспабы  көмегімен
жүзеге  асырылған.  [129]   жұмыста  берілген  теңдеудің  шешімін  табудың
компьютерлік технологиясы егжей-тегжейлі суреттеп берілген.

Стационарлы  жағдайда  U(x,y)    көмірсутектері  концентрациясының
таралу функциясы қуыстық орта көлемінің бірлігінде Лапластың эллипстік
теңдеуімен сипатталады, ол операторлық пішінде мына түрге ие

                        div( grad(U)) =0 (2.44) 

Жуандығы d ( м ) болған адсорбенттің қима қабатында тікбұрыштыға
арналған  декарттық  координаттар  жүйесінде  мəселенің  геометриялық
мағынасы мен Дирихленің шектік шарттары 2.7 - суретте берілген. 

Сурет 2.7 – Дирихленің шектік шарттары мен сүзу мəселелері

Берілген  тапсырманы  шешу  үшін  PDEtoolboxMatLab  6.5  ортасында
келесі қадамдарды орындау қажет. 

1  Қадам:  MatLab  6.5  жұмыс  терезесінде   pdetool  командасын  теру
қажет;

2  Қадам:   PDEtoolbox  терезесінде   Draw  мəзірінің  құралдарын
қолданамыз да, тікбұрыш сызамыз;

Қадам 3: Boundary мəзірі арқылы жүгіртпенің сол жағын екі рет шертіп
интеграциялау  аймағының  сол  жақ  шегіннен  BoundaryCondition  терезесін
қайта баптаймыз да, r жазыққа 1 мəнін енгіземіз;

4 Қадам: PDE мəзірі арқылы PDE Specification ішкі мəзіріне кіреміз де,
Eliptic теңдеу типін таңдаймыз, ал Q терезесінде 1ге тең мəнді орнатамыз;

5  Қадам:  Mesh  мəзірінің  пиктограммасының  көмегімен  соңғы
элементтік  Лаплас  теңдеуін  берілген  шектеу  шарттары  кезінде  əрі  қарай
шешу  үшін  интеграциялау  аймағының  тиімді  триангуляциясына  қол
жеткіземіз.  Интеграциялау  аймағын  есептеуден  алынған  қорытынды  2.8-
суретте берілген.

60

U=0

U=0U=1

           U=0



Сурет 2.8 – Триангуляциядан соң интеграциялау аймағының соңғы
элементтік торы

PDEtoolboxMatLab  6.5  пакеті  Лаплас  теңдеулері  де  жататын  жеке
туындыларда дифференциалды теңдеулермен сипатталатын математикалық
модельдерге  арналған  күрделі  инженерлік  мəселелерді  шешуге  көмек
беретінін айта кету қажет.

Жеке  туындыларда  дифференциалды  теңдеулерді  шешуге  арналған
соңғы  элементтер  əдісі  соңғы  əртүрліліктер  əдісіне  қарағанда  бірқатар
артықшылықтарға  ие.  Ол  интеграциялаудың  күрделі  аймақтарында
жақындатылған шешімдерді табуға мүмкіндік береді. 2.7-суретте адсорбент
қабатында  концентраттық  толқынның  қалай  таралып  жатқан  көрінісі
берілген.

Сурет 2.9 – Адсорбент қабатында көмірсутектерінің жылжу есебі
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Көмірсутектерінің концентраттық толқынды адсорбенттің барлық
қабатынан тез өтуіне қарай ауыстырмалы кассеталар каналдан жүктеліп,

шығарылады.

Екінші тарау бойынша тұжырым
Диссертациялық  жұмыстың  екінші  бөлімінде  адсорбент  қабатынан

көмірсутектері  бөлшектерінің  жылдам  өту  уақытының  сандық  есебі
адсорбенттің  сусымалы  қабатының  тиімді  жуандығын  табуға  мүмкіндік
береді.  Осыдан  кейін  микробасқарушыға  автожууды  басқару  жүйесі
кассетаны ауыстыру үшін команда береді.

Бөлім бойынша негізгі зерттеу нəтижелері [128] ғылыми жариялымда 
келтірілген.
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3  ТАЗАРТУ  КАНАЛЫ  ЖҰМЫСЫНЫҢ  АНИМАЦИЯЛЫҚ
ЖӘНЕ ДИНАМИКАЛЫҚ МОДЕЛІ

Графикалық  амалдарды  кең  қолдану  арқылы  технологиялық
ақпараттарды  суреттеуді  автоматтандырудың  заманауи  даму  кезеңінде
өндірістік үрдістің үшөлшемді суретін модельдеуге мүмкіндік беретін жəне
компьютерлік  анимациялау  амалдары  көмегімен  автоматтандырылған
жұмыс  орындарындағы  (АЖО)  операторлардың  адекватты  əрекетін
жоғарылатуға  мүмкіндік  беретін  программалық  өнімнің  рөлі  күшейеді
[130,131].

Құрамында  мұнай  өнімдері  бар  ақпа  суларды  адсорбент  қабатында
сүзу  үрдісін  жəне  өңделген  сорбентті  кассеталарды  ауыстырудың
технологиялық  үрдісін  кеңістіктік  компьютерлік  анимациялаумен
автожуулардың  кешенді автоматтандыру мəселесін шешу үшін мыналарды
жасау қажет:

–  айналымды  сумен  қамтамасыздандыру  жүйесінде  адсорбенттерді
қолданудың тиімділігін техникалық-экономикалық дəлелдеу;

– автожуудың  тазартқыш  каналдарының  бар  болған  құрылымын
талдап шығу;

– автожуудың  өндірістік  алаңдары  мен  бөлмелерінің
инфрақұрылымын тазартқыш каналға біріктіру;

– автокөліктерді  алдын ала жуу үшін айналымдағы суды екінші рет
қолдануға ағын суларды тазалаудың технологиялық үрдісін автоматтандыру;

– өндірісті  автоматты  басқарудың  технологиялық  үрдісін
визуализациялау  үшін  заманауи  программалық  өнімдер  жасау,  осы
программалық өнімдер автожуу орындарының автоматтандырылған жұмыс
орындарындағы  (АЖО)  операторлардың  жəне  менеджерлердің  сатылы
құрылымының құрамында қызмет атқаруы керек.

3.1  Автоматтандырылған  тальді  және  ауыстырмалы  кассетасы
бар тазартқыш каналдың үш өлшемді моделін  құру алгоритмі

Тазартқыш  канал  жұмысының  анимациялық  картинасын  жасаудың
тəртібі  3 DsMax ПҚ-дың арнайы үшөлшемді редакторының кітапханалық
функциясын баптаудың бірізділігі түрінде көрінеді [132,133].

Front (Вид спереди) проекциясының терезесінде сүзуші каналды құру 
үшін қажетті өлшемдер сплайнын жасаймыз (сурет 3.1).
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Сурет 3.1 – Сүзуші каналдың сплайн-пішіні мен Extrude əдісінің
Parameters (Параметрлер) тізімі

Сонан  соң,  оған  түймесі  Modify  (Өзгерту)жетекші  панелінде
орналасқан Extrude (Сығып шығару) модификаторы қолданылады. Бірнеше
сүзгіш кассеталардың əрекет етуін көру үшін 14 м. канал ұзындығын аламыз.
Сондықтан Amount есептеуішінде 1400 см мəнін орнату қажет.

Нəтижеде канал моделін аламыз (сурет 3.2).

Сурет 3.2– Extrude əдісін сплайн-пішінінде қолданған соңғы канал
көрінісі

Алынған нысанды əрі қарай қолдану ыңғайлы болу үшін оны «Науа»
деп атайық.

Құрылымға арналған келесі нысан адсорбентті кассета болады.
Стандартқа сəйкес анайы Box жасаймыз, оның өлшемдері 3.3-суретте

көрсетілген.

Сурет 3.3 – Box (Параллелепипед) нысанының Parameters тізімі
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Берілген  анайы  сүзгіш  кассетаның  қаңқасын  жасаудың  негіздемесі
болып табылады.  Ол үшін,  алдымен,  алдыңғы box  ішіне  кіріп  кететіндей
кіші  өлшемдері  бар  жəне  бір  box  құрамыз.  Оған  есептеу  операциясы
булевоны қолданамыз да, алынған модельді EditableMеsh-ке түрлендіреміз.
Құрылған нысан 3.4- суретте берілген.

Сурет 3.4 – Оннантордың қаңқасы мен материалын, басқасын
«алғаннан» соңғы параллелепипед

Бүйір  қабырғалар  орнына металл торлар қою қажет.  Оны бір бөлек
шыбықтардан  жасау  тиімсіз,  сондықтан  торлар  орнына  қарапайым анайы
box  қоямыз,  ал  торлар  имитациясын  AdobePhotoshop  6  графикалық
редакторында жасалған арнайы материалдармен жасауға болады

Пайдаланылған  кассеталар  уақыт  өтуімен  жаңа  кассеталарға
ауыстырылуы  қажет  болғандықтан,  кассеталарды  каналға  алып-салуда
ыңғайлылық  туғызатын  кассеталардың  арнайы  тұтқасы  болғаны  жөн.  Ең
соңғы  кезеңде  кассеталарды  жинақтаушыны  жасаймыз  –  біздің
жағдайымызда  бұл  белсендендірілген  көмір.  Көмір  текстурасын  қолдану
арқылы  ұқсастыққа  қол  жеткізуге  болады.  Бүкіл  кассета  3.5  -суретте
көрсетілген түрге ие болады.

Сурет 3.5 – 3D- кассета көрінісі

Келесі кезеңде алдында жасалған канал моделін жетілдіреміз. Ол үшін
өлшемдері сүзгіш кассеталардың өлшемдеріне тең келетін төрт анайы box
жасаймыз.  Осы  анайыларды  каналда  бір-бірінен  теңдей  арақашықтықта
орналастырамыз  да,  қайта  булево  есептеу  операциясынан  пайдаланамыз.
Нəтижеде  кассетаға  арналған  ойықтары  бар  канал  аламыз.  Каналдың
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бетондалған  материалының  ұқсастығына  қол  жеткізу  үшін  редактор
материалында бетон текстурасын жасаймыз.

Енді  екі  жазықтық  құрып,  каналдың  жоғарғы  жиегінің  деңгейінде
оларды  орналастырып,  сол  бір  бетон  материалын  беру  қажет.  Каналға
алдында  жасалған  кассеталарды  саламыз.  Соңғы  нəтиже  3.6-суретте
берілген.

Сурет 3.6 – Салынған кассеталары бар канал көрінісі

Әрі  қарай,  каналға  кассеталарды  түсіру  мен  көтеруге  яғни  оларды
ауыстыруға арналған механизм жасаймыз. Ол үшін бағыттаушы рельстердің
пішіні жасалатын сплайнды қолданамыз. Бұл пішінге көлем беру үшін оған
Loft модификаторын қолданамыз (сурет 3.7).

Сурет 3.7– Рельс, алдыңғы жағынан қарағандағы көрінісі, іргесінен
қарағандағы көрінісі
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Алынған  рельстің  тағы  да  екі  көшірмесін  жасаймыз.  Олар  канал
бағытына перпендикулярлы, онан жоғары орналастырамыз, ал түпнұсқасын
каналға параллель түрде екі көшірмесінің астында орналастырамыз.

