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Электртұзсыздандыру қондырғысы мұнайды еңдеуге 
дайындаудың алғашқы және негізгі сатысы болып табы- 

лады. Жобаның басты мақсаты - мұнайды су мен тұздар 

қоспасынан айыру - шикі мұнайдың тазалық дәрежесін 

аргтыру. Қондырғының басты ерекшелігі - электродегид- 

раторларды тұндырғыштарға ауыстыру.
Қондырғының технологнялық сызбасының 

классикалық баяндамасы.

Құрамынан жуатын су, деэмульгатор ж әне сілті 

шығарылған мұнай Н-1 сорғымен жылуалмастырғыш 

Т - 1 және бужылытқыш Т - 2 арқылы бірінші сатылы 
электрдегидраторына Э - 1 жіберіледі. Бұнда су мен 

тұздардың негізгі массасы (олардың болуы 8-10 есе азая- 

ды) шығарылады. Кейбір ЭЛОУ қондырғыларының Э - 1 

апдында термохимиялық саты болады. Э - 1-ден мұнай 

қайтадан өңделу үшін екінші сатылы электрдегидраторға 
Э - 2 келеді. Э - 2 апдында мұнайға қайтадан су беріледі 

[1]. Тұзсыздандыруға жұмсалатын судың жалпы 
мөлшері еңделетін мұнайдың 10 %-не тең болады. Кей- 

бір қондырғыларда таза су тұзсыздандырудың екінші 

сатысына ғана беріледі, ал бірінші сатының алдында 

мұнаймен екінші сатыда қолданылған жуатын сулар



араластырылады. Осылай тұзсыздандыруға жұмсалатын 
судың шығынын екі есе азайтуға болады.

Түэсыздаңдырылған мұнайЭ-2-дан жылуалмастырғыштан 
Т-1, тоңазытқыштан өтеді жөне тұэсыздандырылған мұнай 
резервуарларына беріледі. Электрдегидраторларда бөлініп 
алынған су мұнайбапгішке Е -1 крсымшатұну ұшін жіберіледі. 
Үсталған мұнай шикізатты сорғыға қайта жіберіледі, ал су 
өндірістік канализацняға жіберіледі жөне тазартылады.

серия Хилшко-биолагическам 13

Н-1,5 - сорғы; Т-1,2 - жылытқыш; Э-1 - бірінші 
сатылы электрсусыздандырғыш; Э-2 - екінші сатылы 
электрсусыздандырғыш; I - шикі мұнай; II-деэмульгатор; 
III- суды ағызу; IV- сілтілі суды беру; V- тұзсызданған 
және сусызданған мұнай; VI - канализацияға кететін су.
Сурет -  Электртуісыздандыру қондыргасыны к сызбанусқасы

Электродегидраторпар. Плассты судан айыру және су
- мұнай эмульсиясын ыдырату процесстері злектродегидра- 
торларца өткізіледі. Мұнай электродегидраторға төменнен 
өтіп, тесіктері бар құбыр арқылы таралады. Төменнен жоғары 
қарай көтеріл іп, шаятын су қабатынан, электродттар арқылы
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таралатын элекрлік өріс қабатынан өтіп сусызданады да, 
үстінгі коллекторлы құбыр арқылы шығады. Токтүріне қарай 
электрсщттар түрақты және айнымалы болады. Өндірісте 
қүрылымы жеңіл және тиімді әдіс оя - айнымалы ток әдісін 
қолдану бопыптабылады. Корпус пішімдері бойынша электро- 
дегидраторлар цилнндрлік, вертикал ды, гориэонтальды және 
сфералық болып бөлінеді. Ец тиімтілері - цилидл ік-горизон- 
тальды. Олар мұнайдың бірқалыпты өндіруімен бірге мұнай 
көтерілуініңеңминималды жилдамдығын қамтамасыз етеді. 

Мысалы сфералы ап параттард ы мұнай көтерілу жы лдамды ғы
- 3,5-5,6 м/саг, вертикальді целлиндрлік аппаратта - 2,2-4,3 
м/саг,ал горизонтальды целлиндрлік аппаратта-2,1 м/саг. 
Электрдегидраторлардагы кернудің мөлшері -22; 27,5; 33; 38,5; 

44 кВ. Ток трансформаторларьшың қуапы -40-50 кВт [2].

