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АНОТАЦІЯ 

студентської наукової роботи «СВО-5» 

 

Основні результати роботи. У роботі проаналізовано організацію водно-

хімічного режиму (ВХР) першого та другого контурів атомних електричних 

станцій (АЕС), ВХР парогенератора ПГВ-1000 та розглянуто основні вимоги до 

якості теплоносія по забезпеченню надійної та безперебійної роботи 

енергоблоку. Описано технологічну схему систем спецводоочисток, їх 

призначення.  

Наведено та описано існуючу схему процесу обробки продувочних вод 

парогенератора ПГВ-1000 (СВО-5) на Хмельницькій АЕС (ХАЕС), правила та 

порядок експлуатації. Наведено короткий опис катіонітних фільтрів типу  

ФІПа-І та ФІПа-ІІ. 

Запропоновано провести заміну двох існуючих катіонітних фільтрів МКФ 

та ФІПа-ІІ-1,0-0,6 продуктивністю по 40 м3/год на ХАЕС на один катіонітний 

фільтр марки ФІПа-І-2,0-0,6 продуктивністю 80 м3/год, який завантажено 

фільтруючим матеріалом КУ-2-8, розрахувати експлуатаційні параметри 

кожного з фільтрів та провести порівняльний аналіз. 

Структура роботи: робота складається з 35 сторінок (основний текст – 

29 стор.), містить вступ, три розділи, висновки, список використаної літератури, 

додатки. При виконанні роботи було використано 14 літературних джерел.  

Ключові слова: атомна електрична станція, водно-хімічний режим, 

парогенератор, установка спецводоочищення, фільтри. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Основною задачею хімічного цеху атомних 

електричних станцій (АЕС) є організація процесів водопідготовки та контролю 

за водно-хімічними режимами (ВХР) роботи устаткування електростанцій.  

Водно-хімічний режим АЕС – це один з важливих факторів, що впливає 

на надійну та безпечну експлуатацію АЕС. ВХР повинен бути організований 

таким чином, щоб забезпечувалась цілісність устаткування енергоблоків. 

Тобто, необхідно підтримувати такі фізико-хімічні властивості теплоносія 

(води або пари), які би забезпечували мінімальну швидкість корозії 

пошкодження устаткування та утворення відкладень на їх поверхнях.  

Таким чином, дослідження процесу обробки продувочних вод 

парогенератора ПГВ-1000 на установці СВО-5 АЕС, розробка і впровадження 

на АЕС вдосконаленого ВХР, який забезпечить мінімізацію корозійних 

процесів з метою безпечної та надійної роботи парогенератора ПГВ-1000 є 

надзвичайно актуальним завданням.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалась за науковим напрямом кафедри теплоенергетики, теплових та 

атомних електричних станцій» Національного університету «Львівська 

політехніка» та за кафедральною науково-дослідною роботою «Дослідження 

ефективних заходів запобігання корозійних пошкоджень парогенераторів 

енергоблоків АЕС», зареєстрованої в УкрIНТЕІ за № 0118U001677. 

Мета роботи. Дослідження процесу обробки продувочних вод 

парогенератора ПГВ-1000 на установці СВО-5 Хмельницької АЕС (ХАЕС) 

шляхом заміни існуючих двох катіонітних фільтрів МКФ та ФІПа-ІІ-1,0-0,6 

продуктивністю по 40 м3/год на ХАЕС на один катіонітний фільтр марки   

ФІПа-І-2,0-0,6 продуктивністю 80 м3/год. 

Задачі дослідження: 

• дослідження впливу водно-хімічного режиму на безпечну та 

надійну роботу енергетичного обладнання; зв’язок ВХР з системою 

спецводоочистки СВО-5; 



5 
 

• дослідження процесу обробки продувочних вод парогенератора на 

установці СВО-5;  

• заміна існуючих фільтрів (механічного та катіонітного) на фільтр 

більшої продуктивності та розрахунок їх експлуатаційних 

параметрів; 

• виявлення шляхів зменшення експлуатаційних затрат шляхом 

проведення необхідних розрахунків та прийняття рішень по 

реконструкції діючої схеми та обладнання. 

Об’єктом дослідження є процес обробки продувочних вод 

парогенератора на установці СВО-5 Хмельницької АЕС. 

Предметом дослідження є розрахунок теплофізичних та техніко-

економічних параметрів фільтрів. 

Методи дослідження. У даній науковій роботі були використані 

теоретичні та розрахункові методи дослідження. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 

доповідались на таких конференціях:  

1. Лукащук Д. І., Коваленко Т. П. Вплив водно-хімічного режиму на 

безпечну та надійну роботу устаткування АЕС України // 77-а 

студентська науково-технічна конференція (Львів, жовтень 2019 року). – 

2019. – C. 97–99.  

2. Коваленко Т. П., Лукащук Д. І. Організація водно-хімічного режиму АЕС 

з метою безпечної та надійної роботи парогенератора ПГВ-1000 // 

Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях 

водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (Київ, 14–15 листопада 2019 р.). – 2019. – C. 137–138.  

3. Лукащук Д.І. Презентації учасників VIII Міжнародної літньої ядерної 

школи-2019 “Молодь і майбутнє атомної енергетики” (сертифікат). 

(https://www.slideshare.net/Ukrainian_Nuclear_Society/ss-156092892). 

https://www.slideshare.net/Ukrainian_Nuclear_Society/ss-156092892


6 
 

4. Лукащук Д. І., Коваленко Т. П. Дослідження корозійних пошкоджень 

теплообмінних труб парогенератора ПГВ-1000 АЕС // Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з галузі "Енергетика" : збірник тез 

доповідей, 25–26 березня 2020 року, Маріуполь. – 2020. – C. 4. 

(нагороджено дипломом ІІ ступеня). 

5. Коваленко Т. П., Лукащук Д. І. Підвищення ефективності роботи 

установки СВО-5 Хмельницької АЕС // Prospects and achievements in 

applied and basic sciences : abstracts of IV International scientific conference, 

Budapest, Hungary, 09–12 February 2021. – 2021. – C. 671–673. 

(індексується в Google Scholar). 

Результати роботи впроваджено у науково-дослідній роботі кафедри 

«Дослідження ефективних заходів запобігання корозійних пошкоджень 

парогенераторів енергоблоків АЕС» зареєстрованої в УкрIНТЕІ за 

№ 0118U001677 (01.07.2018–31.12.2022) та захищено бакалаврську 

кваліфікаційну роботу на відмінно.  