Нысандарды модельдеуді толық аяқтау үшін көтерме құрылғы жасау
ғана  қалды,  ол  блоктардан,  қозғалтқыштан  жəне  шынжырлы ілмектерден
тұрады.  Бұл  құрылғыны  құру  барысында  дəлдікке  қол  жеткізу  мүмкін
еместігін  айта  кету  керек,  себебі,  жұмысымыздың  мақсаты  сұйықтық
ағынын  модельдеу  болып  табылады.  Қозғалтқыш  корпусын  жасау  үшін
Capsule нысаны қолданылды, айналу əдісімен қозғалтқыш блогы жасалды.
Шынжырлар  сылдырлысын  жасау  үшін  кішкене  сəйкессіздіксіздіктермен
Torus нысаны қолданылған болатын.

Сурет 3.8 – Проекциядағы жəне Болашақтағы көтеру қондырғысының
көрінісі

Көріністі  (сцена)  анимациялаудың  басында  ең  алдымен  қандай  жүз
беруі керек жəне қандай əрекеттерді  біз көрсетуіміз керек екенін анықтап
алуымыз қажет.

Ең  алдымен  қондырғының  адсорбенттермен  толтырылу  үрдісі  мен
оның сүзілу үрдісі көрсетілуі қажет, сонан соң пайдаланылған кассетаның
жаңамен  ауыстырылуы  көрсетіледі.  Кассеталар  арқылы  өтетін
сұйықтықтардың сүзіліп жатқандығының басты белгісі  – бұл оның қоңыр
түсінің қоңырдың ашықтау түсіне өзгеруі болып табылады [134].

Анимациялау əрекетінің уақытын қысқарту салдары соңғы бейнефайл
көлемін  қысқартуға  алып  келеді  де,  біз  шынайы  қозғалыстар
жылдамдығынан бас тартуымызға тура келуін айтып кетуіміз керек. 

Құрамында мұнай өнімдері бар сұйықтықты жасау үшін анайы box-ты
қолданамыз,  оны  канал  басына  орналастырамыз.  Сұйықтықтың
динамикалық қозғалысын жасау үшін анимациялау кілттерін орын-орнына
қоямыз. Тректер Редакторының көмегімен үш кілт жасап шығарамыз (сурет
3.9).
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Сурет 3.9 – Тректер Редакторы

Бірінші кілтте тректер Редакторының өзіне тəн қасиеттері көмегімен
бастапқы ағындар параметрлерін орнатамыз:  ұзындығы – 0,  биіктігі  –  0 .
Екінші  кілтте  каналдың  басынан  бастап  бірінші  кассетаға  дейінгі
арақашықтыққа  тең  ағын  ұзындығы  көрсетіледі,  ал  үшінші  кілтте  ағын
биіктігі  көрсетіледі.  Енді  биіктік  пен  ұзындық  параметрлері  нөлдік
мəндерден  кілттерде  көрсетілгендерге  дейін  байсалды  өзгеріп  отырады.
Сұйықтық алдымен кассетаға жетіп, кейін оның деңгейі жоғарылап баруы
үшін  шынайы  жағдайға  сəйкесінше  анимациялау  кілттерін  орын-орнына
қоямыз.

Сұйықтық моделі құрамында  шынайы мұнай өнімдері бар суға ұқсауы
үшін  материалдар  Редакторында  үлгіленіп  жатқан  сұйықтықтың
текстурасын  баптаймыз.  Ол  үшін  Түссіздік  есептеуші  жабдығында  82%
мəнін қою арқылы материалға қоңыр түс береміз де, Карталар тізімінде Шу
параметрін қоямыз. Сүзгіштен өткен соң сұйықтық мүлдем басқа қасиетке
ие болады. Сондықтан сұйықтықтың бөлек-бөлек үлгілерін əрбір кассетаның
шығуы барысында құру қажет. Параметрлерді қайта-қайта баптап отырмау
үшін бірінші ағынды көшіріп аламыз, сонда алдыңғы ағын сүзгіштен өткен
соң  əрбір  жаңа  ағын  пайда  болатындай  етіп  анимациялау  кілттерін
жылжытып отырамыз. Сəйкесінше бірінші ағын материалын көшірме жасап,
əрбіреуінде  түсін,  түссіздігін,  шу деңгейін  ауыстырып отыру қажет.  3.10-
суретте осы əрекеттердің барлығынан кейінгі жалпы канал көрінісі берілген.

Шынайы  ұқсауы  үшін  сұйықтық  үстінде  кішкене  көлемдегі
шымырлаған  діріл  береміз.  Мұны  барлық  ағындар  нысандарын  Wave
кеңістік  деформациясымен  байлау  арқылы  қол  жеткізуге  болады.  Оның
параметрлерін кіші көлемдегі толқындарды алу үшін баптаймыз. Осы жерде
сүзу үрдісінің анимациялануы аяқталады.

68



Пайдаланылған  кассетаны  жаңа  кассетаға  ауыстыру  үрдісін  көтеру
қондырғысының  көмегімен  жаңадан  жасайық.  Кассетаның  жəне  бір
көшірмесін жасайымыз да, оны каналдың сол жағына орналастырамыз, ал
көтеру қондырғыны каналдың оң жағына орналастырамыз (3.10-сурет).

Сурет 3.10 – Кассеталарды ауыстыруды анимациялаудан алдыңғы
бастапқы қалыбы

Кассета  бастапқыда  каналда  орналасуы,  кейінірек,  уақыт  өтуімен
көтеру  қондырғысының  артынан  қозғалуы  үшін  нысанның  жалғастыру
бақылаушыларын  баптау  қажет  болады.  Каналдағы  бірінші  кассетаны
(ауыстырылуы қажет болған кассетаны)  таңдаймыз да Motion белгісіндегі
AssignController тізімде Transform параметріне LinkConstraint бақылаушыға
ат береміз (сурет 3.11).

Сурет  3.11 – Бақылаушыларды тағайындаушы терезе

LinkParams  терезесінде  байлаулардың  бақылаушы  нүктелері
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қойылады,  AddLink түймесі арқылы қажетті нүктелер береміз. Бірінші нүкте
кассетаны  каналға  байлайды,  екіншісі  нүкте  көтеру  құрылғысына,  ал
соңғысы жазықтыққа байланады.

Каналға орналастырылуы қажет болған кассета ұқсас түрде бапталады,
мұндағы  бір  ғана  ерекшелік  бірінші  нүкте  кассетаны  жазықтыққа,  ал  ең
соңғысы каналға байлануы болып табылады 

Көрініс  (сцена)  кинематикасын  баптауды  аяқтау  үшін  көтерме
құрылғыға  арналған  кілттерді  орын-орнына  қою  қажет.  Бұл  бірнеше
кезеңдерде  жүзеге  асады.  Бірінші  кезеңде  жылжымалы  арқалық  (балка)
анимацияланады.  Оның  қалыбы  əрбір  анимация  кілтінде  өзгереді:
біріншісінде ол жазықтық үстінде орналасады, сосын канал үстінде,  ал ең
соңғы  кілтте  қалып  жазықтық  үстінде  болады.  Шынжырлар  осы  кілттер
бойынша бапталады, бірақ олардың қалпы тік қалыпта ғана өзгереді. 

Толыққанды  анимация  жасаудың  соңғы  қадамы  –  оны  *.avi
кеңейтумен бейнефайлға сақтау мен көріністі визуализациялау.

Визуализациялау параметрлерін баптау 3.12-суретте берілген.

Сурет 3.12– Көріністі визуализациялауды баптау терезесі

Төменде (3.13-суретте) ұсынған үшөлшемді нұсқа түрінде тазартқыш
каналының құрылымы   берілген.
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Сурет 3.13–Бұрамдықты автоматтандырылған  жүк көтергіш кран
(таль) мен тазартқыш каналының жазықтықтағы суреті

Көмірсутектерінің шоғырлау толқынының бүкіл адсорбент қабатынан
өту  жолына  қарай  ауыспалы  кассеталар  каналдан  түсіріледі.  Адсорбентті
пайдаланылған  кассеталарды  ауыстыру  алгоритмінің  үшөлшемді
анимациялық моделінің кадрлары 3dsMax жасалып , 3.14-суретте берілген.

  

1  Қадам мен 2 Қадам                          3 Қадам 4 Қадам

Сурет 3.14– Автожуу орындарындағы тазартқыш ағын суларының
сапасын басқару үрдісінің анимациялық моделі 

Кассета  құрамы  –  көмірсутектері  бар  пайдаланылған  табиғи
адсорбенттер  –  пеш  отыны  түрінде  қолдануға  болады,  сонан  соң  бұл
материал адсорбент түрінде қайда қолдануға жіберілуі мүмкін.

Сонымен,  бұрамдықты,  рельсті,  автоматтандырылған   жүк  көтергіш
кран кассеталарды ауыстыру мен көтеру мəселесін  шешуге  көмек  береді.
Бұл  барлық  технологиялық  материалдары  сұйық  фазада  қолдану  арқылы
автожуудың айналасындағы жер асты суларының экологиялық жағдайына
кері əсер ететін бар болған автожуудың айналымын сумен қамтамасыз ету
жүйелерімен  салыстырғанда  берілген  құрылымның бəсекеге  қабілеттілігін
жоғарылатады.   Көмірсутектерінің адсорбциясы осы мəселені шешуге көмек
береді,  бірақ  кассеталарды  ауыстыруға  қатысты  тиеу-түсіру  жұмыстарын
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мерзімді  қайталап  отыруға  тура  келеді.  Үш  өлшемді  анимациялау
ұсынылған  құрылымның  бəсекеге  қабілеттілігін  көрнекі  түрде  көрсетуге
мүмкіндік береді. 

3.2 Ауыстырмалы адсорбциялы кассеталары бар гидравликалық
каналды басқарудың динамикалық моделі

Автожуу  орындарында  ауыстырмалы  адсорбциялы  кассеталары  бар
гидравликалық  каналды  басқарудың  динамикалық  моделін  құру  Алматы
қаласының экологиялық қауіпсіздігін жоғарылатуға көмек беретін маңызды
ғылыми-техникалық мəселе болып табылады.

