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7.6. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію. Альтернативні рішення 

 

Очищення від викидів сірчистого газу може здійснюватися при попередній обробці палива для 
видалення з нього сірки чи шляхом уловлювання сірчистого ангідриду з газів у повітроочисних 
пристроях. 

При використанні вапнякового способу гази, котрі містять сірчистий ангідрид, промиваються у 
скрубері вапняковим молоком, яке реагує з SO2. 

Аміачний спосіб очищення газів від SO2 буває циклічний та нециклічний. За циклічним способом 
попередньо ретельно очищають повітря від механічних домішок, охолоджують його до 35…40°С 
та пропускають через розчин сульфату амонію (цей метод дозволяє отримати цінні продукти – 
висококонцентрований сірчистий ангідрид та сульфат амонію). Нециклічним способом повітря 
очищають від сірчистого ангідриду, пропускаючи через розчин сульфату амонію. 

Очищення викидів від оксидів азоту. Окислювальні методи грунтуються на попередньому 
окисленні NO3 з наступним поглинанням NO2 та N2O3 різними поглиначами. У промисловості 
використовується метод окислення NO у газовій фазі за допомогою кисню. Відновлювальний 
метод базується на відновленні NO та NO2 до елементарного азоту за допомогою гарячого 
газовідновлювача. Умови проведення процесу визначаються активністю каталізатора та 
характером газу-відновлювача. Для каталітичного очищення найчастіше використовуються 
каталізатори, котрі містять дорогоцінні метали (радій, платину тощо). Як пальне використовують 
водень, природний та нафтовий гази, оксиди вуглецю та ін. 

Очищення викидів від органічних розчинників. Вентиляційні викиди деяких виробництв, 
пов`язаних з фарбуванням та сушінням різних виробів, містять органічні речовини, концентрації 
яких значно перевищують ГДК для атмосферного повітря. Якщо ГДК розчинників в 
атмосферному повітрі, залежно від складу, не повинна перевищувати в середньому 0,6 мг/м3, то їх 
концентрації у вентиляційних викидах досягають 1...10 г/м3. Для утилізації та знешкодження 
таких викидів сьогодні використовуються адсорбційний та окислювальний методи. Найбільш 
розповсюджений адсорбент при рекуперації летких розчиників – активоване вугілля. Як 
десорбуючі агенти використовують гостру насичену чи перегріту водяну пару, пари органічних 
речовин та інертні гази. Як правило, вуглеадсорбційні установки для рекуперації летких 
розчинників сьогодні включають два адсорбери з нерухомим шаром активованого вугілля, що 
працюють періодично: в одному з них здійснюється очищення забрудненого повітря, а в іншому – 
термічна регенерація. 

Очищення викидів від парів кислот. Для очищення вентиляційного повітря від парів сірчаної 
кислоти використовують установку, принцип дії якої полягає у поглинанні парів розвинутою 
поверхнею води у шарі насадки з наступною фільтрацією повітря через фільтруючий матеріал з 
метою виділення краплинної вологи. Її продуктивність – 3000… 
6000 м3/год; опір за повітрям – 20...40 кг/м2, фільтротканина ФРНК. Ефективність очищення 
повітря в апараті за парами сірчаної кислоти становить 100%. 

Очищення викидів від багатокомпонентних газів. При визначенні методів знешкодження 
найбільш розповсюджених у будівельній індустрії токсичних газів потрібно врахувати, що ці гази 
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неоднакові за своїми фізико-хімічними властивостями, тому для їх уловлювання не можуть бути 
використані однакові методи очищення. В умовах підприємств промисловості будівельних 
матеріалів при невеликих об`ємах очищуваних газів раціональним є термічне знешкодження газів 
прямим спалюванням в автономних топках. Методи каталітичного окислення доцільно 
застосовувати при очищенні порівняно невеликих об`ємів газів, невисокому вмісті в них 
токсичних інгредієнтів, при ретельному очищенні від пилу та смол. На підприємствах 
мінеральних виробів гази, які містять значну кількість оксиду вуглецю та сірчистого ангідриду, 
доцільно знешкоджувати за схемою: нейтралізація оксиду вуглецю шляхом 
високотемпературного спалювання у полум`ї газових горілок; обезпилення та очищення від 
сірчистого ангідриду шляхом подавання у дрібнорозпиленому вигляді 5-10% розчину 
кальцинованої соди. Методи високотемпературного спалювання газів в особливих печах дають 
перевагу при очищенні газів з високим вмістом в них баласту, а також мінеральних домішок. 
Застосування вогневого методу збезводнення промислових викидів дістало розповсюдження у 
виробництві червоної глиняної цегли. 

Існують ще деякі види очищення викидів у промисловості будівельних матеріалів, такі як 
очищення вентиляційних викидів від пилу, очищення викидів від окису вуглецю, способи 
очищення повітря від шкідливих домішок, аеродинамічне пиловидалення та очищення пилових 
викидів, захист виробничої техносфери від зварювальних та інших аерозолів. Але деякі з них 
дорого коштують, а інші ще до кінця не розроблені. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