1 - мұнайды кіргізу құбыры; 2 - төменгі құбыр; 3
- төменгі электрод; 4 - жогаргы электрод; 5 - жогаргы 
қүбыр; 6 - тұзсыздандырылган мұнайды шыгару құбыры; 

7-өткізгіш изолятор; 8 - ілінгіш изолятор; 9 - суды 
шығаратын коллектор.

Сурет -  ЭГ типті горизонталды эжктрдегидратор 
Қондырғыға еңгізілген жалықтар.
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1) Терт Электродегидраторды 4 тұндырғышқа ауыстыру

Жаңа қондырғының негізі -түндырғыш болып табыл- 

ды. Осы түндырғышта вертикаль бойымен орналасқан 

бөлгіштер тобы орналасқан. Бөлгіш кереге көзді, тор- 
лы керілген беттерден жасалған. Бөлгіш 2 мүнай - су 
фазалардың айырылу беттеріне дейін ветикальды етіп 

орналасады да, су-мүнай эмульсиясының етуіне қарай 

еңіспен орналасқан. 2-ші бөлгіштің вертикалды бөлігі 

бітеу болып жасалған. Бөлгіштердің торлары бір - бірі- 
не сөйкес бүрылған болып келеді. Бөлгіштерден соң 
түндыргыштың жүмыс аумағын жабатын сүйықтықтың 
коалесциясына арналған пакет орналастырылған. 

Қондырғының қүрамындағы бір -біріне кіші радиус- 

тарымен орналастырылған кесілген қуыс конустары 
қондырылған қоспалушы бар. Қоспалаушы су мен 
мүнайды тасымалдайтын қүбырлармен және бөлгішке 
дейін орналасқан эмульсияны бөлетін коллектормен 

жалғанған. Техникалық нәтижеде жаңа қондырғы түзбен 

судан мүнайды неғүрлым сапалы дәрежеде айырады және 
түндырғыштың толықтай эмульсиямен толу режимінде 
жүмыс істеу мүмкіндігін береді.

Қондырғының жүмыс істеу принципі. Түзсыздандыру 

мен сусыздандыруға тиіс жылытылған мүнайды қүбыр 
арқылы қоспалауышқа тасымалдайды. Осында мүнай 

қүбыр арқылы келетін сумен интенсивті араласады. 
Су-мүнай эмульсиясы бір-біріне кіші радиустарымен 
орналастырылған кесілген қуыс конустары бар қондырғы 
арқылы өтіп, су мен мүнай тамшыларының араласуына 

және іріленуіне жол береді. Содан соң мүнайды эмульсия- 
ны тарататын 7-ші коллекторға жібереді. Эмульсия құбыр 
тесіктері арқылы өтіп, көптеген ағыстарды қүрайды. 
Осы ағыстар түндырғыш бөлімінде орналасқан судың 

көлемін кесіп өтеді. Тесіктерден шыққанда эмульсияның
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жіңішке ағыстары пайда болып, осында су мен мүнайдың 

айырылуы өтеді де, су түндырғыштың төменгі жағында 

қалып, мұнай үстіңгі жағында жиналады. Бөлгіш 2- 
нің эмульсияның кіруіне қарай еңіспен орнапасуы су 
тамшыларыный тоқтап қалып, су бөліміне қайтуына 
мүмкіндік береді де, мүнай келесі бөлімге өтеді. Келесіде 
су мен мүнай 3,4,5 - бөлгіштер арқылы өтеді. 4-ші бөлгіш 
тесіктерінің 3-ші мен 5- ші бөлгіш тесіктеріне байланыс- 

ты әртүрлі биіктікте орналасуы эмульсияның интен- 
сивті айырылуына мүмкіндік береді. Судан айырылғын 
(түндырылған) мүнайды қосымша деэмульсацияға жібе- 
реді. Деэмульсацияны мүнай коалесциясына арналған 6- 

шы пакет арқылы өткізеді. Осындағы мұнайды дайындау 
әдісі реагент - деэмульгаторлардың қолдануын қажет 
етпейді. Ең соңғы 8-ші бөлгіш су мен мүнайдың нақты 
бөлінуін қамтамасыз етеді. Мүнай 9-шы мүнай жинау 
коллектор қүбыры арқылы тұндырғыштан шығарылады. 
Су тұндырғыштан төменгі құбыр арқылы шығарылып 

басқа мақсаттар үшін пайдаға жаратылады [3].
Бөлгіш кереге көзді, торлы керілген беттерден 

жасалған.