Жұмыста  концентрацияланған  көмірсутектері  толқынының  жылдам
өтіп кетуін ретке келтіру жүйесін синтездеу үшін келесі мəліметтер алынды:

–  ауыстырмалы адсорбциялы  кассеталары  бар  гидравликалық  канал
автожуу каналы (басқару нысаны) болып табылады, оның түб еңісі (уклон)
қиын еңістен кіші i < iкр., бұл ағын сулардың ламинарлы режимде сүзілуін
қамтамасыз етеді;

–  соңғы  кассетадан  көмірсутектері  концентрациясының  шығуы
реттемелі  параметр  болып  табылады,  ол  орнатылған  жағдайда  шығынды
қолдау  нақтылығы ±0,2 мг/л,  каналдан  шығу  кезіндегі  көмірсутектерінің
концентрациясының  максималды  көтерілуі  +0.  5 мг/л,  каналдан  шығу
кезіндегі көмірсутектерінің концентрациясының номиналды мəні  5 мг/л ;

–  талап  етілетін  концентрация  сипаттамасы  үрдістің  шартына
байланысты каналдан шығу кезінде 4,5 бастап 5,5  мг/л дейін өзгере алады;

– каналдағы көмірсутектерінің  концентрациясы каналға  кіру кезінде
200 мг/л бастап 800 мг/л дейінгі аралықта өзгере алады  ;

– логорифмдік амплитудалық сипаттамалар бойынша қайта реттеу мен
орнатылған  жағдайды  туралығы  бойынша  қойылатын  талаптарды
қанағаттандыратын  бірізді  түзейтін  буыны  бар  максималды  жылдам
əрекеттенетін жүйені синтездеу;

–  қайта  реттеу  мен  орнатылған  жағдайды  туралығы  бойынша
қойылатын талаптарды қанағаттандыратын ПИД-реттеуші мен максималды
жылдам əрекеттенетін жүйені синтездеу ;

–  басқарушы əсер  етулерге  қойылатын  шектеулер  бар  кезінде  жəне
жоқ  кезінде  екі  əдіске  де  ауытқу  мен  ғимараттың  өзгеруі  кезінде  өту
үрдістерінің салыстырылуын жүргізу;

–  шынайы  жағдайларда  жылдам  əрекеттенуді  көбірек
қамтамасыздандыратын жүйені таңдау.

 Модельді  құруға  арналған  мəліметтер  автожуу  ағындарының
құрамында  мұнай  өнімдерін  тазалау  бойынша  адсорбенттер  қасиеті
зерттелген  əдебиеттер  мен  есеп  көздерінен  алынды [135],  сонымен  қатар
Люблин  техникалық  университетінде  өткен  ғылыми-өндірістік   тəжірибе
барысында жиналған материалдар негізінде қалыптастырылды .

3.3 Динамикалық басқару жүйесін жасау принциптері
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Жүйені  жасаудың  іргетасы  болған  үш  принципін  белгілеп  алайық:
ажыратылған басқару, өтейтін басқару мен кері  байланыс басқаруы (тұйық
басқару).  Ажыратылған  басқару  кезінде  басқару  программасы  басқару
қондырғысына  қатал  түрде  беріледі  де,  үрдістер  параметрлеріне
ауытқулардың  əсері  есепке  алынбайды.  Біздің  жағдайымызда  бұл  бір
адсорбциялы кассетасы бар канал.

Гидротехникада  каналдарды  ажыратып  реттеу  екі  шарттың  болуы
кезінде ғана жүзеге асырылады:

– нысанның  қасиеттері  туралы ақпарат  жеткілікті  болған  жағдайда
жəне олардың жұмыс үрдісінде тұрақты түрде болуында;

–  шудың  маңызды  емес  деңгейде  болуы  кезінде  немесе  мүлдем
болмаған кезінде жүзеге асырылады.

Қарапайым  ажыратылған  жүйелерде  басқарушы  əсер  ету  u(t)
басқарушы  қондырғымен  ауытқу  əсері  немесе  беруші  əсер  ету  қызметі
түрінде қалыптастырылады.

Егер  нысан  (канал)  моделі  алгебралық  немесе  дифференциалды
пішінде у = G(u,  x)  белгілі  болса,  сонымен қатар қажетті  реакция у(t)  да
белгілі  болса,  онда  кері  есеп  u(t)  =  Y(у(t),  x(t))  шығарылады да,  басқару
анықталады, ол  нысан 2 реакциясын жүзеге асыру үшін қажет. Табылған
басқару  u(t)  заңы  реттеуші  1-мен  жүзеге  асырылады.  Бірақ  мұндай
басқаруды тек x(t) = const болғанда ғана жүзеге асыруға болады.

Талап  етілген,  əртүрлі  фактордың  əсерінен  пайда  болған  мəннен
басқару шамасының ауытқуын алып тастау немесе азайту үшін басқару əсері
нысан сипаттамасының жəне осы фактордың белгілі бір функциясы болуы
керек. Егер x(t) = var кезде, бірақ  x(t) шамасы өлшемге беріліп, оның мəні
басқару қондырғысының кірісіне беріліп, x(t)  мəндерінің өзгеруіне u(t) əсер
ету раекциясын сəйкесінше қамтамасыз етуі мүмкін кезінде қолданылатын
ауытқу бойынша басқару принципін жүзеге асыратын құрылым берілген.

Ауытқу  бойынша  басқару  принципі  x(t)  ауытқу  əсер  еткеннен
туындаған талап етілетін мəннен басқарылатын шаманың y(t) ауытқуын жою
немесе  азайтуға  арналған,  бұл  əсер  ету  өлшенеді  де,  оның  қайта
жаңғыруының нəтижесінде басқару əсері u(t) пайда болады, ол  2 басқару
нысанының кірісіне қосымша бола тұраy(t) бас тартуменмен салыстырғанда
қарама-қарсы белгінің басқару мөлшерінің өтейтін бас тартуын пайда етеді 

Ажыратылған жүйелердің басты кемшілігі  –  барлық реттелген жəне
реттелмеген  ауытқуларды есепке  ала  отырып,  у  =  G(u,  x)  жүйенің  нақты
идеалды моделіне ие болу мүмкіндігінің айтарлықтай болмауы.  

Ажыратылған  жүйелер  əдетте  басқаруда  тұрақсыз  нысандар  мен
өзгермелі параметрлері бар нысандар жағынан қолданылмайды. Егер ауытқу
фарторларының əсері жүйенің шығыс шамасын мүмкін болмайтын шамаға
дейін бұрмалайтын болса, онда түзейтін қондырғыны қолдана отырып өтеу
принципін пайдаланады.

Түзету параметрлерін беру үшін сəйкесінше ауытқу факторын үйрену
жүргізілуі керек немесе оның математикалық моделі жасалуы керек. Өтеу
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жүйесінің  үлгілері:  қосымша адсорбциялы кассеталарды қосу,  айналымды
сорбентті ауыстыру т.т.б. Өтеу принципі ауытқуларға жылдам жауап беруді
қамтамасыз  етеді  жəне  тиімді  басқаруды  жоғарылатуға  мүмкіндік  береді,
дегенмен əдетте, өтеу үшін белгілі бір тұрақсыздандырылған факторларғана
қолданады да, мүмкін болған барлық ауытқулардан қорғай алмайды. 

Кері байланысты басқару гидротехникада ең көп таралғандардың бірі,
мұнда басқару əсері шығыс шамасына y(t) байланысты түзетіледі. Егер y(t)
мəні талап етілгеннен бас тартса, онда берілген ауытқуды көлемін кішірейту
мақсатымен  u(t)  сигналының  түзетілуі  жүзеге  асырылады.  Берілген
операцияны орындау үшін басқарудың шығыс нысаны басты кері байланыс
басқару қондырғысының кірісімен біріктіріледі. Бұл басқарудың ең қымбат
түрі  болып табылса  да,  кері  байланыстың  каналы жүйедегі  ең  əлсіз  жері
болып табылады.  Оның жұмысының бұзылғаны  байқалса,  жүйе  тұрақсыз
болуы мүмкін немесе мүлдем жұмыс жасамауы мүмкін.

u(t)  басқару  талап  етілетін  берілген  əсер  етуден  басқару
айнымалысының кезектегі мəннің (t) = g(t) - y(t) келіспеушілік функциясы
түрінде  қалыптасады.  Бұл  бастапқы  идея  тұйық  жүйелермен  жүзеге
асырылатын ауытқу бойынша басқару принципі негізінде жатыр.

Ауытқу бойынша басқару принципі əмбебап, себебі келіспеушіліктің
себептеріне – сыртқы əсер ету мен нысанның ішкі қасиеттерінің өзгеруіне
қарамастан басқарудың мақсатына қол жеткізуге  мүмкіндік береді.  Тұйық
жүйелер  басқарудың  барлық  мəселелерін  шешуге  мүмкіндік  береді:
басқаруды тұрақтандыру, басқаруды бақылау мен программалық басқару.

Тұрақсыз нысандар тек тұйық құрылым жүйелерімен ғана басқарылуы
мүмкін.  Басқарудың  құрамдастырылған  принципі  басқарудың  қаралған
жалпылама принциптері болып табылады, ол тұйық жүйеде ауытқу бойынша
басқару принципін де қоса қолдануға мүмкіндік береді. 

Басқару  заңын  сыртқы  əсер  етулерге  байланыссыз  түрде  басқару
сапасының  кейбір  жағдайларда  ең  жақсысын  жүзеге  асыру  мақсатында
өзертуге  қабілетті  жүйелер  бейімделу  принципін  қолданады.  Сапа
көрсеткіші басқару қондырғысының құрылымын немесе оның параметрлерін
өзгерту үшін 3 бейімделу қондырғысымен өңделеді. Кері байланысты енгізу
кезінде басқару жүйесі инерциялы болып табылатынын айта кету қажет.

Сондықтан кері байланыс комбинациясын  өтеу принципімен бірге жиі
қолданады. Осы екі принциптің жетістіктерін біріктіруге мүмкіндік береді:
өтеу  кезіндегі  ауытқуға  беретін  жылдам  жауап  пен  кері  байланысқа
ауытқудың жасалуына қарамастан реттеудің дəлдігі.
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Сурет 3.15– Нысанды үш принциппен басқару
Әдетте  басқару  үрдісіне  берілген  мөлшерден  басқару  параметрлерін

болдырмайтын  əртүрлі  ауытқулар  əсер  етеді.  Орнатылған  режим  жүйе
жұмысының  белгілі  бір  кезеңдік  арақашықтықтардағы  жүйе  жағдайының
жеке оқиғасынан аспайтын болып табылады. Басқарылатын шаманың талап
етілетін  мəнін  орнату  үрдісі  реттелген  деп  аталады,  сондықтан  реттелген
буындардың инерттігін ескере отыратын уақытта дамиды.

Жүйенің кіріс жəне шығыс шамаларының мерзімдік өзгеруі кезіндегі
жүйенің  жұмыс  режимі  динамикалық  деп  аталады.  Әдетте,  динамикалық
режим жүйенің бір орнатылған жағдайынан екінші орнатылған жағдайына
өтуінің нəтижесінде пайда болады, сондықтан оны жиі өту режимі деп те
атайды, ал бір орнатылған жағдайынан екінші орнатылған жағдайына өту
үрдісін өту үрдісі деп атайды. Өту үрдістерінің статикалық жəне статикалық
емес жүйелерге арналған типтік үлгісі 3.15-суретінде берілген.

Белгілі  бір  өту  үрдістерінің  динамикалық  режимнен  өтуімен
сипатталатын динамикалық режим жүйе жұмысының негізгі режимі болып
табылады.  Шығыс  шамасының  мерзімдік  өзгеретін  кіріс  шамасынан
тəуелділігін  динамикалық  сипаттамалық  жүйе  деп  аталады.  Барлық
динамикалық  сипаттамаларды  екі  топқа  бөліп  қарастыруға  болады.  Егер
кіріс  шама  типтік  заң  бойынша  (импульстік,  сызықтық  т.т.б.).   өзгеретін
болса,  бірінші  топқа  жүйенің  шығыс  шамасының  уақытқа  тəуелділігі
жатады. 

