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Badania parametrów pracy małogabarytowego elektrofiltru
do usuwania aerozoli higroskopijnych soli amonowych

z gazów odlotowych

Kontrola emisji cząstek submikronowych to jeden z ważniejszych proble-
mów ochrony środowiska naturalnego człowieka. Nowe proponowane roz-
wiązania technologiczne powinny zapewnić wysoką efektywność usuwania
cząstek przy zachowaniu przystępnych kosztów inwestycyjnych i operacyj-
nych. Wśród wielu nowych technologii oczyszczania gazów technologia jed-
noczesnego usuwania SO2 i NOX) wykorzystująca energię wiązki elektronów,
rozwija się pomyślnie wchodząc do przemysłowego zastosowania. W trak-
cie przebiegu procesu eliminacji szkodliwych zanieczyszczeń powstaje
produkt będący mieszaniną siarczanu i azotanu amonu. Stałe cząstki tego
produktu stanowią higroskopijny aerozol o submikronowych rozmiarach. Do
ich usuwania z gazów odlotowych stosowano różne techniki filtracyjne: filtr
tkaninowy, filtr z warstwą złoża porowatego i elektrofiltr.

W raporcie przedstawiono wyniki badań efektywności usuwania aero-
zoli soli amonowych w elektrofiltrze o specjalnej konstrukcji, współpracującym
z instalacją radiacyjnego oczyszczania gazów odlotowych w elektrociepłowni
(EC) „Kawęczyn". Na podstawie przeprowadzonych pomiarów określono
wpływ parametrów procesowych na skuteczność pracy elektrofiltru. Maksy-
malna sprawność usuwania aerozoli z gazów odlotowych wynosiła 99,7%.

Pomiary stężenia zapylenia spalin na wlocie i na wylocie z elektrofiltru
wykonywano za pomocą pyłomierzy firmy Sick, odpowiednio optycznym
RM-41 i laserowym FW-100. Wielkość strumienia emisji i rozkład rozmiarów
cząstek aerozolowych soli amonowych w strumieniu wlotowym, jak i wylo-
towym z elektrofiltru mierzono uniwersalnym impaktorem kaskadowym Mark
III firmy Andersen. Skład chemiczny części rozpuszczalnej produktu wydzie-
lonego w elektrofiltrze określono metodą chromatografii jonowej. Oznaczono
również zawartość wilgoci w próbkach i udział części nierozpuszczalnej w
wodzie. Analizy potwierdziły śladowe udziały tzw. pierwiastków ciężkich w
masie próbek. Sole amonowe wydzielone na wewnętrznych częściach kon-
strukcji elektrofiltru, na skutek dużej ich higroskopijności łatwo aglomerowały
tworząc stałe depozyty, które usuwano za pomocą strzepywaczy młotko-
wych lub pyłofonu.

Elektrofiltr wyposażony był w elektrody emisyjne (ulotowe) ostrzowe i
elektrody osadcze (anody) w kształcie litery Z. Elektrofiltr miał płaskie
ogrzewane dno i był wyposażony w przenośnik zgrzebłowy służący do od-
prowadzania produktu na zewnątrz. Przeprowadzone badania przy okre-
ślonej charakterystyce prądowo-napięciowej stref elektrofiltru stanowią we-
ryfikację warunków pracy i dane wyjściowe do projektowania elektrofiltrów
nowego typu służących do odpylania gazów z cząstek higroskopijnych.



Testing of compact electrostatic precipitator for removal
of hygroscopic ammonium salts from flue gases

Control emission of submicron particles is one of the most important problem
environment protection. New suggested technological solutions should as-
sure high efficiency of particles removal at reasonable investment and ope-
rational costs. Among many new technologies for purification of flue gases
the process using electron beam for the simultaneous removal of SO2 and
NOX is developing successfully and is entering to industrial applications.
The product being a mixture of ammonium sulphate and nitrate is formed
during the process of pollution reduction. Solid particles of this product are
hygroscopic aerosol with submicron size. Various filtration techniques were
applied for particle removal from flue gases: a bag filter, a gravel bed filter
and an electrostatic precipitator (ESP).

Results of investigations of ammonium aerosol salts removal by elec-
trostatic precipitator of special construction co-operating with irradiation puri-
fication of flue gases installation placed in EC "Kawęczyn" area have been
presented in the report. Influence of different parameters on the efficiency
is discussed as well. Maximum removal efficiency was equal to 99.7%.

Dust concentration measurements in the electrostatic precipitator's
inlet and outlet were performed with application of two dust analysers pro-
duced by Sich: optical dust monitor RM-41 and laser dust monitor FW-100.
Particulate emission and aerosol particles size distribution in the electro-
static precipitator's inlet and outlet were measured using universal cascade
impactor Andersen Mark III. Chemical composition of the soluble part of the
by-product collected in electrostatic precipitator was examined with ion
chromatography. The insoluble part and water content of the samples was
measured as well. Ammonium salts collected on the internal structural
components of electrostatic precipitator create sticky deposits, which were
removed by hammering and sonic horn application.

Electrostatic precipitator was equipped with blade type emission (dis-
charge) electrodes and X type collecting (anode) electrodes. ESP has heated
flat bottom equipped with the scrapper for the by-product dislodge from the
unit. Gathered results in connection with definitive current-voltage charac-
teristics of the separate ESP stages are the basic for operating regime revi-
sion and new type of EPSs design.
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1. WSTĘP

Zanieczyszczenia zawarte w gazach spalinowych mają niekorzystny wpływ
zarówno na środowisko naturalne, jak i na organizmy żywe. Spośród nich za
najbardziej toksyczne dla płuc są uważane cząstki submikronowe, tj. o roz-
miarach poniżej 1 (im. Cząstki te mają wysoką sprawność osadzania się w
dolnych częściach układu oddechowego i penetracji do tkanek płucnych.

Natomiast cząstki drobne znajdujące się w atmosferze, szczególnie
siarczany i azotany będące solami mocnych kwasów powodują degradację
materiałów. Po dłuższym kontakcie z otoczeniem wpływają na zwiększenie
kwasowości wód i gleby. Zanieczyszczenia gazowe są przyczyną szkodli-
wych dla środowiska zjawisk, jak: globalne ocieplenie, kwaśne deszcze,
smog fotochemiczny, zmniejszenie koncentracji ozonu w stratosferze oraz
pogorszenia jakości powietrza. Cząstki mniejsze od 1 \im stanowią w atmos-
ferze ponad 98%.

Duża liczba bardzo drobnych cząstek nie jest emitowana bezpośred-
nio ze źródeł spalania lub źródeł przemysłowych, lecz jest wytwarzana w
atmosferze z zanieczyszczeń gazowych, w czym dużą rolę odgrywa SO2.
Niektóre cząstki pyłu lotnego katalizują utlenianie SO2 do kwasu siarkowe-
go. Cząstki bardzo drobne mogą przebywać w atmosferze tygodnie i dłużej
oraz mogą być transportowane od źródła na dziesiątki, setki, a nawet tysią-
ce kilometrów [1].

Mając na uwadze wszystkie negatywne zjawiska wywołane w środo-
wisku przez obecność cząstek submikronowych oraz ich szkodliwy wpływ
na zdrowie człowieka konieczny jest rozwój nowych technologii lub ulep-
szanie już istniejących, by mogły one zapewnić jak największy stopień od-
pylenia gazów odlotowych.

W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) w Warszawie od kilku
lat są prowadzone prace badawcze nad technologią jednoczesnego usuwa-
nia SO2 i NOX z gazów odlotowych przy użyciu wiązki elektronów. Na pod-
stawie wyników badań wykonanych na wielkolaboratoryjnej instalacji zbu-
dowano na terenie elektrociepłowni (EC) „Kawęczyn" instalację pilotową
wykorzystującą akceleratory elektronów w procesie jednoczesnego usuwa-
nia SO2 i NOX ze strumienia gazów spalinowych.

Zaletą technologii radiacyjnego oczyszczania gazów odlotowych jest
możliwość wykorzystania powstającego produktu jako nawozu sztucznego
oraz konkurencyjność kosztów inwestycyjnych i operacyjnych w porówna-
niu z innymi metodami odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych.

Istotny element instalacji radiacyjnego oczyszczania spalin stanowi wę-
zeł odpylania spalin, którego zadaniem jest usuwanie z gazu aerozoli higro-
skopijnych soli: siarczanu i azotanu amonu. Pierwotnie w pracującej w EC



„Kawęczyn" instalacji przeprowadzono próby odpylania za pomocą filtru
workowego i filtru z warstwą złoża porowatego. Zastosowanie tego typu
odpylaczy pozwoliło na uzyskanie wysokiej sprawności odpylania gazów,
ale jednocześnie pojawiły się niedogodności eksploatacyjne, np. duże opo-
ry przepływu. Aby je wyeliminować w 1999 roku obydwa filtry zastąpiono
elektrofiltrem zaprojektowanym i zbudowanym przez Fabrykę Elektrofiltrów
„ELWO" S.A. w Pszczynie. IChTJ przeprowadził prace rozruchowe, optyma-
lizacyjne i badawcze elektrofiltru, które pozwoliły na ustalenie optymalnych
warunków pracy i wpływu poszczególnych parametrów na sprawność oczysz-
czania gazów.

2. ZASADA DZIAŁANIA ELEKTROFILTRU

2.1. Podstawowe mechanizmy odpylania elektrostatycznego

Proces wydzielania elektrostatycznego związany jest z następującymi me-
chanizmami i efektami:
• Wysokie napięcie przyłożone do elektrod emisyjnych powoduje wyładowa-

nie koronowe.
• Następuje emisja swobodnych elektronów, które jonizują w zasięgu korony

cząsteczki gazu na jony ujemne.
• Naładowane cząsteczki gazu pod wpływem pola elektrycznego wędrują

do elektrod przeciwnej biegunowości.

Rys.1. Schemat ładowania i wydzielania cząstek aerozolowych w polu elektrycznym
w elektrofiltrze: EE - elektroda emisyjna, EO - elektroda osadcza, 1 - swobodny
elektron, 2 - cząsteczka gazu, 3 - cząsteczka pyłu.

• Gazowe jony ujemne w wyniku działania sił pola elektrostatycznego
poruszają się w kierunku elektrod osadczych, osadzają się na ziarnach
pyłu obecnych w strumieniu i nadają im ładunek ujemny.
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• Naładowane cząstki pyłu pod wpływem pola elektrycznego zaczynają
się przemieszczać w kierunku elektrod osadczych.

• Po zetknięciu się z powierzchnią elektrody osadczej lub osadzoną już
warstwą pyłu cząstki oddają ładunek elektryczny i tam pozostają.

