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ВСТУП 

 

Сучасними пріоритетами сталого розвитку України є ефективне 

енергоспоживання та енергозбереження, які мають призвести до зменшення 

техногенного навантаження на навколишнє середовище. 

В останні роки особливо гостро відчувається, що немає нічого 

важливішого для суспільства, чим здорове навколишнє середовище. Наукові 

дослідження методів знешкодження токсичних викидів та оздоровлення 

повітряного шару − складна та вкрай необхідна діяльність згідно пріоритетам 

сталого розвитку. Застосування математичних методів, при вирішенні цієї 

проблеми, дозволяє одержати практично важливі результати, уникнути значних 

труднощів і витрат при проведенні експериментів. 

Аналіз екологічної складової сталого розвитку на даний час свідчить про 

те, що чи не найважливішими проблемами на планеті є смог і викиди, що 

викликають парниковий ефект, утворення кислотних дощів. Це обумовлено 

вмістом в атмосфері пилу, твердих часточок, SO2, NOx, CO2 і деяких 

вуглеводнів, що виявляють високу хімічну активність. Димові та технологічні 

гази вугільної теплоенергетики, чорної металургії, цементної, хімічної 

(коксохімічної), гірничої та інших галузей промисловості разом викидають в 

атмосферу більше 90 % від загальної маси викидів золи і пилу [1-3]. Локальні 

забруднення повітря золою і пилом – одна з найбільш тривожних сучасних 

проблем. Газоподібні речовини та тверді частки можуть переміщатися на великі 

відстані і накопичуватися, і при високих концентраціях на поверхні Землі вони 

здатні впливати на екологічну обстановку як в локальному, так і в глобальному 

масштабі. 

Серед них оксиди азоту NOx (NO і NO2) – одні з найбільш небезпечних 

забруднювачів атмосферного повітря [4]. ГДК (гранична допустима 

концентрація) оксидів азоту в перерахунку на NO2 для приземного шару 

атмосфери – 0,086 мг/м3. Подальше збільшення викидів сполук азоту може 

привести до необоротних екологічних наслідків в глобальному масштабі, тому 
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на сьогодні питання зниження викидів NOx має надзвичайно актуальне 

значення. Особливо гостро проблема знешкодження викидних газів від оксидів 

азоту стоїть для України, де об’єм викидів NOx становить понад 420 тис. тонн 

на рік. Тому проблема зменшення викидів NOx набула значної гостроти та 

потребує заходів щодо її вирішення. 

Основними джерелами викидів SO2 є підприємства енергетики, металургії 

та вугільної промисловості. Одним з напрямків в очищені димових газів від 

оксидів сірки та азоту є сорбційні методи, засновані на поглинанні викидних 

газів різними сорбентами [5]. 

Таким чином, пошук нового ефективного технологічного методу очищення 

викидних газів від оксидів азоту та сірки і розробка його математичного опису, 

з метою визначення максимальної ефективності при мінімальних економічних 

та енергетичних витратах, являє собою актуальну проблему сталого розвитку 

для промисловості та потребує невідкладних рішень [6. 7]. 

Проектування технологічних процесів та обладнання математичними 

засобами дозволяє отримати оптимальні умови їх проведення, параметри 

побудови. Тому розробка математичних моделей технологічних процесів, 

експериментальне підтвердження їхньої ефективності та адекватності відіграє 

важливу роль у подальшому розвитку технологій знешкодження викидних 

газів. Моделювання такого процесу дозволить встановити оптимальні умови 

проведення поглинання та стане основою при проектуванні технологічного 

обладнання. 

Таким чином, пошук нового ефективного технологічного методу очищення 

викидних газів від пилу і інших шкідливих домішок та розробка його 

математичного опису, з метою визначення максимальної ефективності при 

мінімальних економічних та енергетичних витратах, являє собою актуальну 

проблему сталого розвитку для промисловості та потребує невідкладних 

рішень. 

Проведено детальний аналіз процесів і методів очищення викидних газів. 

По результатах цього аналізу спроектовані та розроблені база даних та база 
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знань для процесів знешкодження шкідливих викидів. База даних охоплює всі 

методи промислового очищення газів від оксидів сірки та оксидів азоту. Бази 

знань утворено в результаті формалізації евристичних правил, якими 

користуються технологи для вибору методів очищення газів розглянутого 

класу. Проведено експериментальне дослідження параметрів адсорбції оксидів 

азоту з газового потоку, побудовано математичну модель даного процесу, 

розроблено технологічний процес знешкодження шкідливих викидів від 

оксидів азоту на цеолітах. 

Розглянуто головні підходи теорії прийняття рішень, нечіткої логіки та 

штучного інтелекту, які можуть бути використані в задачах хімічної технології. 

З урахуванням позитивних і негативних результатів використання цих підходів 

в практичних застосуваннях розроблено систему підтримки прийняття рішень. 

Головні компоненти цієї системи а) засновані на знаннях; б) використовують 

нечітку логіку; в) засновані на теорії прийняття рішень. В процесі прийняття 

рішень система використовує базу даних та базу знань для вибору методів 

очищення газових викидів. 

Розроблення ресурсо-ефективних і низькоемісійних технологічних 

процесів, оцінювання екологічної сталості та ризику промислових об’єктів 

сприятиме підвищенню опірності держави до таких загроз національній безпеці 

як виснажливе природокористування, забруднення довкілля та виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру. 

Існуюче технологічне обладнання останнім часом піддається корінній 

реконструкції та модернізації з ціллю інтенсифікації в ньому процесів, 

підвищенням його потужності, зниження енерговитрат, що призводить в 

багатьох випадках до перевантаження пиловловлюючого обладнання та, як 

наслідок, до підвищення пиловикидів. Застосування раніше використовуваних 

відцентрових пиловловлювачів становиться не ефективним, у зв’язку з чим 

виникає необхідність в їх заміні на більш ефективні та, як правило, більш 

енерго- та металоємні. Використання обчислювальної техніки та пакетів 

програм дозволяє розрахувати з прийнятною для практики точністю 
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аеродинамічні характеристики промислових пиловловлюючих апаратів, 

дозволяючи уникнути необхідності дорогих натурних випробувань [8]. 
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ГЛАВА 1.  
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЭКО-ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ ЕКО-ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ЗНЕШКОДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ 

DEVELOPMENT OF NEW ECO-EFFICIENT TECHNOLOGICAL PROCESSES OF 
NEUTRALIZATION OF HARMFUL EMISSIONS OF INDUSTRIAL FACILITIES 

 
 
1.1 Структура та властивості цеолітів 

 

Завдяки порівняній легкості хімічного модифікування цеолітів існують 

широкі можливості для здійснення контрольованих змін структури й 

властивостей кристалів. Це робить цеоліти дуже зручними об'єктами для 

дослідження процесу адсорбції, механізму й кінетики каталітичних реакцій, 

молекулярно-ситових ефектів, дифузії молекул у тонких порах контрольованих 

розмірів [9]. 

В табл. 1.1, 1.2 приведено основні марки промислових цеолітів та їх 

властивості. 

Таблиця 1.1 – Властивості деяких цеолітів 

Назва Кристалографічні дані Хімічний склад 
A Кубічна, a=12,3 

Pm3m (псевдокомірка) 
Na12Al12Si12O48*27H2O 

Шабазит Ромбоедрична, а=9,4 
α=94,5°; R3m 

(Ca,Na2)~2Al4Si8O24*13H2O 

Еріоніт Гексагональна 
а=13,3, с=15,1; P63/mmc 

(Ca, K2, Na2)~4Al8Si28O72*27H2O 

X Кубічна, а=25,0  Na86Al86Si106O384*264H2O 
Y Кубічна, а=24,7  Na56Al56Si136O384*250H2O 
L Гексагональна 

а=18,4, с=7,5; P6/mmm 
K2Al9Si27O7222H2O 

Маццит Гексагональна 
a=18,4, c=7,6; P6/mmc 

K2,5Mg2,1Ca1,4Na0,3Al10Si26O72*28H
2O 

Морденіт Ромбічна, а=18,1 
b=20,5 c=7,5; Cmcm 

Na8Al8Si40O96*24H2O 

Оффретіт Гексагональна 
а=13,3, с=7,6; P6m2 

KCaMgAl5Si13O36*15H2O 
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Цеоліти, що містять значне число катіонів (таблиця 1.2), здатні ефективно і 

селективно вилучати різні іони з газів, забезпечувати їхнє концентрування. 