  

file:///C:/Users/tanus/Desktop/МЕТОДИЧКИ-2020/NonPArticlesEdit.aspx
file:///C:/Users/tanus/Desktop/МЕТОДИЧКИ-2020/NonPArticlesEdit.aspx
https://is.lpnu.ua/sciencelp/Research/NonPArticlesEdit.aspx?id=92484
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ВОДНО-ХМІЧНОГО РЕЖИМУ НА АЕС 

Одним із найважливіших факторів, які мають значний вплив на 

надійність, економічність і безпечність функціонування атомних електричних 

станцій (АЕС), є водно-хімічний режим (ВХР). Під ВХР електростанцій 

розуміють комплекс заходів, які передбачають очищення робочого середовища 

від солей та механічних домішок і видалення корозійно-активних газів та 

подальше повернення конденсату до парогенератора (ПГ) як живильної води. 

1.1. Організація ВХР першого контуру  

АЕС з водо-водяним енергетичним реактором (ВВЕР) мають двоконтурну 

теплову схему, яка включає в себе основний реакторний контур з певною 

кількістю допоміжних систем (очистки теплоносія, підживлення і 

розохолодження реактора, компенсатори об’єму, дренажі, газові комунікації), 

об’єднаних поняттям «перший контур», та парогенеруючий другий контур з 

парогенераторами і турбоустановками, аналогічними по конструкції тим, що 

встановлені на теплових електричних станціях (ТЕС) [1-3].  

Безпечне та економічне ведення основного технологічного процесу на 

АЕС забезпечується підтриманням оптимального водно-хімічного режиму в 

першому і другому контурах з врахуванням конструкцій і матеріалів реактора, 

парогенератора, іншого обладнання та особливості отримання теплової енергії 

в ВВЕР за рахунок енергії ділення ядер. Досвід експлуатації різних ВВЕР 

підтвердив правильність вибору і організації водно-хімічних режимів, систем їх 

підтримки та контролю.  

Водно-хімічний режим (ВХР) першого контуру ВВЕР-1000 є 

корегуючим. В якості коригувальних добавок в теплоносій вводять борну 

кислоту H3BO3, гідроокис калію KOH або гідроксид літію LiOH, аміак, 

гідразин-гідрат N2H4·2H2O. Важливим фактором, який визначає організацію 

експлуатації реакторів ВВЕР, є борне регулювання [3].  
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Водно-хімічний режим першого контуру повинен забезпечувати 

виконання наступних функціональних вимог [3]: 

• м’яке регулювання реактивності активної зони реактора;  

• придушення утворення окислювальних продуктів радіолізу при роботі 

реактора на потужності;  

• проектну корозійну стійкість конструкційних матеріалів обладнання та 

трубопроводів; 

• проектну корозійну стійкість оболонок тепловиділяючих елементів 

(ТВЕЛів) протягом терміну служби; 

• мінімізацію відкладів на поверхнях ТВЕЛів і теплообмінної поверхні ПГ; 

• мінімазацію накопичення активних продуктів корозії; 

• мінімальну кількість радіоактивних відходів; 

Виконання цих вимог забезпечується байпасною очисткою реакторної 

води з використанням іонітних фільтрів. Крім цього, придушення утворень 

продуктів радіолізу здійснюється підтримкою концентрації водню в межах 

допустимого діапазону значень за допомогою безперервного або періодичного 

дозування аміаку, який радіолітично розкладається з утворенням водню та 

азоту. 

1.2. Особливості ведення ВХР другого контуру на АЕС 

Одна з найважливіших задач водного режиму другого контуру АЕС з 

ВВЕР є боротьба з відкладами в парогенераторах. Процес утворення корозії на 

стінках теплообмінних трубок ПГ зображено на рис. 1.1. 

Другою важливою задачею водного режиму є зниження швидкості корозії 

всіх конструкційних матеріалів. При цьому допустима швидкість корозії 

визначає ресурс роботи обладнання, який залежить, в тому числі, і від 

концентрації продуктів корозії, які є основними домішками живильної води. 

Особливості ВХР визначають одночасне використання в другому контурі 

обладнання з перлітних сталей, аустенітної нержавіючої сталі і сплавів, що 

містять мідь, які володіють різною корозійною стійкістю в робочих 
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середовищах. 

Найбільш вразливим обладнанням 2-го контуру є ПГ, в якому, внаслідок 

випаровування котлової води, відбувається концентрування іоногенних 

домішок, які надходять з живильною водою. 

 

Рис. 1.1. Процес утворення корозії на стінках теплообмінних трубок ПГ 

ВХР другого контуру повинен забезпечувати: 

- мінімальну кількість відкладень на теплообмінній поверхні ПГ, в 

проточній частині турбін і в конденсатно-живильному тракті; 

- запобігання корозійних і корозійно-ерозійних пошкоджень 

конструкційних матеріалів ПГ, обладнання та трубопроводів; 

- мінімально досяжний об’єм скидів, які містять в собі концентрацію 

домішок, що не перевищує гранично-допустимої концентрації (ГДК) 

для водойм; 

- зниження загального солевмісту котлової води в парогенераторі і 

особливо вмісту хлоридів й сульфатів; 

- низький вміст кисню в конденсаті й живильній воді; 

- стабільне підтримування величини pH живильної води. 

Основні можливі джерела забруднення середовища 2-го контуру: 

- додаткова вода після хімводоочистки; 

- присмокти повітря через нещільності в вакуумній частині 
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конденсатного тракту; 

- присмокти охолоджуючої води через нещільності в конденсаторах 

турбіни; 

- протікання мережевої води в бойлерах тепломережі; 

- конденсат дренажних баків; 

- продукти корозії конструкційних матеріалів обладнання і 

трубопроводів другого контуру. 

Саме корозійні проблеми, неможливість підтримання оптимальних 

значень рН продувочної води ПГ і двофазних середовищ стали причиною 

пошуку альтернативних добавок для корекції величини рН в другому контурі 

як засоби продовження терміну служби парогенераторів. 

