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2.1.5. Скорочення шкідливих викидів в атмосферу 

 

Очищення димових газів від золи в електрофільтрах. Електрофільтри на електростанціях 
застосовуються для досягнення найбільш глибокого очищення димових газів в основному на 
великих енергоблоках потужністю 300 МВт та більше.  

Мокрі золоуловлювачі з трубами Вентурі, які працюють при маленьких питомих витратах води та 
невеликих перепадах тиску, встановлюються за котлоагрегатами середньої паропродуктивності, 
якщо цьому не перешкоджають процеси утворення відкладень на поверхнях апаратів, обумовлені 
особливим складом золи спалюваного палива. Батарейні циклони, як правило, встановлюються за 
котлоагрегатами малої паропродуктивності, що спалюють переважно малозольні сорти твердого 
палива. У деяких випадках, наприклад, при високій зольності палива або необхідності 
забезпечити високу надійність золоуловлювання, установки складаються з двох або більше 
послідовно розташованих апаратів. При цьому як останній по ходу газів ступінь звичайно 
використовують електрофільтр. 

       Електрофільтри є універсальними уловлювачами. Ступінь очищення – до 95%. Принцип 
роботи: сучасні установки для електричного очищення димових газів від золи складаються з 
загального корпусу, в якому знаходяться осаджувальні системи, з коронуючих електродів, 
механізмів їх струшування, приладів для забезпечення рівномірного розподілу швидкостей рухів 
газів по перерізу активної зони, електрофільтра, агрегатів живлення випрямленим струмом 
високої напруги, автоматичних приладів для підтримки оптимальної за умовами очищення газів 
напруги на коронуючих електродах та приладів для видалення уловленої золи. У корпусі 
електрофільтра, чергуючись між собою, на суворо визначеній відстані один від одного 
розташовані коронуючі та осаджувальні електроди.  

       Перші з них підвішені на ізоляторах, і підведено до них струм високої напруги від’ємного 
знаку від агрегатів живлення, а другі – заземлені. У проміжках між коронуючими та 
осаджувальними електродами при подачі високої напруги створюється нерівномірне електричне 
поле, яке має найвищу напругу на ділянках найбільшої кривизни у поверхні коронуючих 
електродів. Поблизу цих поверхонь при достатньо високій напрузі відбувається місцевий пробій 
газів і виникає коронний розряд, який є джерелом інтенсивної емісії електронів. 

       Електрони та газові іони, які утворилися внаслідок руху електронів, при своєму переміщенні 
в електричному полі до заземленого осаджувального електрода сорбуються частинками золи та 
сповіщають останнім від’ємний заряд. Заряджені частинки золи під дією електричного поля 
рухаються впоперек газового потоку та осаджуються на заземлених електродах, віддаючи їм свої 
заряди. Осіла зола періодично витрушується з електродів та потрапляє до бункера, а з нього – в 
систему пневмо- або гідрозоловидалення. Недоліки цього способу – споживання великої кількості 
електроенергії [20]. 

Очищення газів у мокрих золоуловлювачах. У мокрих золоуловлювачах уловлювання часток 
золи на плівці води, яка стікає по його стінках, здійснюється за рахунок відцентрової сили, яка діє 
на частки. Ефективність апарата не перевищує 90%. Принцип роботи мокрого золоуловлювача з 
коагулятором Вентурі: у конфузор коагулятора через форсунки зрошувача подається вода, котра 
додатково диспергується швидкісним газовим потоком на дрібні краплинки. Летка зола при 



 77

проходженні з димовими газами крізь коагулятор Вентурі частково осаджується на цих краплях 
та на його зрошуваних стінках.  

 

Далі краплинки та неуловлювані частки золи потрапляють у корпус апарата – відцентровий 
скрубер, де димові гази звільняються від крапель та додатково очищуються від золи, після чого 
димососом викидаються в атмосферу. Гідрозолова пульпа скидається через гідрозатвор до каналу 
гідрозоловидалення. 

     Перспективи застосування систем мокрого золоуловлювання на ТЕС пов’язані також з 
можливим використанням аналогічних апаратів для уловлювання таких шкідливих компонентів 
продуктів згоряння, як окисли сірки, сполуки фтору та ін. 