У первинну пористу структуру цеолітів можуть проникати і заповнювати 

порожнини, тобто адсорбуватися, молекули тільки тих речовин, які відповідно 

до своїх розмірів, визначуваних “критичним діаметром” молекул, можуть 

проходити через вікна всередину порожнин цеолітів. Фактично діаметри вікон 

не чітко співпадають із значенням діаметрів за рентгеноструктурними даними; 

вони залежать також від природи іонообмінного катіона в алюмосилікатному 

скелеті цеоліту. Адсорбція в первинній пористій структурі гранул дуже 

селективна через молекулярно-ситову дію, тоді як адсорбція на зовнішній 

поверхні кристалів цеолітів, тобто у вторинній пористій структурі, не є 

селективною. Проте питома поверхня вторинних пір звичайно не перевищує 

10 м2/г, і в більшості випадків неселективна складова адсорбції не має 

практичного значення.  

 
Таблиця 1.2 – Основні класи промислових цеолітів 

Цеоліт Розмір, нм Si/Al Катіон H2O 

X 0,74 1-1,5 Na 28 

Y 0,74 Å 1,5-3 Na 26 

A 3,0 1,0 K 22 

A 4,0 1,0 Na 23 

Шабазит 4,0 4,0 *N* 15 

Клиноптилоліт 4,5 5,5 *N* 10 

Еріоніт 3,8 4,0 *N* 9 

L типу 6,0 3-3,5 K 12 

Маццит 5,8 3,4 Na, H 11 

Морденіт 6,7 5,5 *N* 6 

Оффретіт 5,8 4,0 K, H 13 

Силікаліт 5,5 ∞ H 1 
 

Цеоліти адсорбують лише ті молекули, критичний діаметр яких 
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відповідають розмірам каналів структур каркаса (табл. 1.3 – 1.4). Дрібні розміри 

каналів обумовлюють здатність цеолітів до різко вираженої вибіркової 

адсорбції.  

 
Таблиця 1.3 – Іонні радіуси деяких неорганічного катіонів r(Å) 

Катіони Вільні іони Іони гідрату 
Li+ 0,60 2,0 
Na+ 0,95 2,28 
K+ 1,33 2,17 
Rb+ 1,48 2,24 
Cs+ 1,69 2,07 
Ca2+ 0,99 3,0 
Mg2+ 0,65 3,4 

 
Вибіркова адсорбція на цеолітах можлива і тоді, коли молекули всіх 

компонентів суміші досить малі і вільно проникають в адсорбційний простір. За 

інших умов обмінні катіони є адсорбційними центрами і визначають специфіку 

взаємодії при адсорбції на цеолітах молекул різної будови та електронної 

структури. Змінюючи природу та розмір обмінного катіона, можна підсилити 

чи послабити енергію адсорбції. Крім взаємодії з позитивним зарядом катіонів, 

молекула адсорбата зазнає сильного дисперсійного впливу з боку інших атомів, 

що утворюють стінки каналів цеоліту.  

Для оцінки можливості влучення молекули в адсорбційну порожнину 

порівнюють діаметр вхідного вікна (d0) із критичним діаметром (dкр) самої 

молекули (критичний діаметр - діаметр по найменшій вісі молекули).  

 
Таблиця 3.4 – Критичні діаметри деяких молекул 

Молекула H2 O2 N2 H2O NО NО2 CH4 С2H4 
dкр, Å 2,4 3,1 3,7 2,9 3,6 3,7 3,8 4,07 

 
Так для видалення оксидів азоту доцільно використовувати синтетичні 

цеоліти A та Х типу (виробництва Süd-Chemie Zeolites GmbH). 

Дифузія в цеолітах з тривимірною мережею каналів, природно, протікає 

вільніше. Є декілька структур цеолітів, в яких теоретично можлива тривимірна 
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або двомірна дифузія, якщо не враховувати впливу катіонів. Проте при 

дегідратації вода віддаляється з каналів і катіони, що залишаються, 

локалізуються на стінках або в перетині каналів і сильно затрудняють дифузію 

більшості молекул. Висока селективність адсорбентів цеолітів пояснюється 

головним чином двома наступними причинами:  

1) цеоліти адсорбують тільки ті молекули, які за розміром і конфігурацією 

відповідають розмірам вікон каркаса цеоліту. (При такому спрощеному 

розгляді атоми в молекулах і атоми кисню каркаса цеоліту беруться за тверді 

сфери); 

2) більшій селективності адсорбції молекул сприяють деякі певні 

властивості молекул, зокрема постійний дипольний момент. 

Адсорбція на цеолітах передбачає заповнення пір і звичайне уявлення про 

площу поверхні, що застосовуються до інших твердих сорбентів, в даному 

випадку втрачає сенс. Об’єм пір дегідратованого цеоліту можна розрахувати по 

правилу Гурвіча (при ізотермі адсорбції першого типу). 

Сумарний об’єм мікропор визначається рівнянням 

asn dxV /= , (1.1) 
де ad  – густина адсорбату в рідкому стані, г/см3; sx  – кількість адсорбованої 

рідини/пару, г/г; nV  – об’єм пір, см3/г. 

Правилом Гурвіча можна описати адсорбцію багатьох адсорбатів на 

мікропористих адсорбентах типу вугілля та силікагелю. Інколи правило Гурвіча 

застосовують для деяких дегідратованих цеолітів, хоча спостерігаються доволі 

сильні відхилення. 

Звичайне представлення про питому поверхню твердих тіл не можна 

застосовувати до мікропористих кристалів цеолітів, так як адсорбція на них 

відбувається з заповненням всього об’єму порожнин. 

Загальний об’єм пір в дегідратованих цеолітах можна розрахувати 

виходячи з кількості адсорбованої води. В цеолітах типу А та Х об’єм 

порожнин, які можуть займати більшість речовин, менша за загальний об’єм 

пір цеоліту, визначений по адсорбованій воді, так як малі порожнини 
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недоступні для інших молекул. В цеолітах А та Х знайдено 2 типи порожнин: 

1) малі сферичні порожнини діаметром 6,6 
0
A  з внутрішньою β – коміркою; 

2) великі порожнини, такі як α – порожнини (усічений кубоктаедр) в 

цеоліті А, і великі порожнини (26-гранники) в цеолітах Х. 

Діаметр сферичної структурної одиниці в цеоліті А складає 11,4 А. а 

діаметр 26 – гранників в великій порожнини цеоліту Х – приблизно 11,8 А. 

Максимальний вільний об’єм nV  визначається за рівнянням (1.1), по 

кількості води в цеоліті при р/р0 = 1. Долю вільного об’єму можна розрахувати 

так: 

aсsвіл ddxV /= ,  (1.2) 
де вілV  – доля вільного об’єму в кристалі; сd  – густина дегідратованого кристала 

цеоліту. Загальний об’єм пір 
/

nV  (А3/елементарна комірка) визначається 

VVV вілn =/
,  (1.3) 

де V  – об’єм елементарної комірки А3. 

Кількість адсорбуємих молекул AN  на елементарну комірку 

розраховується 

A

Zs
A M

MxN = ,  (1.4) 

де ZM  – молекулярна маса в розрахунку на елементарну комірку, AM  – 

молекулярна маса адсорбату. 

Цеоліт А має два типи порожнин: 

1) малі, об’ємом 151 Å3; 

2) великі, об’ємом 775 Å3. 