Корозійний стан ТОТ ПГ залежить від кількісного і якісного складу 

відкладів на них. Найбільш радикальним із існуючих на даний час методів 

запобігання корозійного зношування трубок ПГ є проведення періодичних 

хімічних промивок зі сторони другого контуру. Однак хімічні промивки 

парогенератора впливають на корозійний стан його конструкційних матеріалів, 

а також призводять до утворення значних обсягів важкопереробних рідких 

радіоактивних відходів, тому прийняття рішення про проведення має бути 

засноване на всебічному аналізі стану поверхонь ТОТ ПГ, їх питомої 

забрудненості і складу відкладів. 

Розроблені і реалізовані в останні роки заходи по вдосконаленню ВХР 

другого контуру гідроокисом літію, морфоліном, етаноламіном, поряд з 

підвищенням щільності конденсаторів турбін і вакуумної частини 

конденсатного тракту, впровадженням автоматичного хімічного контролю, 

можуть істотно вплинути на процес утворення відкладень на теплообмінних 

поверхнях ПГ.  

Морфолін володіє низькою корозійною агресивністю по відношенню до 

сплавів, які містять мідь. На відміну від гідразину, морфолін не розкладається 

при робочих параметрах другого контуру, та після отримання необхідної 

концентрації морфоліна в живильній воді його дозування зупиняється і 
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здійснюється періодично для заповнення втрат реагенту з протіканнями. В 

умовах герметичного 2-го контуру концентрація морфоліна витримується на 

стабільному рівні значний проміжок часу та не потребує додаткового 

дозування, в той момент, коли гідразин виводиться із тракту назавжди.  

Однак, в результаті термічного розкладання та окиснення морфоліну 

утворюються органічні кислоти – оцтова і мурашина, які не мають значного 

впливу на значення рН в продувочній воді ПГ. 

Етаноламін (ЕТА) – формула C2H7ON. Горюча рідина з різким аміачним 

запахом. З водою і спиртом змішується у всіх відношеннях. Добре розчинний в 

багатьох органічних розчинниках. При взаємодії з водою він підвищує її рН. 

Авторами роботи [4] було розглянуто введення водно-хімічного режиму 

другого контуру з дозуванням органічних амінів на АЕС з ВВЕР-1000. Також 

аналіз роботи СВО-5 при введенні морфолінового та етаноламінового ВХР 

показав наступне: 

- при роботі ниток СВО-5 в Н–ОН-формі спостерігається ефективна 

сорбція катіонів і аніонів; 

- при введенні морфолінового ВХР лімітуючим фактором тривалості 

фільтроциклів ниток СВО-5 є обмінна ємність аніоніту, при введенні 

етаноламінового ВХР – обмінна ємність катіоніту; 

- об’єм води, пропущений через СВО-5 при морфоліновому ВХР 

становив 70-110 тис.м3, при етаноламіному – 45-65 тис.м3, тобто в 1,7 

раз менше; 

- для збільшення тривалості фільтроциклів ниток СВО-5 в ЕТА ВХР 

доцільно збільшувати об’єм катіоніту, змінюючи завантаження одного 

аніонітного фільтру, а в морфоліновому режимі – навпаки. 

У статті П.М. Кузнєцова, А.Ю. Тихомирова [5] було проведено аналіз 

результатів експлуатації етаноламінового (ЕТА) водно-хімічного режиму (ВХР) 

другого контуру на енергоблоках №1-4 Рівненської АЕС, систематизовано та 

узагальнено дані контролю при дослідній та промисловій експлуатації ЕТА 

ВХР (2006-2016 рр.), дано оцінки стану парогенераторів, експлуатації систем 
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конденсатоочищення (ФЗД БЗУ) і очищення продувочної води парогенераторів 

(СВО-5) при підтриманні ЕТА ВХР. 

 

1.3. Технологічна схема установок спецводоочисток АЕС 

При спорудженні АЕС будь-яких типів приділяють значну увагу 

проблемам безпеки їх роботи і виключенню їх впливу на навколишнє 

середовище. Відомо, що АЕС неминуче є джерелами радіоактивних відходів – 

рідких, твердих і газоподібних. Джерелами рідких радіоактивних відходів є 

вода, яка використовується в циклі АЕС, і будь-які розчини, що застосовуються 

для матеріалів реакторного обладнання, дезактивації поверхонь приміщень 

АЕС [6, 7].  

Рідкі радіоактивні відходи і вода, що циркулює в реакторному контурі, 

подаються на спеціальні споруди для очищення вод від забруднюючих речовин, 

включаючи радіоактивні, з тим щоб сконцентрувати виділену активність і 

направити концентрат на зберігання в сховищі рідких відходів (СРВ). Такі 

установки називають спецводоочищенням (СВО).  

При експлуатації АЕС СВО відіграють одну з центральних місій в 

забезпеченні її безпечної роботи, тому є необхідною складовою в комплексі 

обладнання АЕС. Спеціальне водоочищення захищає реакторне обладнання від 

утворення відкладень, знижує інтенсивність корозії реакторних матеріалів, 

визначаючи тим самим надійність і економічність роботи обладнання станції в 

цілому [8]. 

Залежно від характеристик контурних і позаконтурних вод АЕС для їх 

обробки їм присвоюється відповідний номер. Основні системи очищення і 

зберігання радіоактивних середовищ і відходів АЕС включають [7]: 

1. СВО-1 – Систему байпасної очистки теплоносія 1 контуру (1ТС); 

2. СВО-2 – Систему очистки продувочної води 1 контуру (ТЕ); 

3. СВО-3 – Систему очищення трапних вод (TR); 

4. СВО-4 – Систему очистки води басейну витримки та баків аварійного 

запасу борної кислоти (TM); 
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5. СВО-5 – Систему очистки продувочної води парогенераторів (RY); 

6. СВО-6 – Систему регенерації борної кислоти (TD); 

7. СВО-7 – Систему очищення вод спецпральної (UG); 

8. Сховища рідких радіоактивних відходів (СРВ); 

9. Вузол реагентів. 

Устаткування спецводоочисток характеризується конструктивними 

особливостями, пов'язаними з радіоактивністю обробленого середовища, та 

вимогою підвищеної надійності. Умови його експлуатації повинні передбачати 

максимальну можливість механізації і автоматизації, у зв’язку з тим щоб можна 

було до мінімуму знизити вплив радіоактивного випромінювання на 

обслуговуючий персонал. 

Замкнуті контури для переробки організованих і неорганізованих 

протікань застосовують на АЕС з реактором ВВЕР-1000, структурна схема 

спецводоочистки якої наведена на рис. 1.2 [7].  

