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АНОТАЦІЯ
Бурда Ю.О. Підвищення ефективності очистки газів у скруберах насадкового
типу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 "Вентиляція,
освітлення та теплогазопостачання" – Харківський національний університет
будівництва та архітектури МОН України, Харків. 2018.
Робота присвячена актуальній проблемі підвищення ефективності очистки
технологічних газів у скруберах насадкового типу з метою зниження викидів
шкідливих речовин і твердих домішок в атмосферу та підвищення технікоекономічних показників систем мокрої газоочистки.
Промислова газоочистка необхідна для видалення з газу твердих та рідких
частинок, шкідливих домішок, уловлювання цінних матеріалів. Всі ці заходи
необхідні для зменшення

забруднення атмосферного повітря та зниження

негативного впливу на подальшу обробку газу.
Отриманий пил приблизно складається з твердих частинок розмірами 3-100
мкм. Речовини, що утворюються в результаті конденсації парів (нафтові дими,
тумани смол, сірчаної кислоти, тощо),

складаються з дуже дрібних частинок

розмірами від 0,002 до 1,2 мкм.
Пил містить тверді частинки розміром від 1 до 500 мкм; дими - від 0,1 до 1
мкм. Тумани складаються з крапельок рідини розміром 0,03-5 мкм. Утворюються
вони в результаті конденсації пари чи при розпиленні рідини в газі.
У дисертаційній роботі розглядаються найефективніші типи

мокрої

газоочистки та відзначаються її переваги та недоліки. Робота газоочисних апаратів
заснована на промиванні газу рідиною. Газ промивається водою або іншим робочим
розчином. При цій взаємодії відбувається процес його очищення - метод мокрого
очищення. Таким способом, можна очистити газ від частинок будь - якого розміру.
Цей метод очищення газу є механічним і відбувається на останньому етапі
охолодження. В апаратах мокрого газоочищення використовують різні види
робочих поверхонь при змішанні рідини з газом. Завдяки цьому методу можливе

видалення всіх домішок з газу за рахунок конденсації на них більш важких частинок
пару.
З аналізу матеріалів стає зрозуміло, що до переваг відносять: незначні затрати,
ефективність при очищенні невеликих частинок, охолодження і зволоження газів,
можливість застосування для високотемпературних та вибухонебезпечних газів, що
робить її безальтернативною для очищення коксового газу. До недоліків можна
віднести – виділення шламу, та висока агресивність середовища, через що необхідно
використовувати антикорозійний захист.
Призначення скрубера в цілому - очищення димових газів від пилу, що
утворюється при спалюванні дисперсного вуглевмісного матеріалу. Корпус
скрубера призначений для організації потоків газу і крапель води. Система
зрошення призначена для подачі і розпилення води в корпусі скрубера.
Під час огляду сучасного досвіду зарубіжних країн було встановлено, що
сучасні способи очистки відхідних газів від СО2, С10Н8, C₆H₆ та пилу є занадто
дорогими для впровадження на промисловості України та мають значний строк
окупності (до 20 років), проте, можливо вдосконалити метод лужного очищення
відхідних газів від С10Н8 і C₆H₆, які не розчинні у воді, проте розчинні у лужних
розчинах.
Виходячи із зазначеного вище, виявлено, що переважна більшість систем
мокрої очистки газових викидів на об’єктах промисловості України знаходяться в
незадовільному стані, не забезпечують нормативних показників викидів шкідливих
речовин в атмосферу та мають високі показники споживання енергоресурсів.
У роботі використовувалися методи аналізу і узагальнення даних для
обґрунтування актуальності обраної теми досліджень, постановки мети та задач
дослідження. За допомогою бібліографічного пошуку був визначений стан
розробленості проблемного питання з метою виділення перспективних напрямків
розвитку обраної тематики.
Для визначення ступеня обґрунтованості прийнятих наукових положень,
висновків і рекомендацій, на базі ливарного цеху ДП «Завод імені В.О. Малишева»
були виконані промислові випробування на скрубері насадкового типу. В ході даних

випробувань було досліджено гідродинамічні, тепломасобмінні процеси при очистці
викидів газів від ливарного виробництва. Зокрема, під час вище зазначених
випробувань проводилося порівняння ефективності впливу застосування різних
насадок, та ступінь очистки відхідних газів. Методи промислових випробувань, на
відміну

від

експериментальних

досліджень

на

лабораторних

установках,

забезпечують більшу точність та достовірність отриманих результатів. Були
застосовані методи математичного планування факторного експерименту, методи
статистичної обробки даних досліджень, методи обчислювальних експериментів для
встановлення оптимальних параметрів (тиск та температура) газових викидів на
виробництві.
Проаналізовано залежність ефективності очистки коксового газу при його
охолодженні до різних температур при заданому тиску. В ході дослідження було
побудовано регресійну модель та встановлено, що найбільш ефективною є
температура відхідних газів 13 - 15°С, а тиск 200 – 270 кПа. Аналіз проводився на
прикладі парів нафталіну і бензолу та показав, що вплив низьких температур
здійснює найбільший вплив на домішки з меншою молярною масою.
Вперше

визначено

оптимальні

параметри

термодинамічних

процесів,

(температура 13-15°С та тиск – 200 – 270 кПа), які забезпечують максимальний
ступінь очистки коксових газів від ливарного виробництва в скруберах насадкового
типу. Удосконалено гідрогазодинамічну структуру руху рідини і газів в результаті
застосування

трикутної

насадки

з

хрестоподібними

вирізами,

геометричні

характеристики якої забезпечують максимальну тривалість контакту газу з рідиною,
що, в свою чергу, підвищує ефективність очистки відхідних газів коксової
промисловості від СО2, С10Н8, C₆H₆ та пилу в середньому до 98%.
При проведенні промислових досліджень відхідний газ охолоджувався за
допомогою аміачної води від 750 до 80 °С , потім він подавався до первинного
газового холодильника (базового типу) безпосередньої дії, де його температура
зменшувалася до 15°С.
Були проведені випробування по використанню у якості лугу KOH, який
завдяки своїм поглинальним та розчинюючим властивостям збільшує ефективність

очистки відхідних газів від СО2, С10Н8, C₆H₆ та пилу до 99%. Виявлено, що
максимальна ступінь очистки газових викидів від зазначених компонентів пилу
досягається при застосуванні 15 % розчину КОН.
Також були проаналізовані різні способи укладки насадки. Окрім стандартних
способів:

послідовного,

безладного,

шарового,

шарового

безладного,

було

запропоновано новий метод, а саме – блочний послідовно - кутовий. Основною
відмінністю цього методу є те, що насадки збираються у блоки по 4 штуки та
встановлюються під кутом 35°. Експериментально було доведено, що завдяки
такому методу ефективність очистки практично не змінюється, проте він збільшує
пропускну здатність насадки, та зменшує витрати води до 50%. Одержали
подальший розвиток методи зменшення витрати води шляхом впровадження нового
способу

укладання насадки, блочного, послідовно – кутового, який дозволяє

зменшити витрату води на очистку газів до 50% у порівнянні з іншими методами
укладки.
В дисертації вирішена актуальна науково - практична задача підвищення
ефективності очистки газу в скруберах насадкового типу шляхом оптимізації
тепломасообмінних і гідродинамічних параметрів відхідних газів від ливарного
виробництва. В результаті інформації, отриманої від промислових випробувань і
аналітичних досліджень проведено визначення геометричних параметрів насадки, та
оптимального способу її укладки,
Ключові слова: Насадка, скрубер, мокра газоочистка, абсорбер, коксовий газ,
охолодження відхідних газів, гідродинамічні процеси, термодинамічні процеси,
тепломасобмінні процеси.
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ABSTRACT
Burda J. A. improving the efficiency of gas cleaning in scrubbers nazarkulova type.
Qualification scientific work on the manuscript. The dissertation on competition of a
scientific degree of candidate of technical Sciences, specialty 05.23.03 "Ventilation,
lighting and heat" – Kharkov national University of construction and architecture of MES
of Ukraine, Kharkov. 2018.
Work is devoted the problem of increase of efficiency of purification of process
gases in scrubbers nazarkulova type with the purpose of reducing the emissions of harmful
substances and solid particles in the atmosphere and to improve the technical and
economic performance systems for wet scrubbing.
Industrial gas cleaning is required to remove from the gas solid and liquid particles
of harmful impurities, recovery of valuable materials. All these measures are necessary to
reduce air pollution and mitigate adverse impact on the subsequent gas treatment.
Received about dust consists of solid particles with a size of 3-100 µm. Substances
produced by the condensation of vapors (oil fumes, mists tar, sulfuric acid), consist of very
small particles with sizes of 0.002 to 1.2 microns.
The dust contains solid particles ranging in size from 1 to 500 microns; fumes from 0.1 to 1 µm. Mists are composed of liquid droplets with a size of 0.03-5 microns.
They are formed by the condensation of vapors or when spraying liquid in the gas.
The thesis discusses the most effective types of wet scrubbing, and points out its
advantages and disadvantages. Work of gas-cleaning devices based on washing of gas
with liquid. The gas is washed with water or another working solution. When this
interaction occurs the process of cleaning - wet cleaning method. In this way, it is possible
to clean the gas from particles of any size. This method of gas purification is mechanical
and occurs at the last stage of cooling. Apparatus for wet scrubbing using different types
of working surfaces by mixing liquid with gas. This method can remove all impurities
from the gas due to the condensation of heavier particles couple.
From the analysis it becomes clear that before the advantages include - low cost,
efficiency in cleaning small particle, cooling and humidifying of gases, for high
temperature and explosive gases, which makes it no alternative for the purification of coke

oven gas. The disadvantages include – the allocation of sludge, and the high
aggressiveness of the medium through which it is necessary to use corrosion protection.
During the inspection of many works devoted to wet hatochyts highlighted the
prevalence of scrubbers nazarkulova type. These systems gained popularity due to their
ease of operation and efficiency. One of the main advantages of these devices is the
possibility of its reconstruction, due to the replacement of the nozzle. So in the analysis of
materials was allocated two types of nozzles, namely wooden chord and Raschig rings.
The purpose of the scrubber in General - cleaning of flue gases from dust, from the
combustion of dispersed prevmessage material. The body scrubber is designed for
organization of gas flows and water droplets. The irrigation system is designed for
supplying and spraying water in the scrubber housing.
On the basis of the above revealed that the vast majority of systems for the wet
cleaning of gas emissions in industrial facilities of Ukraine are in nezadovoljnom
condition, do not provide normative parameters of emissions of harmful substances into
the atmosphere and have a high consumption eneterpreneurs.
Rob used methods of analysis and synthesis of data used to substantiate the
relevance of the chosen research topic, statement of the purpose and objectives of the
study. With the help of a bibliographic search was defined as the elaboration of
problematic issues with the aim of identification of promising directions of development
of the chosen theme.
To determine the extent of the validity of accepted scientific statements, conclusions
and recommendations on the basis of foundry shop of SOE "Plant named after Malyshev"
was performed industrial tests on the scrubber nazarkulova type. In the course of these
tests was investigated hydrodynamic, teplomassoobmen processes in the purification of
gas emissions from the foundry. In particular, under passing the above tests, a comparison
was made of the effectiveness of various nozzles, and the degree of purification of exhaust
gases. Industry test methods in contrast to experimental studies in laboratory units provide
greater accuracy and reliability of the results. Were used methods of mathematical
planning factorial experiment, statistical treatment of data research. There were applied

methods of computational experiments to establish the optimal parameters (pressure and
temperature) gas emissions in production.
The dependence of the cleaning efficiency of the coke when it is cooled to various
temperatures at a given pressure. The study was built the regression model, and found that
the most effective is the flue gas temperature 13 - 15°C and a pressure of 200 – 270 kPa.
The analysis was conducted on the example of the vapours of naphthalene and benzene,
and showed that the effect of low temperature has (to restate) the greatest influence on
admixture with a smaller molar mass.
Scientific novelty lies in the fact that for the first time determined the optimal
parameters of thermodynamic processes (13-15°C and a pressure of 200 – 270 kPa), which
provide the maximum degree of purification of coke oven gases from the foundry in
scrubbers nazarkulova type. Ggregation improved movement structure of fluid and gases
as a result of applying a triangular nozzle with a cross-shaped cut-outs, geometric features
which ensure maximum contact of the gas with the liquid, which in turn increases the
efficiency of flue gas cleaning coke oven industry from СО2, and С10Н8 90%.
For industrial waste gas was cooled using ammonia water from 750 to 80 °C , then
it is supplied to the primary gas refrigerator (basic type) direct action, where the
temperature decreased to 15°C.
Tests were carried out by using an alkali KOH, due to its absorbing properties and
solvent increases the cleaning efficiency. Defined in industrial conditions influence the
activity of alkali on the efficiency of cleaning of coke gas dust revealed that the maximum
degree of cleaning gases from dust is achieved using alkali STAKE to 95%.
Also were analyzed the different ways of styling nozzle. In addition to standard
modes – sequential, random, ball, ball chaotic proposed a new method, namely, block,
sequentially corner. The main difference of this method is that nozzles are collected in
blocks of 4 pieces and set at an angle of 35°. It was experimentally shown that with this
method, the cleaning efficiency does not change, about it increase the capacity of the
nozzle, and reduces water consumption up to 50%. A further development of methods of
reducing water consumption by introducing a new method of laying down heads, block,

corner consistently, which can reduce water consumption for cleaning the gases by up to
50% compared to other methods of styling.
The thesis solved urgent scientific and practical task of improving the efficiency of
gas cleaning in scrubbers nazarkulova by optimizing heat and mass transfer and
hydrodynamic parameters of exhaust gases from the foundry, the definition of the
geometric parameters of the nozzle, and the optimal method of its installation, as a result
of industrial tests and analyses.
Key words: Nozzle, scrubber, wet gas cleaning, absorption tower, coke oven gas,
the cooling of the exhaust gases, hydrodynamic processes, thermodynamic processes.
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ВСТУП
Актуальність очищення викидів в атмосферу є важливим питанням в
сучасному світі.
Атмосферне повітря — це природна суміш газів приземного шару атмосфери
за межами житлових, виробничих та інших приміщень, що склалася в ході еволюції
Землі. Хімічний склад атмосфери (для сухого повітря) містить:
- азоту — 75,6%,
- кисню — 23,1%,
- аргону — 1,29%,
- двоокису вуглецю — 0,045%,
- озону — 3,6х10-5%.
Газова оболонка Землі захищає усе живе від ультрафіолетових променів.
Проте є фактори, які погіршують стан атмосфери та потоншують цю оболонку.
Зокрема до них відносяться антропогенні викиди.
Сумарно викиди в атмосферу становлять 380 тон отруйних речовин на 1 км3.
Атмосферне

повітря

забруднюється

шляхом

утворення

в

ньому

забруднювальних речовин у концентраціях, що перевищують його природній вміст.
Забруднювальні речовини — це різні домішки, які у певній концентрації
чинять несприятливий вплив на навколишнє середовище - підвищена концентрація
багатьох з них може визивати захворювання у людей та тварин.
Одним з постійних і розповсюджених компонентів забруднення є пил. Вміст в
частинках пилу домішок органічних і неорганічних сполучень визначають його
токсичну дію. Наприклад, пил, що містить у своєму складі білково-вітамінні
речовини, може викликати розвиток алергічних захворювань у людей які
проживаючих неподалік від промисловості, яка його викидає.
Суттєвий вплив на склад атмосфери мають підприємства чорної і кольорової
металургії, хімічна і нафтохімічна промисловість, енергетичні підприємства,
целюлозно-паперова промисловість, автотранспорт, котельні.
Наприклад викиди пилу від чорної металургії у розрахунку на 1 т чавунна
складають 5,1 кг, сірчистого газу — 2,4 кг, марганцю — 0,1 — 0,8 кг, а також
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невеликі кількості миш'яку, свинцю, фосфору, сурми, пари ртуті, ціаністого
водню.[1,2]
Окис вуглецю (СО) в повітрі сам по собі — найбільш отруйна частина
промислових викидів. Він впливає на психічні функції, поведінку людей та тварин.
Накопичення вуглекислого газу (СО2) в атмосфері — одна з основних причин
парникового ефекту, зростаючого від розігрівання Землі променями Сонця. Цей газ
не пропускає сонячне тепло назад у Космос, і є також важливою проблемою при
очистці газу від промисловості.
При спалюванні будь-якого палива в атмосферу виділяється діоксид сірки
(SО2) і азоту, де перетворюються в слабкий розчин; SО2 при контакті з вологим
повітрям утворює сірчану кислоту; близько 60% кислот містяться в дощовій воді
(кислотні дощі).
Смог (суміш диму і туману) -сам по собі не є небезпечним. Згубним для
організму він стає у випадку надмірного забруднення токсичними речовинами.
Головна небезпека — сірчистий газ в концентрації 4-11 м\м3 та вище.
Основні антропогенні джерела забруднення атмосфери:
- промислові підприємства;
- сільське господарство;
- транспорт.
В Україні значною проблемою є забруднення атмосферного повітря від
промисловості. Так в 2015 році викиди да душу населення склали 110 кг, а у 2008
цей показник складав 91 кг. Збільшення забруднення є показником того, що засоби
очистки викидів в атмосферу на промисловості застаріли та потребують
реконструкції. Особливо це виділяється в промислово розвинутих областях –
Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська тощо, нижче дані наведені на
діаграмі (рис 1.1).
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Рис 1.1 Індекс забруднення промислових міст України
Як бачимо, з вище наведеної діаграми (данні центру геофізичної лабораторії
України за 2014 рік), проблема забруднення атмосфери в України від промисловості
має значний характер.
Майже усі заводи чорної металургії мають цехи коксування газу. Коксова
промисловість забруднює атмосферу викидами коксового газу, а саме: високою
концентрацією пилу та іншими шкідливими сполуками, які будуть розглянуті у
досліджені цієї дисертаційної роботи.
Забруднення пилом відбувається під час завантаження коксових печей, коли
вивантажується кокс у вагони для охолодження, а також при мокрому гасінні коксу.
[3,4]
Аварії в промисловості призводять до погіршення екологічної ситуації в
регіоні. При будівництві потужних об’єктів промисловості чорної металургії та
інших промислових об’єктів важливу роль має вирішення проблем вентиляції,
газоочистки та аспірації.
До наслідків антропогенного впливу на атмосферу належать:
- значне підвищення СО та СО2;
- надлишкові сполуки сірки;
- надходження фенолів, сполучень азоту, хлору і фтору;
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- до атмосфери надходить додаткове тепло.
На Україні вміст СО2 порівняно невеликий — 0,03 % від загального обсягу.
Загальний обсяг СО2, що надходить в атмосферу, становить 5—15 г вуглецю на рік.
В атмосфері лишається лише половина цієї кількості, 30 % розчиняється у водах
океану, 15 % засвоюється у ґрунтах планети.
На теперішній час більше 10 станцій ведуть спостереження за концентрацію
вуглекислого газу. За останні десятиріччя його концентрація зросла на 10%, а за
останні 150 років – на 25%.
Збільшення його концентрації в повітрі зумовлено декількома факторами, а
саме:
- вирубуванням лісів;
- збільшенням викидів в атмосферу від промислових об’єктів.
Кольорова металургія. Найбільшою небезпекою є викиди в повітря речовин,
які утворюються при згоранні алюмінію, міді, свинцю, олова, цинку, нікелю і інших
металів у печах. Нижче наведено діаграму компонентів шкідливих викидів від
кольорової металургії (рис 1.2). [5,6]

Концентрація шкідливих речовин сумарного
викиду в атмосферу %
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Рис 1.2 Концентрація шкідливих речовин кольорової металургії
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Хімічна і нафтохімічна промисловість. Викиди в атмосферу в хімічній
промисловості відбуваються при виробництві кислот, гумових виробів, пластичних
мас, барвників і миючих засобів, штучного каучуку, мінеральних добрив,
розчинників, крекінгу нафти, тощо. Нижче наведено діаграму компонентів
шкідливих викидів від кольорової металургії (рис 1.3)

Рис 1.3 Концентрація шкідливих речовин хімічної промисловості
Вирішення проблем зменшення шкідливих викидів в атмосферу ускладнено
ще тим, що на підприємствах встановлене застаріле обладнання яке потребує
оновлення чи реконструкції. [7,8]
Деревообробна промисловість будівельних матеріалів. Нижче наведено
діаграму компонентів шкідливих викидів від цього виробництва (рис 1.4)
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Рис 1.4 Концентрація шкідливих речовин від промисловості
З вище наведених діаграм видно, що найбільший рівень складає від хімічної та
нафтохімічної промисловості, а нижче буде наведено загальний графік забруднення
атмосферного повітря промисловістю. (рис 1.5) [9,10]