Виходячи зі структури цеоліту, можна розрахувати, що загальний вільний 

об’єм, на одну елементарну комірку становить 926 Å3. В цеолітах Х трьохмірна 

система каналів утворена порожнинами, які з’єднані між собою через 12-членні 

кисневі кільця діаметром близько 7 Å. В цих цеолітах майже половина об’єму 

кристалу доступна для адсорбції 
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Густину каркасу можна визначити за рівнянням: 

V
yx

f
)6059(66,1 +

=ρ ,     (1.5) 

де V  – об’єм елементарної комірки, х та у – число одиниць AlO2 та SiO2 в 

елементарній комірки. Густина цеолітів мала і складає приблизно 1,9…2,3 

г/см3. Густина залежить від відкритості структури та катіонів, які до неї 

входять. Твердість цеолітів становить від 4 до 6 по шкалі Мопса. 

 

 

1.2 Технологічний процес адсорбування / десорбування оксидів азоту 

на синтетичних цеолітах  

 

На вхід адсорбера (рис. 1.1, 1.2) подають оксид азоту NO концентрацією 

5.01 %, з заданою витратою (5*10-3 м3/год, 10*10-3 м3/год, 15*10-3 м3/год) для 

кожного наступного експерименту до повного насичення адсорбенту 

(відповідно до показників на моніторі комп’ютера підключеного до мас-

спектрометра), температуру протягом одного експерименту підтримують 

постійною (298, 303,…, 323 К для кожного наступного експерименту) згідно 

показників термопари (Т1). Відхилення температури урегулюємо 

теплообмінником підключеного до апарату. Різницю тисків на вході і виході з 

реактора фіксуємо показаннями манометрів М1, М2 відповідно. Перехід до 

процесу десорбції здійснюється поворотом чотири-позиційного крана Н1 на 

900. Фіксування часу переходу між адсорбцією/десорбцією. Процес десорбції 

проводять шляхом пропускання газу N2 до повної очистки адсорбенту. Зупинка 

програмного модуля та збереження отриманих даних. Встановлення нових 

параметрів проведення дослідження (витрати газу, температуру насадки) та 

проведення аналогічних вимірів.  

Експериментальне дослідження проводили при постійній температурі та 

витраті газу протягом одного експерименту. Відповідно для кожного 

наступного експерименту встановлювали нове значення температури (298, 303, 

… , 323 К) та витрати газу (5*10-3 м3/год, 10*10-3 м3/год, 15*10-3 м3/год). 
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Відносну величину концентрації оксидів азоту (інтенсивність) отримували за 

показаннями значення мас-спектрометра кожні 2 секунди.  

На основі проведених експериментів отримано залежність адсорбційного 

поглинання газів NO, NО2, N2, з часом при різних досліджуваних параметрах[9, 

10]. Проведено трансформацію експериментальних даних з метою отримання  

долів газів у відсотках. Виконана перевірка на однорідність даних отриманих в 

результаті проведення експериментів. Розраховано адсорбційну ємність 

досліджуваних цеолітів при різних специфічних умовах.  

В результаті проведення експерименту отримаємо дані по відносній 

кількості фіксованих газів за допомогою програмного пакету обробки сигналів 

мас-спектрометра підключеного до адсорбера. Фрагмент експериментальних 

даних наведено в табл. 1.5. 

 
D1, D2, D3 – витратоміри; S1, S2 – вимірювачі витрати потоку мильних пузирів; 

H1, H2 – крани; TI – термопара; M1, M2 – манометри; N - голчастий вентиль 
Рисунок 1.1 – Схематичне зображення експериментального устаткування 

 
В табл. 1.5 MASS – інтенсивність сигналу газового потоку, в скобках 

вказано молярну масу досліджуваного газу, відповідно N2, NO, NО2; Time Into 

Run – відносні одиниці часу. Відповідно значення показниківTime Into Run 

переведено у хвилини (Time Into Run/60000), приймаючи початкове значення за 

початок відліку. 
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Рисунок 1.2 – Фото експериментального устаткування 

 
Таблиця 1.5 – Зміна відносної кількості газу з часом на цеоліті 13Х при 

температурі 298 К і витраті газу 10*10-3 м3/год 

Scan Time Into Run MASS  
( 28 ) 

MASS  
( 30 ) 

MASS  
( 46 ) 

1 1154 3,56E-08 3,96E-10 1,83E-13 
2 3153 3,55E-08 3,95E-10 1,72E-13 
3 5158 3,58E-08 3,98E-10 1,77E-13 
4 7169 3,57E-08 3,89E-10 1,88E-13 
5 9205 3,52E-08 1,34E-10 1,90E-13 
6 11180 3,52E-08 9,65E-11 1,85E-13 
7 13188 3,54E-08 5,99E-11 1,84E-13 
8 15199 3,52E-08 4,30E-11 1,74E-13 
9 17235 3,55E-08 3,77E-11 1,72E-13 
10 19242 3,55E-08 3,46E-11 1,69E-13 
20 39274 2,02E-08 2,74E-11 1,63E-13 
30 59380 1,38E-09 2,78E-09 1,76E-13 
31 61386 1,15E-09 3,17E-09 1,71E-13 
40 79423 6,77E-10 3,88E-09 1,90E-13 
50 99516 5,39E-10 3,91E-09 1,78E-13 
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Перерахунок відносної кількості газу у відсотки здійснювали за 
формулою: 

нас

п
наcп I

Iyy ⋅= , (1.6) 

де пy , наcy  – поточна концентрація та концентрація насичення, %; пI , наcI  – 

поточна інтенсивність газового потоку та максимальна інтенсивність газового 

потоку при досягненні повного насичення адсорбенту. 

Оцінку помилки досліду 2
0S  проводили по паралельним дослідам (при 

однакових умовах проводився експеримент що найменше тричі). Для цього 

спершу розрахували порядкову дисперсію 2
uS  і перевірили на однорідність.  

2

1

2 )(
1

1
∑
=

−
−

=
m

k
uuku yy

m
S ,    (1.7) 

де ∑
=

=
m

k
uku y

m
y

1

1  – середнє значення концентрації по u–рядку , uky  – 

відповідне значення концентрації для кожного наступного експерименту, m – 

кількість паралельних дослідів. 

Перевірку на однорідність порядкової дисперсії 2
uS  здійснювали по 

критерію Кохрена, розраховане значення якого pG  визначали по відношенню: 

 

∑
=

=
N

k
u

u
p

S

S
G

1

2

2
max , (1.8) 

де 2
maxuS  – максимальна з розрахованих порядкових дисперсій, ∑

=

N

k
uS

1

2  – сума 

всіх дисперсій 2
uS  для вибірки 60 рядків. 

Далі проведено порівняння значення розрахованого критерію Кохрена з 

табличним значенням TG , при рівні значущості q = 0,05 і числі ступеня 

вільності f1 = m-1, f2 = N) 

Експеримент проводився на таких марках цеоліту (КА, 13X i LiLSX), що 

найменше тричі повторювали один і той самий експеримент при тих же умовах, 
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при зміні температури від 298 К до 323 К з інтервалом у 5 градусів і при витраті 

газу 5, 10, 15 *10-3 м3/год (рис. 1.3-1.8) [11]. На рисунках 1.3-1.4 наведено зміну 

концентрації NO в адсорбенті на з часом. 
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 – 298 К,  - 308 К,  – 318 К, 

– 313 К,  ------ – 318 К,                 – 323 К 
Рисунок 1.3 – Зміна концентрації NO в адсорбері з часом  

на цеоліті 13X при зміні температури 
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– 313 К, ------ – 318 К,                  – 323 К 
Рисунок 1.4 – Змін а концентрації NO в адсорбері з часом  

на цеоліті LiLSX при зміні температури 
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 – 298 К,  – 308 К,  – 318 К, 

– 313 К, ------ – 318 К. 
Рисунок 1.5 – Зміна концентрації NO в адсорбері з часом  

на цеоліті КА при зміні температури 
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 – 5*10-3 м3/год,  – 10*10-3 м3/год,  – 15*10-3 м3/год 

Рисунок 1.6 – Зміна концентрації NO в адсорбері з часом 
на цеоліті 13X при зміні витрати газу 
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 - 5*10-3 м3/год,  - 10*10-3 м3/год,  - 15*10-3 м3/год 

Рисунок 1.7 – Зміна концентрації NO в адсорбері з часом  
на цеоліті LiLSX при зміні витрати газу 
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 – 5*10-3 м3/год, ……..  – 10*10-3 м3/год,    

   – 15*10-3 м3/год,                       – 20*10-3 м3/год, 
Рисунок 1.8 – Зміна концентрації NO в адсорбері з часом  

на цеоліті КА при зміні витрати газу 

 

З рисунків 1.3–1.8 спостерігаємо зменшення часу насичення адсорбенту та 

зменшення кута нахилу характеристичних кривих при збільшені температури 
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та витраті газу. Тобто процес адсорбції-десорбції прискорюється при збільшені 

температури та витраті газу. Кут нахилу адсорбційної та десорбційної гілки 

майже однаковий, що підтверджує зворотність процесу адсорбції-десорбції на 

цеолітах. Також з наведених рисунків бачимо, що поглинання оксидів азоту 

адсорбентом становить 99.95 % (значення y = 5,01 % відповідає 100 % 

поглинанню адсорбату).  

