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UKŁAD URZĄDZE~

DO OCZYSZCZANIA GAZ6w SPALINOWYCH Z ZANIECZYSZCZEA
SMOLISTYCH I PYŁOW

Przedmiotem wynalazku jest układ urzędzeń do oczyszczania gazówepalinowych z zaniesmolistych i pyłów powatejęcych podczas wytlewania i epalsnia surowców zawierajQcych węgiel kamienny lub brunatny. W szczególności gazy spalinowa powstajoca w procesie
apiekania na ruszcie surowcÓw mineralnych z udziałe. węgle jako paliwa i składnika wsadu,
zawiaraję równocześnia znaczne ilości substanCji smolistych i pyłów 8ineralnych np. w 1 .3
gazów apalinowych Iw warunkach normalnychI znajduje Si, około 3 g Wtglopochodnych i
0,5 - 2 g pyłów.
Najczęściej stoeowanymi do oczyszczanie gazów spalinowych urzQdzaniami s, elektrofiltry,
baterie .ulticyklonów oraz płuczki wodns. Praktyka wykazała, ża elektrofiltry so urz,dzenia8i kłopotliwymi w eksploetecji i wy.agajo znacznych nakładów inwestycyjnych. Baterie
aulticyklonów posiadajQ niewielko sprawność w zakrssie oczyszczania gazów z subatancji
•• olistych, ., energochłonne i wymagaj, częstego mechanicznego usuwania oeadzonych na
ściankach zanieczyszczeń. Znane płuczki wodne powoduj, cz,sto znaczna opory hydrauliczne,
ponadto wymagaj, skomplikowanej gospodarki wodnej a zwłaszcza wówczas, gdy wody popłuczkowe
zawieraj, substancje Wtglopochodne.
Znane s, również odpylacze mokre gazu ° przepływie gazu przez zamkniocie wodne. RozwiOzanie urz,dzenia tego typu przedstawione jest w publikacji Jana Judy pt. -Pomiary zapylenia i technika odpylenia-, WNT, W-Ha, 1966 s. 470 rys. XXX-21. W odpylaczu tym, oczy8zczany gaz doprowadzony jest przewodem, w dolnej cz~ści którego u.ia8zczone jest dysz., przez
któro nast,puje natrysk wodny. W dalszej części przewodu umieszczone s, kiarownica labiryntowe z.i8niaj,oe kierunek gazu, zaś wylot gazu umieszczony jest w zbiorniku wody, który również przedzielony jest szeregiem przegród. Wylot gazu nastopuje przewodem umiaszczonym po
zewnQtrz~.j stronie zbiornika. prowadz,cym do następnego zbiornika w którym osadzane a,'porwane kropelki wody a następnie poprzez wentylator i przewód wylotowy. Odpylacz powyższy
czyszczeń
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stosowany jest do odpylania gazów nie zawierajQcych zanieczyszczeń s.olistych szczególnie w odlewniach i nadeje si, do odpylania gazów przy stosunkowo _ałych przepływach gazu oczyszczanego.
Układ urz,dzeń do oczyszczania gazów spalinowych z zanieczyszczeń saolistych i pyłów
według wynalazku składa si, z płuczki wodnej połQcz008j poprzez wentylator odśrodkowy z
koaor, osadowo i przewodea ko_inowy. odprowadzajQcy_ oczyszczone gazy. Wentylator, ko_ora
osadowa oraz przawód kO_inowy poł,czone s, odpowiadniai przewodaai z przewode_ zbiorczy.
saoły i wody prowadz,cy_ do osadnika. Dzięki odpowiedniej budowie poszczególnych urz,dzeń
wchodz,cych w skład układu jak równle~ odpowiedniej kolejności ich poł,czenia spełniaj,
one dodatkowe funkcje odalenne od funkcji jakie spełniaj, znane urz,dzenia tego typu jak
na przykład płuczka wodna lub wentylator.
Płuczka wodna według wynalazku posiada k8ztałt prostopadłościenu przedzielonego wewn,trz
pionowo przegrod, nie 8iogaj,c, do dna płuczki, dZielQcł płuczkO na dwie ko_ory - wlotowo
i wylotowO. Koaora wlotowa .. w dolnej cZVŚCi co naj_niej dwie pozioae półki z blachy perforowanej o łłczny_ przaświcie stanowi,cy. 6Q% powierzchni półki. Płuczka napałniona jest
wodO do pozio_u naj korzystniej siOgaj,cego do dolnej krswtdzi przegrody. Koaora osadowa
aa równie~ kształt pr08topadłościanu przadzielonego przegrod, pionowo nie 8itgajQc, do
dna. w ten spo8ób, ~e ko_ora wylotowa koaory osadowej po8iada objvtość co naj_niaj 3 razy
wiOksz, od objotości ko_ory wlotowej.