Рис 1.5 Збірна діаграма шкідливих викидів від промисловості
Проаналізувавши діаграму, можна зробити висновок, що у порівнянні з
90–ми роками, кількість шкідливих викидів зменшилася, це зумовлено зменшенням
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обсягів виробництва, проте концентрація все одно є небезпечною, а тому доцільним
питанням є використання газоочистки.
Для більш ретельного аналізу розглянемо типовий склад коксового газу[11]
- водень Н2 – 60-70%;
- діоксид вуглецю СО2 – 15-25 %;
- нафталін - С10Н8 – 10-15%;
- бензол C₆H₆ – 5 - 8 %.
- оксид вуглецю СО – 5-7 %;
- сполуки сірки SO2 – 2 – 4 %
Шкідливі компоненти СО, SO2 мають незначну кількість та за своїми
властивостями практично повністю розчиняються у воді. Водень (Н2) при взаємодії з
водою утворює 2H2O. Тому основними компонентами, від яких необхідна очистка є
СО2, С10Н8, C₆H₆. [12,13]
Промислова газоочистка необхідна для видалення з газу твердих та рідких
частинок, шкідливих домішок, уловлювання цінних матеріалів. Всі ці заходи
необхідні для зменшення забруднення атмосферного повітря, та зниження
негативного впливу на подальшу обробку газу. Очищення промислових газів є
важливим завданням для чорної, кольорової та інших видів промисловості.
Саме тому поділ газових неоднорідних систем відноситься до числа широко
розповсюджених основних процесів хімічної технології. В промисловості утворення
пилу може відбуватися в результаті механічного подрібнення твердих тіл,
наприклад при дробленні, стиранні, розмелюванні, транспортуванні, тощо, а також
при горінні палива, при конденсації парів, і при хімічній взаємодії газів, що
супроводжується утворенням твердого продукту.
Отриманий в таких процесах пил приблизно складається з твердих частинок
розмірами 3-100 мкм. Речовини, що утворюються в результаті конденсації парів
(нафтові дими, тумани смол, сірчаної кислоти, тощо), складаються з дуже дрібних
частинок розмірами від 0,002 до 1,2 мкм.
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Пил містить тверді частинки розміром від 1 до 500 мкм; дими - від 0,1 до 1
мкм. Тумани складаються з крапельок рідини розміром 0,03-5 мкм. Утворюються
вони в результаті конденсації пари чи при розпиленні рідини в газі.
Таким чином, процеси очищення газів від домішок є дуже важливі і тому дана
тема є актуальною для підвищення ефективності очищення газових викидів від
промисловості України.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалась відповідно до держбюджетної теми
ХНУБА "Підвищення ефективності процесів спалювання твердого палива, систем
опалення і систем очистки газових викидів промислових підприємств" (№
держреєстрації 0115U000843, 2015-2018 рр.).
Мета роботи. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування та удосконалення
методів підвищення ефективності очистки газів у скруберах насадкового типу
Завдання дослідження:
- проаналізувати й узагальнити конструктивні та технологічні рішення сучасних
систем очистки газів на об’єктах промисловості України та в світі, провести
аналіз методів та технологій очищення газових викидів, оцінити ефективність
впровадження методу мокрої очистки газів на виробництві;
- визначити вплив параметрів (температура, тиск) газових викидів на
ефективність їх очистки від СО2, С10Н8 і C₆H₆ та пилу;
- розробити методику експерименту і провести експериментальні дослідження
гідрогазодинамічних процесів очистки газів при застосуванні різних насадок в
апаратах мокрої газоочистки;
- виділити, систематизувати і визначити аспекти впливу активності лугів на
ефективність розщеплення шкідливих речовин та пилу у відхідних газах
- розробити методи зниження витрати води на очистку газів у скруберах
насадкового типу;
- надати рекомендації щодо оптимальних параметрів очистки газів від СО2,
С10Н8, C₆H₆ та пилу скруберами насадкового типу.
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Об’єкт дослідження – процеси очистки коксових газів в скруберах
насадкового типу за різних гідродинамічних та тепломасообмінних параметрів.
Предмет дослідження –показники ефективності процесів очистки коксових
газів.
Методи дослідження – Теоретичну та методологічну основу дослідження
склали загальнонаукові (теоретичні і емпіричні) та спеціальні методи.
Аналіз і узагальнення даних застосовувались для обґрунтування актуальності
обраної теми досліджень, постановки мети та задач дослідження. За допомогою
бібліографічного пошуку був визначений стан розробленості проблемного питання з
метою виділення перспективних напрямків розвитку обраної тематики.
Було застосовано методи обчислювальних експериментів для встановлення
оптимальних параметрів (тиск та температура) газових викидів на виробництві.
Для визначення ступеня обґрунтованості прийнятих наукових положень,
висновків і рекомендацій, на базі ливарного цеху ДП «Завод імені В.О. Малишева»
були виконані промислові випробування на скрубері насадкового типу. В ході даних
випробувань було досліджено гідродинамічні, тепломасообмінні процеси при
очистці викидів газів від ливарного виробництва. Зокрема, під час вище зазначених
випробувань проводилося порівняння ефективності впливу застосування різних
насадок, та ступінь очистки відхідних газів. Методи промислових випробувань, на
відміну

від

експериментальних

досліджень

на

лабораторних

установках

забезпечують більшу точність та достовірність отриманих результатів.
Наукова новизна отриманих результатів роботи:
- вперше

визначено

оптимальні

параметри

термодинамічних

процесів,

(температура 13 - 15°С та тиск – 200 – 270 кПа), які забезпечують
максимальний ступінь комбінованої очистки коксових газів від СО2, С10Н8,
C₆H₆ та пилу від ливарного виробництва в скруберах насадкового типу;
- удосконалено гідрогазодинамічну структуру руху рідини і газів в результаті
застосування трикутної насадки з хрестоподібними вирізами, геометричні
характеристики якої забезпечують максимальну тривалість контакту газу з
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рідиною, що в свою чергу підвищує ефективність очистки відхідних газів
коксової промисловості від СО2, С10Н8, C₆H₆ та пилу до 97%.
- вперше визначено в промислових умовах вплив активності лугу та його
концентрації на ефективність очистки коксових газів від СО2, С10Н8, C₆H₆ та
пилу, виявлено ефективність очистки газових викидів при застосуванні 15%
розчину лугу КОН: від СО2 - до 98%, С10Н8 - до 95%, C₆H₆ - 93%, пилу до
99%.
- одержали подальший розвиток методи зменшення витрати води шляхом
впровадження нового способу укладання насадки: блочного послідовно –
кутового, який дозволяє зменшити витрату води на очистку газів до 50%.
Практичне значення отриманих результатів:
- Надані

рекомендації,

які

базуються

на

проведених

промислових

випробуваннях щодо встановлення оптимальних параметрів (температура та
тиск), які забезпечують максимальний ступінь очистки коксових газів при
застосуванні методу мокрої газоочистки.
- На основі отриманих результатів розроблено методичні рекомендації для
підвищення ефективності очистки відхідних газів скруберами насадкового
типу.
- Запропоновані методи зменшення витрати води шляхом впровадження нового
методу укладки насадки.
- Матеріали дисертаційної роботи включені в робочу програму навчальної
дисципліни «Очищення вентиляційних викидів», а також впроваджені на
Харківському підприємстві «Завод імені В.О. Малишева», ПП «С-ПЛЮС»,
ТОВ «ПО – Сплав – 500».
Особистий внесок здобувача:
Результати, які відображені в дисертаційній

роботі: постановка задач

досліджень, чисельні дослідження та аналіз їх результатів, проведення промислових
випробувань, обробка, аналіз та узагальнення їх результатів виконані здобувачем
самостійно, а саме:

14

- автором розроблені методики промислових випробувань для визначення
оптимальних параметрів (температура і тиск), які впливають на ефективність
очистки коксового газу;
- обґрунтовані геометричні параметри насадки, які забезпечують максимальну
тривалість контакту газу з рідиною, що, в свою чергу, підвищує ефективність
очистки відхідних газів;
- в результаті проведених промислових випробувань автором запропонована
нова методика для укладки насадок, за рахунок якої зменшується витрати
води;
- обґрунтовано застосування нового способу очистки лугу;
- запропоновано рекомендації щодо режимних параметрів систем мокрої
газоочистки.
Апробація результатів дисертації.
Основні результати роботи доповідались на міжнародних та всеукраїнських
науково-технічних конференціях:
VII Всеукраїнський науковий семінар «Методи підвищення ресурсу міських
інженерних інфраструктур» м. Харків 11- 12 жовтня, 2016р; 71-а науково-технічна
конференція ХНУБА, 2016 р.; 70-а науково-технічна конференція ХНУБА, 17-19
березня 2015р.; VII Міжнародна наукова конференція «Ресурс і безпека експлуатації
конструкцій, будівель та споруд» м. Харків, 20-21 жовтня 2015р; 37 – а
Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція «Вітчизняна наука на
зламі епох: проблеми та перспективу розвитку», м. Переяслав – Хмельницький 17
листопада 2017р.; 29 Міжнародна науково – практична інтернет – конференція
«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», м.
Переяслав – Хмельницький 31 жовтня 2017р.; 30 – а Міжнародна науково –
практична інтернет – конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і
освіти в умовах глобалізації», м. Переяслав – Хмельницький 28 листопада 2017р.
Публікації. Основний зміст дисертації викладений у 13 роботах: 6 публікацій
у журналах та збірниках (з них 2, що входять до міжнародних наукометричних баз
даних), 7 тезах доповідей.
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Структура та обсяг дисертації. Загальний обсяг дисертаційної роботи
становить 137 сторінки тексту і складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних
висновків, списку використаних джерел зі 155 найменувань. Містить 35 таблиць, 56
рисунків.
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РОЗДІЛ 1. СТАН ПРОБЛЕМИ МОКРОЇ ГАЗООЧИСТКИ ТА АНАЛІЗ
ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ
1.1.Класифікація апаратів, що застосовуються для мокрої газоочистки
Апарати мокрої газоочистки широко застосуються в промисловості, бо вони
мають високий ступінь очищення від домішок з діаметром 0,3 - 1,0 мкм, а також
можливість очищення від пилу гарячих і вибухонебезпечних газів, що є дуже
важливим в чорній металургії.
Процес мокрого пиловловлення заснований на контакті забрудненого пилом
газового потоку з рідиною, яка захоплює зважені частинки та виводить їх з апарату
у вигляді шламу. [14]
Процес очищення газу в апаратах мокрої газоочистки супроводжується
зазвичай процесами абсорбції та охолодженням газу.
Головними перевагами мокрої газоочистки є:
- порівняно невелика вартість та більш висока ефективність уловлювання
зважених часток у порівнянні до сухої газоочистки;
- вона застосовується для очищення газів від частинок розміром до 0,1 мкм;
- охолодження (контактний обмін) і зволоження (кондиціонування) газів;
- можливість застосування для очищення високотемпературних газових потоків
- це важлива особливість для коксової промисловості;
- менші габарити в порівнянні з тканинними фільтрами та можливість
використання в якості абсорберів. [15]
Незважаючи на такі суттєві переваги, мокра газоочистка має і певні недоліки:
- виділення вловленого пилу у вигляді шламу, що пов'язано з необхідністю
обробки стічних вод, тобто з подорожчанням процесу;
- можливість виносу крапель рідини і осадження їх з пилом в газоходах і
димососах;
-

у разі очищення агресивних газів необхідність захищати апаратуру і
комунікації антикорозійними матеріалами. [16]
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В залежності від поверхні контакту або за способом дії, апарати мокрої
газоочистки можливо класифікувати на основні типи:
- порожнисті;
- насадкові;
- тарілчасті;
- скрубери з рухомою насадкою;
- скрубери ударно - інерційної дії;
- відцентрові скрубери;
- динамічні скрубери;
- швидкісні скрубери.
Для уловлювання пилу з використанням рідини використовують два основних
способи захоплення частинок пилу: [17]
- краплями рідини - запилений потік промивають диспергуванною рідиною.
Під час процесу промивки частинки пилу захоплюються краплями рідини і
виводяться з газового потоку.
- плівкою рідини – цей спосіб осадження пилу здійснюють, направляючи
потік частинок пилу на поверхню рідини, змочену рідиною стінку або
плівку спеціально отриманих газових міхурів.
Надійність і ефективність роботи мокрих пиловловлювачів в чималому
залежить від правильного вибору пристроїв підведення рідини.
Зазвичай

застосовуються

енергоємні способи

підведення

зрошення

-

форсунки, що працюють під високим тиском. В апаратах, де витрати енергії, які
підводиться

до

рідини,

відіграють

другорядну

роль

(скрубери

Вентурі),

використовуються низьконапірні форсунки, а в тих апаратах, де практично вся
енергія підводиться до газового потоку (скрубери насадкового типу, тарілчасті
колони тощо) і потрібен рівномірний розподіл рідини по перетину апарату, в них
застосовують зрошувачі.
Форсунки. В газоочисних апаратах для подачі рідини в основному
використовуються форсунки, які поділяються за принципом дії на три основні
групи: [18,19]

18

- механічної дії;
- пневматичної дії;
- електричної дії.
Найбільш поширені в газоочисних апаратах форсунки механічної дії. Вони
бувають прямої дії, відцентрові й ультразвукові.
До форсунок прямої дії відносяться струменеві або щілинні, струменевоударні
або розпилювачі зі зіткненням струменів.
Характеристики форсунок залежать від фізичних властивостей газу і рідини,
класу і геометрії форсунки, швидкості витікання, тощо. Деякі з них більшою мірою
пов'язані з геометрією розпилювача, а інші - з властивостями рідини. Дисперсність
розпилу в значній мірі залежить від фізичних властивостей рідини. Зі зростанням
в'язкості і поверхневого натягу розмір крапель збільшується.
За режимом витікання рідини зрошувальні пристрої можуть бути:
- струменеві розбризкуючи;
- не струменеві розбризкуючи.
В свою чергу, вони також можуть бути: точковими, зональними, суцільними.
[20]
Найбільш простою та ефективною конструкцією наділені скрубери, тому зараз
розглянемо їх більш детально.
Скрубери - апарати різної конструкції що призначені для промивання
рідинами газів з метою їх очистки, або для добування одного чи декількох
компонентів. Також до них відносяться барабанні машини для промивання
корисних копалин. Широкого застосування вони здобули при очищенні продуктів
коксування та промислових газів від пилу, для зволоження і охолоджування газів, в
різних хіміко-технологічних процесах. Найпростіша конструкція скрубера (рис
1.1.1)
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Рис 1.1.1 Скрубер
Робота газоочисних апаратів заснована на промиванні газу рідиною. Газ
промивається водою або іншим робочим розчином. При цій взаємодії відбувається
процес його очищення - метод мокрого очищення. Таким способом, можна очистити
газ від частинок будь-якого розміру. Цей метод очищення газу є механічним і
відбувається на останньому етапі охолодження. В апаратах мокрого газоочищення
використовують різні види робочих поверхонь при змішанні рідини з газом. Завдяки
цьому методу можливе видалення всіх домішок з газу, за рахунок конденсації на
них більш важких частинок пару.
Скрубери поділять на: [21]
- насадкового типу - це ємкість, яку можна представити у формі колони. Такий
скрубер може містити різні насадки, що мають певну форму. Наприклад, це можуть
бути кільця з перегородками або кільця Рашига, дерев’яну хордову, сідла Берля,
тощо. У насадок скрубера є система зрошення, що складається з декількох ступенів
всередині корпусу, де розташовуються форсунки. Форсунки перекривають перетин,
де з сопел проводиться розпорошення. Незважаючи на те, що розпилення рідини
проводиться назустріч потоку - гідродинаміка цього потоку мала. У зв'язку з цим
швидкість обмінних процесів в цих скруберах залишається незмінно малою, тому ці
пристрої мають великі габарити. У верхній частині цієї громіздкої конструкції
розташований каплевловлювачь, оснащений завихрювачем. В ньому також
присутній додатковий ярус форсунок, які промивають лопасті і кишеню
завіхрювача. Основною перевагою цих конструкцій є можливість заміни типу

20

насадки, що дозволяє за рахунок легкої реконструкції підвищити ефективність
існуючих систем;
- відцентрові – це колони в яких газовий потік, що контактує з рідиною,
обертається в корпусі під дією відцентрової сили. Використання їх доцільне при
очищенні великих обсягів газу. Цей апарат представляє собою порожнистий
вертикально розташований циліндр у нижню частину якого надходить газ для
очищення, а у верхню частину встановлені форсунки. Через форсунки рідина
потрапляє на внутрішню ділянку циліндра, де створює тонку водну плівку. Циліндр
при цьому відкритий, і очищений газ безперешкодно залишає межі конструкції. У
скрубері газ рухається по гвинтовій лінії – знизу до гори. Витіснений до стінок
скрубера пил намокає і під силою тяжіння разом з водою тече в нижню частину
конструкції скрубера, утворюючи пульпу. Ці апарати мають гідравлічний опір у
500-900 Па. Ступінь очищення для частинок більше 35 мкм дорівнює 80%, для
частинок з діаметром 10 мкм - 70%, а для частинок менше 5 мкм прирівнюється до
35%; [22]
- пінні скрубери використовуються для очищення газу від аерозолів
полідисперсного складу. Вони

можуть працювати в режимі турбулентності за

лінійної швидкості газу приблизно 3-8 м/с. Для частинок з діаметром більше 5 мкм
ефективність уловлювання становить 90-98%, а при меншому діаметрі знижується
до 75% - 80%. ;
- скрубер Вентурі - скрубер, в якому присутній інтенсивний контакт рідини з
газом, який здійснюється за рахунок високої швидкості газового потоку, що
досягається в трубі - розпилювачі, який виконано у формі труби Вентурі. В основі
скрубера Вентурі лежить однойменна трубка. Ця конструкція оснащена сепаратором
та зрошується всередині рідиною. Іноді замість сепаратора використовуються
краплевловлювачі. Конструкція труби Вентурі виконана ґрунтуючись на законах
аеродинаміки. Призначення цього апарату полягає у вловлюванні частинок пилу,
охолодженні газів та для абсорбції. Принцип роботи скрубера Вентурі: газ для
очищення надходить в конфузор, потім рухаючись до горловини труби набирає
швидкість, змішується з рідиною для промивання. При надходженні у дифузор пил
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осідає на краплях. На краплевловлювачі відбувається сепарація. При цьому
швидкість

потоку

рідини

менше

потоку

пилу.

Скрубери

Вентурі

часто

використовуються в якості першого ступеню очищення газів. [23]
- Порожні скрубери - являють собою пустотілу циліндричну або прямокутну
вежу, яка виконується з металу. У разі необхідності внутрішню поверхню скруберів
покривають антикорозійним покриттям. Скрубер складається з полого металевого
корпусу циліндричної форми, по висоті якого розміщені три яруси колекторів
зрошення, вхідного і вихідного патрубків, відцентрового краплевловлювача з
конічним завіхрітелем, ємкості для абсорбенту з підігрівачем, штуцерів для відводу
абсорбенту зі скрубера та краплевловлювача. Скрубер зрошується 2 – 10 % - вим
водним розчином гідроксиду або карбонату натрію через три яруси колекторів
зрошення. Призначення цих апаратів полягає у хімічній очистці технологічних і
вентиляційних газів від газоподібних сполучень фтору методом лужної абсорбції.
[24,25,26]
Розглянемо роботу типового скрубера на прикладі порожнистого скрубера для
мокрого очищення димових газів від пилу, абсорбційний розчин СаСО3
продуктивність 1000 м3 / год.
Складові частини скрубера:
- корпус скрубера розбірний;
- система зрошення з відцентровими тангенціальними форсунками;
- з поплавковим пристроєм регулювання рівня шламу;
- система аварійного відключення подачі води. [27]
Призначення скрубера в цілому - очищення димових газів від пилу, що
утворюється при спалюванні дисперсного вуглевмісного матеріалу. Корпус
скрубера призначений для організації потоків газу і крапель води. Система
зрошення призначена для подачі і розпилення води в корпусі скрубера. Механізм
відведення шламу призначений для автоматичного відведення шламу з корпусу
скрубера. Система аварійного відключення подачі води призначена для відключення
подачі води при неможливості відводу шламу з корпусу скрубера. [28,29]
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Скрубер функціонує наступним чином: газ надходить на очищення, подається
по газоходу в нижню частину скрубера і піднімається по корпусу вгору. У верхній
частині скрубера розташовані три яруси зрошення, що складаються з відцентрових
форсунок. Водний розчин CaCO3, який подається під тиском, розпорошується.
Утворені краплі водного розчину CaCO3 падають під дією сили тяжіння назустріч
забрудненому газу. Уловлювання частинок пилу краплями води відбувається під
дією інерційного і дифузійного механізму, гідродинамічних і електростатичних сил і
турбулентної дифузії. Очищення газу від оксиду сірки (SO2) відбувається за
абсорбційною технологією. При контакті суспензії з газом відбувається реакція: [30]
СаСО3 + SО2 + ½ Н2О = СаSО3·½Н2О + СО2

(1.1.1)

Кисень, що знаходиться в продуктах згорання, окисляє сульфат кальцію в
нейтральний сульфат:
СаSO3 ·½H2O +1½O2 = CaSO4·2H2O

(1.1.2)

Відпрацьований водний розчин, що містить гіпс CaSO4 і уловлений пил,
збирається в нижній частині скрубера. Очищений газ відводиться через газоходи, що
розміщено у верхній частині апарату. Для випуску шламу передбачено спеціальний
пристрій, що складається з камери поплавця і дроселя регулятора, який підтримує
заданий рівень шламу.
Ступінь очищення газових викидів в мокрих скруберах найбільш надійно
може бути визначено тільки на основі емпіричних відомостей про конкретні
конструкції апаратів. Методи розрахунків, що знайшли застосування в практиці
проектування, засновані на допущенні, про можливість лінійної апроксимації
залежності ступеня очищення від діаметра частинок у імовірнісно - логарифмічній
системі координат. Розрахунки за імовірнісним методом виконуються за тією ж
схемою, що і для апаратів сухого очищення газів, але мають ще меншу збіжність.
[31,32]
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Метод діаметра відсікання для передбачення робочих характеристик скрубера
заснований на уявленні про те, що єдиним і найбільш важливим параметром, що
визначає важкість видалення частинок з газу і робочі характеристики скрубера, є
діаметр частинок. Ефективність їх уловлювання становить 45%, тобто діаметр
відсікання d45. При аналізі діапазону розмірів загальна ефективність уловлювання
пристрою залежить від частки кожної фракції і від ефективності уловлювання
частинок кожного розміру.
Аналіз для пристроїв багатьох типів уловлювання, які працюють завдяки
інерційним механізмам, має наступний вираз: [33]
Пd = exp (-AediBe) = 1 – ε

(1.1.3)