Різниця в швидкостях адсорбції цеолітом KA, 13X, LiLSX, перш за все, 

зв’язана з іх структурами. Вільний об’єм кожної сферичної порожнини в цеоліті 

LiLSX та 13X становить 770 А3 та відповідно, тоді як в цеоліті KA 440 А3. Крім 

того, скрізь отвори цеолітів 13X та LiLSX молекули оксиду азоту можуть без 

перешкод проходити по прямому шляху, в той час як в цеоліті KA їм треба 

вигинатися. 

 

 

1.3 Розрахунок адсорбційної ємності цеолітів 

 

Головною характеристикою адсорбційного матеріалу, є його адсорбційна 

ємність відносно конкретного адсорбату, за показаннями якої можна 

розрахувати необхідну кількість адсорбенту для ліквідування того чи іншого 

викиду. ак масу адсорбованого оксиду азоту визначали за формулою: 

 ∫ ∆=
H

tot

t

tk

NO
ad Cdt

RT
MFP

m 0 , (1.9) 

де 
ads

kadstot
tot TPF

TPV
t

⋅⋅
⋅⋅

=
0

 – час простою, год; Ht  – час насичення адсорбенту, год; 

F  – витрата газу, м3/год; NOM  – молярна маса, г/моль; kT  – температура 

навколишнього середовища, К; adsT  – температура адсорбенту, К; C∆  – зміна 

концентрації; totV  – об’єм апаратури, м3, 0P , adsP  – нормальний тиск і тиск на 

адсорбенті, Па. 

Дані, отримані в результаті розрахунку, наведені в табл. 1.6 – 1.8, а також 

представлені графічно на рис. 1.9 – 1.11. 
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Рисунок 1.9 – Зміна маси поглинутого оксиду азоту (ІІ) на цеоліті 13Х  

від зміни витрати газу при зміни температури 
 
 

Таблиця 1.6 – Адсорбційна ємність цеоліту 13Х 
13X 

T=298 К 

 Витрата газу.10-3, м3/год 
 5 10 15 

ttot, год 0,0099 0,0049 0,0033 

∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,1599 0,1109 0,0626 

mNO, г 9,7822 13,5754 11,4892 
mNO, г на 

100 г цеоліта 27,9491 38,7868 32,8262 

T=303 К 

 Витрата газу.10-3, м3/год 
 5 10 15 

ttot, год 0,0098 0,0049 0,0033 

∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,1418 0,1001 0,0589 

mNO, г 8,6757 12,2088 10,8146 
mNO, г на 

100 г цеоліта 24,7877 34,8823 30,8989 

T=308 К 

 Витрата газу.10-3, м3/год 
 5 10 15 

ttot, год 0,0097 0,0048 0,0032 

∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,1140 0,0735 0,0445 
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mNO, г 6,9754 8,9893 8,1721 
mNO, г на 

100 г цеоліта 19,9298 25,6839 23,3489 

T=313 К 

 Витрата газу.10-3, м3/год 
 5 10 15 

ttot, год 0,0095 0,0047 0,0032 

∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,0892 0,0586 0,0358 

mNO, г 5,4566 7,1769 6,5716 
mNO, г на  
100 г цеоліта 15,5902 20,5053 18,7759 

T=318 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 
ttot, год 0,0095 0,0048 0,0032 

 ∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,0682 0,0480 0,0260 

mNO, г 4,1720 5,8737 4,7700 
mNO, г на  
100 г цеоліта 11,9201 16,7819 13,6287 

T=323 К 

 Витрата газу.10-3, м3/год 
 5 10 15 

ttot, год 0,0095 0,0048 0,0032 

∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,0466 0,0329 0,0181 

mNO, г 2,8529 4,0233 3,3277 
mNO, г на  
100 г цеоліта 8,1512 11,4952 9,5076 

 
Таблиця 1.7 – Адсорбційна ємність цеоліту LiLSX 

LiLSX 

T=298 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 
ttot, год 0,0098 0,0049 0,0033 

 ∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,1599 0,1131 0,0636 

mNO, г 9,7819 13,8438 11,6836 
mNO, г на  
100 г цеоліта 27,9484 39,5537 33,3818 

T=303 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 
ttot, год 0,0098 0,0049 0,0033 

 ∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,1495 0,0988 0,0580 

mNO, г 9,1485 12,0871 10,6382 
mNO, г на  26,1386 34,5346 30,3947 
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100 г цеоліта 

T=308 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 
ttot, год 0,0097 0,0048 0,0032 

 ∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,1140 0,0740 0,0435 

mNO, г 6,9724 9,0535 7,9934 
mNO, г на  
100 г цеоліта 19,9212 25,8673 22,8382 

T=313 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 
ttot, год 0,0095 0,0047 0,0032 

 ∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,0918 0,0586 0,0356 

mNO, г 5,6184 7,1774 6,5396 
mNO, г на  
100 г цеоліта 16,0525 20,5068 18,6845 

T=318 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 
ttot, год 0,0094 0,0046 0,0031 

∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt   
0,0818 0,0499 0,0289 

mNO, г 5,0023 6,1031 5,3117 
mNO, г на  
100 г цеоліта 14,2922 17,4373 15,1764 

T=323 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 
ttot, год 0,0094 0,0046 0,0031 

 ∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,0491 0,0357 0,0189 

mNO, г 3,0059 4,3733 3,4723 
mNO, г на  
100 г цеоліта 8,5882 12,4950 9,9208 

 
З наведених графіків (рис. 1.9 – 1.11) легко побачити, що максимальний 

ступінь адсорбції для трьох марок цеолітів досягається при мінімальній 

температурі і газовій витраті 10*10-3 м3/год і відповідно становить для цеолітів 

13Х, LiLSX, КА – 38,8; 39,5; 35,1 г NO / 100г цеоліту. В діапазоні температур 

298 – 318 К, при газовій витраті 10*10-3 м3/год маємо таке середнє значення 

адсорбційної ємності цеолітів: 13Х, LiLSX, КА – 24,7; 25,1; 18,6 г NO / 100г 

цеоліту. 
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Рисунок 1.10 – Зміна маси поглинутого оксиду азоту (ІІ) на цеоліті LiLSX  

від витрати газу при зміни температури 
 

Таблиця 1.8 – Адсорбційна ємність цеоліту КА 
KA 

T=298 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 20 
ttot, год 0,0100 0,0050 0,0033 0,0025 

 ∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,1520 0,1015 0,0568 0,0380 

mNO, г 9,2061 12,2985 10,3181 9,2031 
mNO, г на 100 г 
цеоліта 26,3031 35,1384 29,4802 26,2944 

T=303 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 20 
ttot, год 0,0098 0,0049 0,0033 0,0025 

 ∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,1415 0,0898 0,0529 0,0339 

mNO, г 8,5705 10,8802 9,6152 8,2027 
mNO, г на 100 г 
цеоліта 24,4873 31,0862 27,4720 23,4363 

T=308 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 20 
ttot, год 0,0097 0,0048 0,0032 0,0024 

 ∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,0866 0,0624 0,0354 0,0225 
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mNO, г 5,2451 7,5562 6,4389 5,4445 
mNO, г на 100 г 
цеоліта 14,9861 21,5891 18,3970 15,5558 

T=313 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 20 
ttot, год 0,0095 0,0048 0,0032 0,0024 

 ∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,0755 0,0502 0,0313 0,0198 

mNO, г 4,5711 6,0869 5,6817 4,7852 
mNO, г на 100 г 
цеоліта 13,0604 17,3912 16,2334 13,6720 

T=318 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 20 
ttot, год 0,0095 0,0048 0,0032 0,0024 

∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt   0,0538 0,0413 0,0241 0,0153 

mNO, г 3,2605 5,0086 4,3714 3,7149 
mNO, г на 100 г 
цеоліта 9,3157 14,3102 12,4896 10,6141 

T=323 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 20 
ttot, год 0,0095 0,0048 0,0032 0,0024 

 ∫ ∆
H

tot

t

t

Cdt  0,0414 0,0291 0,0152 0,0099 

mNO, г 2,5062 3,5222 2,7646 2,3965 
mNO, г на 100 г 
цеоліта 7,1605 10,0633 7,8988 6,8473 
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Рисунок 1.11 – Зміна маси поглинутого оксиду азоту (ІІ) на цеоліті КА від 

витрати газу при зміни температури 
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1.4 Розроблення математичної моделі процесу адсорбування / 

десорбування оксидів азоту на синтетичних цеолітах  

 

Адсорбційні процеси піддаються найбільш складному математичному 

опису внаслідок великого різноманіття кінетичних факторів, що 

супроводжують дифузію сорбата в макро-, мезо- і мікропорах сорбенту і 

необхідністю врахування специфічних характеристик як самого сорбенту 

(наприклад, склад і властивості активних центрів, умови регенерації), так і 

особливостей взаємодії в конкретній системі адсорбент – адсорбат і на стадії 

адсорбції, і на стадії регенерації. Фундаментальні систематичні дослідження 

кінетичних закономірностей і механізмів нейтралізації оксидів азоту є 

науковою основою для розробки математичної моделі процесу адсорбції. У 

зв'язку з цим становить інтерес розробки математичної моделі динаміки 

процесу адсорбції/десорбції оксидів азоту на цеолітах. 

Для успішного проектування і оперування процесом очистки викидних 

газів необхідно, щоб була зрозуміла динаміка процесу адсорбції і передбачені 

характеристичні криві, що характеризують процес при різних специфічних 

умовах. Математична модель процесу адсорбції відіграє важливу роль в 

досягненні цілі проектування процесу, визначенні оптимальних умов 

проведення процесу адсорбції, зменшені економічних та енергетичних витрат.  

Для вирішення прикладного завдання для реального об'єкту, процесу або 

системи повинна бути побудована математична модель. Математична модель в 

кількісній формі за допомогою математичних співвідношень описує 

властивості об'єкту, його параметри, внутрішні і зовнішні зв'язки. 

Передумови побудови математичної моделі: 

1) ретельний аналіз реального процесу; 

2) виділення найбільш істотних факторів; 

3) визначення змінних (параметри, значення яких впливають на основні 

риси і властивості процесу); 

4) опис залежності основних властивостей процесу від значень змінних за 
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допомогою математичних співвідношень; 

5) визначення внутрішніх і зовнішніх зв'язків і описати їх за допомогою 

рівнянь і обмежень. 

При розробці математичної моделі процесу адсорбції були зроблені такі 

основні допущення: 

1) процес протікає в ізотермічних умовах; 

2) ізотерми сорбції не мають гістерезису; 

3) адсорбція та десорбція повністю зворотні - десорбційна гілка повністю 

співпадає з адсорбційною; 

4) упорядкована структура цеоліту та миттєвість перебігу процесу 

адсорбції дозволяє зробити допущення про відсутність градієнту концентрації в 

перпендикулярному напрямку до потоку; 

5) концентрацію газу на адсорбенті прийнято за середнє значення між 

вихідною концентрацією газу та його концентрацією на виході; 

6) адсорбційний шар вважається суцільним пористим тілом з ізоморфними 

властивостями; 

7) масопередача відбувається за рахунок Ван-дер-Вальсових сил та 

цеолітової дифузії. 

Враховуючи унікальні властивості цеолітів, миттєвість розподілу 

концентрації по об’єму цеоліту, математичну модель слід будувати в звичайних 

диференціальних рівняннях, де концентрація адсорбата – функція одного 

параметру (часу).  

Матеріальний баланс побудовано для деякого об’єму Vі, виділеного з 

загального адсорбційного об’єму. Було прийнято, що кількість моль газу, яка 

втратилась під час адсорбції за одиницю часу, дорівнює кількості моль газу, яка 

поглинається адсорбентом за рахунок Ван-дер-Вальсових сил та цеолітової 

дифузії [12, 13].  

Матеріальний баланс в деякому об’єм Vі матиме вигляд: 

 )( ,, ioutiin
t yy

RT
FP

−  = iovi wqXk ⋅⋅⋅⋅ θ + RT
PV

dt
dX tii ⋅⋅

⋅
ε

, (1.9) 
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 ki ,1= .  
Враховуючи упорядкованість структури цеоліту, миттєвість перебігу Ван-

дер-Вальсової адсорбції, концентрацію газу в адсорбенті, приймаємо, як 

середнє значення між вхідною концентрацією та концентрацією на виході: 

 i
ioutiin

i y
yy

X =
+

=
2

,, , (1.10) 

ki ,1= . 
Підставимо значення iX  в рівняння (1.9): 

 )( ,, ioutiin
t yy

RT
FP

− = iovi wqyk
i

⋅⋅⋅⋅ θ + RT
PV

dt
dy tiiout

2
, ⋅⋅

⋅
ε

, (1.11) 

 ki ,1= .  
В результаті здійснення деяких перетворень рівняння (1.11), отримаємо 

[12–14]: 

 




 ⋅⋅⋅⋅−−
⋅⋅

= ioviioutiin
t

ti

iout wqykyy
RT
FP

PV
RT

dt
dy

i
θ

ε
)(2

,,
,

, (1.12) 

 ki ,1= .  
Зміну поглинальної здатності деякого об’єму Vі адсорбенту можна 

виразити, як різницю вхідної кількості моль газу, що поступає в адсорбер, та 

кількості моль газу в адсорбенті на 1 г адсорбенту: 

 )( , iiin
i

tv yy
RTw
MFP

dt

d
i −=

θ
, (1.13) 

 ki ,1= .  
Оскільки системи двох диференціальних рівнянь не завжди сходяться, 

рівняння (1.13) зводимо до інтегро - лінійного рівняння. 

Провівши інтегрування рівняння (1.13), отримаємо: 

 )(
00

, dtydty
RTw
MFP HH

i

t

i

t
iin

i

t
v ∫∫ −=θ , (1.14) 

 ki ,1= .  
Виконаємо перетворення рівняння (1.14) за формулою трапеції: 
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2

(
0

,
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i
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iнiin
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t
ytyty

RTw
MFP H

i
+∆−= ∑θ , (1.15) 

 ki ,1= .  



Инновационная наука, образование, производство и транспорт                                                  Книга 4 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7880-20-1 34 

Таким чином, математична модель процесу ізотермічної 

адсорбції/десорбції газу на цеоліті, при врахуванні початкових умов набуде вид 

[14]: 

 




 ⋅⋅⋅⋅−−
⋅⋅

= ioviioutiin
t

ti

iout wqykyy
RT
FP

PV
RT

dt
dy

θ
ε

)(2
,,

, , (1.16) 
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t
iнioutнiin

i

t
v tytyty

RTw
MFP
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 ki ,1= ,  
де F – витрата газу, м3/год; R – газова стала, (Па*м3)/(моль*К); T – температура, 

К; tP  – загальний тиск, Па; 2/)( ,, ioutiini ууy −=  – середня мольна частка газу в 

i – ому об’ємі;  M - молярна маса NO, кг/моль; k – постійний коефіцієнт, с-1; ε  

– порожність; vθ  - адсорбційна здатність; Ht  – час насичення адсорбенту, год; 

q0 – поглинена кількість адсорбуємого NO на одиницю маси адсорбенту, 

моль/кг; V – об’єм цеоліту, м3; w – маса цеоліту, кг; k – кількість об’ємів. 