Бұл  аталмыш  мерзімдік  сипаттама  болып  табылады.  Динамикалық
сипаттамалардың  екінші  тобын  жиілік  сипаттамалары  құрайды.  Оларға
шығыс шамаларының немесе параметрлерінің үйлесімділік заңы бойынша
өзгеретін кіріс шама жиілігіне тəуелділігі жатады

Егер кіріс шамасы бір ғана сатыға өзгерген болса, онда шығыс шама
жүйесінің  уақыттан  тəуелділігін  өту  сипаттамасы  деп  атайды.  Айталық,
жүйе орнатылған режимде тұр, сонымен қатар y = y0 шығыс мəніне ие. t = 0
сəтінде  нысанға  қандай  да  бір  басқарушы  немесе  ауытқу  факторы  x(t)
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реттелген шама мəнін номиналдыдан бас тарта отырып əсер етті делік. Біраз
уақыт  өткен  соң  реттеуші  жүйені  бастапқы  жағдайына  қайта  келтіреді
(статистикалық қателігін есепке ала отырып).  

Егер осы өту үрдісі периодтық емес уақыт заңымен жүзеге асырылса,
(3.16-суретіндегідей),  онда  реттеу  үрдісі  периодтық  емес  деп  аталады.
Жүйелердегі  бірден  болатын  ауытқулар  кезінде  ауытқымалы  сөну  үрдісі
болуы  мүмкін  (3.17  суретінде),   ал  тұрақсыз  жүйелерде  –  сөнбейтін
ауытқулар мен ажыралатын ауытқу үрдістері пайда болуы мүмкін.

Міне  осылай,  өту  сипаттамасы  –  бұл  жүйенің  элементінің  кіріс
шаманың сатылай өзгеруіне деген реакциясы болып табылады, əдетте, x(t) =
1(t) бірлік түрінде. Кіріс шамасы дегенде біз кез келген əсер ету ауытқулары
немесе басқарушы əсер етулердің бірі, ал көп өлшемді немесе көпканалды
жүйелерде бір ғана əсер ету түсініледі. Өту сипаттамасы {x = 1(t), y = F(t)}
теңдеулер  жүйесінің  кестелі,  графикалық  немесе  аналитикалық  түрінде
берілуі  мүмкін.  Өту  сипаттамаларының  бағалануы  келесі  көрсеткіштер
көмегімен  жүзеге  асырылады:  мерзімдік  тəуелділік  сипаты.  Өту
сипаттамалары  тəуелділік  сипатына  қарай  бірсарынды  жəне  тербелмелі
болып бөлінеді.

Егер өту сипаттамасы кем дегенде бір экстремумге ие болса, онда өту
сипаттамасы бірсарынды болып есептеледі. Олай болмаса өту сипаттамасын
тербелмеліге (бірсарынды емеске) жатқызады.

Сурет 3.16– Статикалық АБЖ

Сурет 3.17– Ауысу үрдістерінің типтері
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Өту  үрдісінің  уақыты  –   бұл  кірістің  өзеруінен  кейін  шығыс
шаманың  жаңа  орнатылған  мəнге  қол  жеткізу  уақыты  болып  табылады.
Теориялы түрде бұл уақыт шексіздікке ұмтылады, сондықтан өту үрдісінің
уақытының орнына   tпп дəлдіктің  берілген  дəрежесі  бар  шығыс шаманың
жаңа орнатылған мəнге қол жеткізу уақытын есепке алады, əдетте ол жаңа
орнатылған мəннен 3-5% шамасында. 

3.17- суретінде дəлдік дəрежесі реттеудің статикалық қателігіне сəйкес
келетінін байқамау мүмкін емес.  

Динамикалық  қателік  –  бұл  yi шығыс  шаманың  шынайы  мəні
арасындағы əр түрлілік, қазіргі жағдайда (ti) оның жаңа орнатылған  y0  мəні
арасындағы əр түрлілік яғни

           y(t) = y(t) – y0.                                                 (3.1)

 Динамикалық  қателік  уақыт  қызметі  түрінде  де  беріледі.  Өту
үрдісінде максималды оңтайлы қатысымдық қатені шығарылу деп атайды.
Шығарылым мына формуламен анықталады (3.17- суретке қарау):      

 
  у   = (yм – y0) / y0                                                  (3.2)  

Тербелмелік  –  өту  үрдісінің  уақытында  толық  тербелістердің  саны.
Тербеліс шығыс шаманың тербеліс кезеңімен немесе жиілігімен  сипатталуы
мүмкін.  Импульстік  сипаттама  жүйенің  ең  көп  таралған  кезеңдік
сипаттамасы  болып  табылады.  Оны  импульстік  өту  сипаттамасы  немесе
салмақ  функциясы  деп  атап,  оны  h(t)  белгілейді.  Егер  кіріс  шама  бір
бірліктегі  мінсіз  импульске  өзгерсе,  бұл  жүйенің  шығыс  шамасының
уақыттан тəуелділігі болады. Импульстік сипаттаманы алу үшін үшбұрыш
пішінді  импульстерді  қолданады (3.18-сурет).  Мұндай импульс талдамалы
түрде мына формуламен анықталады: 

A(t) = 0,  0 >t> ; A(t) = a,   0 ≤ t ≤ ; A(t) dt = a
а көбейтіндісін көбінесе импульс шамасы деп атайды.  Егер импульс

шамасы бірге тең болса, онда импульсті бірлік деп атайды.
Егер t→ 0, онда импульсті мінсіз деп атайды. Ол 1 ге тең аумағы бар

t=0 нүктесінде шексіз амплитудасы бар (t) теориялы дельта-функция болып
табылады.  Импульстік  сипаттама  –  бұл  кіріс  шаманың  бірлік  мінсіз
импульстік өзгеруіне деген жүйенің реакциясы. Ол теңдеу жүйесі түрінде
талдамалы берілуі мүмкін

{x = d(t),  y = F(t)}. 
Себебі мінсіз импульсті жасанды секіру деп танылып,  d1(t) /  dt болса,

онда импульсті сипаттама жүйенің өту сипаттамасының жасандысы болып
табылады.  Импульстік  сипаттаманы  бағалау  өту  сипатамасындағы
көрсеткіштердің көмегімен бағаланады.

ОБ кірісінен шығысына дейін ауытқулардың өтуі бірден болып өтетіні
болжанған  динамикалық  жүйелер  қарапайым  дифференциалды
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теңдеулермен сипатталып жинақталған параметрлері бар жүйе деп аталады.
Мысалы, қозғалтқышты, химиялық раекторды, ұшақты т.т.б. басқару жүйесі.

Ауытқулардың  өту  уақыты  жеке  жасалған  əрине  дифференциалды
теңдеулермен  сипатталатыны  болжанған  динамикалық  жүйелер  таралған
параметрлері  бар  жүйе  деп  аталады.  Мысалы,  құбырдан  өтетін  су,
реактордағы  жылылықты  тарату,  мұнай  құбырыда  температураны  реттеу
т.т.б.

Жүйе жағдайын теңдеу деп уақыт мезгілінде өзгеретін жəне уақыттың
кез келген мерзіміне əділ кіріс жəне шығыс шамаларды байланыстыратын
теңестіруді  алуға  болады.  Уақыт мерзімінде өзгеретін  кез  келген шаманы
дифференциалды теңдеу  түрінде көруге  болады.  Жүйе  кірісіндегі  басқару
сигналын мына түрде көрейік:

Сурет 3.18 – Кіріс басқару сигналының графикалық көрінісі

Сурет 3.19 – Шығу басқару сигналының графикалық көрінісі
              
Сəйкесінше, элементтің шығысында сигнал теңдеуі:  

                                                                                   (3.3)

Әрбір уақыт кезеңінде жүйе кіріс пен шығыс арасында белгілі бір тең
салмақтық күйінде болады: Y(t) = KU(t), немесе

                                              (3.4)

Бұл теңдеуді жүйенің нормадағы теңдеуі деп атайды.  Ол жалпылама
түрде келесі формамен беріледі:
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   (3.5)

Немесе нормаластырылған пішінге келтіріледі

 (3.6)

(3.7) формуласын (3.6) формуласына қою арқылы  K =  bm/an күшейту
коэффициентінің мəнін аламыз жəне əрқашанғы уақыттаTi = an-i/an, j = bm-j/bm.
Әрқашанғы уақыт пен өту коэффициенті жүйе қасиетін сөзсіз сипаттайды,
көптеген  жағдайларда  тұрақты  шамалар  болып  табылып  жүйенің
параметрлері деп аталады. 

Жүйенің  толық  теңдеуі.  Жүйенің  немесе  барлық  əсер  ететін
факторларға  байланысты  оның  кез  келген  буынының  толық  жүргізілуі
уақыттық динамика теңдеуімен сипатталады

y(t) = F(u,f,t). 
Әдетте  бұл  дифференциалды  теңдеулер  жүйесі  болып  табылады.

Сондықтан дифференциалды теңдеулерді шешу əдісі жүйелерді зерттеудің
негізгі  əдісі  болып  табылады.  Дифференциалды  теңдеулердің  тəртібі  өте
жоғары болуы мүмкін, сонымен қатар белгілі бір тəуелділігі шығыс пен кіріс
шамаларға  u(t),  f(t),  y(t),  олардың  өзгеру  жылдамдығына,  тездетуіне  т.б.
байланысты болуы мүмкін.

Сондықтан жүйенің уақыттық теңдеу жағдайын жалпы түрде былай
жазып алуға болады:

F(y, y', y'',..., y(n) , u, u', u'',..., u(m) , f, f ', f '',..., f(k)) = 0.

Нысанның   дифференциалды  теңдеулерін  алудың  екі  амалы  бар:
белгілі заңдарды қолдану амалы (гидромеханика заңдары,  Ом заңы т.т.б.). 

Бұл амал басқару нысаны қарапайым болған жағдайда жəне жүйенің
жоғары  емес  тəртібінде  немесе  нысан  күрделі  кезінде,  бірақ  статистика
заңын пайдалануға болатын кезде ғана қолданылады.

Эвристикалық  амал.  Мұнда  жоғарыдағы  жұмыстардың  тəжірибесіне
негізделген нысандарда  қолданылған эксперименттік бағалар, мамандардың
пікірі.

Мұндай сипаттаманы феноменологиялық деп атайды яғни терең емес
формальді  түрде ғана (математикалық,  физикалық т.т.б.)  оның қызметінің
барын  көру  үшін  нысанды  сыртқы  мінезі  сияқты  негізгі  белгілермен
сипаттау

Алынған модель үшін мыналар зерттелуі керек:
1. шынайы нысанның жүру моделінің адекваттығы;
 2. айнымалы модельдер мен параметрлердің өзгеруінің шегіне қарай

шектерінің адекваттығы
3. құю адсорбциялы қасиетін жоғалтқан кезде немесе кассетаны 
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ауыстыру кезінде динамикалық жүйенің тұрақтылығы.