де Ае - константа; di - розмір часток i фракції; Be - константа; ε – ефективність
пиловловлення
Таким чином, було розглянуто різні апарати мокрої газоочистки, та методика
їх розрахунку. Найбільш сприятливим для реконструкції є скрубер насадкового
типу, за рахунок можливості легкої заміни різного типу насадки в ньому.
1.2. Аналіз сучасного закордонного досвіду очистки відхідних газів від СО2,
С10Н8, C₆H₆
Для більш ретельного вивчення проблеми очищення від СО2, С10Н8, C₆H₆,
розглянемо досвід зарубіжних країн.
Так, в Массачусетському технологічному інституту, в 2016 році було
розроблено метод по підвищенню ефективності очистки від СО2, який поступово
впроваджується в США, Канаді, та деяких країнах західної Європи.
Технологія, MIT, являє собою версію добре дослідженого процесу, в якому
CO2 димових газів зв'язується з хімічними сполуками — амінами, від яких
відокремлюється потім в спеціальній камері. У традиційному варіанті процесу
майже половина пара низького тиску використовується для забезпечення системи
очищення теплом, потрібним для відділення амінів від CO2. Відвід такої кількості
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пари в систему очищення вимагає настільки серйозної зміни конструкцій очистки,
що не дозволяє розглядати цей варіант в якості економічно доцільного способу їх
модернізації. В системі MIT для відділення амінів від CO2 використовується
електрохімічний процес. Так як для його реалізації потрібна електроенергія, а не
пар, MIT може бути встановлена на діючих системах газоочистки.
Розчин амінів впорскується в верхню частину абсорбційної колони, з нижньої
частини якої піднімається потік димових газів. З'єднання амінів з CO 2 скупчуються
на дні колони, після чого проходять електрохімічну обробку в спеціальній камері
для відділення CO2. Відновлені молекули амінів використовуються повторно.
Нова технологія, як і традиційна, здатна виділити з викидів до 90% CO2.
Крім того, на відміну від систем з використанням пари, розрахованих на
безперервну роботу, електрохімічна система може бути відключена при пікових
навантаженнях, що надає їй більшу експлуатаційну гнучкість.
Ще одна перевага системи — CO2 виходить з системи під тиском, необхідним
для закачування його в підземні резервуари для довготривалого зберігання.
Проте, суттєвим недоліком даної системи очистки є велика собівартість, на
впровадження даної системи очистки. Так, на одну реконструкцію, за розрахунками
науковців, витрачається приблизно 200 000 $, що є недоцільним для сучасних реалій
Українського виробництва.
Ще одним прикладом можна навести сучасну розробку, яка застосовується в
Японії, Китаї та деяких країнах центральної Європи. Команда вчених з Японії,
Гонконгу, Великобританії розробила змішану матричну мембрану — тонкий
полімерний фільтр, здатний зробити більш ефективним процес уловлювання та
зберігання вуглекислого газу та бензолу.
Досі полімерні мембрани для цих завдань широко не застосовувалися. Вони
занадто повільно справлялися зі своєю роботою, або їх здатність до сепарації газів
була занадто низькою. Так чи інакше, вартість технології виявлялася непомірною
для масового впровадження. Змішані матричні мембрани для сепарації газу
володіють підвищеною виборчою здатністю, в порівнянні з матрицями з чистих
полімерів, але страждають від низької проникності, що також негативно
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позначається на вартості процесу. Винахід міжнародної групи вчених позбавив цих
недоліків: змішана мембрана в достатній мірі вибіркова, а в результаті ефективного
розподілу добавок з метал-органічних каркасних структур (MOF) втрати в
проникності мінімальні. Нанорозмір MOF підвищує їх дисперсію по полімерній
матриці, що зводить нанівець утворення мікропор навколо частинок. А амінування
— введення аміногрупи NH2 в молекули органічних сполук — цих MOF збільшує їх
взаємодія з полімерною матрицею, що призводить до зростання жорсткості і
селективності всього композитного матеріалу.
Ефективність змішаної матриці пройшла перевірку в трьох різних полімерних
системах і піддавалася впливу тиску і температури в діапазоні, що відповідає
умовам уловлювання CO2 до 90% а бензолу до 80%.[34]
Основними ж недоліками даного способу очистки є те, що його впровадження
неможливо методом реконструкції сучасних систем газоочистки промисловості
України, а очистка від бензолу на 10% менша, ніж при застосуванні абсорберів.
Практика очистки газових викидів від С10Н8, у сучасному світі є більш
консервативною. Так у США і Франції відомі також методи рідинного очищення з
допомогою аміачних розчинів. В Японії для цього в якості поглинача
використовується суміш марганцю і магнію. Дрібнозернисті фракції циркулюють у
колоні на прямотоці з газом. Така установка очищає 766 м3/год димових газів.
Промислові установки для видалення С10Н8 з газів монтуються, як правило,
установках ливарного виробництва. Так, наприклад, у Німеччині на заводі з
переробки відходів встановлено скрубер, в якому для очищення газів застосовується
луг NaOH та BaOH. Також в Німеччині для очищення газових викидів від С 10Н8
використовується пульсуючий шар вапняку, через який пропускається потік
відхідного газу. На цій же станції випробувана двоступенева схема очищення:
перша ступінь - очистка за допомогою активованого вугілля; друга ступінь додавання фосфорного порошку. [35]
Одна з німецьких фірм розробила установку, в якій газ проходить через
зважений шар коксу (можливе додавання вапна та інших речовин для повного
очищення), з подальшим уловлюванням твердих частинок в тканинному фільтрі.
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Відпрацьований сорбент може піддаватися термічній обробці для вторинного
використання.
У Швеції використовують три способи очищення. Напівсухий вапняний метод
передбачає значні витрати для невеликих і середніх підприємств. Кінцевий продукт
використовується в різних областях техніки. У реактор поміщений обертовий диск
або сопло для розпилення вапняної суспензії. Процес регулюється таким чином, щоб
продукти реакції залишалися сухими. Іншим способом є вапняний, який передбачає
отримання гіпсу. Суспензія впорскується в димові гази, які потрапляють в абсорбер,
осідає на дні скрубера і циркуляційними насосами знову подається назустріч газів
[36]
Недоліками даного засобу є витрати на заміну обладнання, проте деякі з них,
зокрема, луговий спосіб очистки газів, можливо застосувати для реконструкції
сучасних систем мокрої газоочистки на промисловості України.
Таким чином, проаналізувавши провідну практику по очистці газових викидів
в країнах західної Європи, США, Японії та Китаю, можна зробити висновок, що
впровадження таких систем не відповідає сучасним реаліям промисловості України
через їх велику собівартість, та значні строки окупності (приблизно 20 років). Також
значним недоліком є те, що основний акцент в даних системах зроблено саме на
очистку відхідних газів від CO2, а очистка від С10Н8, C₆H₆ менше на 10% у
порівнянні навіть вже з існуючими системами газоочистки на Україні.
1.3. Абсорбери, типи та їх характеристика
Термін абсорбція походить від латинського слова (absorber) – що в перекладі
означає «поглинати». По суті, це процес повного або часткового поглинання газу
(який здатний в ньому майже цілком розчинитися) рідким поглиначем. Зворотний
процес називається десорбція, при ньому, навпаки, йде виділення газу з розчину.
Для поділу газів один від одного в їх сумішах, з метою очищення або
отримання цінних компонентів, існують і інші способи: глибоке охолодження,
адсорбція, та ін., Але найчастіше використовується саме метод абсорбції, бо повне
вилучення такого роду компонентів часто не потрібно.
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Процес абсорбції або десорбції завжди проходить рідку та газову фази, під час
яких і відбувається трансформація речовини з газу в рідину при процесі абсорбції і,
навпаки, з рідини в газ при процесі десорбції. Саме тому процеси абсорбції
називаються одним із способів масопередачи (обмін мас за допомогою поверхні
розділу, або через проникну стінку в процесі двох фаз, або між двома речовинами).
[37,38]
На практиці процес абсорбції використовують для газових сумішей, а не для
яких - небудь окремих види газів. Їх складові частки називаються компонентами, а
ті частини, які не поглинаються – інертним газом. Разом з поглиначем цей газ являє
собою носій компонента в рідкій і газовій фазах. [39]
Рідка фаза включає в себе поглинач і компонент процесу абсорбції. Сам
поглинач – це розчин активного компонента, який вступає в хімічну реакцію з його
аналогом, а сама речовина, в якому активний компонент розчиняється, називається
розчинником. [40]
Абсорбція буває двох видів:
- фізична – в процесі фізичної абсорбції поглинач і інертний газ не беруть
участі в переході компонента з фази у фазу;
-

хімічна – припускає реакцію, яка відбувається в результаті хімічної взаємодії
поглинача з компонентом санітарної очистки газів, в результаті утворюється
розчин, який після стадії знешкодження зазвичай зливають в каналізацію.
Для проведення абсорбції необхідний спеціальний апарат. Такі прилади мають

свою умовну класифікацію в залежності від виду поверхні контакту. [41,42]
Види абсорберів:
- поверхневі
Сюди, в свою чергу, входять підвиди:
- поверхневі абсорбери – в них поверхня контакту двох фаз – це дзеркало
рідини;
- плівкові абсорбери – в процесі приймає участь поверхнева плівка рідини;
- насадкові абсорбери – вони мають спеціальну насадку, по якій з тіл різних
форм стікає рідина;
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- плівкові механічні абсорбери.
В цілому, поверхня контакту для такого виду абсорберів визначається
геометричними параметрами поверхні елементів – наприклад, тієї ж насадки, але не
завжди їй дорівнює. [43,44]
- Барбітажні
У цих абсорберах поверхня контакту залежить від режиму гідродинаміки:
витрати рідини і газу. У цьому варіанті поверхня контакту розробляється потоками
газу, який розподіляє рідину у вигляді цівок і бульбашок. Подібний рух газу
називається барбітажем, звідси і пішла назва самого приладу. Процес відбувається
шляхом заповнення апарату рідиною і пропускання через неї газу. Такі досліди
можуть проводитися і в двох варіантах: при використанні насадок абсорбера і
барбітажних абсорберах колонного типу, які мають спеціальні тарілки різного типу.
[45,56]
Сюди ж входить варіант барбітажних абсорберів, в яких рідини перемішують
механічними мішалками. [47]
- Розпилюючи
У цих абсорберах поверхня контакту також, як у барбітажних абсорберах,
залежить від режиму гідродинаміки, але відрізняється способом розпилу: в цьому
випадку рідина в загальній масі газу розпорошується на дрібні крапельки. [48,49]
У свою чергу, вони теж діляться на підвиди:
- форсункові - рідина розпилюється за допомогою форсунок;
- швидкісні прямоточні – рідина розпилюється в струмі, що рухається зі
швидкістю газу;
- механічні – рідина розпилюється за допомогою обертових механічних
пристроїв. [50]
Один і той самий апарат може виявитися в різних групах, це, зазвичай
визначають умови його роботи. Наприклад, насадкові абсорбери здатні працювати
як в барбітажному так і в плівкових режимах. [51,52]
Діаметр, висоту та інші параметри абсорбера визначають за допомогою
розрахунків, виходячи зі ступеня

компоненту, продуктивності та інших умов і

29

завдань. Для подібних підрахунків знадобляться відомості по кінетиці і статиці
процесу. Кінетичні дані визначаються за типом та режимом роботи апарату, а
статичні завжди можна знайти в довідкових таблицях. Потім їх розраховують за
допомогою параметрів термодинаміки і обчислюють на практиці. Якщо які-небудь
дані знайти нема можливості, їх отримують за допомогою дослідів. [53]
З усіх існуючих апаратів сьогодні саме широке використання отримали
насадкові абсорбери. [54]
Вибираючи відповідний абсорбер в кожному індивідуальному випадку, слід
виходити з хімічних і фізичних чинників проведення процесу, обов’язково
враховуючи і всі економічні та технічні моменти.
Щоб краще зрозуміти, як абсорбційні процеси застосовуються на практиці,
треба добре розуміти деякі способи застосування їх в хімічній галузі промисловості.
Готовий продукт одержують за допомогою процесу поглинання газу рідиною.
Як приклад, можна взяти абсорбцію оксиду сірки (SO3) в ході виробництва
сірчаної кислоти, абсорбцію окисів азоту водою при виробництві азотної кислоти,
абсорбцію розчинів лугу для отримання нітратів і НС 1 для отримання соляної
кислоти. У цих випадках абсорбцію проводять без подальшої десорбції. [55]
Уловлювання цінних компонентів з газової суміші.
Щоб зрозуміти це, найкраще підходить рекуперація спирту, ефіру, кетонів та
інших легких розчинників.
В даному випадку у поглинача повинна бути велика поглинальна здатність в
порівнянні з вилученим компонентом і дещо менша для інших частин суміші газів.
При цьому абсорбцію додатково поєднують з десорбцією так, щоб вони у своєму
чергуванні утворювали круговий процес .
Яскравим прикладом може послужити абсорбція бензолу з коксового газу,
природного газу, абсорбція бутадієну з газу від розкладання етилового спирту,
тощо. [56]
Очищення газу від шкідливих компонентів з метою позбавлення їх від
домішок.
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В якості прикладів можна навести очистку газів, нафти від Н2S, обсушування
сірчистого газу при отриманні сірчаної кислоти, очищення суміші азоту і водню,
щоб синтезувати аміак. Часто використовується очистка за санітарними нормами
топкових газів, що відходять від SO2, тощо.
З описаних способів застосувань в хімічній галузі промисловості можна
зробити логічний висновок, що абсорбцію часто поєднують з десорбцією. Таке
поєднання дозволяє використовувати поглинач багато разів і в чистому вигляді
виділяти абсорбований компонент. Щоб його отримати, розчин після перебування в
абсорбері надходить на процес десорбції, де і виділяється потрібний компонент, а
звільнений від нього розчин знову повертають для нової абсорбції. При цій схемі
кругового процесу поглинач практично не розтрачується і постійно проходить
циркуляцію типу абсорбер – прилад десорбції – абсорбер.
У разі наявності малоцінного поглинача багаторазове його використання не
проводять при процесі десорбції. Після, зношений в приладі десорбції поглинач
викидають в каналізацію, а в абсорбер кладуть новий.
Умови, які дуже сприятливі для процесу десорбції, абсолютно протилежні
умовам, які б допомагали абсорбції. Щоб здійснити над розчином десорбцію,
необхідно забезпечити досить сильний тиск компонента, щоб він зміг виділитися в
процесі газової фази. При проведенні ж абсорбції, особливо коли вона дає
необоротну хімічну реакцію, потрібні компоненти не піддаються звільненню від
поглинача шляхом десорбції. Регенерацію подібних поглиначів можливо проводити
тільки ще одним хімічним методом.
На сьогоднішній день для всіх видів приладів поки не існує досить надійного
способу, який міг би дозволити визначати коефіцієнт масопередачі за допомогою
розрахунку. Тим не менше, для деяких видів апаратів поступово вдається їх знайти
навіть за допомогою досить простих дослідів і достовірною точністю обчислень.
[57,58]
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1.4. Порівняльна характеристика існуючих типів насадок
Однією з головних переваг скруберів насадкового типу – є можливість
реконструкції існуючих систем за невеликі кошти. Так, змінивши старий тип
насадки на більш сучасний ми зможемо збільшити ефективність очищення, при
цьому не потрібно змінювати саме обладнання, за рахунок чого маємо економію в
часі та матеріалах. [59,60]
Види насадок для скрубера:
- дерев’яна хордова;
- сідла «Інталокс»;
- кільця Рашига;
- кільця Паля;
- пропелерна насадка;
- сідла Берля;
- кільце з хрестоподібними перегородками;
- кільце з внутрішніми спіралями.
Розглянемо більш детально найбільш популярні та ефективні з цих видів
насадок. [61]
- Дерев’яна хордова насадка виконується у вигляді решіток з прямокутних
рейок перетином 6 х 12 мм. (рис 1.3.1.).
-

Рис 1.3.1. – дерев’яна хордова насадка
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Дерев’яною хордовою насадкою заповнюється велика частина внутрішнього
об’єму скрубера насадкового типу.
У верхній частині є зрошувальний пристрій, рівномірно розподіляючий воду,
яка надходить на зрошення по поверхні насадки. В кінцевому холодильнику
виділяються невелика кількість легкої смоли, крапельки якої все ще надходять у
скрубер.[62]
Дерев’яна хордова насадка використовується в скруберах, які мають невеликі
швидкості газового потоку і рівномірне зрошення насадки рідиною.
Ефективність дерев’яної хордової насадки, за аналізом даних, дорівнює 1,1
мг/м3 пилу після очистки.
- Насадки кислототривкі сідлоподібні – Інталокс – призначені для заповнення
робочих об’ємів насадкових колон і апаратів
Вони використовуються з метою підвищення інтенсивності тепло – та
масообмінних процесів в обладнанні хімічної, нафтохімічної, нафтопереробної,
коксової та інших галузей промисловості. Ця насадка має підвищену ефективність
та довший строк служби приблизно на 10% (рис 1.3.2). [63]

Рис 1.3.2. – Насадка «Інталокс»
Інталокс відноситься до нерегулярних кислототривких насадок. Поверхня
насадки Інталокс являє собою частину тора. Сідла Інталокс при однакових розмірах
з кільцями Рашига мають на 25% більшу питому поверхню і трохи більший вільний
об’єм.
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Ефективність цієї насадки за аналізом даних дорівнює 0,9 – 1,1мг/м3 пилу
після очистки.
- Кільця Рашига — шматки труби (приблизно рівні по довжині і діаметру),
використовувані у великих кількостях, як ущільнювальний шар в колонках
для дистиляції та інших інженерних хімічних процесах (рис 1.3.3).

Рис 1.3.3. – Кільця Рашига
Вони, як правило, керамічні або металеві і забезпечують велику площу
поверхні в межах робочих об’ємів апаратів і насадних колон для взаємодії між
рідиною і газом або парою. Вони також використовуються у реакційних рідинних
середовищах для покращення теплообміну, можуть використовуватись: при
виділенні газів з рідинного середовища; для очищення газу в очисниках
транспортних

газогенераторних

установок,

сітчастих

газових

фільтрах

на

підприємствах, в масляних промислових фільтрах для тонкої очистки повітря від
пилу при початковій запиленості не більше 20 мг/м3, для очистки технологічних
газів, є незамінними в процесах нафтопереробки при розділенні продукту на
фракції; в процесах очищення від складових шляхом поглинання рідиною, для
глибокого видалення з води вуглекислого газу і сірководню. [64,65]
Ефективність кілець Рашига за аналізом даних при очищенні пилу є
найбільшою, - 0,8 мг/м3.
- Кільця Паля призначені для заповнення робочих об’ємів.
Використовуються вони в скруберах насадкового типу і апаратах з метою
підвищення інтенсивності тепло – та масообмінних процесів в обладнанні хімічної,
нафтохімічної, нафтопереробної та інших галузях промисловості, систем каналізації
та водопостачання, виробництва аміаку та мінеральних добрив. [66]
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У порівнянні з сідлами Інталокс кільця Паля володіють кращою пропускною
здатністю і низьким гідравлічним опором, мають кращу ефективність розділення і
ступінь змочування за рахунок перфорованої структури. Розгорнута структура
насадки полегшує рівномірну засипку насадки і цим знижує втрати тиску. Насадки з
поліпропілену і металу дозволяють добитися високої швидкості газу при дуже
високому масообміні. (рис 1.3.4)

Рис. 1.3.4 Кільця Паля
Ефективність кілець Паля, за аналізом даних, при очищенні пилу є – 1,0-1,1
мг/м3.
За цим порівнянням складемо діаграму очистки коксового газу від пилу

Порівняльна характеристика насадок на основі
гідрогазодинамічної структури
1,2

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0
дерев'яна
хордова

кільця Рашига

Інталокс

Кільця Паля

Рис 1.3.5 Діаграма очистки коксового газу від пилу
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З наведеної діаграми зрозуміло, що ефективність очистки від пилу у цих
насадок є приблизно рівною, проте кожна з них має свої переваги та недоліки.
Найбільш ефективними є кільця Рашига. [67,68]
1.5 Постановка задач дослідження
В першому розділі було розглянуто мокру газоочистку. Поміж усіх видів було
виділено скрубер насадкового типу, як найбільш вдалий варіант для реконструкції
існуючих систем газоочистки.
Було проаналізовано досвід зарубіжних країн та встановлено, що сучасні
системи очистки газових викидів від СО2, С10Н8, C₆H₆ є дорогими, та ефективним
лише при очистці від СО2 (99%). Також виявлено, що С10Н8 та C₆H₆ є нерозчинними
у воді та можуть бути розчинені найкраще у лужних розчинах.[69,70]
За аналізом інформації були поставлені наступні завдання:
- проаналізувати й узагальнити конструктивні та технологічні рішення сучасних
систем очистки газів на об’єктах промисловості України та в світі, провести
аналіз методів та технологій очищення газових викидів, оцінити ефективність
впровадження методу мокрої очистки газів на виробництві;
- визначити вплив параметрів (температура, тиск) газових викидів на
ефективність їх очистки від СО2, С10Н8, C₆H₆ та пилу;
- розробити методику експерименту і провести експериментальні дослідження
гідрогазодинамічних процесів очистки газів при застосуванні різних насадок в
апаратах мокрої газоочистки;
- виділити, систематизувати і визначити аспекти впливу активності лугів на
ефективність розщеплення шкідливих речовин та пилу у відхідних газах;
- розробити методи зниження витрати води на очистку газів у скруберах
насадкового типу;
- надати рекомендації щодо оптимальних параметрів очистки газів від СО2,
С10Н8, C₆H₆ та пилу скруберами насадкового типу.
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РОЗДІЛ 2.ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО ОХОЛОДЖЕННЯ КОКСОВОГО ГАЗУ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ОЧИСТКИ
2.1. Розрахунок впливу охолодження кокосового газу на пари бензолу
В другому розділі буде досліджено ефективність впливу низьких температур
на очищення коксового газу на прикладі бензолу. [71,72,73]
В даному розділі будуть проведені розрахунки впливу охолодження коксового
газу та ефективність мокрої газоочистки. Вхідні данні були отримані під час
промислових випробувань, завдяки газоаналізатору AZ-77597, та KXL – 805, які
будуть більш детально описані у 4 розділі даної дисертаційної роботи.
У першому дослідженні були взяті емпіричні дані першого ступеня
охолодження коксового газу для порівняння ефективності уловлювання парів
бензолу в скрубері насадкового типу. (Табл. 2.1.1) [74]
Таблиця 2.1.1 –Вміст коксового газу
Компоненти
Водень (Н2)
Діоксид вуглецю (СО2)
Нафталін (С10Н8)
Бензол (C₆H₆)
Оксид вуглецю (СО)
Сполуки сірки (SO2)

кількість, %
60-70
15-25
10-15
5-8
5-7
2–4

При розвиненій поверхні крапель, зважених в газі (до 300 м 2 в 1 м3 газового
об’єму), пари бензолу перебувають у стані близькому до рівноваги. Зміна
температури, вмісту аерозолів в газі, складу компоненту справляють істотний вплив
на вміст бензолу в газі. [75,76,77]
Залежність тиску насичених парів бензолу від температури може бути
розрахована за емпіричним рівнянням: [78,79]
𝐿𝑔 𝑃𝑡Б = 5,8099 −