 

Рис. 1.2. Структурна схема спецводоочисток енергоблоку з ВВЕР-1000 

1 – охолоджувач організованих протікань першого контуру; 2 – дросель; 

3 – охолоджувач продувочної води  першого контуру; 4 – бак організованих 

протікань; 5 – бак регенераційних розчинів; 6 – охолоджувач продувки 
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парогенераторів; 7 – бак очищеної води; 8 – бак борвмісної води; 9 – бак 

трапних вод; 10 – вода спецпральні; 11 – контрольний бак; 12 – очищений 

борний конденсат; 13 – чистий конденсат; 14 – бак аварійного запасу бору;   

15 – басейн витримки; 16 – живильна помпа  17 – деаератор другого контуру; 

18 – деаератор підживлення 1 контуру;  19 – підживлювальна помпа; 

- - - чистий конденсат; -р- -регенераційні розчини; -Б- - борвмісна вода і 

концентрат 

СВО-1 на АЕС такого типу включена на байпасі головної циркуляційної 

помпи (ГЦП). Організовані протікання першого контуру та деяку кількість 

охолоджуючої реакторної води для виведення з неї борної кислоти очищають 

на СВО-2. Для очищення дезактивуючих та обмивальних вод власних потреб 

фільтрів призначена установка СВО-3, а для очистки води басейнів витримки та 

баків аварійного запасу бору – СВО-4. Продувочну воду парогенераторів, яка 

пройшла через розширювач та охолоджувач продувки очищають на СВО-5. 

Очищена вода збирається в баку чистого конденсату, звідки перекачується в 

деаератор другого контуру. 

Концентрат випарних апаратів СВО-3, що містить забруднений борний 

концентрат, проходить очистку на іонообмінній установці СВО-6, після чого 

накопичується в баках та по мірі необхідності подається на всмоктування 

підживлювальної помпи першого контуру.  

Скидні води спецпралень збираються в приймальному баку та 

переробляються в установці СВО-7, після чого направляються в контрольні 

баки для аналізу: якісна вода перекачується в бак чистого конденсату, а 

неякісна – в бак трапних вод. При підвищеному навантаженні СВО-3 частина 

трапних вод може перекачуватися також в СВО-7. При регенерації іонітних 

фільтрів СВО (крім фільтрів СВО-1) використовують баки регенераційних 

розчинів. На конденсатоочистці АЕС обробляють умовно чистий конденсат, 

проте регенераційні розчини збирають в баки, після контролю активності 

скидають для нейтралізації, або активні стоки перекачують в бак трапних вод. 

Вихідними для СВО можуть бути як малосольні води, так і достатньо 

концентровані розчини, що в більшості визначає вибір технології їх переробки.   
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТ, УМОВИ ТА МЕТОДИКИ  ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ  

НА УСТАНОВЦІ СВО-5 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 

2.1. Існуюча схема СВО-5  

З метою виведення з робочого середовища 2 контуру АЕС розчинних і 

нерозчинних домішок повинна проводитися продувка парогенераторів. 

Продувка – відбір котельної води з парогенераторів (ПГ) з метою очищення від 

катіонів водню, натрію, аніонів хлору та від механічних домішок. Відбір 

продувочної води на продувку проводиться з верхньої частини ПГ, з нижніх 

точок корпусу та з «кишень» петель, де можливе накопичення солей та накипу. 

Виведення продувочної води від кожного парогенератора повинно бути 

організоване таким чином, щоб забезпечувати вимір й контроль витрати 

продувочної води, виключаючи вплив продувки парогенераторів один на 

одного, як виняток забивання продувних ліній жужелем. 

При стаціонарному режимі роботи енергоблоку, дотриманні норм якості 

води другого контуру витрата безперервної продувки кожного парогенератора 

повинна становити не менше 0,5 % загальної паропродуктивності ПГ. 

Періодична продувка в стаціонарному режимі проводиться з витратою не 

менше 1 % загальної паропродуктивності парогенератора з періодичністю не 

менше 1 години. 

Система продувки парогенераторів забезпечує [8]: 

- дренування ПГ під час планово-попереджувального ремонту (ППР); 

- проведення гідравлічних випробувань ПГ; 

- проведення хімічної відмивки ПГ під час ППР; 

- підтримання якості котлової води ПГ відповідно до норм під час роботи 

на потужності; 

- контроль щільності трубного простору ПГ. 

СВО-5 АЕС призначена для очищення продувочної води ПГ від 

механічних і хімічних домішок з метою повернення цієї води в другий контур. 
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Показниками якості продувочної води, що лімітують величину продувки, є 

активність, твердість, вміст хлоридів і кремнієвої кислоти. 

На дросельно-регулюючих пристроях відбувається зниження тиску з 64 

до 8,2 кгс/см2. Вода перетворюється в пароводяну суміш. У розширювачах 

продувки відбувається відділення фаз, рідка фаза направляється на 

регенеративний теплообмінник продувки, потім на доохолоджувач продувки, 

де вода охолоджується перед подачею на СВО-5 і потім по чистій естакаді 

надходить на СВО-5. Пара з розширювача продувки надходить в колектор пари, 

що гріє деаератор. 

Очищена вода підігрівається в регенеративному теплообміннику 

продувки і повертається в турбінне відділення, звідки надходить у другий 

контур, щоб знову використовуватися для подачі в ПГ. 

Структурна схема системи СВО-5 на Хмельницькій АЕС представлена на 

рисунку 2.1 [7]. 

 

Рис. 2.1. Структурна схема системи СВО-5 на Хмельницькій АЕС: 

МКФ – механічний катіонітовий фільтр; КФ – катіонітний фільтр;  

АФ – аніонітний фільтр; ПЗМ – пастка зернистих матеріалів;   

ПВ – продувочний вентиль; БЗК – бак забрудненого конденсату;  

АХК – аналіз хімічного контролю. 
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Опис схеми СВО – 5 [7] 

На 1 блок ХАЕС передбачена одна нитка фільтрів, що складається із 

трьох самостійних іонообмінних ланцюгів 0RY (1RY, 2RY), системи очищення 

продувочної води ПГ і одна резервна нитка. Продуктивність кожної нитки 

системи становить 40 м3/год, а температура середовища 50 °С. 