3.4 Ауыстырмалы адсорбцияланған кассеталары бар екі буынды
динамикалық  модельді  басқару  каналдарын  құрудағы  эвристикалық
тәсілі 

“Басқару-шығыс”, “ауытқу-шығыс” каналдары бойымен өту  үрдістері
(қисық  ұмтылыс)  бар  кезінде  нысанның өткізу  функциясы  ең  кіші
квадраттар  əдісімен  олардың  параметрлер  бағасымен  іріктелуі  арқылы
алынуы мүмкін.

Қисық  ұтылыстар  экспериментті  түрде  алынғандықтан  каналды
басқарудың  дифференциалды  теңдеуін  аналитикалық  түрде  іріктеудің
мүмкіндігі  жоқ,  сондықтан  өткізу  функциясы  коэффициенттерінің  нақты
мəні  нысанның құрылымдық  өлшемі  бойынша,  кинетикалық  баланс  пен
материалды көмірсутектерінің  ағынына  номиналды параметрлер  бойынша
анықталады.Қисық  ұмтылыс  Люблин  техникалық  университетінде  өткен
ғылыми-тəжірибелік  практиканың  есебі  мен  экспериментінен  алынған
болатын.«Басқару-шығыс» каналынан қисық ұмтылыстарды шығарып тастау
кезінде немесе  қолда барын өңдеу кезінде басқару  шамалары мен шығыс
нысаны мəселеде  айтылған  шектерде  орналасуын,  ал  ауытқулар  тұрақты
болуын олардың шамалары қашықтықтың ортасына сəйкес келуін бақылау
қажет.«Ауытқу-шығыс» каналы бойымен əрбір ауытқудан қисық ұмтылыс
басқару əрекетінің тіркелген жəне тұрақты басқа ауытқулар кезінде алынып
тасталуы керек

Өткізгіш  функциясын  алу  алгоритмін  келтірейік.  Судың  тасталу
шығындық  сипаттамасындағы  қисық  ұмтылысы  бастапқы  координаттан
уақытқа  байланысты  келтіріледі  (сурет  3.20).  Қисық  ұмтылыс  бойымен
кестелік  мəндерден  көмірсутектерінің  мəліметтері  уақытқа  байланысты
каналдың шығысында құрылады. 
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Сурет 3.20– Кіріс əсерінің өзгеруі жəне оған нысанның реакциясы
(нысанның қисық ұмтылысы)

 
2.Қисықтың көрінісі бойынша,  сонымен қатар нысанның физикалық

табиғаты бойынша нысанды сипаттайтын мүмкін болған дифференциалды
теңдеулердің оң жəне сол жақ бөліктері іріктеледі.

3.жалпы түрдегі нысанның дифференциалды теңдеуімен берілген кіріс
əсер етуі арқылы теңдеу шешімі жазылады.

4.келтірілген қисық ұмтылыс бойымен ең кіші квадраттар əдісімен
жəне дифференциалды теңдеу шешімімен дифференциалды теңдеу
коэффициенттері анықталады.  Бастапқы қисықтар мен есептеулердің
графикасы құрылады.

5.Дифференциалды теңдеу бойынша өткізгіш функция жазылады.
 

Кесте 3.1  – Канал көмірсутектері концентраттарының уақытқа байланысты
ұмтылысы туралы экспериментальді мəліметтердің кестелік мəндері (4.00
əсер ету шамасы)
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Кестеде  көрсетілгендей  тазартқыш  каналын  басқару  кезінде
көмірсутектерінің  ағыны  іркіліске  ие,  ол  көмірсутектері  бастапқы  уақыт
тілімінде  каналдың  каналынан  кіріс  сигналының   өзерген  сəтінен  бастап
шығыстың  өзгеруі  басталғанға  дейінгі  уақытты  қамтитын  τ уақыт
арақашықтығында ағып өтуіне байланысты.

Іркілетін  буын  –  бұл  у   шығыс  шамасы  х  кіріс  шамасын  t  кейбір
іркілістермен толық қайталайтын буын:

y(t) = x(t - τ)

Мұндай буынның өткізгіш функциясы:

W(s) = e – τs

Тұрақты бірінші сегіз мəнді өте отырып, таза кешігуге сəйкес келетін 
 , уақытты белгілей жəне шығыс шаманы нолге қоя отырып келесі мəндерді
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енгіземіз.  Өсімшелерде  қисық  ұмтылыс  графигін  құрамыз  (бастапқы
координатқа келтірілген).

Сурет 3.21– Эксперименталдық нүктелер негізінде алынған өткізгіш
функцияның графигі

Қисықтың  өткізгіш  функциясы  бар  екінші  тəртіпті  периодтық  емес
буынының өту үрдісіне сəйкес келетінін болжай отырып

,                                          (3.7).

Өту үрдісін мына формуламен беруге болады

 ,

Мұндағы u=4 – кіріс əсер ету, ko – нысанның өту коэффициенті.
Графиктен көріп тұрғанымыздай нысанның өту коэффициентін 1,1тең

деп қабылдауға болады.

Есептеу қисығының   жəне экспериментальді қисық ұмтылыстың
жақындау жуықтауын қамтамасыз ететін тұрақты белгісіз Т1, Т2 бағасын,
сонай-ақ  ko нақтырақ мəнін  genfit(Vt,  Vy,  Vs,  F) функциясының көмегімен
алуға  болады.  Бұл  функция  Т  параметрлерінің  F функциясының
векторларын қайтарып береді, себебі ол F(t, Т1, Т2,..Тn) функциясының Vy,
Vt мəндерінің  жиынтығымен  берілген  кейбір  y(t)  функциясынан  орташа
квадраттық минималды ауытқу алады.

F функциясы символды түрде осы функциядан тұратын вектор түрінде
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берілуі  керек  жəне  Т  параметрлері  бойынша  оның  барлық  туынды

формулалары бойынша (  бойынша да , Т вектроына  алып бару).

Т0, Т1, Т2 параметрлерінің бастапқы жуықтау векторларын береміз де
genfit(Vt, Vy, Vs, F) функциясына хабарласамыз.

Т параметрінің векторын шығарамыз

 ,

Анықталған  Т  параметрлері  бар  функцияның есептелген  мəндерінің
векторы

Жəне бастапқы мен есептеу қисықтарының графигін құрамыз
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Сурет 3.22– Анатикалық əдіспен алынған өткізгіш функцияның
графигі

Өсімшелердегі нысанның өткізгіш функциясы іркілісті есепке алғанда
мына түрге ие болады:

 ,

мұндағы   =89.65 c,     =3.15 c.
Міне  осылай,   каналды  басқарудың  пайдалану  режимінде

динамикалық жүйенің өткізгіш функциясы мына түрде берілуі мүмкін

                        W0(s) =                                            (3.8)

Алынған  өткізгіш  функциясы1,245  тең  келетін  жəне  T1=89,65  мен
T2=3,15 уақытына тұрақты өткізгіштің нəтижелеуші коэффициенті  бар бір
шығысы мен бір кірісі бар екі бірізді біріккен инерциялық буыннан тұратын
басқару нысанның сипаттамасына сəйкес келеді.

ControlSystemToolboxSISO  (SingleInput/SingleOutput)  аспаптарының
графикалық  интерфейсі  автожуудың  тазарту  қондырғысын  қамтитын
бірмерзімдік  сызықты  (линеаризацияланған)  автоматтандырылған  басқару
жүйелерін синтездеуге жəне талдауға арналған. 

Онда динамикалық жүйені өткізгіш функциясын күшейткіш плюстер,
нөлдер жəне коэффициенттер  жиынтығы түрінде анықтайтын мəліметтер
типі бар. LTI (LinearTimeInvariant) - жүйесін бір шығысы мен бір кірісі бар
ZPK (zero-pole-gain) нысаны түрінде жасаушы синтаксис командалар.

 

ZPK([ ], [ ], K)
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,  – жүйенің нөлдер мəні, , – жүйенің плюстер мəні,

K – күшейткіш коэффициенті.
ZPK  функциясының  көмегімен  's'символды  айнымалы  жасалған

нұсқасы шынайырақ болып табылады, ол кейінірек (2) қатынасы түріндегі
өткізгіш функциясын анықтау үшін қолданылады. Мысалы: 

s = zpk('s'); W1 = (s+0.1)/(s^2)

командаларын орындаған соң ZPK типіндегі өткізгіш функциясының
түрін анықтайтын W1 айнымалысын жасау жүзеге асырылады:

   .

SISO-DesignToolграфикалық  интерфейсінің  жүктелуі   sisotool
командасы  немесе  “LaunchPad”  терезесінде  сəйкес  келетін  функциясын
таңдау арқылы жүзеге асырылады. 

Динамикалық жүйені тұрақтылыққа жəне авандық жобалау бойынша
зерттеу  жұмыстарын  орындау  үшін  View  мəзірінде  RootLocusEditor
редакторын  көру  үшін  RootLocus  (корневой  годограф)  тармағын  таңдау
қажет. SISO-DesignTool жоғарғы оң жағында (кнопка “+/–” ) кері  байланыс
типі  мен   АБЖ  құрылымдық  сұлбасын  ауыстыруға  болады.  МК  s7-300
қосылған  KMN-1  тетіктері  мен  адсорбциялық  кассеталары  бар
гидравликалық  каналда  теріс  кері  байланыстың  бары  болжанады,  оның
құрылымдық сұлбасы 3.23-суретте берілген.

Сурет 3.23–SISO-DesignTool графикалық интерфейсінің терезесі

MATLAB жұмыс  жасау  кеңістігінен  мəліметтерді  салу  үшін
“File/Import” мəзірін қолдану қажет,  осының нəтижесінде  ImportSystemData
диалог  пайда  болады.  Мəліметтерді  импорттау  кезінде  қаралып  жатқан
АБЖ-нің  сұлбасы  келісіп  шығуы  қажет.  ОК  тетігін  басқан  соң  экранда
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түбегейлі годограф интерфейсі пайда болады (сурет 3.24).

Сурет 3.24 – С(s) компенсация коэффициентінің мəнін анықтауға
мүмкіндік беретін түбегейлі годограф əдісінің SISO-Design Tool графикалық

интерфейсі

«Жүгіртпе»  арқылы  түбегейлі  годограф  бойымен  жорамал  осі  бар
бұталардың ұштасқан жеріне дейін қызыл меңзермен жүргіземіз, сонан соң
С(s)  терезесінде  Kкр  мəні  анықталады.  Сонымен қатар,  С  күшейтпесінің
коэффициент  мəнін  GUI-интерфейстің  жоғары  жағындағы  сəйкес  келетін
жолға енгізу кезінде де меңзердің жылжуы жүзеге асырылады.

Қарастырылып жатқан жағдай үшін   Kкр = 3.K кр мəні жорамал осьтің
түбегейлі годографын кесіп өтетін жорамал координатаға сəйкес келеді. Бұл
мəнді интерфейстің төменгі жағынан көруге болады немесе  “View/Closed-
Loop Poles” пункт мəзірін таңдау арқылы көруге болады.

Root  Locus  Editor  мен  күшейту  мəнінің  коэффициентін  қолдана
отырып  (мұнда  C  –  Current  Compensator),  ауыстырмалы  адсорбциялы
кассеталары  бар  гидравликалық  канал  жұмысының  тұрақтылығын
зерттейміз. 