      Очищення димових газів у батарейних циклонах. Батарейні циклони відносяться до сухих 
механічних золоуловлюючих апаратів, очищення газів у яких досягається внаслідок дії на тверді 
частки сил інерції, що виникають при обертанні газового потоку в циклонних елементах. Ступінь 
очищення газів у циклонах залежить від абсолютних розмірів цих апаратів. Однак в останніх 
апаратах ступінь очищення не перевищує 75%. Принцип роботи: батарейні циклони 
встановлюють перед димососами, коли окрім скорочення твердих шкідливих викидів 
забезпечується захист димососів від абразивного впливу леткої золи, або перед електрофільтрами, 
якщо потрібно підвищити ефективність та надійність очищення газів. З котлоагрегата димові гази 
потрапляють по газоходах до камери неочищеного газу і розподіляються по вхідних патрубках 
циклонних елементів. Вхідні патрубки виконані таким чином, що гази, проходячи крізь них, 
направляються у циліндричну частину елементів тангенціально, набуваючи обертального руху. 
Під впливом відцентрової сили частки золи виділяються з газового потоку, наближаючись до 
стінок циліндричної або конічної частини елементів та разом з невеликою кількістю газів 
потрапляють у золовий бункер. Основний потік очищених газів, різко повертаючи в кожному 
елементі, входить у випускну трубу елемента і, продовжуючи в ній обертальний рух, потрапляє 
до камери очищеного газу, а з неї – по газоходу до димососа. 

       Використання золи. Використання золи визначається її складом та властивостями. Золи, які 
містять значну кількість окису кальцію, практично без додаткової переробки можуть бути 
використанні для луження кислих грунтів та в якості добрива, бо містять сполуки калію та 
мікроелементи. Окрім сільського господарства, сланцева зола знаходить застосування у 
промисловості будівельних матеріалів (керамзит, панелі, дрібні блоки, теплоізоляційні плити, 
фундаментні блоки та ін.). Також зола використовується при виробництві залізобетонних 
конструкцій тощо. 

Зниження викидів в атмосферу двоокису сірки. Є багато способів очищення від окисів сірки – 
сухий вапняковий спосіб очищення (додання до твердого палива, яке спалюється, перед його 
роздробленням вапняку або доломіту; у топці вапняк дисоціюється на вуглекислоту та окис 
кальцію, а останній, рухаючись разом з продуктами згоряння по газоходах котлоагрегата, 
взаємодіє з сірчистим та сірчаним ангідридами, утворюючи сульфат кальцію, який разом з золою 
та непрореагованим окисом кальцію уловлюється в звичайних золоуловлювачах, наприклад, 
електрофільтрах; ступінь очищення – 30% при меншому надлишку окису кальцію); застосування 
мокрих способів очищення димових газів від окислів сірки (ступінь очищення – 97,0%); очистка 
димових газів від двоокису сірки вапняком (спосіб грунтується на нейтралізації сірчаної кислоти, 
яку отримують внаслідок розчинення двоокису сірки, що міститься у димових газах, дешевими 
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лужними агрегатами – гідратом окислу або карбонатом кальцію); магнезитовий спосіб очищення 
димових газів від двоокису сірки (грунтується на нейтралізації двоокису сірки суспензією окису 
магнію в скрубері; ступінь очищення від SO2 – 90-92%); аміачно-циклічний спосіб очищення 
димових газів (основою є зворотня реакція, яка протікає між розчиненим сульфітом та 
бісульфітом амонію та двоокису сірки, що поглинається з газів); спосіб очищення димових газів 
від двоокису сірки сульфіт-бісульфітним розчином солей натрію (аналогічний аміачно-
циклічному, тільки замість солей амонію в процесі беруть участь сірчанокислі солі натрію). 

 

Зниження викидів окисів азоту. При спалюванні енергетичних палив на ТЕС застосовують 
рециркуляцію газів, двоступінчате спалювання, зменшення надлишку повітря, розосередження 
зони горіння в об’ємі топки та підвищення швидкості охолодження факела, зниження підігріву 
повітря, зменшення навантаження котлоагрегатів, вприскування води або пари та ін. Втілення 
перелічених способів значною мірою залежить від конструктивного оформлення котельних 
агрегатів та виду палива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