Кожна нитка фільтрів включає в себе три фільтри: механічний, 

катіонітний і аніонітний фільтри та пастку зернистих матеріалів. Крім фільтрів 

до складу системи очищення продувочної води ПГ входить звичайний вузол 

збору і транспортування очищеної води в турбінне відділення, що включає в 

себе два баки очищеної води і чотири помпи очищеної води. 

Для підтримки реального рівня в баках очищеної води передбачені 

автоматичні регулятори. В результаті утворення дефектів в теплообмінних 

трубках, зварних швах, нещільностей у фланцевих з'єднаннях колекторів 1 

контуру парогенераторів можливе збільшення радіоактивності в продувочній 

воді, що надходить на очистку в систему RY. У цьому випадку дії персоналу 

повинні бути спрямовані на запобігання забруднення води 2 контуру. 

1) Фільтри для очистки продувочної води ПГ 

Механічний іонообмінний фільтр МКФ призначений для очистки 

продувочної води ПГ від зважених речовин, які представляють собою в 

основному продукти корозії конденсатно-живильного тракту другого контуру 

та катіонів Ca2+, Mg2+, Na+, NH4
+. МКФ являє собою зварну посудину 

вертикального положення, яка обмежена циліндричним кожухом, глибоко 

випуклими днищами та спирається на три опори. 

Фільтри, що слугують для очистки продувочної води від домішок мають 

наступні технічні характеристики: 

Механічний фільтр МКФ: 

Діаметр 2500 мм 

геометричний об’єм 14,6 м3 

робоча температура до 60 °С 

робочий тиск до 10 кгс/см2 
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фільтруючий матеріал БАУ (активоване вугілля) 

висота завантаження 1200 мм 

маса апарату 4000 кг 

Катіонітний фільтр ФІПа-ІІ-1,0-0,6:  

Діаметр 1000 мм 

геометричний об’єм 2,1 м3 

робоча температура середовища 40 °С 

гідравлічний випробувальний тиск  14,5 кгс/см2 

умовний тиск 10 кгс/см2 

фільтруючий матеріал катіоніт КУ-2-8 

висота завантаження 1500 мм 

маса апарату 1010 кг 

Аніонітний фільтр: 

Діаметр 1000 мм 

геометричний об’єм 2,1 м3 

робоча температура до 60 °С 

робочий тиск до 10 кгс/см2 

фільтруючий матеріал аніоніт марки АВ-17-8 

висота завантаження 1500 мм 

маса апарату 1105 кг 

2) Пастки зернистих матеріалів 

Призначені для вловлювання іоніту після фільтрів й контролю за станом 

дренажних систем, та мають наступні технічні характеристики: 

геометричний об’єм 0,21 м3 

робоча температура до 60 °С 

робочий тиск до 8 кгс/см2 

Продуктивність до 65 м3/год 

опір системи (Р) не більше 0,3 кгс/см2 

маса апарату 265 кг 

3) Баки очищеної води 
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Баки очищеної води призначені для збору очищеної води продувки ПГ з 

метою повернення її в другий контур та мають такі технічні характеристики: 

повний об’єм (робочий) 9,15 м3 

геометричний об’єм 8,0 м3 

температура середовища до 50 °С 

тиск вільний налив 

середовище нейтральне 

2.2. Опис катіонітних фільтрів типу ФІПа-І та ФІПа-ІІ  

Фільтри іонітні паралельнотечійні (для Н-катіонування й Na-

катіонування) і освітлювальні (механічні) застосовуються на водопідготовчих 

установках (ВПУ) ТЕС й АЕС і опалювальних, виробничих, виробничо-

опалювальних котельнях.  

Фільтри іонітні (ФІПа-I й ФІПа-II) призначені для пом'якшення і 

хімічного знесолення природних вод (вода, що обробляється проходить через 

шар катіоніту, поміщеного в фільтр) в якості I і II ступенів обробки. 

Фільтри освітлювальні (однокамерні ФОВ) призначені для освітлення 

(видалення зважених домішок різного ступеня дисперсності) природних вод 

шляхом пропуску їх через шар зернистого фільтруючого матеріалу. 

Іонітні та освітлювальні (механічні) фільтри являють собою вертикальні 

однокамерні апарати, що складаються з корпусу, нижнього і верхнього 

розподільних пристроїв, трубопроводів, запірної арматури, пробовідбірних 

пристроїв та фільтруючого завантаження. Фільтри діаметрами корпусів 1400 

мм виготовляються з внутрішнім трубопроводом. 

Корпус фільтра - циліндричний, зварний з листової сталі, з еліптичними 

штампованими верхнім і нижнім днищами. Корпус Н-катіонітних фільтрів має 

фланцевий роз'єм посередині корпусу, що дозволяє наносити антикорозійне 

покриття внутрішніх поверхонь при монтажі. 

Корпуси Na-катіонітних і освітлювальних фільтрів виготовляються без 

фланцевого роз'єму. 
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Верхній розподільний пристрій МКФ, являє собою відбійний щиток і 

призначений для гасіння енергії потоку води, що надходить на обробку. 

Верхній розподільний пристрій іонітних фільтрів, являє собою глухий 

перфорований колектор з поліетилену і призначений для підведення вихідної 

води, регенераційних розчинів і відведення розпушуючої води. 

Нижній розподільний пристрій призначений для рівномірного збору 

обробленої води, регенераційних розчинів і відмивальної води, а також 

рівномірного розподілу по перетину фільтру розпушуючої води. До нижнього 

днища приварені три опори для установки фільтру на фундамент. 

Для завантаження фільтруючим матеріалом фільтрів діаметром 1000 та  

1400 мм у верхній частині корпусу і для вивантаження в нижній частині 

корпусу передбачені патрубки. Для фільтрів діаметром 2000 мм в верхній 

частині корпусу – овальний лаз, для вивантаження в нижній частині корпусу – 

патрубок. 

Завантаження і вивантаження, фільтруючим матеріалом рекомендується 

проводити гідравлічним способом. 

Трубопроводи й арматура, розташовані по фронту фільтрів, дозволяють 

здійснювати підведення до фільтру і відведення з нього всіх потоків води і 

регенераційних розчинів в процесі експлуатації. Пробовідбірний пристрій 

розміщується по фронту фільтрів і складається з трубок, з'єднаних з 

трубопроводами якими подається оброблена вода, вентилів і манометрів, що 

показують тиск до і після фільтрів. Пробовідбірні трубки і трубка повітрянника 

виведені в збірник води, злив з якого здійснюється в безнапірний дренаж. 