Початкові умови: 

− процесу адсорбції 

 
.10

000
 = )(

==

Vθ
, y) y(t,  tt 
 (1.18) 

− процесу десорбції 

 
.0 = )(

==

нV

ннн
t

, y) y(t,  tt 
θ

 (1.19) 

Для розрахунку за математичною моделлю було розроблено програмний 

пакет ZEOAD, в основу якого покладено різницева схема задачі Коші. 

Рівняння (1.16) слушно розв’язувати за двох точковою різницевою схемою 

задачі Коші, яка при нехтуванні похибкою апроксимації має вигляд: 

 ( )kk
kk yxf

h
yy ,

2
11 =

− −+ , ( ) )0(
0 yxy = , 11 −≤≤ mk . (1.20) 

Проте вона є незамкнутою, і щоб її замкнути слід вести рівняння: 

 ( ) ( ) ( )[ ]1111 ,,
2
1, ++−− += kkkkkk yxfyxfyxf , (1.21) 

при hh 2= , маємо: 



Инновационная наука, образование, производство и транспорт                                                  Книга 4 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7880-20-1 35 
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0 yxy = ,  (1.22) 

 11 −≤≤ mk .  
Так, враховуючи двохточкову різницеву схему, рівняння (1.16) з кроком 

інтегрування h набуде виду: 
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для 11 −≤≤ mk , 
1

,iouty  визначаємо за одноточковою формулою: 
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Враховуючи початкові умови, а саме, що , = )( 0 1tVθ  рівняння (1.17) набуде 

виду: 

 k
i

i

tk
v

k
v yh

RTw
MFP

ii
⋅⋅−= −1θθ . (1.25) 

Розрахунок здійснено в два етапи.  

Етап 1. Визначення постійного коефіцієнту k. 

Визначення постійного коефіцієнту для температур 298, 313, 318 К 

здійснювали на основі експериментальних даних засобами регресійного аналізу 

в середовищі MSExsel, зчитування отриманих даних в програмний пакет 

ZEOAD. 

Так, при температурі 298, 313, 318 К, для кожного моменту часу τ1, τ2, … , 

τn, взято відповідне значення y1,  y 2, … , yn, коефіцієнт k обчислюється за 

рівнянням: 
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де n – кількість взятих точок при температурі 298 К. Згідно рівняння (1.26), 

обчислюємо відповідно 303k ,…, 318k  та будуємо графік залежності коефіцієнту 

k від температури для кожної марки цеолітів. 

В результаті обробки експериментальних даних було отримано регресійну 

модель залежності постійного коефіцієнту k13Х, kLiLSX, kKA від температури та 

впроваджено його розрахунок в програмному пакеті: 

k13X = 27,98 T3 -2594,57*Т 2+ 7989162,54*Т + 818600748,46, 

kLiLSX =28,25 *T 3-26180,72*Т2 + 8067825,12*Т + 826640217,81, 

kKA =28,25 *T3 -26180,72 *Т2 + 8067825,12*Т + 826640217,81. 

Етап 2. Визначення концентрації оксидів азоту в газі на виході. 

Визначення концентрації оксидів азоту в газі на виході визначається за 

рівняннями (1.16 – 1.17) на основі вихідних даних (тип цеоліту – маса, об’єм та 

поросність; об’ємна витрата газу, тиск, температура, вхідна молярна частка 

адсорбату). В результаті розрахунку отримуємо залежність концентрації оксиду 

азоту в адсорбенті з часом, масу адсорбованого оксиду та час насичення за 

таких самих умов як і в експериментальних дослідженнях (вміст оксиду азоту 

становить 5,1 %, витрата = 5*10-3 м3/год, 10*10-3 м3/год, 15*10-3 м3/год; 

температура = 298, 303, … , 323 К для кожного наступного обчислення).  

В результаті розрахунку по моделі за допомогою програмного пакету 

ZEOAD отримано значення концентрації оксиду азоту в адсорбенті для кожного 

нового обчислення, графіки залежності концентрації оксиду азоту з часом (рис. 

1.12 – 1.14); розраховано масу поглинутого оксиду азоту та час насичення 

адсорбенту (табл. 1.9 – 1.11). 
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Рисунок 1.12 – Зміна концентрації NO в адсорбері з часом  
на цеоліті 13X при зміні витрати газу 
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Рисунок 1.13 – Зміна концентрації NO в адсорбері з часом  
на цеоліті LiLSX при зміні витрати газу 
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 - 5*10-3 м3/год,   - 10*10-3 м3/год,              - 15*10-3 м3/год. 

Рисунок 1.14 – Зміна концентрації NO в адсорбері з часом  
на цеоліті КА при зміні витрати газу 

 
Таблиця 1.9 – Час насичення та адсорбційна ємність цеоліту 13Х 

13X 

T=298 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 
tн, хв 1,75 1,15 0,64 
mNO, г на 100 г 
цеолита 28,2877 38,278 32,6371 

T=303 К 
 tн, хв 1,71 1,05 0,62 
mNO, г на 100 г 
цеоліта 27,2629 34,7842 30,5729 

T=308 К 
 tн, хв 1,7 0,95 0,60 
mNO, г на 100 г 
цеоліта 20,5366 25,0031 23,0622 

T=313 К 
 tн, хв 1,63 0,93 0,58 
mNO, г на 100 г 
цеоліта 16,5787 19,1829 18,8718 

T=318 К 
 tн, хв 1,60 0,87 0,55 
mNO, г на 100 г 
цеоліта 12,3030 16,6188 13,7441 

T=323 К 
 tн, хв 1,54 0,82 0,51 
mNO, г на 100 г 
цеоліта 8,5155 11,2850 9,4301 
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Таблиця 1.10 – Час насичення та адсорбційна ємність цеоліту LiLSX 
LiLSX 

T=298 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 
tн, хв 1,77 1,16 0,69 
mNO, г на 100 г цеоліта 28,5654 39,2786 32,0838 

T=303 К  tн, хв 1,69 1,07 0,64 
mNO, г на 100 г цеоліта 27,0361 34,4978 30,2950 

T=308 К  tн, хв 1,7 0,95 0,60 
mNO, г на 100 г цеоліта 20,3661 25,5667 23,7820 

T=313 К  tн, хв 1,65 0,94 0,61 
mNO, г на 100 г цеоліта 16,4657 19,0836 18,7369 

T=318 К  tн, хв 1,60 0,93 0,52 
mNO, г на 100 г цеоліта 15,0011 17,5211 13,696 

T=323 К  tн, хв 1,49 0,79 0,48 
mNO, г на 100 г цеоліта 8,4795 12,2350 9,3801 

 
 

Таблиця 1.11 – Час насичення та адсорбційна ємність цеоліту КА 
КА 

T=298 К 

  Витрата газу.10-3, м3/год 
  5 10 15 
tн, хв 1,61 1,1 0,6 
mNO, г на 100 г цеоліта 26,6965 35,9978 30,0307 

T=303 К  tн, хв 1,55 0,99 0,58 
mNO, г на 100 г цеоліта 25,2558 32,2784 28,3649 

T=308 К  tн, хв 1,5 0,9 0,55 
mNO, г на 100 г цеоліта 19,0236 22,8041 21,3012 

T=313 К  tн, хв 1,43 0,83 0,51 
mNO, г на 100 г цеоліта 15,3781 17,6529 16,3917 

T=318 К  tн, хв 1,39 0,79 0,49 
mNO, г на 100 г цеоліта 11,3734 15,3682 12,7445 

T=323 К  tн, хв 1,34 0,72 0,47 
mNO, г на 100 г цеоліта 7,8514 10,2850 8,7431 
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1.5 Порівняння експериментальних даних з даними отриманими за 

моделлю 

 

Порівняння даних отриманих за моделлю до експериментальних даних 

здійснювали порівнянням даних отриманих за моделлю, при відповідних 

експериментальних параметрах (вміст оксиду азоту, витрата газу, температура), 

результати наведені на рис. 1.15 – 1.17 [10, 12]. 
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 - експ,   - мод 
Рисунок 1.15 – Зміна концентрації NO в адсорбері з часом при температурі 

298 К і витраті газового потоку 10*10-3 м3/год на цеоліті 13X 
 
 

Перевірку на адекватність результатів моделювання експериментальним 

даним здійснювали по критерію Фішера, для вибірки 15…20 значень. 