K өзгеруі  кезінде  тұйық  жүйенің  динамикалық  жəне  жиілік
сипаттамасының өзгеруін  “Tools/Loop Responses”  мəзірін  қолдана отырып
бақылауға болады.

Осылай  тазарту  тұрақтылығын  зерттеу  бойынша  айтарлықтай
маңызды жұмыстардың орындалуының бірізділігін автожуу орындарындағы
операторлардың  ДЭЕМ-нда  келесі  алгоритм  бойынша  жүзеге  асыруға
болады:

1. Түбегейлі  годограф  əдісінің  теориясының  негізімен  танысуға
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болады.
2. Адсорбцияланып  жатқан  кассетаны  салудың  берілген  нұсқасына

сəйкес АБЖ құрылымдық сұлбасын анықтау.
3. MATLAB  6.5. жүйесін қосу
4. Кассетаны каналға салу бірізділігіне сəйкес zpk- нысанын құру
5. Алшақ тұрған Wp(s) жүйесінің нольдері мен плюс мəндерін анықтау
6. SISO-Design Tool қосып, түбегейлі годографты құру
7. Оператор  нұсқаулығына  сəйкес  түбегейлі  годографтың

бұталарының орналасуын талдау.
8. Тұйық  АБЖ-нің  тұрақсыздық  шарттарын  анықтау.   Kкр мен ω кр

анықтау
9. 0.5Kкр и 0.25Kкр сəйкес келетін плюс мəндерді анықтау
10. Kкр мен ω кр шамаларына жойылған нольдер мен плюстердің əсер

етуін талдау.
11. К=1  кезінде Wз(s) үшін  типтік  буындардың  жүзеге  асырылуы

түріндегі мəнін келтіру. Типтік буындар параметрлерінің мəнін көрсету.
12. Автоматтандырылған жүйені басқару жұмысын əрі қарай талдау

үшін ДК сəйкес келетін файлына жазба жүргізу.
Зерттеу  нəтижесінде  берілген жүйенің MatLab  6.5  программалық

құралдармен басқарылуы мен тұрақтылығы 3.25- суретте берілген.

Сурет 3.25 – MatLab 6.5 ПҚ жұмысының скриншоты мен оның SISO
қосымшасы

Басқару  нысаны динамикасы  өткізгіш  қызметтің  бөлгішпен  яғни
нақтырақ  айтар  болсақ  бөлгіштен  құралған  сипаттамалық  теңдеудің
түбірімен   анықталады.  Осылай  біздің  жағдайымызда  сипаттамалық
теңдеулердің  түбірі  «көлденең»,  сондықтан  сəйкес  келетін  өту   үрдісі
орнатылған болады.

Жоғарыда көрсетілгендей, автожуу ағындарын тазалаудың екі звенолы
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технологиялық тізбегін басқару динамикасы маңызды оңтайлы қасиетке ие,
нақтырақ  айтсақ  –  кассеталарды  ауыстыру  кезінде  каналдағы
көмірсутектердің секірмелі өзгерулеріне тазалау үрдісінің тұрақтылығының
жоғарылығы.

Үшінші тарау бойынша тұжырым 
Осылай,  автожуудағы  ағын  суларды  ауыстырмалы  адсорбциялы

кассеталары бар гидравликалық каналда көмірсутектерінен тазарту үрдісін
автоматты  басқару  технологиясы   KMN-1  тетігінің  мəліметтеріне  оңай
бапталады,  сонымен  қатар  берілген  шектеулерде  көмірсутектерінің
концентрациясын тұрақты түрде бір қалыпқа келтіреді.

Бөлім  бойынша  негізгі  зерттеу  нəтижелері  [131,134]  ғылыми
жариялымда келтірілген.

88



4  АВТОЖУУ  ОРНЫНДАҒЫ  ТАРТАЗАРТҚЫШ
КАНАЛДАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН БАСҚАРУДЫҢ СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ
МОДЕЛІ

Міне  осылай,  зерттеліп  жатқан  жұмысымызда  ұсынылған  жəне
зерттелген  алмалы  адсорбциялы  кассеталары  бар  гидравликалық  канал
түріндегі  тазартқыш  қондырғы  автожуу  орындарындарының  айналымды
сумен жабдықтау жүйелеріндегі басқарудың негізгі нысаны болып табылады
(сурет 4.1).

Сурет 4.1– Автожуу айналымын сумен қамтамасыз етудің негізгі
құрылғылары мен адсорбциялық алмалы кассеталы тазартқыш каналының

құрылымы

Зерттеліп  жатқан  жұмысымызда  ұсынылған  құрылымдағы  ақпа
суларды  тазарту  үрдісін  талдауды  автоматтандырылған  басқарудың  екі
режимді үрдісітерінде қарастыруға болады [135-137].

 Бірінші жағдайда, канал тұрақты режимде 2-3 адсорбциялы кассетаны
қолдану арқылы жұмыс жасайды да,  басқару алгоритмін өңдеу үшін кіріс
мəліметтері мыналар:

– кассеталардың орын тетіктері;
– таль орын тетіктері;
– сүзгіштік қабілеті берілген кассеталар саны;
– көмірсутектрінің деңгейін өлшеуге арналған KMN-1тетіктері;
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–  бағыттаушы штангамен жылжитын автоматтандырылған  тақтайша
талі.

Бұл  жағдайда  таль  жетегі  жұмыс істемейді,  таль  тетігі  құрылғының
алғашқы қалыпта тұрғанын көрсетеді.  Микробақылаушыға тазартылған су
құрамында  көмірсутегісінің  мүмкін  болған  деңгейі  туралы  нольдік
бағыттағы  KMN-1  дабылы  (сигналы)  келіп  түседі.  Бақылағыш  жүйедегі
жанып  тұрған  жасыл  көрсеткіш  (индикаторная)  лампасы  операторға
«тазарту құрылғысы жұмыс істейтіні» туралы хабар береді. Сорғының айдау
электроклапанының  жасыл  лампасы  оның  ашық  қалыпта  тұрғанын
көрсетеді. «Толықтыру» жасыл лампасы автожуу орнының техникалық суды
тұтынуы жинақтаушы бактың сырттан толықтырып жатқаны туралы сигнал
береді.

Екінші  жағдайда,  микробақылаушыға  көмірсутектерінің  мүмкін
болған  құрамының  жоғары  деңгейге  жетуі  туралы  оң  бағыттың  KMN-1
дабылы  (сигналы)  келіп  түседі.  Оператордың  пультінде  (құрылғысында)
«Қондырғы  адсорбциялы  кассетаның  ауыстырылуын  талап  етеді»  қызыл
лампасы  жанады.  Сорғының  айдау  электроклапанының  қызыл  лампасы
оның жабық қалыпта тұрғанын көрсетеді. «Толықтыру жоқ» қызыл лампасы
автожуу орнының техникалық суды тұтынуы жинақтаушы бактың сырттан
толықтырылмай жатқаны туралы сигнал береді.

SIMENS фирмасының микробақылаушыларының базасындағы басқару
алгоритмдерін  VMWARE WORKSTATION PRO ортасында  симуляциялық
модельдеу  үшін  берілген  программалық  қамтамасыздандыруды  ДК-ге
орнатсақ  жəне  орнатуды  (инсталляцияны)  лицензиялы  келісім  мен
құпиясөзді  есепке  ала  отырып  жүргізу  жеткілікті.  Windows  7  виртуалды
операциялық ортасында (Software)  программалық қамтамасыздандыру мен
(Hardware)  құрылғыларды  конфигурациялаудың  барлық  кезеңдерін
симуляциялау  мүмкіндігі  берілген  программалық  өнім  жұмысының
ерекшелігі  болып  табылады.   Алынған  (SIMENS  фирмасының
микробақылаушыларын  программалау  тілдерінің  біріннен  алынған)  STL
программалық  код  SIMATIC-тің  барлық  программалық  жəне  техникалық
мүмкіндіктерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

SIMATICPLCSIM  симуляторы  S7-300  конфигурацияланған
микробақылаушы станциясы үшін  тетіктерден алынып жатқан ақпараттарға
байланысты  орындаушы  механизмдер  көмегімен  басқару  үрдісін
көрнекілейді.

VMWARE  WORKSTATION  PRO  ортасында  симуляциялық
модельдеуді қолдану аванжобалаудың маңызды кезеңі болып табылады да,
нақты  басқару  нысанында  жартылай  өнеркəсіптік  сынақ  кезеңін  алдын
алады. Осы программалық қамтамасыздандыру кіріктірілген Scada-жүйелері
бар нақты заманауи өндірістік ТП АСБ енгізу мен жасау үшін тəжірибеде
кеңінен  қолданылады.  Төменде  Тазарту  каналын  басқарудың
автоматтандырылған жүйелерін жобалаудың қадамдық алгоритмі берілген.
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Сурет 4.2–Қадам 1.WINDOWS  7 виртуалды операциялық
ортасындағы SimaticManager

Сурет 4.3– 2 Қадам, қуат беру блогы мен сандық кірістері мен
шығыстары бар  PLCS7-312 үшін Hardware мен s7-300 жұмыс станциясын

конфигурациялау
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Сурет 4.4–3 Қадам. Автожууды басқару пультіндегі технологиялық
үрдісті индикациялау үшін қолданылатын кіріс жəне шығыс құрылғылардың

сипаттамасы, Software конфигурациялау

Сурет 4.5 – 4 Қадам. KMN -1 тетігінің басқаруында штаттық
режиміндегі тазарту қондырғысын басқару үрдісін симуляциялаудың

программалық коды
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4.1  Tiaportal  ортасында  s7-1200  МК  арналған  сынамалы
қондырғыны және симуляторды баптау

S7-1200  типіндегі  еркін  программаланатын  бақылаушы  (ЕПБ)  жаңа
жабдықпен түйіндескен программалардың симуляторларын қолданған кезде
микробақылаушы  мен  компьютер  жүйелерін  баптаудың  күрделірек
алгоритмдерін орындау керек. Берілген типтегі бақылаушының жетістіктері
көзге  көрініп  тұр,  ол  ЕПБ  S7-1200  SIMATIC  сериясының  модульдік
құрылымының ерекшелігімен байланысты.  Бұл сұрақтың нақтырақ жауабы
Siemens фирмасының техникалық құжаттарында берілген [138,139], берілген
ЕПБ сериясының түбегейлі ерекшелігін S7-300 салыстырып қысқаша айтар
болсақ,  қондырғының  программалық  қамтамасы  мен  коммутациялық-
электрлік  сұлбасын  өзгертпей  берілген  жүйедегі  «аппгрейдті»  жүзеге
асыруға болады. Бұл барлық ТП АБЖ бірігулері мен электрлік сұлбаларды
өзгертпей отырып, ЕПБ-ның программалық-аппараттық қамтамасын үздіксіз
жетілдіріп отыруға,  жаңа модельдерді,  кітапханалық қызметтерді  тағысын
т.б. қосуға мүмкіндік береді. 

Siemens  фирмасының  белгілі  жəне  жаңа  болып  табылатын
программалық өнімінің ерекшеліктеріне жүйені баптауға мүмкіндік беретін
төменде бірізді алгоритмдік жазбаны берейік.