Фільтри розраховані на експлуатацію в приміщенні при температурі 

навколишнього середовища не менше 5 °С та температурі фільтруючої води не 

більше 40 °С. В якості іонообмінного матеріалу в іонітних фільтрах 

застосовується сульфовугілля марки СК-1, синтетичний катіоніт марки КУ-2-8 

тощо. 

На рисунку 2.2. зображений механічний фільтр системи СВО-5, який 

використовується на ХАЕС. 
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Рис 2.2. Схема механічного фільтру системи СВО-5 на ХАЕС: 

1 – корпус; 2, 3 – верхній і нижній розподільний пристрої;  

4 – збірний колектор для обробки води; 5 – перепускні труби;  

6 – фільтруюче завантаження; 7 – бетонна подушка 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА КАТІОНІТНОМУ 

ФІЛЬТРІ СИСТЕМИ СВО-5 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 

У даній роботі запропоновано провести заміну двох існуючих катіонітних 

фільтрів МКФ та ФІПа-ІІ-1,0-0,6 продуктивністю по 40 м3/год на один 

катіонітний фільтр марки ФІПа-І-2,0-0,6 (додаток 1), який завантажений 

фільтруючим матеріалом КУ-2-8, та розрахувати як зміняться параметри 

роботи кожного фільтру, й провести порівняльний аналіз [9-14]. 

Технічні характеристики одноступеневого фільтру марки ФІПа-І-2,0-0,6:  

Умовний діаметр 2000 мм 

Номінальна продуктивність 80 м3/год 

Робочий тиск води Рр 0,6 МПа 

Пробний гідравлічний тиск Рпр 0,9 МПа 

Температура робочого середовища 40 °С 

Висота завантаження катіоніту 1900 мм 

Об’єм фільтруючого матеріалу 5,97 м3 

Маса засипного матеріалу 5,6 т 

Маса фільтру в комплекті 2670 кг 

Розрахункову площу фільтру знаходимо за формулою: 

f = 
πD2

4
, м2,                                                  (3.1) 

де D - діаметр фільтру (задано), м. 

f1 = 
π∙2,52

4
= 4,909 м2, 

f2 = 
π∙12

4
 = 0,785 м2, 

f3 = 
π∙22

4
 = 3,142 м2. 

Об’єм катіоніту, який залежить від розрахункової площі фільтру f та 

висоти шару катіоніту h визначається за формулою: 
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Vk = f∙h, м3                                                         (3.2) 

Vk1= 4,909∙1,2 = 5,891 м3, 

Vk2 = 0,785∙1,5 = 1,178 м3, 

Vk3 = 3,142∙1,9 = 5,97 м3. 

Рівноважна обмінна ємність катіоніту знаходиться за формулою: 

Eр= (1 – kз)Eп, 
г-екв

м3
,                                             (3.3) 

де Еп – повна обмінна ємність катіоніту, г-екв/м3; kз – коефіцієнт заповнення 

іоніту іонами Н+. 

Eр1= (1 – 0,1)∙500 = 450 
г-екв

м3
, 

Eр2 = (1 – 0,1)∙1600 = 1440 
г-екв

м3
,  

Eр3 = (1 – 0,1)∙2100 = 1890 
г-екв

м3
.  

Знаходимо висоту захисного шару за формулою: 

h
'
 = 0,11W1/2∙d

2
log Cкат, м,                                      (3.4) 

де W – швидкість фільтрування при прямоточному іонуванні, м/год; d – 

середній діаметр зерен катіоніту, мм; Скат – сумарна концентрація катіонів, г-

екв/м3. 

h1
'
 = 0,11∙8

1
2∙0,82 log 2,6 = 0,0826 м, 

h2
'
 = 0,11∙8

1
2∙0,82 log 7,8 = 0,1776 м, 

h3 
'

= 0,11∙8
1
2∙0,82 log 9,4 = 0,1938 м. 

Робоча обмінна ємність ступеня катіонування при питомій витраті 

кислоти та твердості вихідної води визначається за виразом:  

Eроб = kефEр (1–(1–б)
h

'

h
) , 

г-екв

м3
,                             (3.5) 

де kеф – коефіцієнт ефективності регенерації; б – коефіцієнт неповноти 

використання обмінної ємності захисного шару. 

Eроб1 = 0,85∙450∙ (1–(1 – 0,35)∙
0,0826

1,2
)  = 365,4 

г-екв

м3
, 
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Eроб2 = 0,85∙1440∙ (1–(1 – 0,35)∙
0,1776

1,5
)  = 1129,8 

г-екв

м3
, 

Eроб3 = 0,85∙1890∙ (1–(1 – 0,35)∙
0,1938

1,9
)  = 1499,9 

г-екв

м3
. 

Число регенерацій фільтру протягом доби знаходимо за формулою: 

n = 
Q(Hвих – Ност)1000∙24

VkaEроб

,                               (3.6) 

де Q – продуктивність Н-катіонітного фільтру, м3/год; Нвих – загальна твердість 

води, що поступає на фільтр, г-екв/л; Ност – твердість фільтрату після 

катіонування, г-екв/л; Vk – об’єм катіоніту, м3; а – кількість робочих фільтрів, 

шт. 

n1 = 
40∙(0,002 – 0,0002)∙1000∙24

5,891∙1∙365,4
 = 0,80, 

n2 = 
40∙(0,006 – 0,0002)∙1000∙24

1,178∙1∙1129,8
 = 4,18, 

n3 = 
80∙(0,009 – 0,0002)∙1000∙24

5,97∙1499,9
 = 1,89. 

Витрата 100%-ї кислоти на одну регенерацію визначається за формулою: 

Q
k
 = 

EробWkVk

1000
, кг,                                                (3.7) 

де Wk – питома витрата кислоти, г-екв/л. 

Q
k1

 = 
365,4∙5,891∙0,1

1000
 = 215,3 кг, 

Q
k2

 = 
1129,8∙1,178∙0,1

1000
 = 133,09 кг, 

Q
k3

 = 
1499,9∙5,97∙0,1

1000
 = 895,44 кг. 

Стехіометрична витрата 100%-ї кислоти на одну регенерацію 

визначається: 

Q
ск

 = 
EробVkq

ск

1000
, кг,                                              (3.8) 

де qск – питома стехіометрична витрата кислоти, г-екв/м3. 
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Q
ск1

 = 
365,4∙5,891∙30

1000
 = 64,58 кг, 

Q
ск2

 = 
1129,8∙1,178∙30

1000
 = 39,93 кг, 

Q
ск3

 = 
1499,9∙5,97∙30

1000
 = 268,6 кг. 