• W miarę upływu czasu osadzona warstwa zwiększa swoją grubość i od-
pada pod wpływem siły grawitacji bądź jest usuwana za pomocą strze-
pywaczy do leja zsypowego.

• Za pomocą przenośnika zgrzebłowego i podajnika celkowego produkt
stały jest odprowadzany z elektrofiltru.

Mechanizm ładowania i wydzielania cząstek aerozolowych w polu elektrycz-
nym w elektrofiltrze przedstawia rys.1.

2.2. Wyładowanie koronowe

W przestrzeni między elektrodami elektrofiltru obecna jest zawsze określo-
na liczba jonów, które po przyłożeniu napięcia będą poruszać się w kierun-
ku elektrod przeciwnych znaków. W miarę wzrostu napięcia jony zawarte w
gazie poruszają się z coraz większą prędkością, co uwidacznia się zwięk-
szonym przepływem prądu między elektrodami. Po przekroczeniu pewnej
wartości napięcia, zwanej napięciem jonizacji, następuje ponowny szybki
wzrost natężenia prądu. W fazie tej jony przybierają tak duże prędkości, że
powodują jonizację obojętnych cząsteczek gazu, wybijając z nich elektrony.
W wyniku tego procesu cząsteczki gazu przechodzą w jony dodatnie. Po-
wyżej napięcia będącego granicznym napięciem wyładowania samodziel-
nego proces ten zaczyna mieć charakter lawinowy. W pewnej odległości od
elektrody emisyjnej, poza granicą obszaru, w którym panuje natężenie pola
elektrycznego umożliwiające jonizację gazu droga zderzeń elektronów, zja-
wisko wyładowania koronowego zanika. Dalszy wzrost napięcia na elektro-
dach prowadzi do tzw. przebicia gazu oraz powstania łuku elektrycznego
pomiędzy nimi, co niweczy efekt jonizacji i elektrofiltr przestaje prawidłowo
działać. Praca elektrofiltru odbywa się zatem poniżej napięcia przebicia w
zakresie intensywnej jonizacji lawinowej. Uwolnione w wyniku jonizacji elek-
trony kierują się do elektrody dodatniej. Po drodze ulegają zderzeniom z
obojętnymi cząsteczkami gazu i przekazują im swój ładunek, w wyniku czego
cząsteczki stają się jonami ujemnymi [2].

Natężenie pola elektrycznego Eo w powietrzu, dla promienia elektrody emi-
syjnej r0 [w cm], odpowiadające wyładowaniu koronowemu określa zależ-
ność:

E 0 = ± 3 0 , 3 f p 1 +
0,298 [kV/cm] (1)



gdzie: p - gęstość względna powietrza odniesiona do gęstości w warunkach
normalnych P [Pa], t [°C]; f - współczynnik szorstkości powierzchni elektro-
dy emisyjnej

p = [298/(273 + t)])P-1(r5) (2)

2.3. Ładowanie cząstek

Cząstki mogą być ładowane na dwa sposoby: w wyniku bezpośrednich zde-
rzeń z jonami gazu poruszającymi się wzdłuż linii pola (ładowanie polem)
oraz w wyniku ruchów dyfuzyjnych jonów (ładowanie dyfuzyjne). Oba rodzaje
ładowania cząstek występują jednocześnie, ale obszar dominacji każdego
z nich jest zależny od rozmiaru cząstki. Ładowanie polem dominuje dla czą-
stek większych od 0,8 \im, natomiast ładowanie dyfuzyjne dla cząstek poni-
żej 0,2 (im. Podczas ładowania polem linie pola biegnące w pobliżu cząstek
aerozolowych kończyć się będą na tych cząstkach. Jony poruszające się
wzdłuż tych linii zderzają się z cząstkami przekazując im swój ładunek. Wraz
ze wzrostem ładunku linie pola wokół cząstek ulegają stopniowo odchyleniu,
osiągając w rezultacie pozycję, przy której poruszające się jony nie mogą
zderzać się z cząstkami.

Ładowanie dyfuzyjne cząstek wynika z ruchów termiczno-dyfuzyjnych
jonów w gazie, podczas których dochodzi do zderzeń z cząstkami aerozo-
lowymi. Jony są zatrzymywane na powierzchni cząstek wskutek działania
indukcyjnych sił przyciągających. Zatrzymanie i gromadzenie ładunku na
powierzchni cząstek odbywa się dopóty, dopóki wielkość ładunku uzyska-
nego przez cząstkę zaczyna działać odpychająco na dalsze dyfundujące do
jej powierzchni jony.
W zakresie przejściowym rozmiarów cząstek 0,2-0,8 urn istotne są oba wy-
mienione mechanizmy ich ładowania.

2.4. Wydzielanie cząstek

Gdy zaczyna się proces ładowania cząstki, w rezultacie działania sił elektro-
statycznych, cząstka porusza się w kierunku dodatnio naładowanej elektro-
dy osadczej. Wydzielanie cząstek aerozolowych w elektrofiltrze zależy głównie
od sił elektrostatycznych działających na cząstki. W najprostszym przypadku
prędkość cząstki w polu elektrycznym wyznacza bilans sił oporu i sił elek-
trostatycznych. Siła elektrostatyczna skierowana jest przeciwnie do siły opo-
ru strumienia gazu [3]. Gdy obie te siły są równe cząstka osiąga prędkość
graniczną zwaną prędkością migracji cząstek w polu elektrycznym (w):

10



w = U E = q . - E ' c fm/sl (3)
3 - j c - d p - n Q

gdzie: qs - ładunek nasycenia [C], E - natężenie pola w odległości r od
elektrody emisyjnej [kV/cm], C - współczynnik Cunninghama, dp - średnica
cząstek [firn], ( iG - lepkość gazu [kg/(m-s)J, uE - prędkość ruchu cząstki pod
wpływem działania pola elektrycznego [m/s].

3. RODZAJE ELEKTROFILTRÓW

3.1. Klasyfikacja elektrofiltrów

Ze względu na liczbę pracujących równolegle i tworzących odrębne ciągi
gazowe sekcji elektrofiltry dzielimy na:
• jednosekcyjne;
• dwu-, trój- lub wielosekcyjne.
Sekcjonowanie elektrofiltru jest stosowane w przypadku odpylania dużych
objętości gazu. Pozwala to na przeprowadzanie remontów bez konieczności
wyłączania z ruchu całego odpylacza.

Ze względu na stan fizyczny wydzielanych cząstek pyłu rozróżniamy:
• elektrofiltry suche,
• elektrofiltry mokre.
Stosowanie suchej lub mokrej metody odpylania wynika z właściwości ukła-
du gazowo-pyłowego, przyjętej technologii odpylania oraz oczekiwanych sku-
teczności działania urządzenia [4].

Ze względu na układ stref ładowania i wydzielania cząstek z gazu
elektrofiltry dzielimy na:
• elektrofiltry jednostopniowe - ze strefami ładowania i wydzielania cząstek

we wspólnym polu elektrycznym;
• elektrofiltry dwustopniowe - z rozdzielonymi strefami ładowania i wy-

dzielania cząstek.
W elektrofiltrach dwustopniowych odpowiednie pary elektrod pełnią oddziel-
ne funkcje. W stopniu pierwszym - wlotowym - pod wpływem potencjału do-
datniego przyłożonego do elektrody emisyjnej (w postaci drutu) następuje wy-
ładowanie korowe i ładowanie cząstek. Czas przebywania cząstek aerozo-
lowych w tej strefie jest bardzo krótki, po czym strumień aerozolu wpływa do
stopnia drugiego, gdzie cząstki są wydzielane na elektrodzie osadczej (cylin-
drycznej lub płytowej). Podczas ładowania dodatniego cząstek potencjał pola
elektrycznego jest również dodatni. Czas przebywania cząstek w stopniu
drugim jest kilkakrotnie dłuższy, co umożliwia skuteczne ich wydzielenie [2].
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Podział ze względu na kierunek przepływu gazu względem powierzchni
ziemi klasyfikuje elektrofiltry na:
• elektrofiltry poziome,
• elektrofiltry pionowe.
Elektrofiltry poziome, chociaż zajmują większą powierzchnię pozwalają na
szeregowe umieszczenie w komorze dwu lub więcej pól elektrycznych, które
zabezpieczają wysoką skuteczność odpylania i dobrą stabilność pracy urzą-
dzenia.

Stosowane zestawy i kształty elektrod elektrofiltrów są następujące:
• pusty cylinder stanowiący anodę (elektroda osadcza) i naprężony drut

umieszczony w osi cylindra jako katoda (elektroda emisyjna),
• płyty płaskie lub profilowane jako anody z rozmieszczonymi pomiędzy

nimi w równych odstępach katodami w postaci drutu lub innych profili o
małym przekroju z ostrzami [3].

3.2. Elektrofiltr rurowy

Schemat elementu elektrofiltru cylindrycznego jednostopniowego przedsta-
wiono na rys.2.

GAZ OCZYSZCZONY

t « t 2

t ^ t
GAZ ZAMECZYSZCZONY

Rys.2. Schemat elektrofiltru rurowego: 1 - uziemniona elektroda osadcza, 2 - elek-
troda emisyjna, L - wysokość elektrody osadczej.

Gaz zapylony wpływa do elektrofiltru od dołu i płynie do góry prze-
strzenią cylindryczną. Po wydzieleniu cząstek na ścianach cylindra (anody),
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odpylony gaz opuszcza elektrofiltr górnym przewodem odlotowym, a wydzie-
lone cząstki w postaci warstwy pyłu pod wpływem siły grawitacji zsuwają
się w dół lub są okresowo usuwane przez wstrząsanie anody. Opadający
pył gromadzi się w zbiorniku dolnym, skąd jest usuwany na zewnątrz. Po-
jedynczy moduł elektrofiltru, zwany rurowym, w praktyce jest łączony rów-
nolegle z wieloma innymi modułami we wspólnej obudowie. Przekrój rur jest
zwykle kołowy lub w kształcie sześciokąta foremnego. Średnica rur wynosi
150-400 mm, a długość 3-6 m. Liczba rur (modułów) w elektrofiltrze wahać
się może od kilku do 100 i powyżej, zależnie od wielkości strumienia oczysz-
czanego gazu. Elektrofiltry rurowe ze względu na trudności w uzyskaniu
dobrej dystrybucji gazu przy dużej liczbie modułów nie są szeroko stoso-
wane. Problemem jest też duże porywanie wydzielonego pyłu i trudności z
efektywnym wytrząsaniem elektrod osadczych. To wszystko powoduje, że
sprawność odpylania w takich elektrofiltrach nie przekracza 99% [2].