Қадам1. TIA Portal –да жұмыс жасауды бастамас бұрын желі адресін
төменде көрсетілгендей көрсету қажет.

Адрестерді баптау кезінде қойылатын басты талап: 
1) компьютер адресі желідегі басқа құрылғының адресімен сəйкес 

келмеуі керек (ЕПБ, HMI т.б.)
2) адрестер бір желі ішінде болуы қажет (мысалы, 192.168.0.xxx)

Сурет 4.6 –Қадам 5. (TIA Portal >Әкімші құқығымен Қосу белгісінде
жүгіртпенің оң жағын басып) TIA Portal-ын əкімші құқығымен қосу қажет
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Сурет 4.7 –Қадам 6. TIA Portal- да жаңа жоба құрамыз

Сурет 4.8 –Қадам 7. Configure a device басу керек
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Сурет 4.9 –Қадам 8. Add new device таңдау керек, сосын Controllers >
SIMATIC S7-1200 > CPU > CPU 1214C DC/DC/DC > 6ES7-214-1AG40-0XB0

тізімінде Add төменде тетігін басу керек

Сурет 4.10 –Қадам 9. Қондырғылар түрі ашылады (Device overview)
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Сурет 4.11–Қадам 10.  Панельде Program blocks > Main [OB1]тізімінде
Project tree ашамыз. Программа құрамыз

Сурет 4.12 –Қадам 11. Жүгіртпенің оң жақ тетігінде PLC_1 [CPU
1214CDC/DC/DC] >Compile>Hardwareandsoftware (onlychanges) немесе

Hardware (rebuildall) басу
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Сурет 4.13 –Қадам 12. ЕПБ-ге құрастырылған программаны саламыз:
PLC_1 [CPU …] > Download to device > Hardware and software (only changes)

немесе Hardware configuration сосын Hardware and software (only changes)
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Сурет 4.14–Қадам13. Пайда болған терезеде PN\IE интерфейстипін,
Realtek қондырғысын (компьютер моделімен өндірген жеріне байланысты)

таңдаймыз, сосын Start search басамыз. Іздеу192.168.0.1 мекені бойынша
ЕПБ-ді табуы керек. Табылған ЕПБ-ді таңдаймыз да, Load басамыз
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Сурет 4.15–Қадам 14. Continue without synchronization

Сурет 4.16–Қадам 15. ЕгерNo action қызыл болып жанып тұрса, оның
үстіне басып Stop all таңдап аламыз. Сосын Load
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Сурет 4.17–Қадам 16. Соңында Start all қанат белгісін қойып, Finish
басамыз

Сурет 4.18 –Қадам 15. ЕПБ-ді тоқтату мен қосу тетігі жоғарыдағы
(Start CPU, Stop CPU) тетіктер панелінде орналасқан. Аппаратты симуляция

үшін шынайы уақытта Go online тетігін басу керек
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Сурет 4.19 –Қадам 18. Monitoring on/off тетігіне басу. Терезенің
атауындағы сары түске көңіл бөліңіздер, бұл ЕПБ қосылып тұрғанын

көрсетеді, сонымен қатар Project tree тегі жасыл дөңгелекшелерге де көңіл
бөліңіздер – бұл ЕПБ–дегі программа компьютердегі программамен сəйкес

келетінін көрсетеді. Симуляцияны тоқтату үшін Go offline тетігін басу қажет

Міне  осылай,  жұмысымызда  бар  болған  құрылғыларды  талдау
нəтижесінде  жаңа  тазалау  қондырғысы  ұсынылды,  бұл  қондырғыда
адсорбциялы кассеталардың ауыстыру үрдісі автоматтандырылған, сонымен
қатар техникалық судың сапасы KMN-1көмірсутектері  тетігінің көмегімен
бақыланатын  автожуулардың  технологиялық  үрдістерінің  симуляциялық
моделі  ұсынылды.Тетіктен  алынған  мəліметтер  автоматтандырылған
арқалық  кран  (таль)  көмегімен  автожуу  жұмысының  «тазартылған  суды
жинақтайтын  багтың  игеру»  режимін  «кезеңмен  ауыстыру»  режиміне
өткізеді.

Автожуу  кассеталар  ауысып  жатқанда  жинақтаушы  бактағы
техникалық су есеінен жұмыс жасайды.

Төртінші тарау бойынша тұжырым
S7-300  мен  S7-1200  микробақылаушыларға  əзірленген  модель,

алгоритм  мен  программа  автожуу  орындарының  жұмысын  басқаруды
автоматтандыруға мүмкіндік беріп, су құбырының ауыз суын пайдалануды
3-4 есеге дейін төмендетеді.

Кассеталарды  ауыстырудың  тиеу-түсіру  үрдісі  көмірсутектерін
ағындарда  сусымалы  материал  түрінде  кəдеге  жарамды  етеді,  сондықтан
оны болашақта пештің отыны түрінде пайдалануға да болады. 

Бөлім  бойынша  негізгі  зерттеу  нəтижелері  [135-138]  ғылыми
жариялымда келтірілген.
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ҚОРЫТЫНДЫ

АҚШ-ы,  Оңтүстік  Корея  елдері  жасаған  өз  өзіне  қызмет  ететін
автоматтандырылған  туннельдік  автожуу  Қазақстандағы  жағдайға
технологиялық  жақтан  қабілетсіз,  себебі  автокөліктің  ластануы  жайында
жүргізілген  зерттеулер  нəтижесі  ластанудың  жоғары  деңгейде  болып
отырғанын көрсетті.    Табыстылығы мен экологиялық қауіпсіздігі жағынан
тиімдірек  технология  –  көлікті  пресс-сорғы  көмегімен  қолмен  контактті
əдіспен  автожуу  технологиясын  қолданудың  оңтайлылығы  негізделген.
Ауыстырмалы адсорбциялы кассеталары бар айналымды сумен қамтамасыз
етуді  тазарту  каналымен  енгізу  отандық  автожуу  үшін  технологиясы
жағынан да, құрылымы, өндірістік алаңдары жағынан да жəне экологиялық
талаптар жағынан да тиімді. 

Жасалған  жұмыстың  нəтижесінен  келесі  негізгі  қорытындыларға
келуге болады:

–  үлкен тазарту құрылыстарында сорбциялы материалдарды кеңінен
қолдану  адсорбентті  өз  уақытында  ауыстыру  үшін  заманауи  тетіктердің
жəне  микропроцессорлы  есептеу  техникасының  құралдарын  пайдалануды
талап  ететін  фильтрлердің  адсорбциялы  өткізгіштігінің  жылдам  жойылу
себебіне байланысты  қиындағандығынын көрсетті;

– Алматы  қаласының  автожуу  орындарының  айналымын  сумен
қамтамасыз  етудің  микробақылаушылар  үрдістерімен  түйіндесетін  шағын,
технологиялық  жəне  экологиялық  таза  жүйелерімен  жабдықтау
мақсаттылығын  экономикалық  жəне  технологиялық  бағалау  жұмыстары
жүргізілді;

– микробақылаушылар  көмегімен  пешке  арналған  жанармайдың
сусымалы  түріндегі  өндірілген  сорбенттің  ауыспалы  кассетасын  кəдеге
жарату  үрдісін  құрылымдық,  əрі  программалық-аппараттық  басқаруға
мүмкіндік  беретін  айналымды  сумен  қамтамасыз  етудегі  тазартқыш
каналының жаңа құрылымы əзірленді; 

–  математикалық  модельдеудің   визуализациясы  мен  адсорбент
қабатында  көмірсуектерінің  жылдам өтіп  кетулерінің  динамикалық үрдісін
басқару алгоритмін,  кассеталарды ауыстыруды,  есептеуді  жүзеге  асыратын
MatLab  6.5,  3DsMax  жəне VMWARE  WORKSTATION  PRO ортасында
программалар əзірленді;

– сусымалы  материал  түрінде  автожуу  ағындарының  құрамындағы
мұнай өнімдерін кəдеге жаратудың экологиялық мəселесіне шешім түрінде
технология əзірленді; 

–  ауыстырмалы  адсорбциялы  кассеталы  тазартқыш  каналы  бар
айналымды сумен қамтамасыз етуді қолдану есебінен су құбырындағы ауыз
суын техникалық қажеттіліктерге пайдалану 70 % дейін төмендетілді.
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Диссертациялық жұмыстың  ғылыми нəтижелерін енгізген жайлы акт
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Диссертациялық жұмыстың  ғылыми нəтижелерін енгізген жайлы акт
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Қосымша В
Патенттік жаңалыққа дайындалған реферат
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Қосымша Г 
Программа фрагменті

//Модуль проекта
program Project1;
uses
  Forms,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {fmvvod},
  Unit2 in 'Unit2.pas' {fmmain},
  Unit3 in 'Unit3.pas' {fmdengi},
  Unit4 in 'Unit4.pas' {fmanimate},
  Unit5 in 'Unit5.pas' {fmAbout};
{$R *.RES}
begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(Tfmmain, fmmain);
  Application.CreateForm(Tfmvvod, fmvvod);
  Application.CreateForm(Tfmdengi, fmdengi);
  Application.CreateForm(Tfmanimate, fmanimate);
  Application.CreateForm(TfmAbout, fmAbout);
  Application.Run;
end.
// Модуль основной программы
unit Unit2;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  Menus, ExtCtrls, StdCtrls, printers;
type
  Tfmmain = class(TForm)
    MainMenu1: TMainMenu;
    mnufile: TMenuItem;
    mnuPrint: TMenuItem;
    mnuExit: TMenuItem;
    mnuAnimate: TMenuItem;
    mnuHelp: TMenuItem;
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Panel4: TPanel;
    GroupBox1: TGroupBox;
    ComboBox1: TComboBox;
    Edit1: TEdit;
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    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Button1: TButton;
    lbCish: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Label11: TLabel;
    Label12: TLabel;
    Label15: TLabel;
    Label16: TLabel;
    lb1: TLabel;
    lb2: TLabel;
    lb3: TLabel;
    lb4: TLabel;
    Label17: TLabel;
    lbmassa: TLabel;
    lbstoim: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label18: TLabel;
    Label19: TLabel;
    lb5: TLabel;
    lb6: TLabel;
    Button2: TButton;
    mnukurs: TMenuItem;
    Label13: TLabel;
    Edit2: TEdit;
    Label14: TLabel;
    Label20: TLabel;
    Label21: TLabel;
    Label22: TLabel;
    Label23: TLabel;
    Label24: TLabel;
    Label25: TLabel;
    Label26: TLabel;
    Label27: TLabel;
    Label28: TLabel;
    Label29: TLabel;
    Label30: TLabel;
    Label31: TLabel;
    Label32: TLabel;
    mnucasseta: TMenuItem;
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    mnucanal: TMenuItem;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Edit1Change(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure mnukursClick(Sender: TObject);
    procedure Edit2Change(Sender: TObject);
    procedure mnucassetaClick(Sender: TObject);
    procedure mnucanalClick(Sender: TObject);
    procedure mnuExitClick(Sender: TObject);
    procedure mnuPrintClick(Sender: TObject);
    procedure mnuHelpClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  fmmain: Tfmmain;
  stoim: real;
implementation
uses Unit1, Unit3, Unit4, Unit5;
{$R *.DFM}
procedure Tfmmain.Button1Click(Sender: TObject);
begin
fmvvod.showmodal;
label14.hide;
label20.hide;
label22.hide;
label24.hide;
label25.hide;
label21.hide;
label27.hide;
label29.hide;
edit2.hide;
label31.hide;
label13.hide;
edit1.text:='';
edit2.text:='';
end;
procedure Tfmmain.Button2Click(Sender: TObject);
var
cena: real;
edin: string;
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begin
try
cena:=strtofloat(edit1.text);
except
messagedlg('Неправильный ввод данных!',mtError,[mbOk],0);
exit;
end;
label14.show;
label20.show;
label22.show;
label24.show;
label25.show;
label21.show;
label27.show;
label29.show;
edit2.show;
label31.show;
label13.show;
if  cena<0  then  messagedlg('Введите  положительное  значение!',mterror,