978,66
78,11+𝑡

(2.1.1)
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де 𝑃𝑡Б - тиск насичених парів бензолу при t, мм. Рт. Ст.
t – температура, ˚С
Рівень насичених парів бензолу {Ct} у коксовому газі розраховується по
формулі: [80,81]

𝐶𝑡 =

𝑃𝑡Б ∙𝑀∙105

760+

(2.1.2)

𝑃г
− 𝑃𝑡𝐻 − 𝑃𝑡𝐵 ∙22,4
13,6

де 𝑃𝑡Б – тиск насичених парів бензолу при температурі t, мм. Рт. Ст.
𝑃г – надлишковий тиск коксового газу, мм. Рт. Ст.
М – молекулярна маса бензолу.
Нижче

наведені

характеристики

факторів

експерименту

і

параметра

оптимізації. (Таблиця 2.1.2)
Таблиця 2.1.2 – Характеристика параметра оптимізації
Номер
відгуку

Характеристика відгуку
Умовні
позначення
𝐶𝑡

1

Кодове
Назва
значення
Вміст
y
парів
бензолу

Розмірність

Область
визначення

Точність

г/100нм3
газу

[0; ∞]

2%

Таблиця 2.1.3 – Фактори експерименту
Характеристика відгуку
Номер
відгуку

Умовні
позначе
ння

Кодове
значенн Назва
я

Розмір
ність

Область
визначе
ння

1

𝑃𝑡Б

x1

Тиск

мм.рт.с
[0; ∞)
т

2

t

x2

Температура

˚С

[0; ∞)

Область
експеримен Точні
сть
ту
[-1000;
2000]
[10; 50]

2%
2%
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Таблиця 2.1.4– План-матриця експерименту
Назва
Кодове
фактора
позначення
Тиск
x1
Температура
x2

-1
-1000
10

Рівні факторів
0
1000
25

+1
2000
50

Таблиця 2.1.5 – Матриця планування експерименту
№ досліду
1
2
3
4
5
6
7
8
9

x1
+
+
+
+
0
0

x2
+
+
0
0
+
0
-

y
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9

Нижче в таблиці наведені розрахункові дані по вмісту парів бензолу в
насиченому вологою коксовому газі, виконані нами для умов охолодження газу в
первинних газових холодильниках до зниженої температури і обробки газу в
абсорберах сірководню, аміаку і кінцевих газових холодильниках. При вмісті парів
бензолу в газі вище зазначених величин буде спостерігатися його сублімаційна
конденсація, якщо бензол не абсорбується. (Табл. 2.1.6) [82,83,84]
Таблиця 2.1.6 Вміст парів бензолу
Темпера
тура,
˚С
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Вміст парів бензолу (г/100нм3 газу) при заданому
тиску
-1000
-500
1000
1500
2000
0,004
0,004
0,03
0,03
0,004
0,017
0,016
0,04
0,03
0,013
0,058
0,055
0,08
0,06
0,044
0,180
0,170
0,147
0,141
0,135
0,500
0,473
0,408
0,390
0,374
1,277
1,208
1,039
0,993
0,951
3,029
2,863
2,457
2,346
2,245
6,752
6,371
5,448
5,197
4,968
14,274
13,442
11,441
10,900
10,408
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Рівняння множинної регресії.
Рівняння множинної регресії може бути представлено у вигляді:
Y = f(β , X) + ε

(2.1.3)

де X = X(X1, X2, ..., Xm) - вектор незалежних (пояснюючих) змінних; β - вектор
параметрів (підлягають визначенню); ε - випадкова помилка (відхилення); Y залежна (яка пояснюється) змінна.
теоретичне лінійне рівняння множинної регресії має вигляд:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm + ε - вільний член, який визначає значення Y у
випадку, коли всі пояснюючі змінні Xj дорівнюють 0.
Перш ніж перейти до визначення знаходження оцінок коефіцієнтів регресії,
необхідно перевірити ряд передумов МНК.
Передумови МНК.
Математичне очікування випадкового відхилення εi дорівнює 0 для всіх
спостережень (M(εi) = 0).
Гомоскедастичність (сталість дисперсії відхилень). Дисперсія випадкових
відхилень εi постійна: D(εi) = D(εj) = S2 для будь-яких i та j.
- відсутність автокореляції.
- випадкове відхилення має бути незалежно від пояснюючих змінних: Yeixi = 0.
- модель є лінійна відносно параметрів.
- відсутність мультиколінеарності. Між пояснюючими змінними відсутня
строга (сильна) лінійна залежність.
- помилки εi мають нормальний розподіл. Здійснимість даної передумови
важлива для перевірки статистичних гіпотез і побудови довірчих інтервалів.
Емпіричне рівняння множинної регресії представимо у вигляді:

Y = b0 + b1X1 + b1X1 + ... + bmXm + e

(2.1.4)

Тут b0, b1, ..., bm - оцінки теоретичних значень β0, β1, β2, ..., βm коефіцієнтів
регресії (емпіричні коефіцієнти регресії); e - оцінка відхилення ε.
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При виконанні передумов МНК щодо помилок εi, оцінки b0, b1, ..., bm параметрів β0,
β1, β2, ..., βm множинної лінійної регресії за МНК є незміщеними, ефективними.
(тобто BLUE-оцінками).
Тестування та усунення мультиколінеарності.
Найбільш повним алгоритмом дослідження мультиколінеарності є алгоритм
Фаррара-Глобера. З його допомогою тестують три види мультиколінеарності:
- Усіх факторів (χ2 - хі-квадрат).
- Кожного фактора з іншими (критерій Фішера).
- Кожної пари факторів (критерій Стьюдента).
Перевіримо змінні мультиколінеарності методом Фаррара-Глоубера за
першого виду статистичних критеріїв (критерій "хі-квадрат").
Формула для розрахунку значення статистики Фаррара-Глоубера:
χ2 = -[n-1-(2m+5)/6]ln(det[R]) = -[45-1-(2*3+5)/6]ln(0.0532) = 123.68

(2.1.5)

де m = 3 - кількість факторів, n = 45 - кількість спостережень, det[R] визначник матриці парних коефіцієнтів кореляції R.
Порівнюємо його з табличним значенням при v = m/2(m-1) = 3 ступенях
свободи і рівні значущості α. Якщо χ2> χтабл2, то у векторі факторів присутній
мультиколінеарності.
χтабл2(3;0.05) = 7.81473

(2.1.6)

Перевіримо змінні мультиколінеарності за другого виду статистичних
критеріїв (критерій Фішера).
Визначаємо зворотну матрицю D = R-1:
2.817 -0.419 -2.377 0.707
-0.419 6.462

1.558 -6.106

-2.377 1.558

3.275 -1.935

0.707 -6.106 -1.935 6.846

Обчислюємо F-критерії Фішера:
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n-m
Fk = (dkk-1)m-1

(2.1.7)

де dkk - діагональні елементи матриці.
Розраховані значення критеріїв порівнюються з табличними при v1=n-m і
v2=m-1 ступенях свободи і рівні значущості α. Якщо Fk> FТабл, то k-я змінна
мультиколінеарна з іншими.
v1=45-3 = 42; v2=3-1 = 2. FТабл(42;2) = 19.5

(2.1.8)

45-3
F1 = (2.817-1) 3-1 = 38.16

(2.1.9)

Оскільки F1> FтаблF1 > Fтабл, то змінна y мультиколінеарна з іншими.
F2 = (6.462-1)45-33-1 = 114.71

(2.1.10)

Оскільки F2 > Fтабл, то змінна x1 мультиколінеарна з іншими.
F3 = (3.275-1)45-33-1 = 47.77

(2.1.11)

Оскільки F3 > Fтабл, то змінна x2 мультиколінеарна з іншими.
F4 = (6.846-1)45-33-1 = 122.76

(2.1.12)

Оскільки F4 > Fтабл, то змінна x3 мультиколінеарна з іншими.
Перевіримо змінні мультиколінеарності за третього виду статистичних
критеріїв (критерій Ст'юдента). Для цього знайдемо приватні коефіцієнти кореляції.
Приватні коефіцієнти кореляції.
Коефіцієнт частинної кореляції відрізняється від простого коефіцієнта лінійної
парної кореляції тим, що він вимірює парну кореляцію відповідних ознак (y xi) за
умови, що вплив на них інших факторів (xj) усунуто.
На

підставі

приватних

коефіцієнтів

можна

зробити

висновок

про

обґрунтованість включення змінних в регресійну модель. Якщо значення
коефіцієнта невелике або незначне, то це означає, що зв'язок між цим фактором і
результативною змінною або дуже слабкий, або зовсім відсутній, тому фактор
можна виключити з моделі.
ryx1 /x2 =
ryx1 /x2 =

ryx1 - ryx2 •rx1 x2
(1-r2yx2 )(1-r2x1 x2 )
-0.0771 - 0.793 • 0
= -0.127
(1-0.7932)(1-02)

(2.1.13)
(2.1.14)
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Тіснота зв'язку низька.
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx1 /x2 .
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
n-k-2
1 - ryx1 /x2 2

tнабл = ryx1 /x2

(2.1.15)

де k = 1 -кількість фіксованих факторів.
tнабл = 0.13

45 - 1 - 2
= 0.83
1 - 0.132

(2.1.16)

За таблицею Ст’юдента находим Tтабл
tкрит(n-k-2;α/2) = (42;0.025) = 2.009

(2.11.17)

Оскільки tнабл< tкрит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично не значущий
Як бачимо, зв'язок y і x1 за умови, що x2 увійде в модель, стала сильнішою.
ryx2 /x1 =
ryx2 /x1 =

ryx2 - ryx1 •rx2 x1
(1-r2yx1 )(1-r2x2 x1 )
0.793 - (-0.0771) • 0
= 0.796
(1-0.07712)(1-02)

(2.1.18)
(2.1.19)

Тіснота зв'язку низька.
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx1 /x3 .
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
n-k-2
1 - ryx2 /x1 2

tнабл = ryx2 /x1

(2.1.20)

где k = 1 - кількість фіксованих факторів
tнабл = 0.28

45 - 1 - 2
= 1.93
1 - 0.282

(2.1.21)

За таблицею Ст’юдента находим Tтабл
tкрит (n-k-2;α/2) = (42;0.025) = 2.009

(2.1.22)

Оскільки tнабл< tкрит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично не значущий
Як бачимо, зв'язок y і x1 за умови, що x2 увійде в модель, стала сильнішою.
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rx1 x2 - rx1 y•rx2 y
(1-r2x1 y)(1-r2x2 y)

(2.1.23)

0 - (-0.0771) • 0.793
= 0.101
(1-0.07712)(1-0.7932)

(2.1.24)

rx1 x2 /y =
rx1 x2 /y =
Тіснота зв'язку низька.

Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx1 /x3 .
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
n-k-2
1 - ryx2 /y2

tнабл = ryx2 /y

(2.1.25)

где k = 1 - кількість фіксованих факторів
tнабл = 0.1

45 - 1 - 2
= 0.66
1 - 0.12

(2.1.26)

За таблицею Ст’юдента находим Tтабл
tкрит(n-k-2;α/2) = (42;0.025) = 2.009

(2.1.27)

Оскільки tнабл< tкрит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично не значущий
Як бачимо, зв'язок y і x1 за умови, що x3 увійде в модель, стала сильнішою.
ryx2 /x1 =
ryx2 /x1 =

ryx2 - ryx1 •rx2 x1
(1-r2yx1 )(1-r2x2 x1 )
0.793 - (-0.0771) • 0
= 0.796
(1-0.07712)(1-02)

(2.1.28)
(2.1.29)

Тіснота зв'язку сильна
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx2 /x1 .
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
n-k-2
1 - ryx2 /x1 2

(2.1.30)

45 - 1 - 2
= 8.52
1 - 0.82

(2.1.31)

tнабл = ryx2 /x1
tнабл = 0.8

Оскільки tнабл> tкрит, то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично - значущий
Як бачимо, зв'язок y x2 за умови, що x1 увійде в модель, стала сильнішою.
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ryx1 - ryx2 •rx1 x2
(1-r2yx2 )(1-r2x1 x2 )

ryx1 /x2 =
ryx1 /x2 =

-0.0771 - 0.793 • 0
= -0.127
(1-0.7932)(1-02)

(2.1.32)
(2.1.33)

Тіснота зв'язку сильна
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx2 /x1 .
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
tнабл = ryx1 /x2

n-k-2
1 - ryx1 /x2 2
45 - 1 - 2
= 0.83
1 - 0.132

tнабл = 0.13

(2.1.34)
(2.1.35)

Оскільки tнабл> tкрит, то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично - значущий
Як бачимо, зв'язок y x2 за умови, що x3 увійде в модель, стала сильнішою.
ryx2 - ryx1 •rx2 x1
(1-r2yx1 )(1-r2x2 x1 )

ryx2 /x1 =
ryx2 /x1 =

0.793 - (-0.0771) • 0
= 0.796
(1-0.07712)(1-02)

(2.1.36)
(2.1.37)

Тіснота зв'язку низька.
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx3 /x1 .
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
n-k-2
1 - ryx2 /x1 2

(2.1.38)

45 - 1 - 2
= 8.52
1 - 0.82

(2.1.39)

tнабл = ryx2 /x1
tнабл = 0.8

Оскільки tнабл< tкрит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично не значущий
Як бачимо, зв'язок і x3 y за умови, що x1 увійде в модель, стала сильнішою
rx1 x2 - rx1 y•rx2 y
(1-r2x1 y)(1-r2x2 y)

(2.1.40)

0 - (-0.0771) • 0.793
= 0.101
(1-0.07712)(1-0.7932)

(2.1.41)

rx1 x2 /y =
rx1 x2 /y =
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Тіснота зв'язку низька.
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx3 /x2 .
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
45 - 1 - 2
= 0.66
1 - 0.12

tнабл = 0.1
tнабл = 0.18

45 - 1 - 2
= 1.18
1 - 0.182

(2.1.42)
(2.1.43)

Оскільки tнабл< tкрит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично не значущий.
Як бачимо, зв'язок і x3 y за умови, що x2 увійде в модель, стала сильнішою.
rx1 x2 - rx1 y•rx2 y
(1-r2x1 y)(1-r2x2 y)

(2.1.44)

0 - (-0.0771) • 0.793
= 0.101
(1-0.07712)(1-0.7932)

(2.1.45)

rx1 x2 /y =
rx1 x2 /y =

Тіснота зв'язку низька. Міжфакторний зв'язок слабкий.
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx2 /y.
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
tнабл = ryx2 /y
tнабл = 0.1

n-k-2
1 - ryx2 /y2
45 - 1 - 2
= 0.66
1 - 0.12

(2.1.46)
(2.1.47)

Оскільки tнабл< tкрит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично не значущий
Як бачимо, зв'язок y x2 за умови, що y увійде в модель, знизилася. Звідси
можна зробити висновок, що введення в регресійне рівняння x 2 залишається
недоцільним.
ryx1 /x2 =
ryx1 /x2 =
Тіснота зв'язку не сильна

ryx1 - ryx2 •rx1 x2
(1-r2yx2 )(1-r2x1 x2 )
-0.0771 - 0.793 • 0
= -0.127
(1-0.7932)(1-02)

(2.1.48)
(2.1.49)
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Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx2 /x3 .
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
tнабл = ryx1 /x2
tнабл = 0.42

n-k-2
1 - ryx1 /x2 2
45 - 1 - 2
= 3.02
1 - 0.422

(2.1.50)
(2.1.51)

Оскільки tнабл> tкрит, то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично - значущий
Як бачимо, зв'язок y x2 за умови, що x3 увійде в модель, знизилася. Звідси
можна зробити висновок, що введення в регрессионное рівняння x2 залишається
недоцільним.
ryx2 /x1 =
ryx2 /x1 =

ryx2 - ryx1 •rx2 x1
(1-r2yx1 )(1-r2x2 x1 )
0.793 - (-0.0771) • 0
= 0.796
(1-0.07712)(1-02)

(2.1.52)
(2.1.53)

Тіснота зв'язку сильна
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx3 /y.
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:

tнабл = ryx2 /x1
tнабл = 0.91

n-k-2
1 - ryx2 /x1 2
45 - 1 - 2
= 14.03
1 - 0.912

(2.1.54)
(2.1.55)

Оскільки tнабл> tкрит, то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично – значущий.
Як бачимо, зв'язок і x3 y за умови, що y увійде в модель, стала сильнішою.
ryx2 /x1 =
ryx1 /x2 =
Тіснота зв'язку сильна

ryx2 - ryx1 •rx2 x1
(1-r2yx1 )(1-r2x2 x1 )
-0.0771 - 0.793 • 0
= -0.127
(1-0.7932)(1-02)

(2.1.56)
(2.1.57)
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Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx3 /x2 .
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
tнабл = ryx2 /x1
tнабл = 0.92

n-k-2
1 - ryx2 /x1 2
45 - 1 - 2
= 15.05
1 - 0.922

(2.1.58)
(2.1.59)

Оскільки tнабл> tкрит, то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично - значущий
Як бачимо, зв'язок і x3 y за умови, що x2 увійде в модель, стала сильнішою.
ryx1 /x2 =
ryx1 /x2 =

ryx1 - ryx2 •rx1 x2
(1-r2yx2 )(1-r2x1 x2 )
-0.0771 - 0.793 • 0
= -0.127
(1-0.7932)(1-02)

(2.1.60)
(2.1.61)

Тіснота зв'язку низька. Міжфакторний зв'язок слабкий.
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx3 /y.
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
tнабл = ryx2 /x1
tнабл = 0.26

n-k-2
1 - ryx2 /x1 2
45 - 1 - 2
= 1.76
1 - 0.262

(2.1.62)
(2.1.63)

Оскільки tнабл< tкрит, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично не значущий
Як бачимо, зв'язок і x3 y за умови, що y увійде в модель, стала сильнішою.
ryx2 /x1 =
ryx2 /x1 =

ryx2 - ryx1 •rx2 x1
(1-r2yx1 )(1-r2x2 x1 )
0.793 - (-0.0771) • 0
= 0.796
(1-0.07712)(1-02)

(2.1.64)
(2.1.65)

Тіснота зв'язку не сильна
Визначимо значимість коефіцієнта кореляції ryx2 /x1 .
Для цього розрахуємо спостережувані значення t-статистики за формулою:
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tнабл = ryx2 /x1
tнабл = 0.46

n-k-2
1 - ryx2 /x1 2
45 - 1 - 2
= 3.36
1 - 0.462

(2.1.66)
(2.1.67)

Оскільки tнабл> tкрит, то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта
кореляції. Іншими словами, коефіцієнт кореляції статистично - значущий
Як бачимо, зв'язок і x3 y за умови, що x1 увійде в модель, стала сильнішою.
Можна зробити висновок, що при побудові регресійного рівняння слід
відібрати фактори x2 .
xji- xj
tj = S(x )
j

(2.1.68)

де хјі - значення змінної хјі в i-му спостереженні.
yi- xj
ty = S(y)

(2.1.69)

Таким чином, початок відліку кожної стандартизованою змінної поєднується з
її середнім значенням, а в якості одиниці зміни приймається її середнє квадратичне
відхилення S.
Якщо зв'язок між змінними у природному масштабі лінійна, то зміна початку
відліку та одиниці виміру цієї властивості не порушать, так що і стандартизовані
змінні будуть пов'язані лінійним співвідношенням:
ty = ∑βjtxj

(2.1.70)

Для оцінки β-коефіцієнтів можна застосувати МНК. При цьому система
нормальних рівнянь буде мати вигляд:
rx1y=β1+rx1x2•β2 + ... + rx1xm•βm

(2.1.71)

rx2y=rx2x1•β1 + β2 + ... + rx2xm•βm

(2.1.72)

...
rxmy=rxmx1•β1 + rxmx2•β2 + ... + βm

(2.1.73)

Для наших даних (беремо з матриці парних коефіцієнтів кореляції):
-0.0771 = β1 + 0β2

(2.1.74)
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0.793 = 0β1 + β2

(2.1.75)

0.0523 = 0.9β1 + 0.201β2

(2.1.76)

Дану систему лінійних рівнянь вирішуємо методом Гауса:
β1 = 0.149; β2 = 0.844; β3 = -0.251;

(2.1.77)

Стандартизована форма рівняння регресії має вигляд:
y0 = 0.149x1 + 0.844x2

(2.1.78)

Знайдені з даної системи β–коефіцієнти дозволяють визначити значення
коефіцієнтів регресії в природному масштабі за формулами:
S(y)
bj = βS(x )

(2.1.79)

a = y - ∑bj xj

(2.1.80)

j

Аналіз параметрів рівняння регресії.
Перейдемо до статистичного аналізу отриманого рівняння регресії: перевірці
значимості рівняння та його коефіцієнтів, дослідження абсолютних і відносних
помилок апроксимації.
Для незміщеної оцінки дисперсії виконати наступні обчислення:
Незміщена помилка ε = Y - Y(x) = Y - X*s (абсолютна помилка апроксимації)
Y

Y(x)

ε=Y-

ε2

(Y-Yср)2

|ε : Y|

Y(x)
0.004

-2.954

2.958

8.75

6.05

739.492

0.004

-2.705

2.709

7.337

6.05

677.159

0.004

-1.957

1.961

3.844

6.05

490.16

0.003

-1.707

1.71

2.925

6.055

570.103

0.003

-1.458

1.461

2.134

6.055

486.993

0.017

-1.685

1.702

2.898

5.987

100.143

0.016

-1.436

1.452

2.109

5.992

90.756

0.014

-0.688

0.702

0.493

6.001

50.151

0.013

-0.439

0.452

0.204

6.006

34.752

0.013

-0.189

0.202

0.041

6.006

15.573

0.058

-0.417

0.475

0.226

5.788

8.188

0.055

-0.168

0.223

0.0495

5.802

4.047
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Середня помилка апроксимації
A=

∑|ε : Y|
3423.837
100%
=
100% = 7608.53%
n
45

(2.1.81)

Оцінка дисперсії дорівнює:
se2 = (Y - X*Y(X))T(Y - X*Y(X)) = 292.63

(2.1.82)

Незміщена оцінка дисперсії дорівнює:
1
1
s2 = n-m-1 s2e = 45 - 3 - 1292.63 = 7.14

(2.1.83)

Оцінка середньоквадратичного відхилення (стандартна помилка для оцінки
Y):
S = S2 =

7.14 = 2.67

(2.1.84)

Знайдемо оцінку коваріаційної матриці вектора k = S2 • (XTX)-1
-6,4E-5 -0,00507 2,0E-6
-0,000455 -0,0362 1,3E-5
0,18
 1,288

-6,4E-5 0
2,0E-6
-0
-0,000455 1,0E-6
1,3E-5 -0
k(x) = 7.14-0,00507 2,0E-6 0,000169 -0
=
 -0,0362 1,3E-5 0,00121 -0 
2,0E-6 -0 -0
 1,3E-5 -0

0
-0
0

Дисперсії параметрів моделі визначаються співвідношенням S2i = Kii, тобто це
елементи, що лежать на головній діагоналі
Sb0 = 1.288 = 1.135

(2.1.85)

Sb1 = 1.0E-6 = 0.00087

(2.1.86)

Sb2 = 0.00121 = 0.0347

(2.1.87)

Sb3 = 0 = 2.7E-5

(2.1.88)

Показники тісноти зв'язку факторів з результатом.
Якщо факторні ознаки різні по своїй суті і (або) мають різні одиниці
вимірювання, то коефіцієнти регресії bj при різних факторах є непорівнянними.
Тому рівняння регресії доповнюють порівняними показниками тісноти зв'язку
фактора з результатом, що дозволяє ранжувати фактори за силою впливу на
результат.
До таких показників тісноти зв'язку відносять: приватні коефіцієнти
еластичності, β–коефіцієнти, приватні коефіцієнти кореляції.
Приватні коефіцієнти еластичності.
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З метою розширення можливостей змістовного аналізу моделі регресії
використовуються

приватні коефіцієнти еластичності, які визначаються за

формулою:
xi
Ei = bi

y

(2.1.89)

Приватний коефіцієнт еластичності показує, наскільки відсотків в середньому
змінюється ознака-результат у зі збільшенням ознаки фактору хј на 1% від свого
середнього рівня E1 = 0.000499 600 2.46 = 0.12
В результаті обробки експериментальних даних отримане рівняння регресії:

Y = -4.99 + 0.000499X1 + 0.25X2 - 2.6E

(2.1.90)

За вище вказаними даними буде побудовано графік регресії (Рис 2.1.1)

Рисунок 2.1.1 – Регресія залежності вмісту бензолу в коксовому газі від
температури та тиску.
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Нижче наведені графіки залежності вмісту парів бензолу окремо від
температури та тиску.
Так на першому графіку ми бачимо пряму залежність від температури.
Завдяки відокремленню цих параметрів ми зможемо перевірити, який з них більше
впливає на вміст парів бензолу. (Рис 2.1.2)

Рисунок 2.1.2 – Графік залежності вмісту бензолу в коксовому газі від
температури.