3.3. Elektrofiltr płytowy

W elektrofiltrach płytowych (rys.3) elektrodami osadczymi - anodami - są
płyty płaskie lub profilowane, zestawiane równolegle do kierunku przepływu

gaz
zanieczyszczony

gaz
oczyszczony

Rys.3. Schemat elektrofiltru płytowego: 1 - elektroda osadcza, 2 - elektrody emisyjne,
L - długość płyty elektrody osadczej, h - wysokość płyty elektrody osadczej.

strumienia aerozolu. Gaz zapylony wpływa do przestrzeni między dwoma
płytami, gdzie elektrody emisyjne zawieszone są w równych odstępach od
siebie i ścian płyt elektrod osadczych. Układ elektrod jest powtarzany wielo-
krotnie w układzie równoległym lub szeregowym. Typowy elektrofiltr płytowy
ma zazwyczaj trzy szeregowe strefy odpylania: wlotową, centralną i odloto-
wą. W każdej strefie znajduje się około 60 równoległych przestrzeni mię-
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dzypłytowych z centralnie umieszczonymi katodami, dostępnymi dla prze-
ptywu odpylanego gazu.

4. DOBÓR ELEKTROFILTRU

Proces odpylania w elektrofiltrze można określić zależnością znaną jako
wzór Deutsch'a:

ri = 1-exp(-wf0) (4)

gdzie: T) - całkowita skuteczność odpylania [%], definiowana jako procen-
towy udział pyłu wytrąconego w elektrofiltrze; f0 - jednostkowa powierzch-
nia osadcza (zbiorcza), tj. powierzchnia czynna przypadająca na 1 m3 gazu
przepływającego przez elektrofiltr w ciągu sekundy [m2/mV1]; w - prędkość
migracji, tj. prędkość przemieszczania się cząstki aerozolowej do elektrody
osadczej pod wpływem sił pola elektrycznego [m/s].

Wartość w zależy od rozmiarów cząstek, a więc zmienia się wraz ze
zmianą skuteczności odpylania, tj. separowania cząstek o różnej wielkości.
Aby uwzględnić odchylenia od teorii Deutsch'a w praktyce stosowany jest
zmodyfikowany wzór Deutsch'a:

Tl = 1-exp(-wuf0)
k (5)

gdzie: k - współczynnik pozwalający uwzględnić wpływ wielkości cząstki,
którego wartość określa projektant elektrofiltru; zwykle jego wartość zawie-
ra się w przedziale 0,4-0,6; wu - pozorna prędkość przemieszczania się
cząstek [m/s].

Równanie (4) nie uwzględnia:
• wtórnego porywania wydzielonego pyłu;
• niejednolitego rozkładu profilu prędkości gazu, wynikającego z kształtu

płyt, półek itp.;
• omijania strefy bezpośredniego wydzielania cząstek przez części stru-

mienia aerozolu i przepływu ich przez zbiornik dolny lub przez strefę
izolacyjną wysokiego napięcia;

• wpływu dyfuzji burzliwej i wędrówki cząstek w kierunku spadku gradien-
tu ich stężenia.

Pomimo powyższych wad równanie Deutsch'a stosowane jest jako pod-
stawowa zależność zarówno przy projektowaniu, jak i testowaniu elektrofil-
trów [2].
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5. WPŁYW PARAMETRÓW PRACY ELEKTROFILTRU
NA SPRAWNOŚĆ ODPYLANIA

Liczba jonów ujemnych powstających w polu elektrycznym elektrofiltru, a
tym samym stabilna wartość pradu koronowego zależy od zdolności przyj-
mowania elektronów przez obojętne cząsteczki gazu. Przy dużej zdolności
przyjmowania elektronów istnieją dobre warunki do stabilizacji prądu koro-
nowego, przy małej natomiast stabilizacja ładunków korony jest mała, co
prowadzi do wyładowań iskrowych.

Skład gazu ma decydujący wpływ na powstawanie i stabilny przepływ
ładunków w elektrofiltrze. Obecność w strumieniu gazu cząsteczek o du-
żym powinowactwie do elektronów, takich jak O2, Cl2, SO2, HF, CCI4, działa
stabilizująco, zmniejszając natężenie prądu koronowego. Podobną rolę speł-
niać mogą również inne cząsteczki gazu o dużej zdolności do jonizacji.
Wraz ze wzrostem ciśnienia gazu zmniejsza się ruchliwość jonów, wskutek
czego zmniejsza się również natężenie prądu koronowego.

Odwrotny wpływ wywiera temperatura, wraz ze wzrostem której zwięk-
sza się zarówno ruchliwość jonów, jak i natężenie prądu koronowego, na-
tomiast zmniejszeniu ulega napięcie przebicia. Wielkość tę można jednak
zwiększyć poprzez zwiększenie w gazie zawartości pary wodnej lub SO2.
Zwiększenie objętości strumienia gazu ponad wartość nominalną prowadzi
do zwiększenia porywania i unoszenia wydzielonego pyłu. Unoszenie pyłu
może być znaczne przy prędkości pozornej gazu powyżej 1 m/s [2].

6. FIZYKOCHEMICZNE PODSTAWY PROCESU
JEDNOCZESNEGO USUWANIA SO; I NOX

PRZY UŻYCIU WIĄZKI ELEKTRONÓW

6.1. Opis procesu

Technologia radiacyjnego oczyszczania gazów odlotowych z SO2 i NOX ba-
zuje na zachodzącym w naturze procesie powstawania kwaśnych deszczy.
Przyspieszając proces powstawania H2SO4 i HNO3 można następnie substan-
cje te zneutralizować i usunąć. Przyspieszenie procesu wymaga doprowa-
dzenia do gazu dużej dawki energii [5].

Wysokoenergetyczne elektrony poruszając się w gazie wytwarzają
setki jonów i wolnych rodników wzdłuż drogi swojego przebiegu. Absorpcja
energii elektronów przez składniki mieszaniny gazowej jest proporcjonalna
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do ich ułamka masowego. Stąd w strumieniu gazów odlotowych 99% energii
elektronów jest absorbowane przez N2, O2, parę wodną i CO2.

gazy matrycowe (N, ,0, ,Hp ,C0:)
e-

- jony .rodniki,

reakcja jon-czasteczka reakcje z gazami śladowymi
• r o d n j k i • produkty

Rys.4. Proces przekazywania energii.

W gazach odlotowych S0 2 i NOX występują w niewielkich ilościach
(SO2 do 3000 ppm, NOX do 500 ppm), zatem proces przekazywania energii
jest procesem pośrednim, co ilustruje rys.4 [6]. Ponieważ SO2 i NOX łatwo
wchodzą w reakcje z pozostałymi wolnymi rodnikami ich eliminacja z gazów
zachodzi z wysoką wydajnością.

Rurociąg r Filir
•10

OAZY
SPALINOWE

Rys.5. Stadia reakcji chemicznych prowadzących do jednoczesnej eliminacji SO2 i NOX

z gazów odlotowych w obecności amoniaku.

Najbardziej reaktywny jest rodnik OH odgrywający kluczową rolę w
procesie jednoczesnego usuwania SO2 i NOX z gazów odlotowych. Jest on
niezbędny do wytworzenia cząsteczek kwasów: siarkowego i azotowego
oraz zapoczątkowania procesu wytwarzania ich aerozoli. W powstających
podczas spalania węgla tlenków azotu 95% występuje w postaci NO. Tlenek
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ten jest mało reaktywny, dlatego też konieczne jest utlenienie go do NO2

przed usunięciem z gazów lub redukcja do wolnego azotu. Stadia reakcji
chemicznych prowadzących do jednoczesnej eliminacji SO2 i NOX z gazów
odlotowych w obecności amoniaku przedstawia rys.5.

HSO,
O2.OH

- - * - - > . H2SO4
I
I

] N H 3

•
Rys.6. Główne reakcje prowadzące do usunięcia SO2 (

> rekacje termiczne).
reakcje radiochemiczne,

Usuwanie NOX zachodzi wyłącznie na drodze reakcji radiochemicz-
nych. W przypadku usuwania SO2 dołączają się jeszcze reakcje termiczne.
Bezwodniki kwasów: SO3 i NO2 w obecności pary wodnej tworzą kwasy,
które mogą kondensować jeżeli temperatura gazu jest niższa od punktu
rosy (dla kwasu siarkowego 130°C). Tworzące się mgły kwasów reagują z
dodawanym amoniakiem dając stałe produkty reakcji: mieszaninę siarcza-
nu i azotanu amonu. Główne reakcje prowadzące do usuwania SO2 i NOX z
gazów odlotowych zostały przedstawione na rys.6 i 7.

Rys.7. Główne reakcje prowadzące do usunięcia NOX (-> reakcje radiochemiczne,
> rekacje termiczne).
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6.2. Parametry wpływające na stopień usunięcia S0 2 i N 0 x
z gazów odlotowych

W odróżnieniu od SO2 usunięcie NOX następuje jedynie na drodze reakcji
radiochemicznych. Głównymi parametrami decydującymi o efektywności tego
procesu są: dawka energii dostarczonej do gazu i początkowe stężenie
tlenków azotu w spalinach (rys.8).

0 3.5 7.0 10.5 14.0 17 5

Dawka energii dostarczonej do gazu [kGy]

Rys.8. Stopień usunięcia NOX w funkcji mocy dawki: r|NOx=f(D), wlot SO2 - 1000 ppm,
wlot NOX - 130 ppm, temperatura gazu na wlocie reaktora - 70°C, aCH3 = 0,59-0,62.

Na sprawność usuwania NOX wpływa także stężenie wlotowe SO2.
Gdy stężenie wlotowe SO2 rośnie, rośnie też sprawność usuwania NOX (ma-
leje zużycie energii). Zależność tę przedstawiono na rys.9.

Stechiometria amoniaku i temperatura nie mają dużego wpływu na
stopień usunięcia NOX.

Na rys. 10 można zaobserwować, że wielostopniowe napromienianie
gazu zastosowane w instalacji pracującej w Nagoya (Japonia) pozwoliło na
80% usunięcia NOX przy dawce energii 10 kGy.

Zastosowanie dwustopniowej ekspozycji gazów wiązką elektronów po-
zwoliło na osiągnięcie wysokiej sprawności usuwania NOX przy mniejszym
o około 20% zapotrzebowaniu energetycznym przebiegających reakcji (daw-
ce) w porównaniu do procesu jednostopniowej ich ekspozycji [7].
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Rys.9. Wptyw stężenia wlotowego SO2 na sprawność usunięcia NOX: wlot NOX - 135
ppm, a C H = 0,59-0,65, dawka - 11,5 kGy, podwójne napromienianie.
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Rys. 10. Zależność efektywności usuwania NOX od mocy dawki (I - Indianopolis, B - Ba-
denwerk, N - Nagoya).
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Natomiast sumaryczna sprawność usuwania SO2 jest rezultatem zachodzą-
cych reakcji termicznych i radiochemicznych:

) (6)

gdzie: f, - usunięcie SO2 będące wynikiem reakcji termicznych, f2 - usunię-
cie SO2 będące wynikiem reakcji inicjowanych radiacyjnie, T - temperatura,
<p - wilgotność, D - dawka energii, aNH3 - współczynnik stechiometrii amo-
niaku.