Korzystne jest ł,czenie szeregowe co najmniej dwóch takich układów urz,dzeń złotonych
z płuczki wodnej, wentylatora odśrodkowago i koaory osadowej w celu uzyskania wysokiej
sprawności oczyszczania spalin.
Zna.ienn, cech, układu urz,dzeń według wynalazku jest odpowiednia kolejność rozmieszczania urzłdzeń oraz ich budowa. U.ieszczenie płuczki wodnej według wynalazku przed wentylatorem odśrodkowya powoduje to, ~e wentylator zasysaj,cy gazy zawieraj,ce cało ilość
wody odprowadzanej z płuczki, spełnia dodatkowo funkcję płuczki wirnikowej, trac,c na to
nieznaczn, część swojsj mocy i powOdUjłC siln, koagulację cz,stek substanCji smolistych.
Umieszczenie zaś komory osadowej za wentylatorem ma równiet dodatnis znaczenie, gdy t skoagulowane ju~ częściowo w wentylatorze cz,stki substancji smolistych uderzaj,c z dutQ
prędkości, o przegrod, pionowo komory osadzaniaulegajQ dalszej koagulacji i spływaj, na
dno komory osadowej akQd mo~na je łatwo odprowadziĆ do oeadnika.
ZaletQ płuczki według wynalazku jest to, te dzięki swej budowie ł,czy ona cechy płucz
ki uderzeniowej, płuczki z zamknięciem labiryntowym, płuczki z poziomymi przegrodami i płu
czki fluidalnej bez wypełnienia. IV płuczce tej odwrotnie nit zazwyczaj stosowanych płucz
kach wietowych, wodę doprowadza się dołem a odprowadza górł dzięki porywaniu jej przez
strumień przepływajQcych gazów.
Układ urzłdzeń do oczyszczania gazów spalinowych według wynalazku pozwala uzyskać wysok, sprawność oczyszczania gazów w sposób ciłgły przy niskich nakładach energetycznych.
Pozwala on równie~ na odzyskanie z gazów spalinowych smoły pow,glowsj bvd,cej cennym surowcem chemicznym, jak równiet na racjonalne wykorzystanie wody doprowadzanej do płuczki,
która jest w większości z powrotem zawracana do obiegu, zau pozostała jej czvść zu~ywana
jest w podstawowym proceeie technologicznym.
Układ urzQdzeń według wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, na
kt6rym fig. 1 przedstawia schemat układu, fig. 2 - przskrój poprzeczny płuczki wodnej, a
fig. 3 - przekrój poprzeczny ,komory osadowej.
Układ urzłdzsń według wynalazku składa się z płuczki wodnej 1 połęczonej przewodem ~
z wentylatorem odśrodkowym ~. który z kolei poprzez przew6d .2. łQczy ei, z komoro osedow, ł.
a następnie z przewodem kominowym Z. Wsntylator~, komora ~sadowa ł oraz przewód kominowy Z
posiadaję odprowadzanie dolna łęczłce je z przewodem! odprowadzajęcym wodę wraz z zanieczyszczeniami smolistY_i i pyłemi do osadnika 2, w którym następuje oddzielenie wody od
eubstancji smolietych i pyłów. Płuczka wodna 1. fig. 2, ma kształt prostopadłościanu przedzielonego pionowo przegrodo ~ nie sięgajQcę do dna, na komorę wlotowę !Q i komorV
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wylotowo !ł posiadaj,c, w dolnej cz,ści co najmniej dwie poziome półki sitowe 11. Ko~
ra osadowe ł. fig. 3 posiada równie~ kształt prostopadłościanu przedzielonego pionowO
przegrodo !i, nie ai,gaj,c, do dna.
Gazy apalinowe powstała w proceaie niepełnsgo apalania i wytlewania .tgla kasiennego
lub brunatnego przepuszcza si, przez płuczkł wodno !, w której gazy spalinowe po przejściu
przez komor, wlotowo przechodz, do komory wylotowej wyciskając cz,ść wody znajdującej si,
w dolnej części płuczki poprzez układ półek sitowych umieszczonych w koaorze wylotowej
płuczki, powoduJ,c.utrzy.ywanie CZł'ci wody watania zawiaszenia nad półka.i sitowy.i.