Рисунок 2.1.3 – Залежності вмісту бензолу в коксовому газі від тиску
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Таким чином, ми бачимо, що охолодження коксового газу позитивно впливає
на ефективність очищення (збільшення ефективності очистки до 45% при
математичному розрахунку, та до 35% при перевірці експериментом – табл. 2.1).
2.2. Розрахунок впливу охолодження коксового газу на пари нафталіну
Для підтвердження, результатів розрахунків, наведених у розділі 2.1 даної
дисертаційної роботи, було проведено аналогічний експеримент, але в ньому
досліджувалися вже пари нафталіну, які мають молекулярну масу практично вдвічі
більшу ніж пари бензолу. [85,86]
Залежність тиску насичених парів нафталіну від температури може бути
розрахована за емпіричним рівнянням:
𝐿𝑔 𝑃𝑡𝐻 = 5,8099 −

978,66

(2.2.1)

78,11+𝑡

де 𝑃𝑡𝐻 - тиск насичених парів нафталіну при t, мм. рт. ст.
t – температура, ˚С
Рівень насичених парів нафталіну {Ct} у коксовому газі розраховується по
формулі:

𝐶𝑡 =

𝑃𝑡𝐻 ∙𝑀∙105

760+

(2.2.2)

𝑃г
− 𝑃𝑡𝐻 − 𝑃𝑡𝐵 ∙22,4
13,6

де 𝑃𝑡𝐻 – тиск насичених парів при температурі t, мм. рт. ст.
𝑃г – надлишковий тиск коксового газу, мм. рт. ст.
М – молекулярна маса нафталіну.
Нижче

наведені

характеристики

оптимізації. (Таблиця 2.2.1)

факторів

експерименту

і

параметра
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Таблиця 2.2.1 – Характеристика параметра оптимізації
Характеристика відгуку

Номер
відгуку

Умовні

Кодове

позначення

значення

𝐶𝑡

1

Назва

Розмірність

Вміст парів г/100нм3

y

нафталіну

газу

Область
визначення
[0; ∞]

Точність

2%

Таблиця 2.2.2 – Фактори експерименту
Характеристика відгуку
Номер

Умовні

відгуку

позначен
ня

Кодове
значення

Назва

Розмірність

Область

Область

визначе

експерименту

ння

Точніс
ть

1

𝑃𝑡𝐻

x1

Тиск

мм.рт.ст

[0; ∞)

[-1000; 2000]

2%

2

t

x2

Температура

˚С

[0; ∞)

[10; 50]

2%

Таблиця 2.2.3 – План-матриця експерименту
Назва

Кодове

Рівні факторів

фактора

позначення

-1

0

+1

Тиск

x1

-1000

1000

2000

Температура

x2

10

25

50

Таблиця 2.2.4 – Матриця планування експерименту
№ досліду
10
11
12
13
14
15
16
17
18

x1
+
+
0
+
+
0

x2
+
+
+
0
+
+
-

y
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
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Таблиця 2.2.5. Вміст насичених парів нафталіну в коксовому газі
Температура,
˚С
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Вміст парів нафталіну (г/100нм3 газу) при заданому тиску
-1000
-500
1000
1500
2000
12,86
12,20
10,57
10,12
9,70
24,99
23,70
20,51
19,63
18,83
46,37
43,96
38,01
36,37
34,87
82,64
78,30
67,63
64,70
62,00
142,17
134,61
116,09
110,99
106,33
237,15
224,34
193,06
184,49
176,64
385,22
364,00
312,38
298,28
285,40
611,93
577,35
493,67
470,92
450,17
954,63
898,89
764,91
728,70
695,77

Таблиця 2.2.6 – данні отримані в результаті експерименту
Компоненти
Нафталін

кількість,
г/100нм3
Прямий газ
100-120

Після першого
рівня
охолодження
80-96

Рівняння множинної регресії.
Рівняння множинної регресії може бути представлено у вигляді:
Y = f(β , X) + ε

(2.2.3)

де X = X(X1, X2, ..., Xm) - вектор незалежних (пояснюючих) змінних; β - вектор
параметрів (підлягають визначенню); ε - випадкова помилка (відхилення); Y залежна (яка пояснюється) змінна.
теоретичне лінійне рівняння множинної регресії має вигляд:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm + ε - вільний член, який визначає значення Y у
випадку, коли всі пояснюючі змінні Xj дорівнюють 0.
Перш ніж перейти до визначення знаходження оцінок коефіцієнтів регресії,
необхідно перевірити ряд передумов МНК.
Передумови МНК.
Математичне очікування випадкового відхилення εi дорівнює 0 для всіх
спостережень (M(εi) = 0).
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Гомоскедастичність (сталість дисперсії відхилень). Дисперсія випадкових
відхилень εi постійна: D(εi) = D(εj) = S2 для будь-яких i та j.
- відсутність автокореляції.
- випадкове відхилення має бути незалежно від пояснюючих змінних: Yeixi = 0.
Модель є лінійна відносно параметрів.
- відсутність мультиколінеарності. Між пояснюючими змінними відсутня
строга (сильна) лінійна залежність.
- помилки εi мають нормальний розподіл. Здійснимість даної передумови
важлива для перевірки статистичних гіпотез і побудови довірчих інтервалів.
Емпіричне рівняння множинної регресії представимо у вигляді:
Y = b0 + b1X1 + b1X1 + ... + bmXm + e

(2.2.4)

Тут b0, b1, ..., bm - оцінки теоретичних значень β0, β1, β2, ..., βm коефіцієнтів
регресії (емпіричні коефіцієнти регресії); e - оцінка відхилення ε.
При виконанні передумов МНК щодо помилок εi, оцінки b0, b1, ..., bm
параметрів β0, β1, β2, ..., βm множинної лінійної регресії за МНК є незміщеними,
ефективними і заможними (тобто BLUE-оцінками).
Оцінка коефіцієнта рангової кореляції Спірмена.
Значимість коефіцієнта рангової кореляції Спірмена
Для того щоб при рівні значущості α перевірити нульову гіпотезу про рівність
нулю генерального коефіцієнта рангової кореляції Спірмена при конкуруючій
гіпотезі Hi. p ≠ 0, треба обчислити критичну точку:
Tkp = t(α, k)

1 - p2
n-2

(2.2.5)

де n - обсяг вибірки; p - вибірковий коефіцієнт рангової кореляції Спірмена: t(α, k) критична точка двосторонньої критичної області, яку знаходять за таблицею
критичних точок розподілу Стьюдента за рівня значущості α і числа ступенів
свободи k = n-2.
Якщо |p| < Ткр – не має підстав відкинути нульову гіпотезу. Рангова
кореляційна зв'язок між якісними ознаками не значуща. Якщо |p| > Tkp - нульову
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гіпотезу відкидають. Між якісними ознаками існує значуща рангова кореляційна
зв'язок.
По таблиці Стьюдента знаходимо t(α/2, k) = (0.05/2;43) = 2.009
Tkp = 2.009

1 - 0.03332
45 - 2 = 0.31

(2.2.6)

Оскільки ТКП> п, то приймаємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта рангової
кореляції Спірмена. Іншими словами, коефіцієнт рангової кореляції статистично не
значущий і рангова кореляційна зв'язок між оцінками за двома тестами незначна.
Перевіримо гіпотезу Н0: гетероскедастичність відсутня.
Оскільки 2.009 > 0.31, то гіпотеза про відсутність гетероскедастичності
приймається.
Тест Голдфелда-Квандта.
В даному випадку передбачається, що стандартне відхилення σi = σ(εi)
пропорційно значенню xi змінної X у цьому спостереженні σ2i = σ2x2i , i = 1,2,…,n.
Тест Голдфелда-Квандта полягає в наступному:
Всі n спостережень впорядковуються за величиною X.
Вся упорядкована вибірка після цього розбивається на три підвибірки
розмірностей k,(n-2k),k.
Оцінюються окремі регресії для першої підвибірки (k перших спостережень) і
для третьої підвибірки (k останніх спостережень).
Для порівняння відповідних дисперсій будується відповідна F-статистика:
F = S3/S1

(2.2.7)

Побудована F-статистика має розподіл Фішера з числом ступенів свободи v1 =
v2 = (n – c - 2m)/2.
Якщо F > Fkp, то гіпотеза про відсутність гетероскедастичності відхиляється.
Цей

тест

може

використовуватися

при

припущенні

про

оберненої

пропорційності між σi і значення пояснювальної змінної. При цьому статистика
Фішера має вигляд:
S1/S3
Впорядкуємо всі значення за величиною X.

(2.2.8)
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Знаходимо розмір підвибірки k = (45 - 12)/2 = 17.
де c = 4n/15 = 4*45/15 = 12
Оцінимо регресію для першої підвибірки.
Знаходимо параметри рівняння методом найменших квадратів.
Система рівнянь МНК:
a0n + a1∑x = ∑y

(2.2.9)

a0∑x + a1∑x2 = ∑y•x

(2.2.10)

Для наших даних система рівнянь має вигляд:
17a0 + -13000a1 = 3956.43

(2.2.11)

-13000a0 + 11000000a1 = -3227201

(2.2.12)

З першого рівняння висловлюємо а0 і підставимо в друге рівняння
Отримуємо a0 = -0.19, a1 = 87.06
x
-1000

y
12.86

x2
1000000

y2
165.48

x•y
-12864

y(x)
(y-y(x))2
277.55 70059.97

-1000

24.99

1000000

624.5

-24990

277.55 63787.79

-1000

46.37

1000000 2150.27

-46371

277.55 53444.86

-1000
-1000

82.64
142.17

1000000 6830.03 -82644
1000000 20212.02 -142169

277.55 37989.3
277.55 18328.68

-1000

237.15

1000000 56238.23 -237146

277.55

-1000

385.22

277.55 11592.95

-1000

611.93

-1000

954.64

-500
-500

12.2
23.7

1000000 148396.7
6
1000000 374458.3
2
1000000 911327.9
8
250000 148.89
250000 561.55

-500

43.96

250000

1932.04 -21977.5 182.31 19141.35

-500

78.3

250000

6130.89

-500

134.61

250000 18119.31 -67304

182.31

2275.22

-500

224.34

250000 50327.99 -112169.5 182.31

1766.67

-385223

1632.68

-611930

277.55 111808.3
5
-954635 277.55 458440.7
9
-6101
182.31 28935.8
-11848.5 182.31 25157.21

-39150

182.31 10817.51
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Тут S1 = 1104253.97
Оцінимо регресію для третьої підвибірки.
Знаходимо параметри рівняння методом найменших квадратів.
Система рівнянь МНК:
a0n + a1∑x = ∑y

(2.2.13)

a0∑x + a1∑x2 = ∑y•x

(2.2.14)

Для наших даних система рівнянь має вигляд:
17a0 + 30000a1 = 3753.8

(2.2.15)

30000a0 + 54000000a1 = 6550561

(2.2.16)

З першого рівняння висловлюємо а0 і підставимо в друге рівняння
Отримуємо a0 = -0.0697, a1 = 343.8

x
1500

y
19.63

x2
y2
2250000 385.45

x•y
29449.5

y(x)
(y-y(x))2
239.26 48236.35

1500

36.38

2250000 1323.14 54562.5

239.26 41162.63

1500

64.7

2250000 4185.57

97044

239.26 30472.85

1500

110.99 2250000 12319.67 166491

239.26 16452.36

1500

184.49 2250000 34035.08 276729

239.26

3000.27

1500

298.28 2250000 88972.15 447423

239.26

3483.51

1500

2000

470.92 2250000 221762.8 706375.5 239.26 53664.62
2
728.7 2250000 531008.0 1093054. 239.26 239553.7
6
5
2
9.7
4000000 94.17
19408 204.41 37911.55

2000

18.83

4000000 354.42

37652

204.41 34442.49

2000

34.87

4000000 1215.99

69742

204.41 28744.45

2000
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4000000 3844.37 124006

204.41 20280.58

1500

2000

106.33 4000000 11306.28 212662

204.41

9620.06

2000

176.64 4000000 31202.04 353282

204.41

771.28

2000

285.4

204.41

6558.91

4000000 81453.16 570800
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Де S3 = 876183.99
Число ступенів свободи v1 = v2 = (n – c - 2m)/2 = (45 - 12 - 2*1)/2 = 15.5
Fkp(15.5,15.5) = 4.49

(2.2.17)

Будуємо зворотний F-статистику:
F = 1104253.97/876183.99 = 1.26

(2.2.18)

Оскільки F < Fkp = 4.49, то гіпотеза про відсутність гетероскедастичності
приймається.
Виявлення автокореляції
Графічний метод
Є ряд варіантів графічного визначення автокореляції. Один з них пов'язує
відхилення εi з моментами їх отримання i. При цьому по осі абсцис відкладають або
час отримання статистичних даних, або порядковий номер спостереження, а по осі
ординат – відхилення εi (або оцінки відхилень).
Природно припустити, що якщо є певна зв'язок між відхиленнями, то
автокореляція має місце. Відсутність залежності швидше за все буде свідчити про
відсутність автокореляції.
Автокореляція стає більш наочною, якщо побудувати графік залежності εi від
εi-1
Коефіцієнт автокореляції.
rei =

εiεi-1 - εi • εi-1
SeiSei-1

(2.2.19)

Якщо коефіцієнт автокореляції rei< 0.5, то є підстави стверджувати, що
автокореляція відсутня.
Для визначення ступеня автокореляції обчислимо коефіцієнт автокореляції і
перевіримо його значимість за допомогою критерію стандартної помилки.
Стандартна помилка коефіцієнта кореляції розраховується за формулою:
SeY =

1
n

(2.2.20)
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Коефіцієнти автокореляції випадкових даних повинні володіти вибірковим
розподілом, що наближається до нормального з нульовим математичним
очікуванням і середнім квадратичним відхиленням, рівним
SeY =

1
= 0.149
45

(2.2.21)

Якщо коефіцієнт автокореляції першого порядку r1 знаходиться в інтервалі:
-2.009 • 0.149 < r1< 2.009 • 0.149

(2.2.22)

то можна вважати, що дані не показують наявність автокореляції першого
порядку.
Використовуючи розрахункову таблицю, отримуємо:
∑εiεi-1 459343.378
r1 ≈ ∑ε 2 = 587093.517 = 0.782
i

(2.2.23)

Властивість незалежності залишків не виконується. Присутня автокореляція.
Критерій Дарбіна-Уотсона.
Цей критерій є найбільш відомим для виявлення автокореляції.
При статистичному аналізі рівняння регресії на початковому етапі часто
перевіряють виконання однієї передумови: умови статистичної незалежності
відхилень між собою. При цьому перевіряється некоррелірованість сусідніх величин
e i.
Внаслідок

отриманих

даних

доцільно

побудувати

інші

матриці

корелірованості сусідніх величин ei, де буде вказана взаємодія даних величин з yy(x) та іншими величинами необхідними для повного і всебічного вивчення змінних
величин та коефіцієнтів, а також інших даних побудова яких ґрунтується на різному
рівні критерія Дарбіна – Уотсона.
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y
12.86
12.2
10.57
10.12
9.7
24.99
23.7
20.51
19.63
18.83
46.37
43.96
38.01
36.38
34.87
82.64
78.3
67.63
64.7
62
142.17
134.61
116.09
110.99
106.33
237.15
224.34
193.06
184.49
176.64
385.22
364
312.38
298.28
285.4
611.93
577.35
493.67
470.92
450.17
954.64
898.9
764.91

y(x)
-84.36
-96.6
-133.31
-145.55
-157.79
5.61
-6.63
-43.34
-55.58
-67.82
95.58
83.34
46.63
34.39
22.15
185.55
173.31
136.6
124.36
112.12
275.52
263.28
226.56
214.33
202.09
365.49
353.25
316.53
304.3
292.06
455.46
443.22
406.5
394.26
382.03
545.43
533.19
496.47
484.23
472
635.39
623.16
586.44

ei = y-y(x)
e2
(ei - ei-1)2
97.22
9452.33
0
108.8
11837.32
134.01
143.88
20701.88
1230.75
155.67
24232.78
138.94
167.49
28053.96
139.82
19.38
375.58
21937.55
30.33
919.62
119.8
63.86
4077.49
1124.26
75.21
5657.23
129.03
86.65
7507.52
130.68
-49.21
2421.46
18456.39
-39.39
1551.26
96.48
-8.61
74.17
947.04
1.99
3.95
112.35
12.72
161.84
115.23
-102.9
10589.36 13369.44
-95.01
9026.95
62.32
-68.96
4755.65
678.55
-59.66
3559.42
86.5
-50.12
2511.57
91.11
-133.35
17781.91
6927.78
-128.67
16556.35
21.88
-110.48
12205.71
330.95
-103.33
10677.53
51.08
-95.76
9169.36
57.39
-128.34
16471.43
1061.74
-128.91
16617.72
0.32
-123.47
15245.75
29.55
-119.81
14354.28
13.43
-115.42
13320.85
19.3
-70.23
4932.72
2041.48
-79.21
6274.85
80.65
-94.12
8858.56
222.19
-95.98
9212.66
3.47
-96.63
9336.63
0.41
66.5
4422.84
26611.63
44.17
1950.62
499.02
-2.8
7.86
2206.08
-13.32
177.34
110.54
-21.83
476.35
72.4
319.24
101914.33 116325.81
275.74
76031.76
1892.39
178.47
31850.69
9461.64
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Для аналізу корельованості відхилень використовують статистику ДарбінаУотсона:
∑(ei - ei-1)2
DW =
∑ei2

(2.2.24)

228144.09
DW = 587093.52 = 0.39

(2.2.25)

Критичні значення d1 та d2 визначаються на основі спеціальних таблиць для
необхідного рівня значущості α, числа спостережень n = 45 і кількості пояснюючих
змінних m=2.
Автокореляція відсутня, якщо виконується наступна умова:
d1< DW и d2< DW < 4 - d2.

(2.2.26)

Не звертаючись до таблиць, можна користуватися приблизними правилом і
вважати, що автокореляція залишків відсутня, якщо 1.5 < DW < 2.5. Оскільки 1.5 >
0.39 < 2.5, то автокореляція залишків присутній.
Для більш надійного виведення доцільно звертатися до табличних значень.
За таблицею Дарбіна-Уотсона для n=45 і k=2 (рівень значущості 5%)
знаходимо: d1 = 1.43; d2 = 1.62.
Оскільки 1.43 > 0.39 і 1.62 > 0.39 < 4 - 1.62, то автокореляція залишків
присутня.
Таким чином, було відзначено, що зниження концентрації нафталіну в газі при
абсорбції його в скрубері насадкового типу в інтервалі температур 40 - 80 С може
досягати 75 %. Можна очікувати, що при більш низькій температурі охолодження
газу це зниження буде менш значним у зв'язку з дифузійними обмеженнями,
пов'язаними із збільшенням в'язкості абсорбенту (кам'яновугільної смоли).
Необхідність такої оцінки пов'язана з тим, що не кожен фактор, який увійшов
в модель, може істотно збільшити частку поясненої варіації результативної ознаки.
Це може бути пов'язано з послідовністю факторів (т. к. існує кореляція між самими
факторами).
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Мірою оцінки значущості поліпшення якості моделі, після включення до неї
фактора хј, служить приватний F-критерій – Fxj:
R2 - R2(x1,xn)
Fxj =
(n - m - 1)
1-R2

(2.2.27)

де m – число оцінюваних параметрів.
В чисельнику - приріст частки варіації за рахунок додатково включених в
модель факторів хј.
Якщо спостережуване значення Fxj більше Fkp, то додаткове введення фактора
xj в модель статистично виправдано.
У дифузійних умовах первинних газових холодильників абсорбція і
сублімаційна конденсація нафталіну з коксового газу, крім температури і
рівноважного розподілу в системі смола-нафталін, залежить від умов контакту,
кількості, в'язкості і поверхні абсорбенту. При рівних температурах охолодження
газу найбільший ефект очищення спостерігається при максимальному вмісті
крапель смоли, зважених в охолодженому газі.
Для більш конкретного всебічного розгляду очистки відхідних газів від
ливарного виробництва, треба перевірити можливість використання низаних
температур на вміст нафталіну, за різних значень та параметрів, що найкраще
розкривається під час побудови графіку регресії.
В результаті обробки експериментальних даних отримане рівняння регресії:

Y = - 288.77-0.0245X1 + 17.99X2

(2.2.28)

За допомогою рівняння було побудовано графік регресії на якому показано
залежність вмісту парів нафталіну від тиску та темепратури (рис 2.2.1)
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Рисунок 2.2.1 – Регресія залежності вмісту нафталіну в коксовому газі від
температури та тиску.
Нижче наведені графіки залежності вмісту парів нафталіну від температури та
тиску.