O przebiegu reakcji termicznej decydują:
• temperatura,
• wilgotność gazu.
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Rys.11. Wpływ współczynnika stechiometrii amoniaku (względem sumy NOX+SO2)
na usunięcie SO2: V=14440 m3/h, dawka - 5,6 kGy, SO2 - 387 ppm, NOX - 187 ppm,
temperatura na wlocie - 70°C.

Przy umiarkowanej dawce elektronów (6 kGy) uzyskuje się spraw-
ność usunięcia SO2 powyżej 95%. Reakcja termiczna (bez wiązki elektro-
nów) pozwala na usunięcie do około 70% SO2. By uzyskać stopień usunięcia
SO2 powyżej 90% konieczne jest nawilżenie gazu powyżej 10% objęto-
ściowych zawartości pary wodnej przy utrzymaniu współczynnika stechio-
metrii amoniaku na poziomie 0,8-0,95, co przedstawiono na rys.11 i 12.

Wpływ temperatury na usunięcie SO2 jest znaczący (rys. 13).
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Rys. 12. Zależność stopnia usunięcia SO2 od zawartości pary wodnej w gazie odlo-
towym.
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Rys. 13. Wpływ temperatury na proces usuwania S02: r)SO2=f(T), wlot SO2 - 1000
ppm, dawka pochłonięta -11,5 kGy.
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Rys. 14. Zależność stopnia usunięcia SO2 i NOX od dawki mocy w procesie.

Na rys.14 przedstawiono zależność stopnia usunięcia obu zanieczysz-
czeń, tj. SO2 i NOX, od dawki energii elektronów dostarczonej do strumienia
gazu przepływającego przez komorę reakcyjną.

6.3. Pilotowa instalacja do jednoczesnego usuwania SO2 i NOX
z gazów odlotowych przy użyciu wiązki elektronów

Gazy odlotowe odprowadzane z kotłów wodnych typu WP-120, po przejściu
przez elektrofiltr, gdzie częściowo są odpylane, przepływają do instalacji oczy-
szczania radiacyjnego, w której zachodzi proces jednoczesnego usuwania
NOx i SO2.

Instalacja składa się z:
• kolumny nawilżająco-schładzającej,
• systemu dozowania amoniaku,
• komory reakcyjnej i układu dwóch akceleratorów,
• węzła odpylania.
Schemat instalacji przedstawiono na rys. 15.
Kolumna nawilżająco-schładzająca

Stanowi ją cylinder o wysokości 6 m i średnicy 1,5 m.
W jej górnej części znajdują się dysze rozpylające wodę strumieniem sprę-
żonego powietrza na kropelki o średnicy około 50 u.m. W kolumnie zacho-
dzi całkowite odparowanie wody i schłodzenie gazów. Gazy obniżają tem-
peraturę do 65-70°C i zwiększają wilgotność do około 1 1 % objętościowych
zawartości pary wodnej [8].
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Spaliny z kotła WP-120

Oczyszczone spaliny
-wylot przez komin

Wentylator spalin*

Elektrofiltr

Kolumna
nawilzajaco
-schładzająca

Produkt sypki
-siarczan amonu (NH4)2S0i

-azotan amonu NH4N03

Dozowanie
gazowego
amoniaku
NH„

Rys.15. Pilotowa instalacja oczyszczania spalin w EC „Kawęczyn".



System dozowania amoniaku
Gazowy amoniak powstaje z rozprężania ciekłego amoniaku dostar-

czanego w butlach ciśnieniowych. Amoniak podawano w stechiometrycznej
lub trochę niższej niż stechiometryczna ilości względem mierzonego na wlo-
cie stężenia SO2 i NOX.
Układ składa się z połączonych butli podgrzewanych ciepłym powietrzem, za-
woru regulacyjnego i systemu dysz umieszczonego wewnątrz przewodu ga-
zów spalinowych [9].
Komora reakcyjna i akceleratory

Komora jest poziomym cylindrem o średnicy 1,6 m i długości 7 m wy-
posażonym w dwa okna wykonane z folii tytanowej o grubości 50 ^m. Nad
powierzchnią folii znajdują się układy wyjściowo-skaningowe akcelerato-
rów. Okna są chłodzone przez nadmuch powietrza, który zabezpiecza je
przed korozyjnym działaniem spalin [10].
Węzeł odpylania

Pierwotnie był to filtr workowy i filtr złożowy. W 1999 roku oba filtry
zostały zastąpione elektrofiltrem.

7. BUDOWA ELEKTROFILTRU DO WYDZIELANIA
CZĄSTEK PRODUKTU Z GAZU W INSTALACJI
RADIACYJNEGO OCZYSZCZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH

7.1. Budowa elektrofiltru

Na rys. 16 schematycznie przedstawiono konstrukcję elektrofiltru zastosowa-
nego do usuwania cząstek soli amonowych powstających w procesie radia-
cyjnego oczyszczania gazów odlotowych. Elektrofiltr podzielono w kierunku
poprzecznym do przepływu spalin na dwie strefy z niezależnymi układami
zasilania energią elektryczną i strzepywania elektrod. Gazy dopływają do
elektrofiltru przez dyfuzor z elementami kierująco-dławiącymi zapewniający-
mi wymagany rozkład prędkości gazu. Proces elektrostatycznego oczysz-
czania gazów zachodzi w komorze elektrofiltru pomiędzy rzędami elektrod
emisyjnych i osadczych. Odseparowany na powierzchni elektrod pył jest
usuwany w wyniku drgań mechanicznych do wanny zsypowej pod elektro-
filtrem, skąd odprowadzany jest instalacją transportu popiołu. Oczyszczany
gaz opuszcza elektrofiltr przez konfuzor i kanał wylotowy. Konstrukcja elek-
trofiltru osłonięta jest izolacją termiczną z płaszczem ochronnym zabezpie-
czającym przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami czynników at-
mosferycznych oraz korozją.
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Rys. 16. Główne podzespoły elektrofiltru - rysunek poglądowy: 1 - konstrukcja
wsporcza, 2 - komora elektrofiltru, 3 - lej wannowy, 4 - elektrody osadcze, 5 - elek-
trody emisyjne, 6 - zawieszenie elektrod emisyjnych, 7 - ramy zawieszeniowe
elektrod emisyjnych, 8 - strzepywacze elektrod emisyjnych, 9 - strzepywacze elek-
trod osadczych, 10 - napęd strzepywaczy elektrod osadczych, 11 - napęd strzepy-
waczy elektrod emisyjnych, 12 - drabiny, podesty, 13 - elementy kierująco-dławiące,
14 - dyfuzor, 15 - konfuzor, 16 - zespoły zasilające, 17 - termoizolacja, 18 - właz do
komory, 19 - komora izolatorów.

7.2. Elektrody osadcze

Jednym z najważniejszych elementów decydujących o przebiegu procesu
elektrostatycznego odpylania są elektrody osadcze elektrofiltru. Znaczenie
ich wynika z faktu, że osadzanie i odprowadzanie nagromadzonego pyłu
przebiega właśnie na powierzchniach tych elektrod [4].
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Wykonano je z zimnowalcowanych profilowanych blach stalowych o
przekroju poprzecznym w kształcie litery I (rys.17). Kształt profilu elektrody
osadczej implikuje trzy podstawowe zalety :

Rys. 17. Zawieszenie elektrod osadczych.

• dużą sztywność ograniczającą deformacje i odkształcenia mogące po-
wstać w trakcie montażu i pracy w podwyższonych temperaturach,

• korzystną charakterystykę dynamiczną dającą niskie tłumienie i prawi-
dłową propagację drgań podczas strzepywania pyłu,

• ograniczenie wtórnego pylenia w trakcie odpadania aglomeratu pyłu z
powierzchni elektrody [11].

7.3. Elektrody emisyjne

W większości przypadków elektrody emisyjne wykonane są w postaci dru-
tów, prętów lub innych profili zaopatrzonych w krawędzie lub ostrza o ma-
łym promieniu krzywizny. W zasadzie rozróżnia się elektrody o ciągłych
krawędziach lub powierzchniach czynnych, albo elektrody ostrzowe o sku-
pionych i umiejscowionych punktach zasadniczej emisji. Dla pyłów łatwo
tworzących narosty stosowane są elektrody z ostrymi krawędziami lub elek-
trody ostrzowe [4].
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Rys. 18. Elektrody emisyjne z ostrzami w systemie górnego strzepywania.

W elektrofiltrze pracującym we wspomnianej instalacji zastosowano
elektrody rurowe z ostrzami (rys.18). Elektroda jest zbudowana z pionowej
cienkościennej rury z przyspawanymi poziomo długimi ostrzami z drutu o
małej średnicy.

Podstawowe zalety tego typu elektrod to:
• duża żywotność i trwałość;
• bezawaryjność pracy;
• proste wykonanie, łatwy montaż i transport;
• możliwość uzyskania równomiernych i wysokich wartości przyspieszeń

drgań, co zapewnia skuteczniejsze oczyszczanie z pyłu;
• ze względu na długie ostrza w znacznym stopniu ograniczona możliwość

„zarośnięcia" elektrody pyłem i tłumienia wyładowania koronowego;
• niskie napięcie początku prądu ulotu;
• wysoki poziom gęstości prądu ulotu [11].

7.4. Zespoły strzepywaczy elektrod emisyjnych i osadczych

W elektrofiltrze zastosowano strzepywacze typu mechanicznego z obroto-
wo-przerzutowymi młotkami (rys.19). Dzięki spiralnemu ustawieniu młotków
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na wale uniknięto jednoczesnego strzepywania poszczególnych rzędów elek-
trod. Taki system strzepywaczy gwarantuje:

Rys. 19. Strzepywacz „sztywno" mocowanych elektrod osadczych.

• uzyskanie wymaganego stopnia oczyszczenia elektrod z pyłu,
• nieskomplikowaną i szybką wymianę części naturalnie się zużywają-

cych,
• niezawodność działania - wyeliminowanie problemu pękania i zaklesz-

czania się młotków [11].

7.5. Pyłofon

W celu usprawnienia pracy elektrofiltru i ograniczenia depozytów produktu
gromadzących się w jego wnętrzu, na stropie pierwszej strefy zamontowa-
no pyłofon akustyczny, dostarczony przez Zakład Aparatury Pomiarowej
„Kwant" z Krakowa.