Przechodzoc przez otwory w aitach gazy apalinowa zWi,kszaj, awoj, pr,dkość do ponad 10.,.
i naat,pni. zderzaj, aił z zawieazono nad sita.i warstwo wody na skutak czego nast,puJa
osadzanie ai, cząstek aerozolu substancji a.olistych na kroplach wody. Wychodząca z płucz
ki ! .ieszanina gazów spalinowych i rozpylonej wody ,porywana jast do wantylatora odśrod
kowego ~. Woda jast wiłC odprowadzana z płuczki w sposób ciągły w ilości co najaniej 10g/a3
apalin. Woda wraz z zawieazonymi w niej cz,stkaai aubstancji s.olistych odrzucana jest
dziłki sile odśrodkowej na obudowł wentylatora 2 na skutsk czego nastłPUje wydzielanie substancji smolistych w postaci płynnej aaey bitumicznej, której część wraz z wad, Nyrzucana
jest przez wentylator do komory oaadowej !, zaś pozo~tałość apływa do przewodu! prowadzocego do osadnika 2. Gazy spalinowe wyrzucane z wentylatora ~, zawieraj Oc. krople wody
oraz cZłetki .asy bituslcznej wchodzo nastłpnie do koaory osadowej. w której z pr,dkoścl,
powy~ej 5 _le uderzajo o przegrod, koaory osadowej ł prostopadłej do kierunku gazów.
Ne skutek tego zderzenia naetłPuje daleza koagulacja cząstek aerozolu substancji s.olietych. Następnie spaliny przechodzą do drugiej cztśCi komory osadowej ł o znacznej obj ,tości. dzięki czemu prędkość gazów spada poniźej 3 m{e, najkorzyatniej 1 ala, co aprzyja
osadzaniu Si, na dnie komory ł zanieczyszczeń wraz z kroplami wody, które nastłpnie spły
waj, przewodem 8 do osadnika ~. Oczyszczone gazy spalinowe po opuszczeniu komory osadowej ł odprowadzane a, na zewnętrz przewodem kominowym l. W oaadniku 2 następuje grawitacyJ ne oddzielenie smoły od wody. Woda w większości zawracana j es t do płuczki !. zaś pozostała jej część zużywana jest do nawilżania wsadu poddawanego procesowi spiekanie lub innej obróbce termicznej oraz do chłodzenia gor,cych produktów powstaj,cych w procesie obróbki te~miczneJ. Do płuczki! oprócz w~dy zawracanej z osadnika 2 doprowadzana Jest woda uzupełniaj,c~ najlepiej przy pomocy automatycznego regulatora poziomu cieczy. Doprowadzanie wody uzupełniaJocej zapobiega nadmiernej koncentracji zanieczyszczeń chemicznych w wodzie.
Przy przepływie gazów spalinowych p~zez układ według wynalazku równym 150 tys. m3/h
stłtenie zanieczyezczeń smolistych w gazach spalinowych obniża Si, z 2 g smoły1m 3 gazu
Iw warunkach normalnychI do 0,4 g/m 3 gazu zaś stężenie pyłów z 0,26 91m 3 Iw warunkach
normalnychi do 0,01 g/m 3 gazu, natomiast ilość pł:'nnej smoły odbieraneJ z osednika wynoai 200 - 250 kg/h.
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'Układ urz,dzenie do oczyszczania gazów spalinowych z zanieczyszczeń smolistych i pył6w,
w skład którego wchodzi płuczna wodna poł,czona z wentylatorem i przewodes kominowym,
z n a mi e n n y
t Y m, te płuczka wodna I!I o kształcie prostopadłościanu przedZielonego przegrod, I~ nie 8ięgaj,c, do dna na komor, wlotowo I!Q/ i wylotow, I!AI, mając,
w dolnej cz,ści co naj.niej dwie poziome półki sitowe I!!I. połoczona jest przewodem I§/
z wentylatorem odśrodkowym I~, który poprzez przewód I§I łoczy si, z komor, osadowo I}/
o kształcie prostopadłościanu przedzielonego pionow, przegrod, I!!I nie si,gaj,c, do dna,
ktÓraj cz,ść wylotowa ma obj,tość co najmniej 3 razy wiłksz, od obj,tości cz,ści wlotowej,
zaś komora osadowa I}/ połoczona Jest z przewodem kominowy. 111 przy czym zarówno went ylator I~ jak i komora osadowe I}/ oraz przewód kominowy 111 majo odprowadzeni. dolne ł\
czoce je z przewodem I~ odprowadzaj,cv wodł wraz z zanieczyszczaniami saolistymi i pyła,
.i do osadnika Iii.
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