Бөлгіш кереге көзді, торлы керілген беттерден 

жасалған.
Сурет -  Су імұнай эмульсиясын б«лтія тұндыргыш
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2)Деэмульгатордымүнайағысынақосуқондырғысының

еңгізу.
Құрылғы деэмульгаторды мұнай ағысына қосуда 

қолданылады. Мақсаты - деэмульғатордың мұнаймен 

араласуының дәрежесін қарқындату және гидравликалық 
кедергіні азайту. Қондырғы құрамына құбырмен бір 
білікте орналасқан конус тәрізді жасалған жанасу денесіне 
орнатылған форсунка-сепкіш орналастырылған. Жанасу 

дене конусының диаметрі ағыс бойымен өседі. Конус 
тәрізді жанасу денесіне орнатылған форсунка - сепкіш 
құрамындатангенциалды реагент (деэмульгатор) кіретін 

құбыр, спираль төріздес бағыттағаштар және сақина 

төріздес шығарушы тесік орналастырылған. Қондырғы 
қолданғандағы әсері - мұнай құрамында ылғылдың 
қалдықты мөлшері — 0,7% (масс.) деэмульгатордың 
үлестік шығыны - 27 г/м3 ал ағыс қысымы - 0,05 кгс/см2 

(қүрамында ылғылдың қалдықты мөлшері -1,5 % (масс.) 
деэмульгатордың үлестік шығыны — 32 г/м3 ал ағыс 
қысымы - 2 кгс/см2 болғанға қарағанда).

ЦефЮЯНОА
ЭнуМСиО

6
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Сурет -  Деэмульгаторды мұнай күрамына 
қосу қүрылгысынын сыібанұсқасы

3) Шаятын су ретінде мұнай кенінің суын қолдану

Жаңалық мұнай өндіру мен мұнайд ы тұзсыздандыру 

саласында қолданылады. Мұнай тұзсыздану дәреже 

көрсеткішін жоғарылатады. Жаңалықтың негізі -40-50°С 

температурада мұнай көлемінен 8-15% сумен қосып, бірін- 

ші электродегидраторға кіру жолында қосады. Шаятын су 

ретінде мұнай қабатының суын қолданады. Судың мине- 

ралдану көрсетекіші қанығу шегінен төмен болуы тиіс.

Жаңалықтың негізі. Суды тұзсыздан дырудың мақсаты
- тұздардан айырылу дәреже көрсеткішін ұлкейту. 

Қолданылып жүрген әдістер керек дәреже көрсеткішке 

әкелмейді. Жаңалық осы мәселені шешеді.
ТұзсыздандЫру кезінде су-мұнай эмульсиясын ша- 

ятын сумен қосып, тұзсыздандыруды электродегидра- 

торларда жүргізеді. Шаятын су ретінде тұщы су қажет 

деп есептеледі. Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей 

тұзсыздану дәрежесі шаятын су ретінде мұнай қабатының 

суын қолданғанда өседі. Өйткені қабаттық су мұнай 

тұріне жақын болып келеді де, онымен жақсы сыйысады 

және үлкен тығыэдыққа ие болады. Сонымен бірге ең 
басты процестің ең басты шарты ретінде - судың мине- 

ралдану көрсетекіші қанығу шегінен төмен болуы тиіс.
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Осы шарт орындалғанда су мұнай құрамындағы тұздарды 
жақсы сіңіреді.

