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6.6.4. Засоби подавлення викидів 

Подавлення викидів діоксиду сірки 

Викиди автоклава. Звичайно для ефективного подавлення викидів з автоклава вдаються до 
однієї з двох модифікацій процесу. Скидні гази можна направити в акумулятор високого або 
низького тиску, так що SО2 може бути рециркульованим у свіжу варильну рідину. Після 
проходження через акумулятори вихідні гази можна направити в систему витягу, щоб SО2 
абсорбувався слабокислою рідиною, що використовується для приготування свіжої варильної 
рідини. 

Іншим способом подавлення викидів SО2 з автоклава є направлення скидних газів у скрубер, 
спеціально спроектований для цієї мети. Цей підхід може виявитися непрактичним для багатьох 
заводів, тому що важко сконструювати скрубер для ефективного уловлювання значної кількості 
SО2 з періодичної кількості вихідного газу. З іншого боку, оскільки на великій фабриці може 
водночас працювати декілька автоклавів, у скрубер будуть подавати газ, більш однорідний за 
складом. 

Розвантаження автоклава. Викиди при розвантаженні автоклава можуть бути зменшені або 
засмоктуванням і скрубуванням газів, або модифікацією операції вивантаження пульпи з метою 
зменшення залпового випаровування пари. 

Уловлювання викидів SО2 за допомогою скрубера має певну перевагу, тому що воно не вимагає 
переробки автоклава і резервуарів або вимагає незначної переробки. Вся площа навколо 
пристрою повинна бути укладена в кожух для відсмоктування газів. Однак це не повинно бути 
серйозною проблемою, якщо тільки на заводі немає жорстких просторових обмежень. Головною 
проблемою при цьому способі подавлення викидів є правильне конструювання скрубера. Видув 
триває декілька хвилин, а пікові значення концентрації і витрати підтримуються усього протягом 
5-6 хв. Тому скрубер повинен бути розрахований на парогазовий потік, який у багато разів 
перевищує середній обсяг потоку, так само як і на екстремальну концентрацію SO2. Ефективність 
цього способу уловлювання досягає 97%. 

В останній час багато паперових фабрик модифікують операцію вивантаження пульпи з метою 
зменшення викидів SO2. Головний принцип – у запобіганні спалаху випаровування шляхом 
зниження температури і тиску пульпи або кашки перед вивантаженням. Найбільш поширені дві 
модифікації – перехід на систему видування низьким тиском і на викачування. 

Видування низьким тиском знижує тиск в автоклаві майже до атмосферного рівня. Використання 
системи видуву низьким тиском пов'язане з кількома значними проблемами. По-перше, це 
проблема відхідних газів. Для зниження тиску до рівня атмосферного необхідно випустити з 
автоклава гази, що містять більші кількості кисню, і направити для обробки у відповідний 
пристрій. Якщо гази спрямовуються на уловлювання або в систему приготування рідини, такі 
періодичні кількості порушать ефективність роботи системи, в яку вони спрямовуються. По-
друге, є проблема завантажених резервуарів для вивантаження. Більшість діючих сульфітних 
виробництв були побудовані з резервуарами для вивантаження, що розміщені не під автоклавами. 
Тому використання вивантаження під низьким тиском вимагає переробки основного обладнання, 
якщо тільки для цього є місце. Нарешті, з'являється проблема зниження продуктивності. Цей тип 
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вивантаження потребує більше часу, ніж видування високим тиском, і, отже, збільшує час циклу 
роботи автоклава. 

В системах з викачуванням тиск знижується майже до атмосферного, і кашка викачується в 
закритий резервуар. Така система повністю закрита, всі вихідні гази можуть бути зібрані, і викиди 
SО2 при вивантаженні пульпи знижуються до мінімуму. В деяких випадках відпрацьована рідина 
може бути злита частково або повністю і замінена водою з промивачів для охолодження пульпи. 

Застосування системи викачування має проблеми, що дуже схожі на проблеми, пов'язані з 
системами видування низьким тиском. Хоча всі скидні гази збираються, може залишатися 
проблема їх достатньої очистки. Однак переробка обладнання не така істотна, як для систем 
вивантаження під низьким тиском. Резервуар зберігання пульпи, що служить для тієї ж мети, що і 
розвантажувальний резервуар, не обов'язково повинен розташовуватися під автоклавами. 
Потужність насосів треба обирати за умови забезпечення можливості перекачування пульпи або 
варильної рідини в резервуари для зберігання, розташовані на будь-якій висоті. Як і в 
попередньому випадку, переобладнання може призвести до зниження продуктивності по пульпі 
внаслідок збільшення тривалості часу вивантаження. 