Рисунок 2.2.2 – Графік залежносі вмісту парів нафталіну в коксовому газі від
температури
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Рисунок 2.2.3 – Гафік залежності вмісту паврів нафталіну в коксовому газі від
тиску
Отже, можна зробити висновок, що найбільший вплив на вловлювання парів
нафталіну має саме температура. Як видно на графіках, за допомогою зниження
температури вдвічі, ми маємо приріст ефективності до 35%. Ці дані були
підтверджені експериментально - таблиця 2.2.2
2.3 Висновки до розділу 2
Таким чином, в результаті математичного розрахунку на прикладі двох речовин
(бензолу і нафталіну), молярна маса яких різниться майже вдвічі, було доведено що
при попередньому охолодженні коксового газу, перед очисткою у скрубері,
підвищує його ефективність на 35-50 %. Дані були перевірені при промислових
випробуваннях на ДП «Завод імені В.О. Малишева», які будуть описані в розділі 4,
даної дисертаційної роботи, де було здобуто результат у 30%, що відповідає
теоретичним розрахункам. [87,88]
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РОЗДІЛ 3.ПІДБІР ЕФЕКТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ СКРУБЕРА,
ВПРОВАДЖЕННЯ ТРИКУТНОЇ НАСАДКИ З ХРЕСТОПОДІБНИМИ
ВИРІЗАМИ
3.1 Опис трикутної насадки з хрестоподібними вирізами
Для підвищення ефективності скрубера було використано принципово новий
вид насадки - трикутна насадка з хрестоподібними вирізами.
Насадку виготовлено з легованої сталі AISI 316 (10Х17Н13М2), що дозволяє її
використовувати у будь – якому агресивному середовищі. Конструкція цієї насадки
дозволяє збирати її в блоки. Більш детально насадка буде розглянута в розділі 4 цієї
дисертації.
Листи ПВ сітки, квадратної форми, розташовані на відстані 12 мм один від
одного. Розміри межі аркуша ПВ 650 мм. Параметри даної насадки: a = 72 м 2/м3, ε =
0,87 м3/м3, ρ = 158,4 кг/м3, dэ = 0,049 м. (рис 3.1)

Рис. 3.1 Трикутна насадка з хрестоподібними вирізами
1 – корпус з легованої сталі; 2 – хрестоподібний отвір; 3 – змінне кріплення;
4 – дрібна сітка, з легованої сталі.
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Потрібно провести технологічні розрахунки, основною метою яких є
обчислення поверхні абсорбції і габаритних розмірів апарату.
3.2 Розрахунок скрубера
Приймаємо втрату вуглеводнів, що виходять з газом рівними 𝑉п = 2 г/м3 сухого
газу, що становить: [89,90]
𝑉п =

𝑉п ∙𝑄г
1000

,

(3.2.1)

де Qг – витрата сухого коксового газу, м3/год,
VП – витрата вуглеводнів, г/м3.
𝑉п =

40000∙2

= 80 кг⁄ч .

(3.2.2)

) ∙ 100,

(3.2.3)

) ∙ 100 = 87,1 %.

(3.2.4)

1000

Тоді ступінь уловлювання:
𝜂 = (1 −

𝑉П
𝑉уг

де VП – витрата вуглеводнів, кг/год;
VУГ – витрата вуглеводнів у газі, кг/год.
𝜂 = (1 −

80
620

Кількість поглинених вуглеводнів:
𝐺 = 𝑉уг − 𝑉п ;
𝐺 = 620 − 80 = 540 кг⁄ч.
Таким чином, з скрубера виходить (таблиця 3.1)
Таблиця 3.1 – Вміст коксового газу [91,92]
Компоненти
Водяні пари
Пари смоли
Вуглеводи
Бензол
Сірководень
Нафталін

кількість, г/м3
Прямий газ
250- 450
80-150
30-40
8-13
6- 40
100-120

(3.2.5)
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Фактичний вміст вуглеводнів у газі на вході:
𝑎1 =

1000∙𝐺∙𝑇0 ∙𝑃
𝑄заг ∙𝑇вх ∙𝑃0

;

(3.2.6)

де G – кількість поглинутих вуглеводнів, кг/год;
Qзаг – загальна витрата газу, що надходить, м3/год;
T0 – стандартна температура, T0 = 273 0K;
P0 – стандартний тиск, P0 = 0,1014 МПа;
Р – тиск в апараті;
Твх – температура газу, що надходить.
620∙1000∙273∙0,113

𝑎1 =

41167∙303∙0,1014

= 15.6 г⁄м3 ;

(3.2.7)

і у вихідному газі:

𝑎2 =

1000∙𝑉П ∙𝑇0 ∙𝑃вих
𝑄заг ∙𝑇вих ∙𝑃0

;

(3.2.8)

де Рвих – тиск газу після скрубера, 0,11 МПа;
Твих – температура газу після скрубера, 303 0К.

𝑎2 =

80∙1000∙273∙0,11
41022∙303∙0,1014

= 1.91 г⁄м3 .

(3.2.9)

Максимальний вміст вуглеводнів олії визначаємо по рівнянню, справедливого
для невеликих концентрацій:
С1𝑚𝑎𝑥 = 2.24

𝑎2 ∙𝑃2
𝑝сф ∙МП

%,

де а2 –вміст вуглеводнів у вихідному газі, г/м3;
P2 – тиск газу на виході з скруберів, 0,113 Мпа.;
МП – молекулярна маса поглинача, МП = 170;
Рсф – пружність парів вуглеводнів, мм рт. ст. при t = 30 0C.

(3.2.10)
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Визначення поверхні абсорбції і розмірів скруберів
Для скрубера приймаємо ПВ насадку з наступними характеристиками:
a = 72 м2/м3, ε = 0,87 м3/м3, ρ = 158,4 кг/м3, dэ = 0,048 м.
Критична швидкість газу визначається рівнянням:
𝑣 = 2,32

𝑍
𝑑е 𝜌

,

(3.2.11)

де Z – в'язкість коксового газу при температурі 30 0С, Z = 0,0127;
dе – еквівалентний діаметр насадки, dе = 0,048 м;
ρ - щільність газу на виході.
Щільність газу на виході:
𝜌=

𝜌=

𝑉заг ∙𝑇0 ∙𝑃вих

,

(3.2.12)

= 0,46 кг⁄м3 .

(3.2.13)

𝑄заг ∙Твих ∙Р0

19368∙273∙0,11
41022∙303∙0,1014

Таким чином, критична швидкість газу дорівнює:
𝑣 = 2,32

0,0127
0,048∙0,46

= 1,33 м⁄сек.

(3.2.14)

м2 ,

(3.2.15)

Потрібний живий перетин насадки:
𝑆Ж =

𝑉
3600∙𝑣

де V – фактичний об'єм газу на виході із скрубера,
𝑉=

41022∙303∙0,1014
273∙0,11

= 41942 м3 ⁄ч,

(3.2.16)

Звідки:
𝑆ж =

41942
3600∙1,33

= 8,76 м2 .

(3.2.17)

Загальний перетин насадки скрубера
𝑆общ = 1,7 ∙ 𝑆ж ,
𝑆заг = 1,7 ∙ 8,76 = 14,9 м2.
Діаметр скрубера визначаємо за формулою:

(3.2.18)

(3.2.19)
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𝐷=√

4∙𝑆заг

𝐷=√

4∙14,9

𝜋

3,14

;

(3.2.20)
= 4,36 м.

(3.2.21)

Поверхня абсорбції визначається за рівнянням:
𝐹=

𝐺
𝐾∙∆𝑝ср

,

(3.2.22)

де G – кількість поглинутих вуглеводнів, кг/год;
∆рср - середня рушійна сила абсорбції, мм рт. ст;
K – коефіцієнт абсорбції, кг/(м2∙год∙мм рт. ст.).
Рушійна сила абсорбції вгорі скрубера:
∆𝑝2 = 𝑝г" − 𝑝ж′ ,

(3.2.23)

де 𝑝г" - парціальний тиск вуглеводнів у вихідному газі,
𝑝г" = 0,0224

𝑝г" = 0,0224

1,91∙0,11
82

𝑎2 𝑃2
𝑀сб

,

(3.2.24)

= 5,88 ∙ 10−5 МПа;

(3.2.25)

де 𝑝ж′ - пружність вуглеводнів
𝑝ж′ = 0,01

𝑝ж′ = 0,01

0,224∙170∙0,01
82

𝐶1 𝑀П 𝑝сф
Мсб

,

= 4,9 ∙ 10−5 МПа.

(3.2.26)

(3.2.27)

Тоді,
∆𝑝2 = 5,88 ∙ 10−5 − 4,9 ∙ 10−5 = 0,98 ∙ 10−5 МПа.

(3.2.28)

Рушійна сила абсорбції внизу скрубера:
∆𝑝1 = 𝑝г′ − 𝑝ж" ,

(3.2.29)

де 𝑝г′ парціальний тиск вуглеводнів,
𝑝г′ = 0,0224

𝑎1 𝑃1
𝑀сб

,

(3.2.30)
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𝑝г′ = 0,0224

15,6∙0,113
82

= 4,82 ∙ 10−4 МПа;

(3.2.31)

де𝑝ж" пружність вуглеводнів над поглиначем,
𝑝ж" = 0,01

𝑝ж" = 0,01

1,51∙170∙0,01
82

𝐶2 𝑀П 𝑝сф
Мсб

,

(3.2.32)

= 3,21 ∙ 10−4 МПа.

(3.2.33)

Тоді:
∆𝑝1 = 4,82 ∙ 10−4 − 3,21 ∙ 10−4 = 1,6 ∙ 10−4 МПа.

(3.2.34)

Середня рушійна сила абсорбції:
∆𝑝ср =

∆𝑝ср =

∆𝑝1 −∆𝑝2
2,3∙𝑙𝑔

∆𝑝1
∆𝑝2

,

0,98∙ 10−5 −1,6∙ 10−4
2,3∙𝑙𝑔

0,98∙ 10−5
1,6∙ 10−4

(3.2.35)

= 0,41 Мпа.

(3.2.36)

Коефіцієнт абсорбції визначається за рівнянням:
𝐾=

𝐾Г ∙𝐾Ж
𝐾Г +𝐾Ж

кг/(м2 ∙ ч ∙ мм рт. ст. ),

(3.2.37)

де КГ - коефіцієнт масопередачі при абсорбції через газову плівку, визначається з
рівняння;
КЖ - коефіцієнт масопередачі при абсорбції через рідинну плівку.
𝐷

𝐾Г = 𝑁𝑢 г ,

(3.2.38)

𝑑э

де Nu – число Нуссельта;
DГ - коефіцієнт дифузії вуглеводнів в коксовому газі.
Число Нуссельта:
𝑑

0,066

𝑁𝑢г = 0.0445 ∙ 𝑅𝑒г0,752 ∙ 𝑃𝑟г0,628 ∙ ( э)
𝐶
де Re – число Рейнольдса;
Pr – число Прандтля;
С – висота насадки.

(3.2.39)
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Число Рейнольдса:
𝑅𝑒г = 1000
𝑅𝑒г = 1000

𝑣𝑑э 𝜌
𝑍

,

(3.2.40)

1,33∙0,048∙0,46
0,0127

= 2320.

(3.2.41)

Число Прандтля визначаємо за формулою:
𝑣г

𝑃𝑟г =

𝐷г

,

(3.2.42)

де 𝑣г - кінематична в'язкість газу при середніх умовах, м2/сек,
𝑣г =

𝑍
1000𝜌г

,

(3.2.43)

Щільність газу на вході:
𝜌1 =
де

𝑉вх.заг
𝑄вх.заг

,

(3.2.44)

𝑉вх.заг - витрата газу на вході, кг/год;
𝑄вх.заг - витрата газу на вході, м3/год.
𝜌1 =

19908
41167

= 0,484 кг⁄м3 ,

(3.2.45)

на виході:
𝜌2 =
де

𝑉вих.заг
𝑄вих.заг

,

(3.2.46)

𝑉вх.заг - витрата газу на вході, кг/год;
𝑄вх.заг - витрата газу на вході, м3/год.
𝜌2 =

19368
41022

= 0,472 кг⁄м3 ,

(3.2.47)

середня щільність газу:
𝜌0 =

0,484+0,472
2

= 0,478 кг⁄м3 ,

(3.2.48)

і при фактичних умовах:
𝜌факт = 0,478

273∙0,111
303∙0,1014

= 0,474 кг⁄м3 .

(3.2.49)

Тоді:
𝑣г =

0,0127
1000∙0,474

= 26,8 ∙ 10−6 м2 ⁄сек.

Коефіцієнт дифузії вуглеводнів в коксовому газі Dг, при нормальних
умовах, визначаємо за формулою:

(3.2.50)
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𝐷г =

4,5∙10−4
√𝑀г ∙𝑀сф

м2 ⁄сек,

(3.2.51)

де Мг - молекулярна маса коксового газу,
Мг = 22,4 ∙ 0,478 = 10,7

(3.2.52)

Тоді:
𝐷г =

4,5∙10−4
√10,7∙82

= 15,2 ∙ 10−6 м2 ⁄сек .

(3.2.53)

Наводимо коефіцієнт дифузії до фактичних умов за формулою:

Рср =

2 𝑃
2

𝑇

𝐷г = 𝐷0 (

)
273

0,11+0,113

= 0,111 МПа,

2

𝑃ср

300 2 0,1014

𝐷г = 15,2 ∙ 10−6 (

273

𝑃𝑟г =

)

0,111

26,8∙10−6
16,68∙10−6

,

(3.2.54)

(3.2.55)

= 16,68 ∙ 10−6 м2 ⁄сек .

= 1,61.

(3.2.56)
(3.2.57)

Таким чином:
0,048 0,066

𝑁𝑢г = 0.0445 ∙ 23200,752 ∙ 1,610,628 ∙ (

0,65

)

= 17,1 ,

(3.2.58)

і коефіцієнт масопередачі через газову плівку:
𝐾Г = 17,1
𝐾Г = 0,006

16,68∙10−6

82∙3600
22,4∙760

0,048

= 0,006 м⁄сек ,

= 0,1033

кг
м2 ∙ч∙мм рт.ст.

.

(3.2.59)
(3.2.60)

Коефіцієнт масопередачі при абсорбції через рідинну плівку визначаємо за
рівнянням:
𝐾ж = 𝑁𝑢ж
де

𝐷ж
𝑑э

,

(3.2.61)

Nu – число Нуссельта;

Dж - коефіцієнт дифузії вуглеводнів
𝑁𝑢ж = 471 ∙
де Re – число Рейнольдса;
Pr – число Прандтля;

𝑅𝑒ж0,314

∙

𝑃𝑟ж0,165

𝑑э 0,503

∙( )
𝐶

.

(3.2.62)

75

С – висота насадки.
Число Рейнольдса для поглинача:
𝑅𝑒ж =

𝑞ж
𝑣ж

,

(3.2.63)

де qж – щільність зрошення, м3/(м∙год)
vж – кінематична в'язкість поглинача, м2/год.
Величину qж визначаємо з рівняння:
𝐿

𝑞ж =

𝜌ж ∙𝑈

,

(3.2.64)

де L - кількість поглинача, кг/год;
рж - щільність поглинача, 𝜌ж = 1150 кг/м3 ;
U – периметр згинання поглинача в одному шарі насадки, U = 1100 м,
𝑞ж =

41967
1150∙1100

= 0,033 м3 ⁄м ∙ ч .

(3.2.65)

В'язкість поглинального масла при температурі 30 0С = 16,5, що в перерахунку
на кінематичну в'язкість складе:
𝑣ж =

𝑣ж =

3600∙𝑍ж
1000𝜌ж

3600∙16,5
1000∙1150

𝑅𝑒ж =

м2 ⁄ч,

(3.2.66)

= 0,0517 м2 ⁄ч.

0,033
0,0517

(3.2.67)

= 0,64 .

(3.2.68)

Число Прандтля для поглинача визначаємо по рівнянню:
𝑃𝑟ж =

𝑣ж
𝐷ж

.

(3.2.69)

Коефіцієнт дифузії вуглеводнів:
𝑃𝑟ж =

0,0517
0,14∙10−6

= 368944.

𝑁𝑢ж = 471 ∙ 0,640,314 ∙ 3689440,165 ∙ (

0,048 0,503
0,65

)

(3.2.70)
= 912.

(3.2.71)

Звідси коефіцієнт масопередачі через рідинну плівку:
𝐾ж = 912

0,14∙10−6
0,048

= 0,0027 м⁄ч.

(3.2.72)

76

Для перерахунку на рушійну силу абсорбції в міліметрах ртутного стовпа
необхідна отримане значення розділити на константу Рівноваги Генрі:
Кж =

0,0027
Н

,

(3.2.73)

де Н – константа Генрі (мм рт.ст. ∙ м3)/кг
Так як пружність вуглеводнів pж = Н∙х1, вона дорівнює 0,358 мм рт. ст., а
величина х1 - вміст вуглеводнів:
𝑥1 =

94∙1150

𝐻=

0,358

41967
2,581

= 2,581 кг⁄м3 ,

(3.2.74)

= 0,1388 (мм рт. ст.∙ м3 )⁄кг.

(3.2.75)

Аналогічно отримаємо з умови рівноваги:
634∙1150

𝑥2 =
𝐻=

2,41
17,38

Кж =

41967

= 17,38 кг⁄м3 ,

(3.2.76)

= 0,1388 (мм рт. ст.∙ м3 )⁄кг.

0,0027
0,1388

(3.2.77)

= 0,0192 кг⁄(м2 ∙ ч ∙ мм рт. ст. ).

(3.2.78)

Коефіцієнт массопередачі тоді буде дорівнює:
К=

0,1033∙0,0192
0,1033+0,0192

= 0,0164 кг⁄(м2 ∙ ч ∙ мм рт. ст. ).

(3.2.79)

Необхідна поверхня абсорбції:
𝐹=

540
0.0164∙0.41

= 80309 м2 .

(3.2.80)

Поверхня шару насадки f = 750 м2. Необхідна кількість шарів насадки:
𝑛=

80309
750

= 104 шт.

(3.2.81)

3.3 Дисперсність крапель в скрубері
Для

більш

детального

вивчення

процесу

пилеочищення,

розглянемо

дисперсність крапель рідини в скрубері.
Дисперсність

– ступінь подрібнення речовини, характеристика розміру

частинок в дисперсних системах.
Дисперсність визначається відношенням загальної поверхні всіх частинок
породи до їх сумарного об’єму, або маси (питома поверхня частинок дисперсної
фази)

або

оберненою

величиною

середнього

розміру

частинок

породи.
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Полідисперсність визначається функцією розподілу частинок за розмірами або
масою.
Ефективність уловлювання зважених часток у мокрих пиловловлювачах
істотно, залежить від конструкції зрошувачів і їх розташування, дисперсності
рідини, що розпиляється, рівномірності розпилення, час контакту середовищ і тому
подібне.
Спектр розмірів часток рідини в зрошувальному обсязі скрубера досить
широкий від десятих часток до декількох міліметрів. При цьому кількість крапель з
розміром менше 0,04 мм в основному не перевищує 15 %.
Такі краплі захоплюються потоком повітря, швидко нагріваються і
випаровуються. Краплі великого розміру (2 - 3 мм) нагріваються повільніше і
сприяють осушенню повітря.
Найбільшу складність при теоретичних розрахунках апаратів мокрої
газоочистки становить необхідність визначення середнього діаметра крапель рідини,
поверхні розділу контактуючих фаз та числа всіх крапель.
Найбільш підходящим

для

опису розподілу випадкової

величини

є

логарифмічно - нормальний закон.
g(s)=∫−∞+∞eisxf(x)dx де f(x) щільність ймовірності.
Відзначимо наступні властивості характеристичної функції:
- при будь-якому дійсному значенні s характеристична функція по модулю
не перевершує одиниці, тобто
|g(s)|⩽1, S∊R;|g(s)|⩽1, S∊R;
-

(3.3.1)

Характеристична функція дорівнює одиниці при s=0 тобто g(0)=1

Щільність ймовірності випадкової величини Х можна виразити через її
характеристичну функцію:

𝑓(𝑥) =

1

+∞

∫ 𝑒 𝑖𝑠𝑥 𝑔(𝑠)𝑑𝑠
2𝜋 −∞

(3.2.2)
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Крива розподілу симетрична щодо точки x = а (точка максимуму). При
зменшенні σ ордината точки максимуму необмежено зростає, при цьому крива
пропорційно сплющується уздовж осі абсцис, так що площа під її графіком
залишається рівною одиниці (рис 3.3.1).