Залишок кислоти після регенерації: 

β = Q
k
 – Q

ск
,                                                      (3.9) 

β
1
 = 215,3 – 64,58 = 150,72, 

β
2
 = 133,09 – 39,93 = 93,16, 

β
3
 = 895,44 – 268,63 = 626,81. 

Витрату сильного розчину кислоти на одну регенерацію знаходимо за 

формулою: 

Q
сил

=
Q

k
100

1000Cсилρ
рк

, м3,                                            (3.10) 

де ρрк – густина 4%-го розчину кислоти при 20 °С, т/м3; Cсил – концентрація 

сильного розчину кислоти, %. 

Q
сил1

 = 
215,3∙100

1000∙1,84∙94
 = 0,12 м3, 

Q
сил2

 = 
133,09∙100

1000∙1,84∙94
 = 0,08 м3, 

Q
сил3

 = 
895,44∙100

1000∙1,84∙94
 = 0,52 м3. 

Витрата технічної  кислоти на регенерацію фільтра першого ступеня 

визначається за формулою: 

Q
тк

 = 
Q

k
100na

Cсил

,
кг

добу
,                                             (3.11) 

Q
тк1

 = 
215,3∙100∙0,80∙1

94
 = 183,23

кг

добу
, 

Q
тк2

 = 
133,09∙100∙4,18∙1

94
 = 591,83

кг

добу
, 
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Q
тк3

 = 
895,44∙100∙1,89∙1

94
 = 1800,41

кг

добу
. 

Витрату води на регенерацію Н-катіонітного фільтру, яка складається із:  

- витрати води на розпушуючу промивку знаходимо за виразом: 

Q
розп

 = 
if60t

1000
,м3,                                                 (3.12) 

де і – інтенсивність розпушувальної промивки, л/(м2*с); t – час розпушування 

фільтру, год. 

Q
розп1

 = 
3,5∙4,909∙60∙0,5

1000
 = 0,515 м3, 

Q
розп2

 = 
3,5∙0,785∙60∙0,5

1000
 = 0,082 м3, 

Q
розп3

 = 
3,5∙3,142∙60∙0,5

1000
 = 0,323 м3. 

- витрати води на приготування регенераційного розчину: 

Q
рег

 = 
Q

k
100

1000Cрегρрег

, м3,                                            (3.13) 

де ρрег – густина регенераційного розчину при 20 °С, т/м3; Cрег – концентрація 

регенераційного розчину, %. 

Q
рег1

 = 
215,3∙100

1000∙4∙1,01
 = 5,33 м3, 

Q
рег2

 = 
133,09∙100

1000∙4∙1,01
 = 3,29 м3, 

Q
рег3

 = 
895,44∙100

1000∙4∙1,01
 = 22,16 м3. 

- витрати води на відмивання катіоніту від продуктів регенерації: 

Q
від

 = Vkq
від

, м3,                                                (3.14) 

де qвід – питома витрата відмивальної води, г/г-екв. 

Q
від1

 = 5,891∙5 = 29,46 м3, 

Q
від2

 = 1,178∙5 = 5,89 м3, 

Q
від3

 = 5,97∙5 = 29,85 м3. 
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Витрата води на одну регенерацію катіонітного фільтру з врахуванням 

використання відмивальних вод на розпушуючу промивку знаходиться за 

формулою: 

Q
в.р

 = Q
розп

+ Q
рег

+ Q
від

, м3,                                      (3.15) 

Q
в.р1

 = 0,515 + 5,33 + 29,46 = 35,31 м3, 

Q
в.р2

 = 0,082 + 3,29 + 5,89 = 9,26 м3, 

Q
в.р3

 = 0,323 + 22,16 + 29,85 = 52,33 м3. 

Витрата води на одну регенерацію Н-катіонітного фільтру з врахуванням 

використання відмивальних вод на розпушуючу промивку протягом доби: 

Q
доба

 = Q
в.р

n, 
м3

добу
,                                                    (3.16) 

Q
доба1

 = 35,31∙0,80 = 28,25
м3

добу
, 

Q
доба2

 = 9,26∙4,18 = 38,71
м3

добу
, 

Q
доба3

 = 52,33∙1,89 = 98,9
м3

добу
. 

Кількість обробленої води за фільтроцикл визначається за формулою: 

Q
обр

 = 
VkEроб

1000Hвих

, м3                                                    (3.17) 

Q
обр1

 = 
5,892∙365,4

0,002∙1000
 = 1076,47 м3, 

Q
обр2

 = 
1,178∙1129,8

0,006∙1000
 = 221,82 м3, 

Q
обр3

 = 
5,97∙1499,9

0,009∙1000
 = 994,93 м3. 

Час роботи фільтру при заданій продуктивності знаходимо за 

співвідношенням: 

τ = 
Q

обр

Q
, год                                                     (3.18) 
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τ1 = 
1076,47

40
 = 26,91 год, 

τ2 = 
221,82

40
 = 5,55 год, 

τ3 = 
994,93

80
 = 12,44 год. 

Розрахункові параметри катіонітного фільтру ФІПа-ІІ-1,0-0,6 і ФІПа-І-

2,0-0,6, який завантажений катіонітом КУ-2-8 та порівняння з параметрами 

механічного фільтру, що завантажений матеріалом БАУ наведено в додатку 2. 
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ВИСНОВКИ 

 

У даній науковій роботі було проведено дослідження процесу обробки 

продувочних вод парогенератора ПГВ-1000 на установці СВО-5 Хмельницької 

АЕС. 

У першому розділі розглянуто організацію водно-хімічного режиму 

першого та другого контурів, ВХР парогенератора, та основні вимоги до якості 

теплоносія енергоблоку. Наведено опис структурної схеми спецводоочисток 

енергоблоку з ВВЕР-1000, їх призначення.  

У другому розділі розглянуто існуючу схему СВО-5 на Хмельницькій 

АЕС, її склад, правила та порядок експлуатації. Наведено короткий опис 

катіонітних фільтрів типу МКФ, ФІПа-І та ФІПа-ІІ. 