Викиди системи регенерації. Система регенерації сама по собі є способом подавлення викидів. 
Вона призначена для зменшення забруднення води, оскільки відпрацьовану рідину спрямовують 
на переробку, а не в стік. Використання системи регенерації є привабливим з економічного 
погляду завдяки її спроможності повертати дорогі реагенти, необхідні для приготування свіжої 
варильної рідини. Окрім рідини на основі натрієвого лугу, всі системи регенерації призначені для 
повернення сірки в формі діоксидів з газів, що відходять з регенераційної печі. Залежно від 
ефективності уловлювання SO2 кількість її у вихідних  газах системи регенерації може виявитися 
більшою. 

Сучасний спосіб вилучення SО2 грунтується на пропусканні вихідних газів через 
багатоступінчасту систему абсорберів або скруберів і вимиванні газу лужними розчинами. 
Теоретично, якщо зробити скрубери більшими і використовувати значно більше лужної рідини, 
викиди можуть бути зменшені до нуля. На практиці це, однак, призведе до надмірного 
збільшення об’єму стічних вод скруберної системи і до надмірного зниження концентрації, що 
зробить неможливим використання цих вод для приготування варильної рідини. 

Отже, найкращим способом уловлювання викидів SО2 з системи регенерації є нормальна робота 
правильно сконструйованої системи вимивання. Це не виключає додання нового скрубера до вже 
існуючої системи регенерації. За наявності систем уловлювання SO2 на інших заводських 
пристроях скрубери системи регенерації можуть виявитися перевантаженими. Наприклад, якщо в 
систему регенерації спрямовуються гази, які виділяються при скиді тиску і розвантаженні 
автоклава, може знадобитися додатковий скрубер, щоб уникнути перевантаження при раптовому 
збільшенні потоку газів, що містять SO2. 

Конструкція скруберної системи найбільше залежить від типу лужного скрубуючого середовища. 
Гідроксиди магнію і кальцію вважаються малопридатними реагентами, оскільки вони дадуть 
шлами, що мають тенденцію до осадження у вигляді накипу. Тому при використанні цих речовин 
краще застосовувати скрубери Вентурі, в яких бруд турбулізується. З іншого боку, працювати з 
гідроксидами амонію і натрію дещо зручніше і їх можна використовувати в колонах з нерухомою 
насадкою або з перфорованими тарілками. 
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Система приготування рідини. Викиди діоксиду сірки з системи приготування рідини можуть 
бути значними, оскільки призначення цієї системи – приготування свіжої варильної рідини 
шляхом насичення слабкої кислої рідини діоксидом сірки. Головним джерелом викидів є башта 
концентрування кислоти, з якої великі кількості SО2 можуть видуватися прямо в атмосферу. Ці 
викиди можна зменшити правильним конструюванням обладнання і забезпеченням режиму 
роботи, при якому відбувається майже повна абсорбція SО2 слабокислою рідиною. Будь-які 
вихідні гази башти, що містять значні кількості SО2, можна направити в систему регенерації для 
уловлювання або в додатковий скрубер. 

Окрім башти концентрування кислоти, вихідні гази утворюються в акумуляторах та інколи 
скидаються прямо в атмосферу. Ці викиди найкраще подавляти, пропускаючи відхідні гази 
послідовно через різноманітні технологічні пристрої. Наприклад, вихідні гази розвантаження 
автоклава спрямовують в акумулятор високого тиску, в якому порції SО2 знову розчиняються в 
свіжій варильній рідині. З акумулятора високого тиску гази надходять в акумулятор низького 
тиску. При проходженні через кожен пристрій частина SО2 ще раз розчиняється в свіжій 
варильній рідині. Нарешті, гази, що відходять з башти концентрування кислоти, надходять в 
систему регенерації для уловлювання залишкового SО2. 

Уловлювання аерозолів 

Єдиним джерелом дисперсних викидів є витяжна труба системи регенерації. Тип обладнання для 
уловлювання викидів, що використовується на паперових фабриках з виробництвом пульпи 
сульфатним способом, в основному залежить від хімічної основи варильної рідини. Викиди 
регенераційних систем, що використовують гідроксид магнію, часто уловлюють 
мультициклонами і скруберами Вентурі. Часто за мультициклонами розміщують каскад 
скруберів, і ця система забезпечує уловлювання не тільки дисперсних продуктів, але і сірчистого 
газу. На одному заводі мультициклон складається з 7640 трубок діаметром 76 мм. Ефективність 
цього мультициклону по уловлюванню оксиду магнію лежить в межах 96-98%. 

Гази, що відходять від систем регенерації, які використовують аміакову основу, пропускають 
через тарілчасті скрубери з малим перепадом тиску, за якими йдуть скловолокнисті фільтри або 
руйнувачі туману. Скрубери з багатьма тарілками призначені в першу чергу для абсорбції 
діоксиду сірки, однак відбувається також уловлювання частини дисперсних продуктів. Типовий 
скрубер для газів, що відходять з регенераційної системи сульфітного виробництва пульпи, яке 
використовує аміачну воду, працює з перепадом тиску 2,75-3,85 кПа і має ефективність 
уловлювання 85-95%. 

 

 

 

 

 

 