Głównym elementem mechanicznym pyłofonu jest impulsator fali, któ-
ry, wraz z rurą rezonansową, służy do generowania silnej fali akustycznej o
niskiej częstotliwości powodującej ruch drgający gazu i wibracje elementów
konstrukcyjnych elektrofiltru (rys.20). Intensywny ruch oscylacyjny ośrodka
gazowego zawierającego cząstki pyłu uniemożliwia ich osadzanie na ele-
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mentach konstrukcyjnych obiektu. Drgania mechaniczne osadów pyłowych
na elementach konstrukcyjnych powodują ich pękanie, a następnie oderwa-
nie. Falę akustyczną o niskiej częstotliwości cechuje łatwość docierania do
wszystkich punktów wnętrza obiektu, nawet o dużych i skomplikowanych
kształtach, przy małych stratach energii. Układ zasilania pneumatycznego
pyłofonu zawiera zawór klapowy z siłownikiem pneumatycznym, który odci-
na dopływ sprężonego powietrza z przewodu zasilającego do impulsatora
w okresie kiedy nie generuje on fali akustycznej.

Układ
sterowania

pyłofonu

Impulsator
pyłofonu

Układ zasilania pneumatycznego

Rura
rezonansowa
pyłofonu

130-145 dBLin

• Spaliny '

Rys.20. Schemat pyłofonu i jego układu sterowania.

Z posiadanych doświadczeń wynika, że dla utrzymania powierzchni w czysto-
ści wystarczająca jest okresowa praca pyłofonu przez 20-30 sekund z prze-
rwami od 20 do 60 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia obiektu.
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Parametry techniczne pyłofonu :
typpyłofonu M1-400 M2-250
ciśnienie zasilania sprężonym powietrzem [MPa] 0,4-0,6
chwilowe zużycie powietrza [Nm3/s] 0,6-0,8 0,2-0,4
moc silnika napędu impulsatora [kW] 1,5 1,1
zakres nastawiania czasu pracy [s] 10-90
zakres nastawiania czasu przerwy [min] 10-90
długość rury rezonansowej [mm] 4250
średnica rury rezonansowej [mm] 406 273
masa [kg] 540 380

Pyłofon zabezpieczony jest przed emisją zakłóceń radioelektrycznych.
W trakcie badań pracy elektrofiltru z pyłofonem instalacja oczyszcza-

nia spalin pracowała nieprzerwanie przez 80 godzin. Jej parametry techno-
logiczne przedstawiały się następująco:

przepływ spalin 8500 Nm3/h,
wlotowe stężenie SO2 380 ppm,
wlotowe stężenie NOX 115 ppm,
dawka elektronów 8 kGy,
stechiometria amoniaku 0,8,
temperatura spalin po nawilżeniu 75°C,
temperatura wnętrza elektrofiltru 76°C.

Pyłofon pracował w cyklu: praca - 30 sekund, przerwa - 30 minut.
Po zakończeniu cyklu badawczego dokonano inspekcji wnętrza elektrofiltru
i stwierdzono:
• Elektrody emisyjne i osadcze pokryte cienką warstwą od około 1 mm

przy strzepywaczach do około 3 mm po przeciwnej stronie. Produkt na
elektrodach - sypki, suchy, o strukturze szronu, łatwy do usunięcia po-
przez starcie. Elektrody pod względem oklejenia się nie różniły się od
siebie w I i II strefie. Produkt w elektrofiltrze nie skrystalizował się.

• Pozostałe elementy elektrofiltru czyste, z wyjątkiem ścian wanny zsy-
powej, gdzie znajdowały się narosły produktu do około 10 mm oraz po-
destu pomiędzy strefami, na którym zalegał produkt o grubości około 30
mm.

• Główna część elektrofiltru bardzo czysta, bez śladów pyłu. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, iż jest to wynikiem zastosowania pyłofonu. Za fak-
tem skuteczności działania pyłofonu może również przemawiać sposób
zaklejenia elektrod - brak różnic mimo zmian wprowadzonych do strze-
pywania (różne zmiotki, spawanie drągów, odginanie gwoździ).

Zmianę stężenia cząstek na wlocie i wylocie z elektrofiltru oraz wartości spraw-
ności odpylania gazów w czasie pracy elektrofiltru z pyłofonem przedsta-
wiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Chwilowe wlotowe i wylotowe stężenia produktu stałego w elektrofiltrze.
Sprawności odpylania (praca elektrofiltru z pyłofonem).

Przepływ spalin
[Nm3/h]

8360

8200

8500

8424

8600

8460

8620

Stężenie produktu w spalinach
[mg/Nm3]

wlot

368,30

421,85

377,21

254,89

259,36

266,50

279,00

wylot

17,35

18,22

19,40

9,83

10,51

10,43

10,01

Sprawność odpylania

[%]

95,29

95,68

94,86

96,16

95,94

96,08

96,41

8. PARAMETRY KONSTRUKCYJNE I EKSPLOATACYJNE
ELEKTROFILTRU

8.1. Parametry ogólne

Zbudowany przez „ELWO" S.A. (Pszczyna) elektrofiltr jest aparatem: 2-strefo-
wym, 1-sekcyjnym. Został on umiejscowiony na stalowej konstrukcji wspor-
czej obok budynku akceleratorów.
Ogólne parametry elektrofiltru są następujące:
• skuteczność odpylania
• masa elektrofiltru
• podziałka międzyrzędowa elektrod
• czynna wysokość pola elektrycznego
• czynna długość pola elektrycznego
• całkowita powierzchnia osadcza
• prędkość przepływu gazów w elektrofiltrze
• czas przebywania gazów w elektrofiltrze
• podciśnienie gazów
• zapotrzebowanie mocy elektrycznej

99%,
20,8 Mg,
300 mm,
3 m ,
2x3,41=6,82 m,
245 m2,
0,67-0,73 m/s,
9,3-10,2 s,
500 mm H2O,
50 kW.
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8.2. Parametry elektryczne

Strzepywacze elektrod osadczych:
• napęd strzepywaczy - typ boczny młotkowo-przerzutowy z napędem

elektrycznym poprzez motoreduktor,
• liczba napędów - 2.
Strzepywacze elektrod emisyjnych:
• napęd strzepywaczy - typ boczny młotkowo-przerzutowy z napędem

elektrycznym poprzez motoreduktor,
• liczba napędów - 2.
Układ zasilania elektrofiltru energią elektryczną wysokiego napięcia:
• typ zespołu zasilającego - prostownik krzemowy, regulator napięcia mi-

kroprocesorowy;
• liczba zespołów prostowniczych - 2;
• moc zespołu - 8 kVA;
• parametry wyjściowe, prąd/napięcie - 100/80 mA/kV.

8.3. Media odpylane i warunki pracy elektrofiltru
w instalacji radiacyjnego oczyszczania spalin

Medium odpylane: gazy powstałe w wyniku spalania węgla po procesie ich
radiacyjnej denitryfikacji i odsiarczania:

zawartość H2O 7-11 %,
zawartość O2 8-11%,
zawartość SO2 20-400 ppm.

Gazy (spaliny) na wlocie do elektrofiltru:
natężenie przepływu gazów (spalin) 3000-10000 Nm3/h,
temperatura gazów (spalin) 65-100°C,
podciśnienie gazów (spalin) 500 mm H2O,
stężenie zapylenia gazów (spalin) wilgotnych 2,0 g/Nm3.

Gazy na wylocie z elektrofiltru:
• wymagane stężenie zapylania spalin wilgotnych 20 mg/Nm3.

W pierwszym etapie badań testujących instalacja odsiarczania i odazo-
towania spalin pracowała w ruchu ciągłym przez dziesięć dni. W tym okre-
sie pracy instalacji proces oczyszczania spalin prowadzono przy następu-
jących parametrach technologicznych:

przepływ spalin 13000 Nm3/h,
temperatura spalin po nawilżeniu 80°C,
wilgotność spalin 6% obj.,
dawka energii elektronów 8 kGy,
stechiometria amoniaku 0,8,
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• wejściowe stężenie SO2 360 ppm,
• wejściowe stężenie NOX 150 ppm.

Następnie, w drugim etapie badań, ustalono następujące wartości pa-
rametrów:

przepływ spalin 10000 Nm3/h,
temperatura spalin po nawilżeniu 65°C,
wilgotność spalin 6% obj.,
dawka energii elektronów 8 kGy,
stechiometria amoniaku 0,8,
wejściowe stężenie SO2 700 ppm,
wejściowe stężenie NOX 150 ppm.

Proces usuwania SO2 z gazów zachodzi na drodze reakcji termicz-
nych, zatem zmiana temperatury gazów pozwoliła na określenie jej wpływu
na sprawność usuwania dwutlenku siarki. Od wartości drugiego zmieniane-
go parametru (stężenia SO2 na wlocie do instalacji) jest uzależniona gęstość
nasypowa produktu odebranego z elektrofiltru. Pozwoliło to stwierdzić, że im
większa jest zawartość siarki w spalanym węglu, tym większa jest gęstość
nasypowa odbieranego produktu.

9. POMIARY ZAPYLENIA NA WLOCIE I WYLOCIE Z ELEKTROFILTRU

Do kontroli pracy elektrofiltru konieczne były pomiary zapylenia spalin na
wlocie i wylocie. Wyniki tych pomiarów posłużyły do obliczenia efektywności
odpylania spalin w elektrofiltrze. W czasie badań optymalizacyjnych elektro-
filtru pomiary zapylenia spalin prowadzono dwoma metodami. Pierwsza pole-
gała na ciągłych pomiarach przy użyciu odpowiednich pyłomierzy optycznych,
druga - na okresowych pomiarach przy użyciu mierników grawimetrycznych.

Dla zapewnienia wysokiej dokładności pomiarów króćce pomiarowe
rozmieszczono na prostych, poziomych odcinkach kanałów spalin w odpo-
wiednich odległościach od ostatniego kolana w rurociągu.
Na rys.21 przedstawiono schematycznie rozmieszczenie króćców pomiaro-
wych w otoczeniu elektrofiltru.

9.1. Ciągłe pomiary zapylenia spalin

Dwa typy pyłomierzy optycznych użyto do ciągłych pomiarów zapylenia spa-
lin. Wynikało to z różnych zakresów pomiarowych stężeń pyłu w spalinach
na wlocie i wylocie z elektrofiltru.