У третьому розділі запропоновано провести заміну двох існуючих 

катіонітних фільтрів МКФ та ФІПа-ІІ-1,0-0,6 продуктивністю по 40 м3/год 

ХАЕС на один катіонітний фільтр ФІПа-І-2,0-0,6 продуктивністю 80 м3/год, 

який завантажено фільтруючим матеріалом КУ-2-8, розраховано експлуатаційні 

параметри кожного з фільтрів та проведено порівняльний аналіз (Додаток 2). 

Розрахунок показав, що перевагами встановлення фільтру ФІПа-І-2,0-0,6 є 

зменшення габаритних розмірів водопідготовчої установки (ВПУ) та часу 

роботи фільтру при заданій продуктивності, зменшення кількості робочого 

персоналу та робочої сили людини, а отже і зменшення матеріальних та 

капітальних затрат.  
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ДОДАТОК 1

 

Повздовжній та поперечний перерізи катіонітного фільтру  

марки ФІПа-І-2,0-0,6: 

А – підвід вихідної та відмивальної води; Б – відвід обробленої води;  

В – підвід регенераційного розчину; Г – підвід розпушуючої води; Д, Е – 

гідравлічне завантаження; Ж – відвід регенераційного розчину, відмивальної 

води та першого фільтрату; И – відвід розпушуючої води; К – підвід 

стисненого повітря; Л – пробовідбірники; М – відвід повітря 
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ДОДАТОК 2 

Показники ефективності експлуатації фільтру ФІПа-І-2,0-0,6  

та кітіонітних фільтрів, існуючих на ХАЕС 

№ 

з/п 
Розрахунковий показник Позн. 

Одиниця 

вимір. 

МКФ 

БАУ 

ФІПа-ІІ-

1,0-0,6 

КУ-2-8 

ФІПа-І-

2,0-0,6 

КУ-2-8 

1 
Продуктивність катіонітного 

фільтру 
Q м3/год 40 40 80 

2 
Швидкість фільтрування при 

прямоточному іонуванні 
W м/год 

при Hвих від 5...10 мг-екв/л, 

приймаємо 8 

3 Діаметр фільтру D мм 2500 1000 2000 

4 Розрахункова площа фільтру f м2 4,909 0,785 3,142 

5 Кількість робочих фільтрів a шт. 1 1 1 

6 Висота шару катіоніту h м 1,2 1,5 1,9 

7 Об’єм катіоніту Vk м3 5,891 1,178 5,97 

8 
Загальна твердість води, що 

поступає на фільтр (прийнято) 
Нвих г-екв/л 0,002 0,006 0,009 

9 
Сумарна концентрація катіонів 

(задано) 
Скат г-екв/л 0,0026 0,0078 0,0094 

10 
Твердість фільтрату після 

катіонування (задано) 
Ност г-екв/л 0,0002 0,0002 0,0002 

11 Питома витрата кислоти Wk г-екв/л 
при Hвих від 5...10 мг-екв/л, 

приймаємо 0,1 

12 Повна обмінна ємність катіоніту Еп г-екв/м3 500 1600 2100 

13 
Коефіцієнт заповнення іоніту 

іонами Н+ kз - 0,1 0,1 0,1 

14 
Рівноважна обмінна ємність 

катіоніту 
Ер г-екв/м3 450 1440 1890 

15 Середній діаметр зерен катіоніту d мм 0,8 (приймаємо з 0,315...1,25) 

16 Висота захисного шару h’ м 0,0826 0,1776 0,1938 

17 

Коефіцієнт неповноти 

використання обмінної ємності 

захисного шару 

б - 0,35 (приймаємо з 0,35...0,40) 

18 
Коефіцієнт ефективності 

регенерації 
kеф - 0,85 0,85 0,85 

19 

Робоча обмінна ємність ступеня 

катіонування (при питомій 

витраті кислоти та твердості 

вихідної води) 

Ероб г-екв/м3 365,4 1129,8 1499,9 

20 
Число регенерацій фільтру 

протягом доби 
n - 0,80 4,18 1,89 
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продовження додатку 2 

21 
Витрата 100%-ї кислоти на одну 

регенерацію 
Qk кг 215,3 133,09 895,44 

22 
Питома стехіометрична витрата 

кислоти 
qск г-екв/м3 Приймаємо 30 

23 
Стехіометрична витрата 100%-ї 

кислоти на одну регенерацію 
Qск кг 64,58 39,93 268,63 

24 
Залишок кислоти після 

регенерації 
β - 150,72 93,16 626,81 

25 
Густина 4%-го розчину кислоти 

при 20 °С 
ρрк т/м3 1,84 1,84 1,84 

26 
Концентрація сильного розчину 

кислоти 
Cсил % 94 94 94 

27 
Витрата сильного розчину 

кислоти на одну регенерацію 
Qсил м3 0,12 0,08 0,52 

28 

Витрата технічної  кислоти на 

регенерацію фільтра першого 

ступеня 

Qтк кг/добу 183,23 591,83 1800,41 

29 
Концентрація регенераційного 

розчину 
Срег % 4 4 4 

30 
Густина регенераційного 

розчину при 20 °С 
ρрег г/см3 1,01 1,01 1,01 

31 Час розпушування фільтру t год. 0,5 0,5 0,5 

32 
Питома витрата відмивальної 

води 
qвід г/г-екв 5 5 5 

33 
Інтенсивність розпушувальної 

промивки 
і л/(м2*с) 3,5 3,5 3,5 

34 Витрата води на регенерацію Н-

катіонітного фільтру, яка 

складається із: 

–  витрати води на розпушуючу 

промивку 

 

 

 

Qрозп 

 

 

 

м3 

 

 

 

0,515 

 

 

 

0,082 

 

 

 

0,323 

– витрати води на приготування 

регенераційного розчину 
Qрег м3 5,33 3,29 22,16 
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– витрати води на відмивання 

катіоніту від продуктів 

регенерації 

Qвід м3 29,46 5,89 29,85 

35 

Витрата води на одну 

регенерацію Н-катіонітного 

фільтру з врахуванням 

використання відмивальних вод 

на розпушуючу промивку 

Qв.р м3 35,31 9,26 52,33 

36 Теж саме протягом доби Qдоба м3/добу 28,25 38,71 98,9 

37 
Кількість обробленої води за 

фільтроцикл 
Qобр м3 1076,47 221,82 994,93 

38 
Час роботи фільтру при заданій 

продуктивності 
τ год. 26,91 5,55 12,44 

 

 

 