Рис 3.3.1 Крива розподілу
Через

характеристичну

функцію

можна

виразити

також

числові

характеристики випадкової величини, зокрема її математичне сподівання і
дисперсію:
M(X)=−ig′(0);D[X]=g′(0)−g′′(0).M(X)=−ig′(0);D[X]=g′(0)−g″(0).(3.2.3)
Таким чином, характеристична функція випадкової величини є її повною
ймовірнісною характеристикою. Знаючи характеристичну функцію випадкової
величини, можна знайти її щільність ймовірності, а отже, і функцію розподілу, тобто
повністю визначити закон розподілу випадкової величини.
Позначимо об’єм рідини V, тоді поверхня всіх крапель:

𝐹=

𝑀2 𝑑𝑚𝑎𝑥 8𝑉
𝑀3 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝜀 3 exp 12,31𝛿 2

(3.2.4)

Кількість крапель:
𝑁=

8𝑉
𝜋𝑀3 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝜀 3 exp 21,96𝛿 3

(3.2.5)
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Середній діаметр:
𝑑3/2 =

𝑀3 𝑑𝑚𝑎𝑥 𝜀 exp 12,31𝛿 2

(3.2.6)

8𝑀2 𝑑𝑚𝑎𝑥

𝛿,𝜀,𝑑𝑚𝑎𝑥 – є емпіричними величинами
Початковий момент n порядку:

𝑀𝑛 (𝑑) =

1

𝑙𝑔𝑑

∫ 𝑒𝑥𝑝 [−
2𝜋 −∞

𝑙𝑔𝑥−𝑙𝑔𝜀 2
2𝜀 2

] 𝑥 𝑛 𝑑 𝑙𝑔𝑥

(3.2.7)

x – параметр
За коефіцієнтом В і діаметрами крапель можливо визначити поверхню
розпилення:
𝐹=

8𝐵

(3.2.8)

𝑑𝑘 𝑝ж

Звідки знайдемо F скрубера при очищенні коксового газу

𝐹=

8∙2,5
0.5∙4

= 10 мм

(3.2.9)

При заданих параметрах і середньому розмірі крапель 2,5 мм поверхня
розпилення 10 мм є оптимальним показником при середньостатистичному розмірі в
11,2 мм.
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3.4 Визначення опору потоку повітря, який проходить через насадку.
Визначення оптимального рівня змочуваності насадки. Методологія
експерименту та його опис
В роботі даної установки було використано новий вид насадки, опис якого
наведений на початку 3 глави цієї дисертації.
Методологія експерименту та опис установки.
Результати даного експерименту були отримані в ході промислових
випробувань на ДП «Завод імені В.О. Малишева».
Важливі технічні характеристики, та вміст даного скрубера,
кресленні (рис 3.4.1).

описаний на
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Рисунок 3.4.1 Креслення скруберу насадкового типу
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Для заміру витрати води було використано сучасний портативний вимірювач
FLUXUS F601 (рисунок 3.4.2).

Рисунок 3.4.2 портативний вимірювач витрат рідини FLUXUS F601 .
До головних переваг якого можна віднести:
- Швидка та інтуїтивна установка - точні результати від сили через 5 хвилин
- Надзвичайно мобільний, завдяки малій вазі і ергономічному дизайну
- Без необхідності складної установки точки нуля завдяки автоматичному
розпізнаванню датчиків і завантажені калібрувальних даних
- Довговічний акумулятор: наочне спостереження за рівнем заряду і
проведення зарядки
- 2 вимірювальних канала в стандартному виконанні
- Двома

парами

датчиків

покриваються

всі

звичайні

промислові

застосування
- Вимірювання в двох напрямках майже з усіма матеріалами труби і
рідинами [91,92]
- Великий банк даних, вбудований витратомір, що містить всі параметри
багатьох матеріалів труб і середовищ
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- Ідеальний прилад для вимірювання теплового потоку та енергії
- Надійне вимірювання, навіть при великій кількості газових міхурів або
твердих частинок, завдяки режиму HybridTrek
- Багатосторонній прилад, наприклад завдяки виміру енергії, пам'яті
вимірюваних значень, різних входів, протоколювання зовнішніх даних
тиску і т. д. [93]
- Висока точність завдяки технології Dual-P з цифрової обробки сигналів і
високорозвиненим алгоритмом виправлення
Таблиця 3.4.1 Технічні характеристики FLUXUS F601.
Вимірювання
принцип вимірювання
швидкість потоку
відтворюваність
компенсація температури

метод кореляцій на основі різниці
часу проходження ультразвуку
0.01...35 м/с, залежно від діаметра
труби
0.15 % вимірюваного значення
±0.01 м/с
у відповідності з рекомендаціями
стандарту ANSI/ASME MFC-5M1985

Відхилення вимірюваного значення
об'ємна витрата
± 1...3 % вимірюваного значення
±0.01 м/с в залежності від
застосування
± 0.5 % вимірюваного значення
±0.01 м/с при польовій калібрування
Функції вимірювання
вимірювані величини
робочий об'єм витрати, стандартний
об'єм витрата, масова витрата,
швидкість потоку
лічильник кількості
об'єм, маса
розрахункові функції
середнє значення, різниця, сума
діагностичні функції
швидкість звуку, амплітуда сигналу,
ЗСШ, ЗСШ, стандартне відхилення
амплітуд і часу
проходження
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В даному експерименті було використано два прилади FLUXUS F601. Один
прилад було встановлено на виході рідини, іншій на вході до скрубера. Завдяки
встановленню

двох

приладів,

можливо

було

оцінити

погрішності

даного

експерименту, та не допустити похибки при випадкових втратах рідини.
Метою експерименту було визначення оптимального рівня змочуваності
насадки, визначити нормальний рівень використання води, та перевірити вплив
змочуваності насадки на опір продування насадки повітрям.
Також буде визначена залежність утримання вологи

від витрати води, в

залежності від способу укладання насадки.
- Послідовний спосіб – укладання насадки рядами з поступовим заповненням
усієї поверхні
- Безладний спосіб – насадки встановлюються без певної послідовності, в
хаотичному порядку
- Шаровий спосіб – насадка укладається шарами від меншої до більшої
- Шаровий безладний спосіб – насадка укладається шарами, в хаотичному
порядку (не залежно від розміру).
- Блоковий послідовно - кутовий – експериментальний, новий спосіб, де
насадки розташовуються блоками по чотири ряди під кутом 35°.
Випробування проводилися під час роботи підприємства, при температурі
води, в 10° С на вході до скрубера. Температура була виміряна ртутним
термометром, шляхом забору проби води, яка входить до скрубера.
В ході випробування було проведено декілька дослідів, та зроблені заміри.
Для підтвердження інформації, випробування були проведені в робочій обстановці,
що дозволило отримати результати, які можна використовувати на практиці.
Для кожного типу укладки насадки, які зазначені вище, було проведено
досліди з приблизно однаковою витратою води, де до скрубера подавалася рідина з
відповідною швидкістю.
В ході проведення промислового випробування, умови якого описані вище та
зазначені у нижче наведених таблицях, були отримані дані, які занесені в таблиці, та
за якими буде побудовано графіки залежності.
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Таблиця 3.4.2 Залежність вологовмісту від витрати води (експериментальні
дані). L=0
Залежність витрати води(м3/год)
від кількості розчину (м3) L=0
Тип укладання насадки
0,06 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,25 1,5
Шаровий
2,5 3 3,7 4 4,3 4,5 4,5 4,5
Послідовний
2,1 2,6 2,8 3 3,5 4
4
4
Блоковий, послідовно - кутовий 1,8 2,1 2,5 2,7 3,2 3,7 3,7 3,7
Таблиця 3.4.3 Залежність вологовмісту від витрати води(експериментальні
дані). L=200
Залежність витрати води(м3/год)
від кількості розчину (м3) L=200
Тип укладання насадки
0,06 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,25 1,5
Шаровий
2,4 2,8 3,3 3,5 4
4
4
4
Послідовний
2,1 2,5 2,8 3 3,5 4
4
4
Блоковий, послідовно - кутовий 2,1 2,1 2,5 2,7 2,9 3,5 3,5 3,5
Таблиця 3.4.4 Залежність вологовмісту від витрати води (експериментальні
дані). L=400
Залежність витрати води(м3/год)
від кількості розчину (м3) L=400
Тип укладання насадки
0,06 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,25 1,5
Шаровий
2,7 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 3,9 4
Послідовний
2,4 2,7 3 3,3 3,5 3,8 3,9 4
Блоковий, послідовно - кутовий 2,0 2,5 2,7 2,9 3 3,2 3,2 3,2
Таблиця 3.4.5 Залежність вологовмісту від витрати води (експериментальні
дані). L=600
Залежність витрати води(м3/год)
від кількості розчину (м3) L=600
Тип укладання насадки
0,06 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,25 1,5
Шаровий
2,5 3 3,3 3,4 3,6 4
4
4
Послідовний
2,4 2,7 3
3 3,3 3,6 3,6 3,6
Блоковий, послідовно - кутовий 2 2,5 2,6 2,7 2,8 3,2 3,3 3,3
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Таблиця 3.4.6 Залежність вологовмісту від витрати води(експериментальні
дані). L= 800
Залежність витрати води(м3/год)
від кількості розчину (м3) L=800
Тип укладання насадки
0,06 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,25 1,5
Шаровий
2,7 3 3,4 3,6 3,8 4
4
4
Послідовний
2,5 2,8 3,1 3,3 3,5 3,7 3,8 3,9
Блоковий, послідовно - кутовий 2,2 2,4 2,7 2,9 3 3,2 3,3 3,3
Таблиця 3.4.7 Залежність вологовмісту від витрати води(експериментальні
дані). L= 1000
Залежність витрати води(м3/год)
від кількості розчину (м3) L=1000
Тип укладання насадки
0,06 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,25 1,5
Шаровий
2,8 3,1 3,5 3,6 3,9 4
4
4
Послідовний
2,6 2,9 3,2 3,3 3,6 3,7 3,8 3,9
Блоковий, послідовно - кутовий 2,3 2,5 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4
За результатами отриманими в ході експерименту побудуємо графіки
залежності вологовмісту від витрати води.

Рис 3.4.3 Залежність вологовмісту від витрати води при L = 0
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Рис 3.4.4 Залежність вологовмісту від витрати води при L = 200

Рис 3.4.5 Залежність вологовмісту від витрати води при L=400
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Рис 3.4.6 Залежність вологовмісту від витрати води при L=600

Рис 3.4.7 Залежність вологовмісту від витрати води при L=800
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Рис 3.4.8 Залежність вологовмісту від витрати води при L=1000
Для перевірки даних, отриманих в ході експериментів, їх результати були
перевірені з найбільш ефективними результатами, [Проніна В.А., Шпіліна Д.І.],
(рис.3.3.8) [94].

Рис 3.4.9. Порівняння ефективності нового типу насадки, до найбільш ефективного
у науковій роботі Проніна В.А., Шпіліна Д.І.
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Проаналізувавши отримані графіки, можна зробити висновок, що для того,
щоб повністю змочити насадку достатньо встановити в системі витрату води на
рівні 0,5 M3/год. Встановлення меншої кількості води, не є доцільним, бо це
призведе до того, що насадка буде працювати менш ефективно. Якщо встановити
більшу витрату води – це не дасть істотного ефекту, а лише збільшить затрати
ресурсу. [95, 96, 97, 98,99,10,101]
Також за результатом порівняння отриманих даних, з даними наукової роботи
Проніна В.А., Шпіліна Д.І., які наведені у його роботі «Підвищення ефективності
очищення і дезодорації газоповітряних викидів підприємств в зрошуваних колонах
насадкового типу з полімерної насадкою», було встановлено, що новий тип укладки
насадки є дійсно ефективним, та дійсно дає найкращий результат у порівнянні з
іншими. [103,104,105,106,107,108]
В наступному експерименті визначаємо опір потоку повітря при різних
способах укладки насадки. В даному експерименті буде використаний принципово
новий метод, а саме блочний, послідовно – кутовий. За рахунок розташування
насадки у вигляді блоків, під кутом 35° він є оптимальним для затримання води у
скрубері, та дозволяє знизити витрату розчину у скрубері, ці данні видно на
графіках (3.3.2 – 3.3.7), де для порівняння буд взятий метод-прототип (послідовний),
та найближчий по ефективності до нього шаровий метод. Побудуємо таблицю
(3.4.8). [109,110,111,12,13,114]
Таблиця 3.4.8 – Середні значення удільного опору повітря
Послідовний Безладний
Витрата
повітря, L
м3/год
980
740
570
360
180
25

Шаровий

Шаровий
безладний

Блоковий
послідовно
кутовий

18,08
14,81
11,74
7,86
3,01
1,12

20,02
16,42
12,45
8,21
1,81
0,32

r, Па·с/м3
16,61
12,08
8,31
3,11
2,01
0,52

19,89
16,04
12,11
7,92
2,41
0,71

24,08
21,01
17,21
11,54
2,82
0,91
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За наведеними даними побудуємо графік залежності питомого опору усіх
видів укладки насадок.

Рис 3.4.9 Графік залежності опорів усіх видів укладки насадок
З цього графіку можна зробити висновок, що тип укладки послідовний та
блочний, послідовно кутовий мають приблизно рівний питомий опір, про те мають
різну площу поверхні. [115,116,117,118,119,120]
Послідовний – 11,8 м2/м3
Блочний, послідовно кутовий – 12,3 м2/м3
Тому, можна зробити висновок, що новий метод, а саме блочний, послідовно –
кутовий, є найбільш оптимальним для скрубера насадкового типу, бо він має
найбільшу площу поверхні при сталому опорі повітрю.
3.5 Висновки до розділу 3
Таким чином, проаналізувавши отримані результаті експериментів, можна
зробити висновок що новий метод укладки насадок, а саме – блочний, послідовно –
кутовий, є найбільш оптимальним для вдосконалення скрубера насадкового типу.
При використанні цього методу було зафіксовано найменшу витрату води, завдяки
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блочному розташуванню та куту 35° вода затримується на насадці, і ми маємо
зменшення витрати води до 50%, що видно на графіках .
РОЗДІЛ 4.ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СКРУБЕРА НАСАДКОВОГО
ТИПУ
Основну проблему при очищенні

коксового газу складає вміст СО2,

концентрація пилу, нафталіну насичених парів нафталіну та бензолу. Уловлювання
бензолу та нафталіну було розглянуто в другі главі даної

дисертації, де було

запропоновано шляхом охолодження коксового газу, збільшити ефективність їх
вловлювання. [121,122,123,124]
В даній главі дисертації, буде проведена порівняльна характеристика нової
насадки з хордовою дерев’яною, та кільцями Рашига. Всього буде проведено три
типи порівняння: [125,126,127,128]
- Ефективності трикутної насадки у порівнянні з її аналогами – дерев’яною
хордовою та Кільцями Рашига.
- Використання найбільш активного лугу гідроксиду калію KOH у
порівнянні зі стандартними NaOH та Ba(OH)2 для трьох видів насадок трикутна насадка з хрестоподібними вирізами (нова), дерев’яна хордова,
кільця Рашига.
- Порівняно впливу типу укладки насадки, на ступінь очищення коксового
газу, де буде розглянутий запропонований в главі 3 спосіб укладки
блоковий, послідовно – кутовий, проти стандартних видів укладки для тих
самих насадок.
4.1 Порівняння ефективності очистки охолодженого коксового газу при
використанні трикутної насадки з хрестоподібними вирізами.
Методологія на описання експерименту
Завдяки розміру отворів та їх специфічній формі трикутна насадка з
хрестоподібними вирізами забезпечує довший контакт насадки з водою, що
дозволяє зменшити витрату воду (результати експерименту наведені у главі 3 цієї
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дисертації), а завдяки тому, що насадка виконана з легованої сталі AISI 316
(10Х17Н13М2), вона може бути використана навіть в самому агресивному
середовищі.
Для проведення даних промислових випробувань було використано декілька
вимірювальних приладів, зокрема: [129,130,131,132]
- AZ – 7797
- KXL – 805
- E-BAM
Для більш детального розуміння випробування розглянемо кожний з них.
Для вимірювання СО2 було використано термогігрометр – газоаналізатор СО2
- AZ-7788 (рис 4.1.1)

Рис 4.1.1 Термогігрометр - газоаналізатор СО2
До основних преваг якого можна віднести:
- Високоефективний пристрій для контролю вмісту СО2 в повітрі
- Пристрій встановлюється з кутом нахилу 15 градусів для зручності
перегляду і читання показів
- Тривожний рівень концентрації СО2 встановлюється в межах 1000 ~ 5000
ppm, при перевищенні якого включається звуковий сигнал
- Функції максимального, мінімального значення, повторного виклику
- Перемикач одиниць вимірювання температури (°С і °F)
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- Високоточний NDIR (інфрачервоний) датчик СО2 [133,134,135]
- Автоматична фонова калібрування (W/АВС), компенсація відхилень,
пов'язаних з тривалим часом експлуатації
Технічні характеристики даного приладу (вимірювання СО2):
- Діапазон вимірювання: 0 – 9999 ppm
- Похибка – 5%
Для вимірювання парів нафталіну використовувався портативний тестер
нафталіну KXL – 805 з наступними характеристиками:
Діапазон Вимірювання: 0 - 5 PPM [136,137,138,139]
Дозвіл: 0.001 PPM
Час Відгуку: Менше 50 секунд
Час Нагрівання: Менше 10 секунд
Похибка Вимірювання: Плюс чи мінус 0.01 PPM
Сертифікат: CE,FCC

Рис 4.1.2Тестер нафталіну
Для перевірки рівня пилу було використано портативний аналізатор пилу EBAM(рис 4.1.3)
До переваг цього приладу можна віднести:
- Точність і повторюваність, що відповідають вимогам діючих нормативних
документів [140,141,142,143]
- Точні результати в режимі реального часу без кореляційних факторів, щодо
часу року або географічного положення.
- Правильний пробовідбір забезпечує точний результат вимірювання
напівлетких нітратів і органічних сполук.
- Цикл вимірювання може змінюватися від 1 хвилини до 1 години
- Легка і надійна конструкція легко монтується на тринозі за кілька хвилин.
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- Можливість роботи від джерел постійного і змінного струму, а також від
сонячної батареї.

Рисунок 4.1.3. портативний аналізатор пилу E-BAM
При проведенні промислових випробувань коксовий газ охолоджувався за
допомогою аміачної води від 750 до 80 °С , потім він подавався до первинного
газового холодильника (базового типу) безпосередньої дії, де його температура
зменшувалася до 15°С.
Так в ході промислових випробувань на ДП «Завод імені В.О. Малишева»
було використані вище наведені прилади. Спочатку було виміряно кількість
шкідливих речовин, а саме СО2, нафталіну, на пилу, після першого охолодження,
результати яких були внесені до таблиці, яка буде наведена нижче. Потім за
допомогою цих приладів було виміряно кількість цих шкідливих домішок після вже
безпосередньо охолодження до 15° С, з використанням різних насадок. [144,145,146]
Умови

промислових

випробувань

були

звичайні.

Так

температура

навколишнього середовища була 23°С (дані виміряні вуличним термометром).
Завдяки тому, що випробування проводилися під час роботи, їх точність та
результати мають практичне знання та відповідають дійсності.
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Попередні теоретичні розрахунки були проведені у розділі другому цієї
дисертаційної

роботи.

Метою

промислових

випробувань

стала

перевірка

ефективності трикутної насадки з хрестоподібними вирізами. [147,148]
Було проведено декілька замірів, вище вказаними приладами, для кожного
типу насадки, в типовій конструкції скрубера, схема якого наведена у розділі 3 даної
роботи.
В якості робочого газу був використаний коксовий газ від ливарного
виробництва ДП «Завод імені В.О. Малишева».
Робочий газ подавався до скрубера з приблизно сталою температурою (15°С –
температура другого ступеню охолодження, яка була виміряна спеціально
вбудованим в скрубер механічним термометром рис 4.1.4)

Рисунок 4.1.4 Механічний термометр для вимірювання температури газів
Результати вимірювань шкідливих викидів під час промислових випробувань
до та після першого ступеню охолодження, були виміряні вище наведеними
приладами та занесені до таблиці (4.1.1)
Таблиця 4.1.1 Вихідні дані промислових випробувань
Назва домішку
СО2 (%)
С10Н8 (мг/м3)
Пил (мг/м3)

Після
охолодження Після другого ступеню
аміачною водою (80°С) охолодження (15°С)
0,465
0,321
1,121
0,813
1,132
0,712
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Таблиця 4.1.2 – Концентрація СО2 в охолодженому коксовому газі до 15°С
Тип насадки скрубера
Концентрація СО2%
Дослід

1
2
3
4
5
6

Хордова дерев’яна
насадка
до
0,321
0,331
0,312
0,312
0,341
0,315

після
0,218
0,210
0,211
0,210
0,221
0,218

Кільця Рашига
до
0,321
0,331
0,312
0,312
0,341
0,315

після
0,201
0,198
0,202
0,202
0,200
0,202

Трикутна насадка з
хрестоподібними
вирізами
до
після
0,321
0,181
0,331
0,180
0,312
0,179
0,312
0,171
0,341
0,184
0,315
0,182

За отриманими даними побудуємо діаграми.
Концентрація СО2 %
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Хордова
дерев'яна

Кільця Рашига

Трикутна насадка
з
хрестоподібними
вирізами

Рис 4.4.5 Діаграма концентрації СО2 % після очистки

Діаграма очистки від CО2 %
0,160
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000
Хордова
дерев'яна

Кільця Рашига

Трикутна насадка
з
хрестоподібними
вирізами

Рис 4.1.6 Діаграма очистки від СО2 %
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Відповідно до результатів отриманих під час проведення вище вказаного
промислового випробування, стає зрозумілим, що найбільшу ефективність після
другого ступню охолодження надає використана трикутна насадка з
хрестоподібними вирізами. Для більш наглядного прикладу порівняємо результати
даного випробування, з результатами наукової роботи [Пронин В.А., Долговская
О.В.] та відобразимо їх на графіку (рис 4.1.7) [149]

Рис 4.1.7 Графік очистки від СО2
Метою наступного промислового випробування, є перевірка ефективності
очистки коксового газу, від С10Н8. Для вимірювання результатів даного
експерименту, який проходив в умовах, які зазначені на початку розділу 4.1, цієї
дисертаційної роботи, та результати якого отримані за допомогою приладів, які
описані також в даному розділі, а саме KXL – 805. Принцип роботи та технічні
характеристики даного приладу були наведені вище.
Нафталін - тверда кристалічна речовина з характерним запахом. У воді погано
розчиняється, але добре розчинний у спирті, хлороформі, лужних розчинах.
За даними отриманими в ході промислових випробувань була побудована
таблицю. (табл. 4.1.3)
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Таблиця 4.1.3 – Концентрація С10Н8 в охолодженому коксовому газі до 15°С

Дослід

1
2
3
4
5
6

Тип насадки скрубера
Концентрація С10Н8 мг/м3
Трикутна насадка з
Хордова дерев’яна
Кільця Рашига
хрестоподібними
насадка
вирізами
до
після
до
після
до
після
0,813
0,525
0,813
0,483
0,813
0,420
0,788
0,514
0,788
0,473
0,788
0,411
0,790
0,528
0,790
0,485
0,790
0,422
0,796
0,514
0,796
0,473
0,796
0,411
0,800
0,515
0,800
0,474
0,800
0,412
0,801
0,515
0,801
0,474
0,801
0,412

За отриманими даними побудуємо діаграми ефективності.
Концентрації С10Н8 мг/м3
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Хордова
дерев'яна

Кільця Рашига

Трикутна насадка
з
хрестоподібними
вирізами

Рис 4.1.8 Діаграма концентрації С10Н8 мг/м3 після очистки
Діаграма очистки від С10Н8 мг/м3
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Хордова
дерев'яна

Кільця Рашига

Трикутна насадка
з
хрестоподібними
вирізами

Рис 4.1.9 Діаграма очистки від С10Н8 мг/м3
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За результатами промислового випробування, по очистці коксового газу від
нафталіну можна зробити висновок, що трикутна насадка з хрестоподібними
вирізами, не тільки підвищую ефективність очистки від СО2, а й однаково проявляє
себе при очистці інших компонентів, зокрема нафталіну. Результати даних
випробувань було порівняно з результатами наукової роботи [Циганков, В.А.
Алешин А.Е.] «Гідродинамічний розрахунок зрошуваної колони з пористими
насадковими тілами» [150], та було побудовано графік порівняння (рис 4.1.10).