33



Spoliny

Pyfomierz
_ _ RM-41

Sick
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Elektrofiltr

Pyto mierz
FW-102
Sick

2 króćce do pomiorów
okresowych

Spaliny

Rys.21. Rozmieszczenie aparatury kontrolno-pomiarowej w otoczeniu elektrofiltru.
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głowica
nadawczo-odbiorcza reflektor

nastawa
wartości granicznej

Rys.22. Schemat ogólny pyłomierza optycznego RM-41.
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Pomiary na wlocie gazów do elektrofiltru
Zapylenie spalin na wlocie do elektrofiltru przekraczało 1 g/m3. Do po-

miaru takich stężeń pyłu w spalinach zastosowano pyłomierz optyczny typu
RM-41 firmy Sick. Jest to miernik typu in-situ z dwukrotnym przejściem wiąz-
ki światła przez strumień spalin.
Na rys.22 przedstawiono schemat działania tego pyłomierza.

Skoncentrowana wiązka światła przechodzi przez kanał spalinowy,
odbija się od reflektora i powtórnie przechodzi przez strumień spalin. Świat-
ło odbite od reflektora powracając trafia na zwierciadło półprzepuszczalne,
a stąd jest kierowane do detektora fotometrycznego. W detektorze powra-
cająca, dwukrotnie osłabiona wiązka światła zostaje porównana z wiązką
pierwotną (nieosłabioną). Określona wartość ekstyncji zostaje wyrażona w
postaci wyjściowego sygnału prądowego (2-20 mA), który był rejestrowany
w komputerowym systemie zbierania danych instalacji pilotowej oraz zapi-
sywany na rejestratorze.
Na rys.23 przedstawiono schematycznie budowę pyłomierza RM-41.

odległość pomiarowa ——

głowica
nadawczo-
odbiorcza /

dmuchawa powietrza
płuczącego

Rys.23. Podzespoły pyłomierza optycznego RM-41.
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Po obu stronach kanału spalin zainstalowano osiowo króćce pomia-
rowe pod głowicę nadawczo-odbiorczą oraz reflektor. Serwis firmowy Sick
dostosował układy optyczne w głowicy do rozmiarów kanału spalin, a dokład-
niej do uformowanej odległości pomiarowej (odległości między płaszczy-
znami króćców). W celu utrzymania optyki przyrządu w czystości, do kołnie-
rzy doprowadzono elastycznymi wężami czyste powietrze płuczące z dmu-
chaw. Przed wejściem do obu części układu umieszczono szybkoopadające
klapy sterowane elektrycznie. Sygnał wyjściowy z głowicy przesyłany jest
do skrzynki przyłączeniowej, a stąd do rejestratora i do komputerowego sys-
temu zbierania danych instalacji pilotowej. Cały układ pomiarowy został za-
budowany osłonami zabezpieczającymi go od wpływów atmosferycznych.

Pyłomierz RM-41 wyposażony jest w skuteczny system samokontroli
pracy. Automatycznie, co 60 minut, wykonywane są pomiary kontrolne obej-
mujące sprawdzenie położenia zera przyrządu oraz ustalonego osłabienia.
Przebiegi punktów kontrolnych i zerowych są zapisywane na rejestratorze.
Pomiary na wylocie gazów z elektrofiltru

Spodziewane zapylenie spalin na wylocie z elektrofiltru dochodziło do
20 mg/m3. Do pomiaru tak małych stężeń pyłu w spalinach użyto laserowe-
go pyłomierza typu FW-100 firmy Sick. Jest to najnowszy analizator tej firmy.
Jest on miernikiem typu in-situ.

Wiązka laserowa przechodząc przez zapylony gaz ulega rozprosze-
niu na cząstkach pyłu. Długość drogi pomiarowej wynosiła 4 cm. Natężenie
promieniowania rozproszonego jest proporcjonalne do stężenia pyłu w spa-
linach. Przyrząd został wykalibrowany w zakresie zapylenia 0-200 mg/m3 w
laboratorium producenta. Najmniejszy zakres pomiarowy pyłomierza wyno-
si 0-5 mg/m3. Przyrząd jest wycechowany w mg/m3. Dmuchawa dostarcza
ustaloną ilość czystego powietrza płuczącego do głowicy pomiarowej. Auto-
matycznie, w odstępach 8-godzinnych, przeprowadzane są pomiary kontrol-
ne obejmujące sprawdzenie położenia zera przyrządu oraz wartości kontrol-
nego wskazania w punkcie 70% zakresu pomiarowego. Położenia punktu
zerowego i kontrolnego są prezentowane na rejestratorze. Dokonuje się tego
przy użyciu programu obsługowego Mepa, dostarczanego na dyskietce wraz
z przyrządem. Wyjściowy sygnał pomiarowy z głowicy jest przesyłany do
skrzynki przyłączeniowej, gdzie jest wzmacniany i linearyzowany. Prądowy
sygnał pomiarowy 0-20 mA jest przesyłany do rejestratora oraz do kompu-
terowego systemu zbierania danych.

9.2. Okresowe pomiary zapylenia spalin

Okresowe pomiary zapylenia spalin na wlocie do elektrofiltru służyły do ka-
libracji pyłomierza optycznego RM-41 oraz do kontroli wskazań obu pyło-
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mierzy optycznych. Do pomiarów użyto dwóch aspiracyjnych mierników gra-
wimetrycznych: automatycznego pyłomierza P-10ZA i ośmiostopniowego
kaskadowego impaktora Mark III Andersen Universal Stack Sampler. Ten
ostatni przyrząd nie tylko określał zapylenie spalin, ale także rozkład granu-
lometryczny cząstek pyłu zawartych w zassanych spalinach.

Impaktor składa się z:
• ośmiostopniowego kaskadowego impaktora,
• rurki Pitota,
• jednostki sterującej.

Jednostka sterująca zawiera system mierników i urządzeń sterujących
gwarantujących tzw. próbkowanie izokinetyczne oraz rurę próbnikową wy-
posażoną w dyszę o dobieralnej stosownie do warunków przepływu średni-
cy. Pomiar warunków panujących w przewodzie umożliwia dobór szybkości
próbkowania, a zestaw wymiennych dysz o różnych średnicach pozwala
dostosować warunki próbkowania do szybkości przepływu w przewodzie.
Układ taki umożliwia:
• pobór próbek cząstek pyłu (aerozolu) emitowanego przez przemysłowe

źródła stacjonarne,
• grawimetryczne określenie wielkości emisji ze źródeł stacjonarnych,
• klasyfikację cząstek emitowanego pyłu na dziewięć zakresów wielkości

aerodynamicznych i określenie rozkładu wielkości cząstek pyłu.
Zgodnie z zapewnieniem producenta przyrząd umożliwia pracę zgod-

ną z normami EPA opisanymi w Reference Method 5 i 17. Zatem wyniki
pomiaru prowadzonego przy użyciu Mark III można odnieść do innych pu-
blikowanych w świecie.

Do pomiarów okresowych wykorzystywano pary króćców położonych
w przekroju oddalonym 500 mm od osi podłużnych odpowiedniego pyłomie-
rza optycznego. Grawimetryczne pomiary zapylenia spalin w kanałach prze-
pływowych wykonywano zgodnie z PN-94/Z-04030/7.

Drugim przyrządem wykorzystywanym do okresowych pomiarów zapy-
lenia jest automatyczny pyłomierz grawimetryczny P-10ZA. Jego producen-
tem są Zakłady Urządzeń Hutniczych ZAM Kęty. Na rys.24 pokazano sche-
mat ogólny pyłomierza P-10ZA. Zastosowano w nim automatyczną regulację
izokinetyczności poboru próbki spalin realizowaną w układzie: sonda zero-
wa, miernik izokinetyczności poboru i ssawa z regulatorem wydajności.

Wytworzony stały produkt jest higroskopijny o submikronowych roz-
miarach cząstek. Z wcześniejszych badań przeprowadzonych na tej insta-
lacji pilotowej wynika, że rozmiary 80% cząstek produktu końcowego za-
wierają się w przedziale 0,4-4,0 fxm (rys.25). Do poboru próbek spalin użyto
krótkiej sondy zerowej z filtracją wewnętrzną. Przed każdym pomiarem
sonda była starannie czyszczona. Do separacji cząstek produktu wewnątrz
sondy użyto filcowego worka gilzowego.
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Rys.24. Schemat ogólny pyłomierza P-10ZA: 1 - końcówka aspiracyjna, 2 - sonda
zerowa, 3 - czujnik termometru, 4 - separator pyłu workowy i bibułowy, 5 - zwężka
pomiarowa, 6 - psychometr, 7 - ssawa z regulowaną wydajnością, 8 - rurka spiętrza-
jąca, 9 - wskaźnik izokinetyczności poboru, 10 - cyfrowy mikromanometr różnicowy,
11 - centralny miernik pyłomierza, 12 - cyfrowy miernik ciśnienia bezwzględnego.
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Rys.25. Przykładowy rozkład średnic cząstek produktu stałego w gazie opuszcza-
jącym reaktor.
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Po zakończeniu przepuszczania spalin, worek z produktem suszono w su-
szarce w temperaturze 80°C.

10. WYNIKI POMIARÓW

10.1. Sprawność ogólna odpylania gazu w elektrofiltrze

Pomiary stężeń produktu stałego w gazach wchodzących do elektrofiltru i
opuszczających elektrofiltr pozwoliły na ocenę sprawności jego działania.
Przykładowe zapisy zmiany stężenia produktu w czasie pracy elektrofiltru
przedstawiono na rys.26.
W tabeli 2 zestawiono chwilowe wartości stężenia produktu stałego w cza-
sie wykonywanych eksperymentów oraz wynikające z nich sprawności od-
pylania.

Tabela 2. Chwilowe stężenia produktu stałego w gazach wchodzących i opuszcza-
jących elektrofiltr. Sprawność odpylania.

Przepływ spalin
[Nm3/h]

13038

13060

10320

9935

9045

8500

8207

7300

6100

6000

Stężenie produktu w spalinach
[mg/Nm3]

wlot

477,20

477,20

845,93

493,27

546,84

1276,26

547,73

1247,69

903,96

1038,88

wylot

45,87

31,02

5,63

28,40

21,90

7,08

7,15

3,77

32,4

31,0

Sprawność odpylania
[%]

90,39

93,50

99,33

94,24

95,99

99,44

98,69

99,70

96,42

96,92

Sprawność elektrofiltru podczas badań wynosiła 90,39-99,70%. Spraw-
ność tego rzędu gwarantuje utrzymanie stężenia cząstek na wylocie z insta-
lacji poniżej 50 mg/Nm3, co jest zgodne z polskimi normami emisji. Wahania
sprawności są spowodowane zmianami parametrów pracy elektrofiltru.
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średnia sprawność odpylania - 97.5 %

zapylenie wlotowe
- 649.5 mg/m3

i U : Ci
i I *

I M i i

Rys.26. Przykładowy zapis zmian stężenia produktu w czasie pracy elektrofiltru.
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10.2. Pomiary emisji i rozkładu wielkości cząstek
za pomocą impaktora Andersen Mark III

Uniwersalny zestaw próbkujący Andersen Mark III zastosowano do określe-
nia w warunkach izokinetycznego próbkowania emisyjności i rozkładu wiel-
kości cząstek soli amonowych pochodzących z instalacji radiacyjnego oczy-
szczania gazów w EC „Kawęczyn". Pomiar prowadzono w dwóch punktach:
za strefą napromieniowania, w osi rury rurociągu odprowadzającego gazy z
komory reakcyjnej oraz na wylocie z elektrofiltru. Pomiar przeprowadzono
przy przepływie gazu 10000 Nm3/h i przy dawce pochłoniętej 8 kGy. Wil-
gotność względna gazu w warunkach eksperymentu wynosiła 5,5-5,9%.

o
0,45 5,45 10,45 15,45

d 5 0 [\m]

Rys.27. Skumulowany rozkład wielkości cząstek zatrzymanego na dyskach aerozolu.