Теоретичне значення якого повинне бути більше розрахункового для 

підтвердження адекватності опису моделі досліджуваного процесу.  
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Рисунок 1.16 – Зміна концентрації NO в адсорбері з часом при температурі 
298 К і витраті газового потоку 10*10-3 м3/год на цеоліті LiLSX 
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Рисунок 1.17 – Зміна концентрації NO в адсорбері з часом при температурі 
298 К і витраті газового потоку 10*10-3 м3/год на цеоліті LiLSX 
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З розрахунку критерію Фішера не важко бачити, що умова адекватності 

даних, отриманих за моделлю, до експериментальних даних виконується. 

Запропонована математична модель в повній мірі описує процес 

адсорбції/десорбції оксидів азоту на цеолітах, в той же час є математично 

простою, не потребує додаткових перетворень та спрощень На основі 

порівняння даних, отриманих в результаті обробки експериментальних 

досліджень, з результатами розрахунку за моделлю отримано повну їх 

відповідність. Таким чином, запропонована математична модель адекватно 

описує процес адсорбції/десорбції оксидів азоту на цеолітах, дозволяє 

визначити основні показники (час насичення, маса адсорбенту) та оптимальні 

параметри процесу. Дану модель можна використовувати при розробці та 

удосконаленні устаткування очищення викидних газів від оксидів азоту з 

метою підвищення ефективності процесу при мінімальних енергетичних та 

експлуатаційних витратах. 

 

 

Висновки 

 

Дослідження процесу адсорбування / десорбування оксидів азоту на 

синтетичних цеолітах показали, що ця технологія економічно вигідніша і 

ефективніша, в порівняні з існуючими методами очищення газів від оксидів 

азоту. Встановлено, що метод адсорбції/десорбції оксидів азоту на синтетичних 

цеолітах відрізняється високою селективністю, ефективністю, технологічною 

простотою. 

Одержано дані щодо закономірностей та перебігу процесу. Встановлено, 

що найбільш вагомі чинники процесу – температура та витрата газу, ріст яких 

призводить до прискорення процесу. Оптимальними умовами проведення 

процесу є температура 298…303 К і газова витрата 10*10-3 м3/год. Визначено, 

що ступінь поглинання оксидів азоту адсорбентом становить 99,95 %, при 

цьому доведена можливість досягнення тонкої очистки газу від оксидів азоту – 
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2,5*10- 5 % NO на виході з адсорберу. 

Побудована математична модель, яка дозволяє оцінювати перебіг процесу: 

визначення концентрації оксидів азоту на виході з адсорберу з часом, основних 

технологічних параметрів (час насичення, маса адсорбенту) при оптимальних 

умовах перебігу процесу. Це є технологічно ефективним і економічно вигідним 

рішенням проблем очищення газових потоків від оксидів азоту, при 

мінімальних енергетичних, економічних та конструктивних витратах. 

В результаті порівняні даних, отриманих в результаті експериментальних 

досліджень, з результатами розрахунку за розробленою моделлю встановлено, 

що математична модель адекватно описує процес адсорбції/десорбції оксидів 

азоту на цеолітах. Дану модель можна використовувати при розробці та 

удосконаленні устаткування очищення викидних газів від оксидів азоту з 

метою підвищення ефективності процесу при мінімальних енергетичних та 

експлуатаційних витратах. 
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ГЛАВА 2.  
АППАРАТА ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ 

КАНАЛОВ С ЗАМКНУТЫМИ КОНТУРАМИ (СКЗК) 
АПАРАТИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМ КАНАЛІВ З 

ЗАМКНУТИМИ КОНТУРАМИ (СКЗК) 
FLUE GAS CLEANING APPARATUS BASED ON CLOSED LOOP CHANNEL SYSTEMS (CLCS) 

 
 

2.1 Математична модель розрахунку ефективності очищення від 

твердих частинок в апаратах (СКЗК) 

 

Модель описує газоочищення в системі каналів, яка сполучена з бункером 

периферійною щілиною в днищі першого і другого каналу з кутом повороту 

φ=π. Щілина в даних двох перших каналах сполучає систему із замкнутими 

контурами з бункером. 

Розрахунок на основі вказаної моделі виконаний для системи з шістьма 

замкнутими контурами при допущенні постійності винесення золи або пилу з 

бункера. Попередні випробування ефективності очищення димових газів у 

відцентровому фільтрі показали неспроможність такого допущення для 

нестаціонарних умов. Винесення частинок твердого палива з бункера зростало 

із зменшенням висоти вільного простору в ньому. 

Міграція золи або пилу по елементах газоочисника із замкнутими 

контурами представлена на рис.2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Міграція частинок в замкнутих контурах 

 
Матриця перехідної вірогідності має вигляд: 
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У першому наближенні ця перехідна вірогідність рівна: 
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Середня швидкість міграції частинок в бункер і середньоквадратичне 

відхилення пульсації швидкості на рівні щілини залежать від профілю 

радіального розподілу швидкості газу в каналі. 

Розрахункова схема відцентрового фільтру складається з трьох блоків: 

1) блок-схема обчислення середньоквадратичного відхилення радіального 

дрейфу частинки: 

 
 

2) блок–схема обчислення матриці перехідної вірогідності: 
 

 
 

3) блок-схема обчислення парціальних і загального коефіцієнтів 
уловлювання золи або пилу: 
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Розподіл вертикальної швидкості газу в щілині залежить від інтенсивності 

пульсацій газової течії і дисперсного складу частинок, що проходять через 

щілину. Вертикальні пульсації газової течії на рівні щілини мають симетричний 

розподіл унаслідок рівності витрати потоку, що поступає в бункер і газового 

потоку, що виходить з нього. Середня швидкість вертикальних пульсацій 

дорівнює нулю при рівності витрати низхідного і висхідного до щілини 

газового потоку. 

Шлях змішування в турбулентній течії – аналог довжини вільного пробігу 

в кінетичній теорії газів з розподілом проекції швидкості молекули на будь-

який напрям по нормальному закону. По аналогії з цим законом, щільність 

вірогідності швидкості вертикальних пульсацій на рівні щілини визначається 

функцією 
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Щільність вірогідності вертикальних пульсацій, що несуть в бункер або з 

нього частинки з розміром δ і швидкістю витання uo(δ), визначається 

залежністю: 
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коефіцієнт уловлювання фракції частинок з розміром δ  

                                                         
∫
∞

=
0
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визначається площею заштрихованою області на (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Розподіл щільності вертикальної швидкості 

 
З урахуванням приведеного розподілу парціальний коефіцієнт 

уловлювання представлений у вигляді: 

( ) ( ) ϑνδη δ df∫
∞−

−=
0

1
 

Якщо F(0;1) – функція розподілу стандартного нормального закону, то 

справедливе представлення 

( ) 






=
σ
ϑ

δη δF
 

Загальний коефіцієнт уловлювання визначається середніми значеннями 

миттєвих коефіцієнтів уловлювання. 

Невідомий параметр σν – це середньоквадратичне відхилення пульсацій 

вертикальної (поперечної) швидкості частинок. Пульсації поперечної 

швидкості корелюють з пульсаціями подовжньої (горизонтальної) швидкості 

течії у перших двох каналах, сполучених щілиною безпосередньо з бункером.  

Поняття шляху перемішування Прандтля приводить до взаємозв'язку 

поперечних і подовжніх пульсацій у вигляді залежності середньоквадратичних 

відхилень – σν = kσϑ. 