[mbOk],0);
edin:=combobox1.Items[combobox1.Itemindex];
stoim:=cena*massa;
lbstoim.caption:=floattostrf(stoim,fffixed,5,2)+' '+edin;
if edin=combobox1.Items[0] then label32.hide;
if edin=combobox1.Items[1] then begin label32.show; 

label32.caption:='('+floattostrf(stoim*rus,fffixed,5,2)+' тенге)'; end;
if edin=combobox1.Items[2] then begin label32.show; 

label32.caption:='('+floattostrf(stoim*usa,fffixed,5,2)+' тенге)'; end;
if edin=combobox1.Items[3] then begin label32.show; 

label32.caption:='('+floattostrf(stoim*eur,fffixed,5,2)+' тенге)'; end;
end;
procedure Tfmmain.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
edit1.text:=stringreplace(edit1.text,'.',',',[]);
edit1.SelStart:=Length(edit1.text);
edit1.MaxLength:=12;
end;
procedure Tfmmain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
combobox1.itemindex:=0;
usa:=153;
rus:=5;
eur:=128;
end;
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procedure Tfmmain.mnukursClick(Sender: TObject);
begin
fmdengi.showmodal;
end;
procedure Tfmmain.Edit2Change(Sender: TObject);
var
q: real;
begin
edit2.text:=stringreplace(edit2.text,'.',',',[]);
edit2.SelStart:=Length(edit2.text);
edit2.MaxLength:=12;
try
q:=strtofloat(edit2.text);
except
messagedlg('Неправильный ввод данных!',mtError,[mbOk],0);
end;
if  edit2.text='-'  then  begin  messagedlg('Введите  положительное

значение!',mterror,[mbOk],0);
edit2.text:='0';
end;
q:=q*24*365;
label23.caption:=floattostrf(q,fffixed,8,3);
label26.caption:=floattostrf(q*massa/1000,fffixed,8,3);
label30.caption:=floattostrf(q*stoim,fffixed,8,2);
label31.caption:=combobox1.text;
end;
procedure Tfmmain.mnucassetaClick(Sender: TObject);
begin
fmanimate.show;
fmanimate.caption:='Кассета с адсорбентом';
fmanimate.mediaplayer1.filename:='123.avi';
fmanimate.mediaplayer1.open;
end;
procedure Tfmmain.mnucanalClick(Sender: TObject);
begin
fmanimate.show;
fmanimate.caption:='Канал';
fmanimate.mediaplayer1.filename:='kanal.avi';
fmanimate.mediaplayer1.open;
end;
procedure Tfmmain.mnuExitClick(Sender: TObject);
begin
close;
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end;
procedure Tfmmain.mnuPrintClick(Sender: TObject);
var
printtxt: textfile;
begin
printer.Canvas.Font.Name:='times new roman';
printer.Canvas.Font.Size:=14;
assignprn(printtxt);
rewrite(printtxt);
writeln(printtxt,'');writeln(printtxt,'');writeln(printtxt,'');writeln(printtxt,'');writel

n(printtxt,'');
writeln(printtxt,'                              Характеристика сточных 

вод:');writeln(printtxt,'');
writeln(printtxt,'                    Начальная концентрация  = 

'+fmvvod.edit1.text+' мг/л');
writeln(printtxt,'                    Концентрация проскока = '+fmvvod.edit4.text+' 

мг/л');
writeln(printtxt,'');
writeln(printtxt,'                              Результаты расчета:'); writeln(printtxt,'');
writeln(printtxt,'                    Цена 1 кг адсорбента - '+edit1.text+' 

'+combobox1.text);
writeln(printtxt,'                    Масса адсорбента для очистки 1 кубометра 

воды = '+fmmain.lbmassa.caption+' кг');
writeln(printtxt,'                    '+label28.caption+' '+lbstoim.caption+' 

'+label32.caption);
writeln(printtxt,'                    '+label21.caption+' '+label26.caption+' т');
writeln(printtxt,'                    '+label29.caption+label30.caption+' 

'+label31.caption);
closefile(printtxt);
end;
procedure Tfmmain.mnuHelpClick(Sender: TObject);
begin
fmAbout.showmodal;
end;
end.
//Модуль формы вводы параметров
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, ExtCtrls, Menus, Buttons;
type
  Tfmvvod = class(TForm)
    RadioGroup1: TRadioGroup;
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    Panel1: TPanel;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Edit3: TEdit;
    Edit4: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Label11: TLabel;
    ComboBox1: TComboBox;
    Label13: TLabel;
    Label14: TLabel;
    btOK: TButton;
    btclose: TButton;
    procedure Edit1Change(Sender: TObject);
    procedure Edit2Change(Sender: TObject);
    procedure Edit3Change(Sender: TObject);
    procedure Edit4Change(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure btOKClick(Sender: TObject);
    procedure btcloseClick(Sender: TObject);
    private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  fmvvod: Tfmvvod;
  massa: real;
implementation
uses Unit2;
{$R *.DFM}
procedure perechisel(vvod: tedit);
begin
vvod.text:=stringreplace(vvod.text,'.',',',[]);
vvod.SelStart:=Length(vvod.text);
vvod.MaxLength:=12;
end;
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procedure Tfmvvod.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
perechisel(edit1);
end;
procedure Tfmvvod.Edit2Change(Sender: TObject);
begin
perechisel(edit2);
end;
procedure Tfmvvod.Edit3Change(Sender: TObject);
begin
perechisel(edit3);
end;
procedure Tfmvvod.Edit4Change(Sender: TObject);
begin
perechisel(edit4);
end;
procedure Tfmvvod.FormActivate(Sender: TObject);
begin
edit1.SetFocus;
edit1.Text:='';
edit2.Text:='';
edit3.Text:='';
edit4.Text:='';
combobox1.itemindex:=0;
radiogroup1.ItemIndex:=0;
end;
procedure Tfmvvod.btOKClick(Sender: TObject);
var
Cish,ro,M,teta,Cpr,Va,vm,a: real;
begin
with fmmain do
begin
lbcish.show; 
label6.show; 
label7.show; 
label8.show; 
label5.show; 
label9.show; 
label10.show;
label11.show;
label12.show;
label15.show;
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label16.show;
label18.show;
label19.show;
groupbox1.Show;
end;
va:=0.0001;
fmmain.lb1.caption:=edit1.text;
fmmain.lb2.caption:=edit2.text;
fmmain.lb3.caption:=edit3.text;
fmmain.lb4.caption:=combobox1.text;
fmmain.lb5.caption:=radiogroup1.Items[radiogroup1.ItemIndex];
fmmain.lb6.caption:=edit4.text;
try
ro:=strtofloat(edit2.text);
m:=strtofloat(edit3.text);
Cish:=strtofloat(edit1.text)/(1000*m);
teta:=strtofloat(combobox1.text);
Cpr:=strtofloat(edit4.text)/(1000*m);
except
messagedlg('Неправильный ввод данных!',mtError,[mbOk],0);
exit;
end;
case radiogroup1.ItemIndex of
0: va:=0.0001;
1: va:=0.0002;
2: va:=0.0003;
3: va:=0.0004;
4: va:=0.0005;
end;
if  (cish<0)  or  (ro<0)  or  (m<0)  or  (cpr<0)  then  messagedlg('Введите

положительные значения!',mterror,[mbOk],0);
try
vm:=m/ro;
a:=teta*va/vm;
massa:=(cish-cpr)/a;
except
messagedlg('Недопустимые значения!',mterror,[mbOK],0);
exit;
end;
fmmain.lbmassa.caption:=floattostrf(massa,fffixed,2,3)+' кг';
close;
end;
procedure Tfmvvod.btcloseClick(Sender: TObject);
begin
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close;
end;
end.
// Модуль ввода курса валют
unit Unit3;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls;
type
  Tfmdengi = class(TForm)
    Label1: TLabel;
    Edit1: TEdit;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Edit2: TEdit;
    Button1: TButton;
    Edit3: TEdit;
    Button2: TButton;
    procedure Edit1Change(Sender: TObject);
    procedure Edit2Change(Sender: TObject);
    procedure Edit3Change(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  fmdengi: Tfmdengi;
  usa,rus,eur: real;
implementation
{$R *.DFM}
procedure perechisel(vvod: tedit);
begin
vvod.text:=stringreplace(vvod.text,'.',',',[]);
vvod.SelStart:=Length(vvod.text);
vvod.MaxLength:=12;
end;
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procedure Tfmdengi.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
perechisel(edit1);
end;
procedure Tfmdengi.Edit2Change(Sender: TObject);
begin
perechisel(edit2);
end;
procedure Tfmdengi.Edit3Change(Sender: TObject);
begin
perechisel(edit3);
end;
procedure Tfmdengi.Button1Click(Sender: TObject);
begin
try
usa:=strtofloat(edit1.text);
rus:=strtofloat(edit2.text);
eur:=strtofloat(edit3.text);
except
messagedlg('Неправильный ввод данных!',mtError,[mbOk],0);
exit;
end;
if  (usa<0) or  (rus<0) or (eur<0) then messagedlg('Введите положительные

значения!',mterror,[mbOk],0);
close;
end;
procedure Tfmdengi.Button2Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;
end.
//Модуль вывода анимации
unit Unit4;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  MPlayer, ComCtrls;
type
  Tfmanimate = class(TForm)
    Animate1: TAnimate;
    MediaPlayer1: TMediaPlayer;
  private
    { Private declarations }
  public
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    { Public declarations }
  end;
var
  fmanimate: Tfmanimate;
implementation
{$R *.DFM}
end.
//Модуль окна «О программе»
unit Unit5;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, ExtCtrls, jpeg;
type
  TfmAbout = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Label1: TLabel;
    Memo1: TMemo;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Button1: TButton;
    Label7: TLabel;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  fmAbout: TfmAbout;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TfmAbout.FormActivate(Sender: TObject);
var
  memory: TMemoryStatus;
begin
  GlobalMemoryStatus(memory);
  label5.Caption  :=  FormatFloat('#,###"  Mb"',  memory.dwTotalPhys  /

sqr(1024));
  label6.Caption := Format('%d %%', [memory.dwMemoryLoad]);
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end;
procedure TfmAbout.Button1Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;
end.
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