Zebrany na poszczególnych stopniach (dyskach) impaktora pył su-
szono w temperaturze 70°C, a następnie ważono i analizowano chemicznie
za pomocą chromatografu jonowego. Na rys.27 i 28 przedstawiono sku-
mulowany rozkład wielkości cząstek zatrzymanego na dyskach aerozolu.
Wielkość przedstawiona na osi odciętych jest tzw. średnicą d5 0, czyli śred-
nicą cząstki zatrzymanej na danym stopniu z wydajnością 50%. Procent
skumulowany (oś rzędnych) oznacza procent zatrzymanego aerozolu poni-
żej stopnia, odpowiadającego danej średnicy dso. I tak np. w eksperymencie,
którego wyniki zaprezentowano na rys.27 około 97% zebranego aerozolu
ma średnicę mniejszą od 5,45 urn, a w eksperymencie przedstawionym na
rys.28 - mniejszą niż 5,47 um. W obu wypadkach ponad 80% aerozolu ma
średnicę poniżej 1 urn. Wyniki tych dwóch eksperymentów pokazują dużą
zgodność rozkładu wielkości cząstek.

42



100

I 80

70

60

50

" 40

30-

20-

c
o
o
o

OL
10-

0 —
0,47 5,47 10,47 15,47

50
Rys.28. Skumulowany rozkład wielkości cząstek zatrzymanych na dyskach impaktora.

Wyniki przedstawione na rys.29 obrazują rozkład wielkości cząstek
zawierających różne jony, przy czym kolejne udziały stanowią procent jo-
nów zawartych w cząstkach o danej średnicy, w całkowitej masie danego
jonu zebranej w impaktorze. Suma udziałów danego jonu we wszystkich
frakcjach ma dać 100%. Widać, że największy udział mają cząstki o małych
średnicach, przy czym rozkłady wielkości cząstek dla poszczególnych jonów
różnią się.
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Rys.29. Rozkład wielkości cząstek aerozolu zebranego na wyjściu z komory
cyjnej - analiza chemiczna.

reak-
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Rysunek 30 przedstawia skład aerozolu zebranego za komorą reak-
cyjną (przed elektrofiltrem). Jony siarczanowe stanowią 45% aerozolu, azo-
tanowe- 17%.

22°/c 14%

17%
• er

NH;

45%
Rys.30. Skład aerozolu zebranego na wyjściu z komory reakcyjnej.

Wyniki pomiarów wielkości cząstek aerozolu zebranego za elektro-
filtrem prezentują rys.31 i 32. Na pięciu pierwszych stopniach impaktora nie
zostały zatrzymane cząstki aerozolu, osadziły się one dopiero na stopniach
6-8 i na filtrze końcowym. Rozkład skumulowany (rys.31) przedstawia
krzywą opartą tylko na trzech punktach, odpowiadających średnicom: 1,22;
0,73 i 0,5 u.m. Oznacza to, że w gazach odprowadzanych z elektrofiltru
zawarte są cząstki o średnicach mniejszych od 1,22 u.m. Cząstki mniejsze
od 0,5 u.m stanowią 32%, a wszystkie cząstki submikronowe więcej niż 80%.
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Rys.31. Rozkład skumulowany wielkości cząstek zatrzymanego na dyskach aerozolu.

Rysunek 32 przedstawia rozkład wielkości cząstek i procentowy udział w ich
masie poszczególnych jonów. W aerozolu unoszonym z elektrofiltru 56%
stanowiły jony siarczanowe, 33% - chlorkowe, a 8% - azotanowe.

44



1,22 0,73 0,5 <0,5

Średnia wielkość cząstki, d 5 0 [UJTI]

Rys.32. Rozkład wielkości cząstek aerozolowych zebranych na wylocie z elektrofil-
tru - analiza chemiczna.

Pomiar stężenia wykazuje, że nieduża ilość aerozolu opuszcza elek-
trofiltr: 22,3 mg/m3. Dla zakresu stężeń aerozolu na wlocie 671,3-908,5
mg/m3 w elektrofiltrze uzyskuje się ponad 97% usunięcia cząstek aerozo-
lowych. Emisja pyłu za elektrofiltrem wynosiła 0,25 kg/h.

10.3. Właściwości fizykochemiczne produktu

Gęstość nasypowa produktu końcowego
Gęstość nasypową produktu końcowego odebranego z elektrofiltru

oznaczano zgodnie z PN-77/B-06741/07. Badania przeprowadzono w cza-
sie ruchu ciągłego instalacji pilotowej w EC „Kawęczyn". Produkt do analizy
pobierano z worka zaraz po jego odłączeniu od elektrofiltru. Suchy i pusty
cylinder miarowy o pojemności 622 cm3 napełniano produktem ponad po-
ziom jego górnej krawędzi, a nadmiar produktu ostrożnie usuwano za po-
mocą sztywnego liniału. Całość ważono z taką samą dokładnością co pusty
cylinder. Każda seria pomiarowa obejmowała pięć pomiarów, a w przypad-
ku wystąpienia dużych rozbieżności liczbę pomiarów podwajano. Wyliczo-
ne średnie gęstości nasypowe produktu zestawiono w tabeli 3.

Określano gęstość produktu otrzymanego z oczyszczania spalin o róż-
nej zawartości początkowej SO2. Stężenie SO2 w spalinach na wlocie do in-
stalacji pilotowej zawierało się w przedziale 220-400 ppm w zależności od
typu węgla spalanego w kotle WP-120. Badania przeprowadzono dla dwóch
najczęściej obserwowanych stężeń SO2: 250 i 360 ppm. Przeprowadzono
również badania ze zwiększonym stężeniem wlotowym SO2 (600 i 700 ppm).
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W tym celu na wlocie do instalacji do spalin z elektrofiltru kotła WP-120
dozowano odpowiednią ilość SO2 z butli. W przeprowadzonych ekspery-
mentach utrzymywano stałą dawkę D=8 kGy i stałą wartość współczynnika
stechiometrii amoniaku aN H j =0,8. Zmieniano wydatek spalin i temperaturę
spalin na wlocie do komory reakcyjnej.

Tabela 3. Projektowe parametry pracy instalacji technologicznej i gęstość nasypo-
wa produktu końcowego odebranego z elektrofiltru. Ruch ciągły instalacji pilotowej
w EC „Kawęczyn" - styczeń 2000 rok.

Parametry technologiczne instalacji pilotowej

Wydatek spalin [m3/h]

Stężenie wlotowe
[ppm]

SO2

NOX

a N H 3

Temperatura po nawilżeniu [°C]

Dawka [kGy]

Wilgotność spalin za komorą procesową
[% vol.]

13000

250

115

0,8

80

8,0

5,6

13000

360

126

0,8

80

8,0

5,9

10000

600

125

0,8

65

8,0

5,6

10000

700

130

0,8

65

8,0

5,6

Wyniki pomiarów

Średnia gęstość nasypowa produktu [g/m3] 0,370 0,445 0,458 0,478

Z przeprowadzonych badań wynika, że gęstość nasypowa produktu
odebranego z elektrofiltru zależała od stężenia wlotowego SO2. Wraz ze
wzrostem stężenia SO2 z 250 do 700 ppm gęstość nasypowa produktu
zmieniała się od 0,370 do 0,78 g/m3. Wyniki pomiarów gęstości nasypowej
ujęto w tabeli 3.
Wyniki analizy chemicznej próbek produktu odebranego przez elektrofiltr

Wykonano oznaczenia zawartości wilgoci (suszenie w temperaturze
85°C do stałej masy), części nierozpuszczalnej (metoda wagowa) oraz skła-
du jonowego części rozpuszczalnej (metoda chromatografii jonowej).

Oznakowanie próbek:
a) produkt, odebrany 15.01.2000 r. z elektrofiltru „ELWO" (Pszczyna), SO2

- 250-320 ppm, NOX - -90 ppm, przepływ spalin - 13000 Nm3/h, wilgot-
ność spalin - -5,9% [% vol.];

b) produkt, odebrany 19.01.2000 r. z elektrofiltru, SO2 - 710 ppm, NOX - 140
ppm, przepływ spalin - 10000 Nm3/h, wilgotność spalin - 5,5% [% vol.].
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Wyniki:
Próbka a):
• zawartość wilgoci - 0,44%
• zawartość części nierozpuszczalnej - 1,43%
• skład jonowy części rozpuszczalnej w przeliczeniu na suchą masę na

poziomie ufności 95%
Cl" 16,3% ±0,5%
NO3 25,6% ± 0,8%
SO3 <0,0003%
SO2" 31,5% ± 0,9%
Na+ 0,45% ± 0 , 0 1 %
N H ; 21,3% ± o,6%
K+ 0,60% ± 0,02%
Fe3 + 0,006% ± 0,0005%
Fe2 + 0,0016% ± 0 , 0 0 0 1 %
Cu 2 + 0,001 % ± 0,00008%
Ni2 + < 0,0001%
Z n 2 ł 0,001 % ± 0,00008%
Cd 2 + <0,0002%
ogółem 95,86% ± 2,86%
• zawartość soli w przeliczeniu na suchą masę:
(NH4)2SO4 43,45%
NH4NO3 33,22%
Odczyn produktu pH ~5
Próbka b):
• zawartość wilgoci - 0,24%
• zawartość części nierozpuszczalnej - 2,20%
• skład jonowy części rozpuszczalnej w przeliczeniu na suchą masę na

poziomie ufności 95%
Cl" 10,9% ± 0 , 3 %
NO3 1 3 , 1 % ± 0 , 4 %
SO" <0,0003%
SO2" 49,2% ± 1,5%
N a ł 0 , 7 1 % ± 0 , 0 2 %
NH; 22,2% ± 0,06%
Fe3 + 0,04% ± 0 , 0 0 1 %
Fe2 + 0,004% ± 0,0003%
Cu 2 + 0,001 % ± 0,00008%
Ni 2 + 0,001% ±0,00008%
Zn 2 + 0,004% ± 0,0003%
Cd 2 + 0,001 % ± 0,00008%
ogółem 96,16% ± 2,88%
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• zawartość soli w przeliczeniu na suchą masę:
(NH4)2SO4 67,60%
NH4NO3 16,83%
Odczyn produktu pH -3,5
Wyniki analizy próbek osadu z filtrów impaktora

Osad z filtrów ługowano w 25 ml H2O przez 1 godzinę, dekantowano,
przesączono osad, przemywano wodą i uzupełniano do 50 ml w kolbce
miarowej. Otrzymany roztwór analizowano metodą chromatografii jonowej.