Нәтижесінде мұнай құрамындағы тұздардың кон- 
цетрациясын керекті көрсеткішке дейін аралық электро- 
дегидратордан шыққанда жеткізуге болады. Жеткізілген 
тұзсыздандыру көрсеткіші бірнеше электродегидраторлар- 
ды қолданбай резерв құрамына қосуға мұмкіндік береді. 
Осыған байлынысты аппараттардың жұмыс істеу мерзімі 
өсіп, олаға кететін шығындар мөлшері гөмендейді. Ол 
электроэнергияны ұнемдеуге жағдай жасайды. Қабаттық 
суды қолдану қондырғыға бос оттегінің өтуіне жол бер- 
мейді де, коррозия жылдамдығын төмен детед і. Мұнайдан 
суды айыру процесін жылдамдатып, қабаттық суда мұнай 
құрамындағы тұздардың еру процесін қарқындатады.

Практикада қолданылудың мысалы.
Негізгі зерттеулер НГДУ “Джалильнефть” Дюсюмск 

қондырғысында жұргізілген. Онда Ромашкинск кен 
орнындағы кұкірттің көп мөлшердегі мұнайға жұргізілді. 
Қондырғы төрт 200 м3 көлемді тізбектей қосылған электро- 
дегидраторлармен жабдықталған. Қондырғы қуаттылығы 
3000тонна тәу ілігіне. Ромашкинск кен орнындағы қабаттық 
суыдыңтығыздығы -1012 кг/м3. Хлортұздарының концент- 
рациясы -120 000 мг/л. Химия - анал итикалық лаборатория- 
да жүргізі л ген суды тұздармен қанығу дөрежесіне арналған 
төжірибе зерттеулері көрсеткендей 100 мл қабаттық суға 
30 г кристаллдық натрий хлоридін қосып, араластырғанда 
15 минуттан кейін хлоридттер толық еріді. Сондықтан 
тұзсыздандыру технологиясында қолданылатын қабаттық 
су - қанықпаған ерітінді деген тұжырымға келеміз.

Су - мұнай эмульсиясындағы судың мөлшері 1,5%, 
температурасы - 50°С. Шаятын қабаттық судың шығыны
- 5 -тен 15 м3/ сағатына құрайды. Бұл көрсеткіш - мұнай 
көлемінің 8-15%-нетең. Жаңатұзсыдандыру адісі бойынша 

керекті көрсеткішке, яғни, мұнай құрамындағы тұздардың



қалдықты кон центрациясы н-300 міУл дейін жеткізу екінші 
электродегидратордан кейін жүзеге асты.

Шаятын су ретінде тұщы суды қолданғанда мұнай 
құрамындағы тұздардың қалдықты концентрациясын
- 300 мг/л дейін жеткізу төртінші электродегидратордан 
кейін жүзеге асты [4].

Жаңа өдіс бойынша тұзсыздандыру әдісі мұнайды 
тұзсыздандыру дөрежесін өсіреді. Дипломдық жобада 
қондырғының техника-экономикалық көрсеткіштері 
мен қоршаған ортаны қорғау және еңбек қәуіпсіздігінің 
ережелері берілген.

Қазіргі кезде мұнай өндеу зау ытына келеті н мұнай сапасы 
жакрарып келеді. Құрамындағы тұздар мен басқа қоспалар 
дәрежесі азакща. Сондықтан, электродегидраторлардың ор- 
нына түндырғыштар крлдану тиімді. Олар электр энергияны 
үнемдейді, сонымен қатар, суды ластайтын деэмульгаторды 
қажет етпейді. Сондықтан, бұл дипломдық жобада төрт 
электрдегидраторды төрт тұн ды рғышқа ау ыстырамыз. Шая- 
тын су регінде мұнай қабатының суын қолдану тиімділігінің 
бірнеше көрсеткі штері жағынан тиімді. Біріншіден - бұл адіс 
электрдегидраторлардың жаргысын ың жұмысын қажет етеді. 
Екіншіден - өдіс температу ра режимінің төмен болуына бай- 
ланысты энергияны үнемдейді және таза тұщы суды қажет 
етпейтіндіктен Қазақстандағы тұщы су қоры үнемделеді. Ол 
жаңа энергия үнемдеу мен экологияны қорғаудағы Қазақстан 
және алдынғы қатарлы елдер стратегиясына сөйкес келеді.
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Резюме
В спіатье описывается установка обессоливания 

и обезвоживания нефти с ишенением технологической 
схемы. А также пути решения технико-экономических 
и экологических проблем.
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