Рис 4.1.10 Результати очистки від С10Н8 мг/м3
Наступний промисловий дослід проводиться за таких само умов, які описані
на початку розділу 4.1, даної дисертаційної роботи. Найбільшу ступінь забруднення
коксового газу, який впливає на його склад має пил. Мокра газоочистка не
зважаючи на всі її переваги не здатна дочистити концентрацію пилу до санітарної
норми, проте, зважаючи на те, що в коксовому виробництві не можливо
використовувати ніякий інший тип очистки, буде використано комбінований спосіб
очистки. Так за результатами отриманими при використанні трикутної насадки з
хрестоподібними вирізами було складено таблицю (таблиця 4.1.3)
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Таблиця 4.1.4 – Концентрація пилу в охолодженому коксовому газі до 15°С

Дослід

1
2
3
4
5
6

Тип насадки скрубера
Концентрація пилу мг/м3
Трикутна насадка з
Хордова дерев’яна
Кільця Рашига
хрестоподібними
насадка
вирізами
до
після
до
після
до
після
0,712
0,565
0,711
0,520
0,711
0,452
0,701
0,548
0,701
0,504
0,702
0,438
0,708
0,555
0,708
0,511
0,708
0,444
0,707
0,551
0,711
0,507
0,707
0,441
0,712
0,514
0,712
0,473
0,712
0,411
0,719
0,515
0,718
0,474
0,718
0,412
Концентрації пилу мг/м3
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Хордова
дерев'яна

Кільця Рашига

Трикутна насадка
з
хрестоподібними
вирізами

Рис 4.1.11 Діаграма концентрації пилу мг/м3після очистки

Діаграма очистки від пилу мг/м3
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
Хордова
дерев'яна

Кільця Рашига

Трикутна насадка
з
хрестоподібними
вирізами

Рис 4.1.12 Діаграма очистки від пилу мг/м3
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За результати промислових випробувань видно, що найбільш ефективною є
трикутна насадка з хрестоподібними вирізами. Так відповідно за результатами трьох
промислових випробувань, стає зрозумілим, що завдяки методиці подовження
контакту газу та рідину, за рахунок форми та розмірів хрестоподібного розміру, цей
вид насадки є найбільш ефективному, та завдяки його використанню можливо
дійсно збільшити ефективність очистки. Для більш детального аналізу, порівняємо
наведені результати з роботою [Юдашкин М.Я.] [151], та роботою [Прилуцкого
А.А.] [152] (рис 4.4.3)

Рис 4.1.13 Результати очиски від пилу

З діаграм (4.1.1-4.1.13) ми бачимо, що трикутна насадка з хрестоподібними вирізами
дає найвищій результат очистки коксового газу від пилу, проти 0,45 мг/м3 трішки не
дотягує до санітарної норми, і хоча середній результат для скруберів насадкового
типу при пилеочистці є 0,5-1 мг/м3 спробуємо знайти оптимальну температуру
коксового газу для очистки від пилу.
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Для цього проведемо розрахунок кількості пилу, після очистки в скрубері з
новою насадкою, залежно від температури та тиску.
Таблиця 4.1.5. Вміст пилу в коксовому газі
Температура,
˚С
10
15
20
25
30
35
40
45
50

-1000
0,450
0,452
0,586
0,607
0,628
0,649
0,670
0,691
0,712

Вміст пилу (мг/м3) при заданому тиску
-500
1000
1500
0,428
0,421
0,420
0,431
0,422
0,421
0,575
0,572
0,564
0,596
0,593
0,585
0,617
0,614
0,606
0,638
0,635
0,627
0,659
0,656
0,648
0,680
0,677
0,669
0,701
0,698
0,690

2000
0,415
0,419
0,564
0,585
0,606
0,627
0,648
0,669
0,690

За отриманими даними побудуємо графік регресії.

Рис 4.1.14 Регресійний графік концентрації пилу від температури та тиску
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Таким чином, в даному експерименті було доведено ефективність нової
насадки при очищенні коксового газу від СО2 (вуглекислого газу), С10Н8 (нафталін),
та при очистці пилу. Так зокрема проаналізувавши діаграми, можна зробити
висновок, що нова насадка покращує очистку на 25% по відношенню до дерев’яної
хордової (її прототип), та на 15% у порівнянні до кілець Рашига, які є однією з
найефективніших насадок, та близькі за матеріалом до нової насадки. Також було
доведено, що оптимальною температурою для усіх типів домішок є 15°С.
4.2 Підвищення ефективності очистки коксового газу, шляхом використання
найбільш активного лугу KOH
Для підвищення ефективності очистки коксового газу, в даному експерименті
було використано найбільш активний луг KOH, замість стандартних NaOH, та
Ba(OH)2 . В минулому досліді було доведено ефективність нової насадки перед її
прототипом, тому даний експеримент буде проведено лише на новому типі насадки.
Його метою є покращення вловлювання пилу, та наближення до санітарних норм,
шляхом використання розчинюючих властивостей KOH.
Завдяки тому, що насадку виготовлено з легованої сталі AISI 316
(10Х17Н13М2), вона здатна витримати таке агресивне середовище.
Як зазначалося в розділі 1.3. даної дисертаційної роботи, С10Н8 і
C₆H₆правктично не розчинні у воді, проте гарно розчинні у лужному розчині. Як
показує досвід провідних закордонних країн, метод використання лугів є найбільш
ефективним, для очищення даних компонентів. Проте, ефективність очистки у 70-80
% є недостатньою та може бути збільшена. Для підвищення ефективності очистки,
запропоновано використовувати KOH, який за своїми хімічними властивостями є
найбільш активним лугом, та має розчинюваність у воді на рівні 117,9 г/100 мл.
В даному експерименті буде перевірено вплив KOH та Ba(OH)2 на
вловлювання скрубером пилу, вуглекислого газу та парів нафталіну. [104,105]
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Методологія експерименту.
Промислові випробування були проведені при тих саме умовах, які зазначені в
розділі 4.1. даної дисертаційної роботи. Для виміру концентрації викидів були
використані зазначені прилади, а саме:
- AZ – 7797 (газоаналізатор СО2)
- KXL – 805 (тестер нафталіну)
- E-BAM (портативний аналізатор пилу)
Детальні характеристики яких було зазначено у вище вказаному розділі.
Для заміру концентрації лужного розчину, було використано сучасний прилад
АЖК-3101.К.
Прилад являє собою одноканальний засіб вимірювання і складається з
первинного перетворювача (ПП) питомої електричної провідності (ПЕП) і
вимірювального приладу (ВП). Перерахунок значень ПЕП в одиниці концентрації
виробляється в ІП.
Прилад забезпечує цифрову індикацію значень концентрації, перетворення
значення концентрації в пропорційне значення уніфікованого аналогового вихідного
сигналу постійного струму і сигналізацію про вихід концентрації за межі заданих
значень (рис 4.4.4)

Рисунок 4.2.1. Прилад для вимірювання концентрації лугу
Завдяки даному приладу було виміряно концентрації різних лугів (похибка
приладу складає 3%).
Так у ході промислового випробування було проведено декілька дослідів, з
різною концентрацію вказаних лугів. [153]
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Області застосування: теплоенергетика, хімічна, нафтохімічна та інші галузі
промисловості. [154]
Експеримент проводився на новій трикутній насадці з хрестоподібними
вирізами без прив’язки до способу укладки насадки. [155]
Результати експерименту були занесені до таблиці, на основі було складено
порівняльні графіки.
Таблиця 4.2.1 – Концентрація СО2 в охолодженому коксовому газі до 15°С
Дослід
1
2
3
4
5
6

5
до
0,321
0,332
0,312
0,311
0,341
0,315

після
0,181
0,180
0,179
0,171
0,184
0,182

Концентрація KOH %
Концентрація СО2%
10
15
до після до після
0,323 0,175 0,321 0,164
0,331 0,173 0,336 0,164
0,313 0,171 0,312 0,160
0,312 0,170 0,312 0,161
0,341 0,173 0,341 0,162
0,318 0,172 0,315 0,162

20
до після
0,321 0,154
0,331 0,158
0,312 0,155
0,318 0,156
0,341 0,151
0,312 0,157

Таблиця 4.2.2– Концентрація СО2 в охолодженому коксовому газі до 15°С
Дослід
1
2
3
4
5
6

5
до
0,321
0,332
0,312
0,311
0,341
0,315

після
0,189
0,187
0,186
0,187
0,186
0,185

Концентрація Ba(OH)2 %
Концентрація СО2 %
10
15
до після до після
0,323 0,181 0,321 0,169
0,331 0,180 0,336 0,168
0,313 0,183 0,312 0,167
0,312 0,181 0,312 0,167
0,341 0,181 0,341 0,169
0,318 0,183 0,315 0,170

20
до після
0,321 0,160
0,331 0,161
0,312 0,165
0,318 0,161
0,341 0,160
0,312 0,161
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Рис 4.2.2 Графік очистки від СО2% при застосуванні 15% розчині лугу
Таблиця 4.2.3 – Концентрація С10Н8 в охолодженому коксовому газі
Дослід
1
2
3
4
5
6

5
до
0,813
0,788
0,790
0,796
0,800
0,801

після
0,419
0,411
0,418
0,411
0,418
0,412

Концентрація KOH %
Концентрація С10Н8 мг/м3
10
15
до після до після
0,813 0,405 0,813 0,397
0,788 0,407 0,788 0,391
0,790 0,409 0,790 0,399
0,796 0,407 0,796 0,390
0,800 0,408 0,800 0,397
0,801 0,408 0,801 0,398

20
до після
0,813 0,371
0,788 0,373
0,790 0,375
0,796 0,378
0,800 0,375
0,801 0,378

Таблиця 4.2.4 – Концентрація С10Н8 в охолодженому коксовому газі
Дослід
1
2
3
4
5
6

5
до
0,813
0,788
0,790
0,796
0,800
0,801

після
0,422
0,421
0,421
0,419
0,418
0,419

Концентрація Ba(OH)2 %
Концентрація С10Н8 мг/м3
10
15
до після до після
0,813 0,411 0,813 0,403
0,788 0,411 0,788 0,401
0,790 0,412 0,790 0,399
0,796 0,414 0,796 0,400
0,800 0,415 0,800 0,403
0,801 0,417 0,801 0,401

20
до після
0,813 0,382
0,788 0,384
0,790 0,387
0,796 0,387
0,800 0,386
0,801 0,386
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Рис 4.2.3 Графік очистки від С10Н8 мг/м3 при застосуванні 15% розчині лугу
Таблиця 4.2.5 – Концентрація пилу в охолодженому коксовому газі
Дослід
1
2
3
4
5
6

5
до
0,711
0,702
0,708
0,707
0,712
0,718

після
0,448
0,438
0,441
0,441
0,411
0,412

Концентрація KOH %
Концентрація пилу мг/м3
10
15
до після до після
0,711 0,412 0,699 0,371
0,702 0,414 0,700 0,370
0,708 0,416 0,708 0,376
0,707 0,418 0,707 0,378
0,712 0,417 0,701 0,377
0,718 0,412 0,701 0,371

20
до після
0,711 0,351
0,702 0,352
0,708 0,351
0,707 0,349
0,712 0,348
0,718 0,341

Таблиця 4.2.6 – Концентрація пилу в охолодженому коксовому газі
Дослід
1
2
3
4
5
6

5
до
0,711
0,702
0,708
0,707
0,712
0,718

після
0,452
0,438
0,444
0,441
0,421
0,422

Концентрація Ba(OH)2
Концентрація пилу мг/м3
10
15
до після до після
0,711 0,422 0,711 0,390
0,702 0,421 0,702 0,389
0,708 0,420 0,708 0,388
0,707 0,421 0,707 0,389
0,712 0,421 0,712 0,391
0,718 0,420 0,718 0,390

20
до після
0,711 0,380
0,702 0,383
0,708 0,385
0,707 0,381
0,712 0,386
0,718 0,381
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Рис 4.2.4 Графік очистки від пилу мг/м3 при застосуванні 15% розчині лугу
Таким чином ми бачимо, що найбільшу ефективність має 20 % розчин KOH,
завдяки використанню якого, ми змогли наблизитися до санітарних норм вмісту
пилу в коксовому газі. Дані даного експерименту були порівняні з даними
наведеними в розділі 4.1 (графіки 4.1.1-4.1.10).
4.3 Перевірка впливу способу вкладання насадки на ефективність очищення
коксового газу
Даний

експеримент

проводився

з

новою

трикутною

насадкою

з

хрестоподібними вирізами, при охолодженні температури коксового газу до 15°С, та
з додаванням лугу KOH у концентрації 20%.

Як видно з вище викладеного

матеріалу, ці параметри є найбільш оптимальними, для скрубера насадкового типу,
та у сумі підвищують ефективність до 50%.
Метою даного експерименту є встановлення впливу способу укладки насадок,
на ефективність очищення. Використовувалися методи – послідовний, безладний, та
новий – блочний, послідовно –кутовий.
Данні експерименту були зведені до однієї таблиці.
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Таблиця 4.3.1 – Вплив укладки насадки на якість очищення коксового газу
Спосіб укладки насадки
блочний,
Дослід Послідовний Безладний
послідовно –кутовий
до
після до після
до
після
СО2
0,322 0,154 0,320 0,154
0,321
0,150
1
0,336 0,158 0,332 0,158
0,331
0,151
2
0,318 0,155 0,316 0,155
0,317
0,152
3
С10Н8
0,811 0,371 0,813 0,371
0,813
0,369
1
0,787 0,373 0,788 0,373
0,789
0,372
2
0,791 0,375 0,790 0,375
0,789
0,373
3
Пил
0,711 0,351 0,712 0,351
0,711
0,349
1
0,702 0,352 0,706 0,352
0,702
0,351
2
0,710 0,351 0,711 0,351
0,708
0,350
3
Отже, з результатів даного експерименту, можна зрозуміти що спосіб укладки
насадки, практично не впливає на ефективність очищення коксового газу.
4.4. Надання рекомендацій по підвищенню ефективності очистки відхідних
газів у скруберах насадкового типу
Відповідно до огляду літератури, при ретельному вивченні завдання
дослідження дисертаційної роботи, було встановлено, що сучасна мокра газоочистка
має ряд переваг та недоліків, кожен з яких було проаналізовано в першому розділі.
Так, основною її перевагою є можливість її використання при вибухонебезпечних
газах, зокрема при очистці коксових газів.
Основними компонентами, від яких необхідно очищати зазначені гази є СО2,
С10Н8

та пил. Завдяки методам аналізу і узагальнення даних, та проведенню

промислових випробувань на ДП «Завод імені В.О. Малишева», точність яких є
більш достовірною, у порівнянні з лабораторними установками було встановлено
оптимальні параметри теплофізичних та газообмінних процесів.
За отриманими результатами, можна надати відповідні рекомендації по
підвищенню ефективності відхідних газів від СО2, С10Н8,C₆H₆ та пилу.
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Так, проаналізувавши оптимальні параметри термодинамічних процесів, було
встановлено, що найбільшу ефективність при очистці пилу досягається при
температурі 13-15°С, та тиску – 200 – 270 кПа, які забезпечують ступінь очистки
коксових газів від ливарного виробництва в скруберах насадкового типу до 90%.
В 4 розділі було удосконалено гідрогазодинамічну структуру руху рідини і
газів в результаті геометричні характеристики якої забезпечують максимальну
тривалість контакту газу з рідиною, що в свою чергу підвищує ефективність очистки
відхідних газів коксової промисловості від СО2, С10Н8, C₆H₆ до 95%. Зокрема,
запропоновано у якості матеріалу використовувати леговану сталь, для подовження
строку її використання у агресивному середовищі.
За

результатами

промислових

випробувань

було

встановлено,

що

ефективність очистки коксових газів від пилу, СО2, С10Н8, C₆H₆ досягається при
застосуванні 15% розчину лугу КОН до 98% від СО2 до 98%, С10Н8 до 95%, C₆H₆ 93%, пилу до 99%.
Також за результатами випробувань, які наведені у розділі 4 вдалося досягти
зменшення витрати води шляхом впровадження нового способу укладання насадки,
блочного, послідовно – кутового, який дозволяє зменшити витрату води на очистку
газів до 50% у порівнянні з іншими методами укладки.
Таким чином,

при застосуванні кожного з наведених методів, можливо

досягти відповідної ефективності. Зокрема найбільшу ефективність ми бачимо при
застосуванні

оптимальних

застосування

трикутної

параметрів

насадки

з

термодинамічних

хрестоподібними

процесів,

вирізами,

та

при

геометричні

характеристики якої забезпечують максимальну тривалість контакту газу з рідиною,
сукупна ефективність використання яких дозволяє достягати ступню очистки від
СО2, С10Н8,C₆H₆та пилу до 99%.
4.5 Висновки до 4 розділу
Таким чином, удосконалено гідрогазодинамічну структуру руху рідини і газів
в результаті застосування трикутної насадки з хрестоподібними вирізами,
геометричні характеристики якої забезпечують максимальну тривалість контакту
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газу з рідиною, та порівняно з її прямим аналогом дерев’яною хордовою насадкою
підвищує ефективність очисти на 25%, а у порівнянні з кільцями Рашига на 15%.
Також для підвищення ефективності у якості лугу слід використовувати 15%
розчин KOH, який у порівняні з іншими видами лугів, дає підвищення ефективності
на 7%. Запропонований матеріал насадки, дозволяє використовувати її навіть у
агресивному середовищі КОН.
Завдяки

комбінації

наведених

методів

можливо

досягти

підвищення

ефективності очистки відхідних газів від ливарного виробництва на 22-32% , а при
охолодженні газу до 15°С до 99%.
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ВИСНОВКИ
В дисертації вирішена актуальна науко - практична задача, підвищення
ефективності очистки газу від СО2, С10Н8, C₆H₆ та пилу в скруберах насадкового
типу шляхом оптимізації тепломасообмінних і гідродинамічних параметрів
відхідних газів від ливарного виробництва, визначення геометричних параметрів
насадки, та оптимального способу її укладки, в результаті проведених промислових
випробувань і аналітичних досліджень.
Основні висновки дисертаційної роботи:
1. Проаналізовано вплив охолодження коксового газу на ступінь його
очищення від шкідливих домішок. Зокрема визначено оптимальні параметри
термодинамічних процесів. Оптимальною температурою є 13 - 15°С, за якої ступінь
очищення відхідних газів ливарного виробництва від СО2, С10Н8, C₆H₆ та пилу
підвищується до 90%.
2. Аналітично розраховано ефективність очистки газових викидів від
ливарного виробництва, за різних температурних параметрів, побудовано графік
регресії, за встановлюються оптимальні параметри очистки для кожного випадку.
3. Проаналізувавши результати випробувань по визначенню змочуваності
насадки, було з’ясовано, що для того, щоб повністю змочити насадку достатньо
встановити в системі витрату води на рівні 0,5 м3/год. Використання при меншій
кількості води, не є доцільним, бо це призведе до того, що насадка буде працювати
менш ефективно. При більшій витраті води – це не дасть істотного ефекту, а лише
збільшить затрати ресурсу.
4. Визначено вплив тиску косового газу на ступінь очищення від СО2, С10Н8,
C₆H₆ та пилу, та встановлено, що ефективність очистки в 90% досягається за
показників тиску 200 - 270 кПа.
5. Удосконалено гідрогазодинамічну структуру руху рідини і газів в результаті
застосування

трикутної

насадки

з

хрестоподібними

вирізами,

геометричні

характеристики якої забезпечують максимальну тривалість контакту газу з рідиною,
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що в свою чергу підвищує ефективність очистки відхідних газів коксової
промисловості від СО2, С10Н8, C₆H₆ та пилу до 95%.
6. Обґрунтовано новий метод укладки насадки - блочний, послідовно кутовий в результаті проведених експериментів на промисловому об'єкті. Крім
запропонованого методу застосовувалися послідовний та безладний методи укладки
насадки. Експерименти показали, що суттєвого впливу метод встановлення насадки
на ступінь очищення не здійснює, проте з експерименту видно, що новий метод є
ефективнішим та дозволяє зменшити витрату води до 50%, у порівнянні з іншими
методами, а також даний спосіб забезпечую більшу пропускну здатність насадки.
7. Досліджено вплив активності різних лугів на ефективність очистки газів від
пилу. Виявлено в промислових умовах вплив активності лугу на ступінь очистки
коксових газів від пилу, СО2, С10Н8, C₆H₆ - виявлено що максимальна ступінь
очистки газових викидів досягається при застосуванні 15 % лугу КОН від СО2 до
98%, С10Н8 - до 95%, C₆H₆ - 93%, пилу до 99%.
8. Розроблено рекомендації для підвищення ефективності очистки коксового
газу скруберами насадкового типу. Використання запропонованих гідродинамічних
та теплофізичних параметрів насадки, з урахуванням показнику активності лугу
дозволяє підвищити ефективність очистки у порівнянні з стандартними методами
очистки у скруберах з хордовою насадкою до 99 %.
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