Próbkę produktu pobrano przy następujących parametrach pracy in-
stalacji: przepływ spalin - 13150 Nm3/h, stężenie SO2 - 370 ppm, stężenie
NOX - 87 ppm, wilgotność - 5,5% [% vol.], dawka - 7,9 kGy.

Oznaczano zawartość jonów w próbce produktu osadzonego na fil-
trze. Niepewność wyników wynosi 3% na poziomie ufności 95%. Zawarto-
ści poszczególnych jonów w próbce produktu z filtrów impaktora przedsta-
wia tabela 4.

Tabela 4. Zawartość poszczególnych jonów w próbkach z impaktora.

Nr filtra

BV

1V

2V

3V

4V

5V

6V

7V

8V

FV

Jon/Zawartość [mg]

cr
1,855

nw

nw

nw

0,01

0,145

0,875

2,835

3,295

0,025

NO3

6,53

0,006

0,008

0,009

0,012

0,06

0,21

1,1

2,51

0,18

so2-
20,0

0,04

0,09

0,14

0,14

0,27

0,47

1,30

3,01

3,80

Na+

0,02

nw

nw

nw

nw

nw

nw

0,01

0,01

0,06

NH;
6,22

0,03

0,04

0,04

0,07

0,3

0,97

2,25

3,16

1,26

Kł

0,7

nw

nw

nw

nw

nw

nw

0,04

0,34

0,01

Granica detekcji dla jonu Cl wynosi 0,0015 mg/filtr.
W osadzie z filtra BV oznaczano:

Fe 3 ł 0,0046% ± 0,0004%
Fe2 + 0,003% ± 0,0002%
Cu 2 + nw
Ni2 + 0,001 % ± 0,00008%
Zn 2 + 0,008% ± 0,0006%
Cd 2 + nw
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W osadzie z filtra 8V oznaczono Fe3 + 0,0016 mg.
Zawartość metali w pozostałych osadach była poniżej granicy detekcji,

która wynosi w mg/filtr:
K+

Na+

NH;
Fe 3 ł

Fe2 +

C u 2 ł

Co2 +

Pb2 +

Mn 2 +

Ni2 +

Zn 2 +

Cd 2 +

0,0015
0,0015
0,0005
0,0005
0,001
0,0004
0,00035
0,004
0,002
0,001
0,0015
0,002

Nie stwierdzono obecności SO2 . Granica detekcji dla SO2~ wynosi
0,0025 mg/filtr.

Próbkę produktu pobrano przy następujących parametrach pracy in-
stalacji: przepływ spalin - 9943 Nm3/h, stężenie SO 2 - 381 ppm, stężenie -
NOX - 138 ppm, wilgotność - 5,5% [% vol.], dawka - 8,4 kGy.

Oznaczono zawartość jonów w próbce produktu osadzonego na fil-
trze, niepewność wyników wynosi 3% na poziomie ufności 95%.
Rolnicze wykorzystanie produktu

Produkt wytwarzany w procesie oczyszczania spalin z SO2 i NOX przy
użyciu wiązki elektronów jest mieszaniną dwóch soli amonowych - siar-
czanu i azotanu. W zależności od stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu
w spalinach zawartość azotu w produkcie waha się od 19 do 22% wag. Jest
on pełnowartościowym nawozem sztucznym o własnościach zbliżonych do
powszechnie stosowanych soli amonowych, co potwierdzają badania agro-
technicznej użyteczności produktu. Próbki produktu pochodzące z pilotowej
stacji pracującej w EC „Kawęczyn" zostały przebadane przez Centrum Nauko-
wo-Wdrożeniowe SGGW - Katedra Rekultywacji Środowiska Przyrodnicze-
go, Akademię Rolniczą w Szczecinie - Katedra Biometrii i Doświadczalnictwa,
Katedra Gleboznawstwa. Badania pozwoliły na ocenę wpływu nawożenia
gleby produktem na jej właściwości fizyko-chemiczne. Zbadano także wartość
technologiczną nasion rzepaku i ziarna pszenicy wyhodowanych na glebach
nawożonych amoniakalnym produktem.

Produkt z japońskiej stacji pilotowej uzyskał świadectwo nawozu sztucz-
nego w Japan Fertilizer Control Act. Podobne świadectwo, wydane przez
producenta nawozów sztucznych na terenie USA - C.F. Industries, otrzymał
produkt ze stacji pilotowej w Indianopolis.
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Produkt z polskiej stacji pilotowej odpowiada polskiej normie na handlo-
wy siarczan amonowy PN-85/C-87002. Jest on chemicznie czystszy od siar-
czanu amonowego uzyskiwanego w procesie produkcji kaprolaktamu czy w
procesie odsiarczania gazów koksowniczych.

Zawartość metali ciężkich w otrzymanym produkcie jest 5-50 razy
mniejsza od dopuszczalnej ich zawartości w nawozach sztucznych i wielo-
krotnie niższa od dopuszczalnej ich zawartości w odpadach komunalnych
(komposty). Odpowiada ona normom obowiązującym dla spożywczego siar-
czanu amonowego.

Po pozytywnych testach agrarnych, chcąc nadać handlową postać
powstającemu w trakcie oczyszczania gazów odlotowych produktowi, Insty-
tut Chemii i Techniki Jądrowej zwrócił się do KiZPS Siarkopol Tarnobrzeg o
wykonanie prób jego przydatności do wytwarzania granulowanych nawo-
zów NP i NPK. Wykonano odpowiednie próby technologiczno-laboratoryjne
stosując otrzymany produkt jako składnik dwu nawozów sztucznych cieszą-
cych się dużym zainteresowaniem rolników: Superfosamon W (NP 12,2-6,5)
oraz Unifoska W (NPK 8,5-8,5-8,5). Próby te potwierdziły, że nawozy NP i
NPK z domieszką produktu odebranego z elektrofiltru odpowiadają polskim
normom.

11. WNIOSKI

Coraz ostrzejsze ustawowe ograniczenia dotyczące emisji szkodliwych
zanieczyszczeń gazowych, takich jak SO2 i NOX, do atmosfery zmuszają
zakłady energetyczne do stosowania technologii zapewniających usuwanie
tych zanieczyszczeń ze spalin z wysoką efektywnością. Bardzo obiecują-
cym rozwiązaniem jest technologia jednoczesnego usuwania SO2 i NOX z
gazów odlotowych, którą zastosowano w instalacji oczyszczania spalin na
terenie EC „Kawęczyn" w Warszawie. Istotną część instalacji stanowi węzeł
odpylania, którym jest suchy elektrofiltr zaprojektowany i wykonany przez
Fabrykę Elektrofiltrów „ELWO" S.A. w Pszczynie.

Zrealizowany przez IChTJ szeroki program badawczy pozwolił na
optymalizację warunków pracy i określenie wpływu poszczególnych parame-
trów procesowych na efektywność oczyszczania gazów w elektrofiltrze. Kon-
strukcja elektrofiltru zapewniała dobrą dystrybucję gazu w komorze urządze-
nia, minimalizowała wtórne porywanie wydzielonego pyłu i występowanie
niekorzystnych zjawisk, takich jak zwrotne wyładowanie koronowe.

W warunkach przeprowadzonych doświadczeń sprawność odpylania
powstałych aerozoli zawierała się w granicach 90,39-99,7%. Jest to efek-
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tywność dostatecznie wysoka, gwarantująca stężenie cząstek na wylocie z
instalacji poniżej 50 mg/Nm3, co jest zgodne z polskimi normami.

Mierniki laserowe zastosowane do pomiaru zapylenia na wlocie i wy-
locie z elektrofiltru zapewniały wiarygodne i dokładne wyniki. Wykonywano
również pomiary sprawdzające stosując metody pomiaru zapylania spalin
oparte na masie pyłu osadzonego na poszczególnych stopniach impaktora
kaskadowego.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej posiada uniwersalny zestaw prób-
kujący - impaktor Andersen Mark III. Zastosowano go do określenia emi-
syjności i rozkładu wielkości cząstek aerozoli soli amonowych w strumieniu
gazu wchodzącym do elektrofiltru i opuszczającym go.

Odebrane przez elektrofiltr partie produktu stałego poddano analizie
chemicznej. W jej wyniku określono skład części rozpuszczalnej w wodzie
(metoda chromatografii jonowej). Określono także zawartość wilgoci w prób-
kach i udział części nierozpuszczalnej w wodzie. Analizy potwierdziły ślado-
we udziały tzw. pierwiastków ciężkich w masie próbek, których głównymi
składnikami są sole amonowe.

Higroskopijność soli amonowych zatrzymanych na wewnętrznych
konstrukcjach elektrofiltru powoduje ich łatwą aglomerację i tworzenie się
stałych depozytów, co obserwowano w trakcie przeprowadzonej inspekcji
wnętrza elektrofiltru po pierwszym okresie badań.

W celu usprawnienia pracy elektrofiltru i ograniczenia depozytów pro-
duktu, na stropie pierwszej strefy zamontowano pyłofon akustyczny. Jak
wynikało z przeprowadzonych obserwacji po osiemdziesięciu godzinach
pracy elektrofiltru z pyłofonem zauważono znacznie mniejsze depozyty pro-
duktu we wnętrzu elektrofiltru. Ich struktura różniła się od struktury depozy-
tów nagromadzonych podczas pracy elektrofiltru bez pyłofonu.

Opisane badania wraz z charakterystykami prądowo-napięciowymi po-
szczególnych stref elektrofiltru stanowią podstawowy materiał do konstrukcji
elektrofiltrów nowego typu, służących do wychwytywania cząstek aerozoli
soli amonowych ze strumienia gazów. Były one przedmiotem grantu celowe-
go KBN nr 8T10A08398 realizowanego przez Fabrykę Elektrofiltrów „ELWO"
S.A. (Pszczyna) i Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.
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