Якщо шлях перемішування – аналог довжини вільного пробігу, то 

коефіцієнт варіації швидкості молекул можна прийняти в першому наближенні 

рівним інтенсивності пульсацій, тоді  

6,1
ϑσν =

. 

При коефіцієнті турбулентності к = 0,4 середньоквадратичне відхилення 

пульсацій вертикальної швидкості частинки  
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ϑσν 2,0= . 

З урахуванням отриманої рівності, вірогідність переходу частинок з 

першого каналу в бункер визначається приблизно по формулі 

                       







=
ϑ

δ )(4 0
1-n;1

u
FP

                       
 

Блок-схема розрахунку ефективності очищення від твердих частинок у 

апараті (СКЗК) 

Для проведення розрахунку задаються наступними вихідними даними: 

C – концентрація речовини; чρ  – щільність речовини; гρ  – щільність газу; µ – 

коефіцієнт динамічної в'язкості; V – швидкість потоку; δ – діаметр частинок; 

( )δf  – щільність вірогідних розмірів частинок; h – ширина класу інтервалу 

розміру частинок; R – радіус каналу; α – конструктивний параметр (відношення 

глибини каналу до його висоти). 

 
Рисунок 2.3 – Алгоритм розрахунку загального коефіцієнта уловлювання 

полідисперсної золи або пилу у відцентровому фільтрі 
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Розрахунок ефективності уловлювання твердих частинок у апарату 

(СКЗК) 

Чисельна реалізація математичної моделі ефективності золоуловлювання 

проводилася в середовищі MATHCAD. 

Початкові дані: 

– відцентровий фільтр – шестиканальний; 

– витрата газу 300 м3/год; 

– медіанний діаметр частинок пилу в бункері – 50d  = 0,20 мкм; 

– щільність частинок пилу – 160 кг/м2; 

– динамічна в'язкість газу 22,2×10-6 Па⋅с; 

– об'ємна концентрація c = 0,00001; 

Для системи каналів що складається з шести замкнутих контурів і 

сполучених з бункером першими двома каналами кільцевою щілиною з 

довжиною, рівною φ = π, можна скласти матрицю перехідної вірогідності 

еволюції частинок пилу по елементах газоочисника. 

Розрахунок матриці дав наступні результати: 
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100000
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З урахуванням початкових даних про дисперсний склад золи і вирішуючи 

матрицю, знайдемо парціальний коефіцієнт уловлювання виходячи з умови:  

[ ]n5000)000001( Фi ⋅=η  
Парціальний коефіцієнт уловлювання представлений на (рис. 2.4)  

Приведений графік свідчить про незалежність коефіцієнта уловлювання 

від медіанного діаметру пилу, починаючи від 5 мкм. 
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Рисунок 2.4 – Парціальний коефіцієнт уловлювання в  шестиканальному 

відцентровому фільтрі 

 

Оскільки при спалюванні місцевих твердих видів палива зола, що 

утворюється, має медіанний діаметр понад 10 мкм, можна розрахувати 

значення кінцевої концентрації залежно від початкової.  

Результати розрахунку приведені на рис.2.5. 

 
Рисунок 2.5 – Залежність кінцевої концентрації золи в димових газах (після 

очищення в шестиканальному відцентровому фільтрі) від початкової 

концентрації 
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2.2 Розрахунок чисельними методами аеродинамічних характеристик 

потоку, що очищається у апарату (СКЗК) 

 

Необхідним етапом сучасних наукових досліджень є застосування новітніх 

комп’ютерних технологій, що забезпечують визначення необхідних 

характеристик апаратів на стадії проектування [15]. 

Метою аеродинамічного моделювання апарату є вибір типу конструкції 

двоканального відцентрового апарату очищення з системою каналів з 

замкненими контурами для очищення димових газів від діоксиду сірки та золи 

[16, 17]. Оскільки вилучення з димових газів діоксиду сірки пов’язане з часом 

контакту частинок сорбенту з газовим середовищем, необхідно розглянути 

декілька варіантів конструкції апарату:  

1) Провести чисельний розрахунок часу перебування та довжини шляху 

для твердих частинок Ca(OH)2 та золи різного медіанного діаметру в середині 

апарату.  

2) За допомогою чисельного розрахунку моделі апарата очищення 

визначити його аеродинамічний опір. Дослідити характеристики зміни опору та 

швидкостей в зазорах між криволінійними каналами та в об’ємі апарату в 

цілому. Визначити показники витрати потоку та відсоток, що додатково 

циркулює в об’ємі криволінійних каналів. 

3) Провести аналіз отриманих результатів та обрати оптимальний варіант 

конструкції апарата, що дозволив би ефективно видаляти сірку та тверді 

частинки з димових газів. 

 

Початкові і граничні умови розрахунку чисельними методами 

Комп'ютерне моделювання аеродинамічних характеристик апаратів є 

необхідним інструментом для проектування та створення сучасних очисних 

технологічних об'єктів. Одним із можливих шляхів математичного 

моделювання фізичних процесів очищення димових газів від сірки та твердих 

частинок є використання систем автоматизованого проектування та 
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інженерного аналізу – CAD/CAE-систем (Computer Aided Engineering). У цьому 

аспекті важливими є програмні системи, які інтегруються у геометричні САПР 

(системи автоматизованого проектування), а також дають змогу досліджувати 

складні теплофізичні та аеродинамічні процеси в багатокомпонентних 

амізотропних середовищах.  

До класу таких систем належить Flow Simulation, як додатковий модуль 

інженерного аналізу, який базується на сучасних досягненнях обчислювальних 

методів та інтегрується із автоматизованою системою геометричного 

проектування SolidWorks, надаючи такі можливості: моделювання течії рідин і 

газів, управління розрахункової сіткою, використання різних фізичних моделей 

рідин і газів. 

Для аеродинамічних розрахунків використовувалась створена модель 

апарата, що відповідає реальному конструкторському виконанню апарата [4]. 

Для визначення оптимального варіанту співвідношень транзитного та 

рециркуляційного потоків розрахунок здійснювався для чотирьох варіантів 

співвідношень Кр/Ктр: 0,2; 0,3; 0,4 та 0,5 розташування каналів.  

Модель апарата складається з криволінійного каналу (Ккр), транзитного 

каналу (Ктр), рециркуляційного каналу (Кр) та каналу переходу потоку в бункер 

(Кб). 

На рис. 2.6 та 2.7 зображено геометричні розміри моделей апарата та 

каналів для чотирьох варіантів моделювання. 

З рис. 2.6 видно, що геометричні розміри каналів визначають варіант 

виконання конструкції апарата. Канал переходу потоку в бункер пропорційний 

каналу рециркуляційного потоку.  

Після створення 3D-моделі апарата у середовищі SolidWorks, 

використовуємо процес автоматизованого розрахунку аеродинаміки у апараті. 

Для початку автоматизованого розрахунку в Flow Simulation необхідно задати 

вихідні дані та початкові і граничні умови: 

1) обираємо систему одиниць вимірювання – SI; 
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а)      б) 

 
в)      г) 

 
1 – канал транзитного потоку, 2 – канал рециркуляційного потоку, 

3 – канал переходу потоку в бункер 
а) співвідношення рециркуляційного та транзитного каналу 0,2; 
б) співвідношення рециркуляційного та транзитного каналу 0,3; 
в) співвідношення рециркуляційного та транзитного каналу 0,4; 
г) співвідношення рециркуляційного та транзитного каналу 0,5 

Рисунок 2.6 – Геометричні розміри моделі апарата 
 

2) обираємо тип задачі – внутрішня (Internal ), обчислення зміни в середині 

моделі; 

3) вибираємо складові потоку в середині моделі: димові гази – NO2, SO2, 

CO2, тверді частинки Ca(OH)2 та золи; 

4) задаємо теплофізичні параметри поверхонь моделі.  Наприклад, 

коефіцієнти теплопровідності, температури зовнішнього повітря та інші 

характеристики; 

5) визначаємо точність отримуваних результатів (чим більша точність 

результатів, тим більший час та апаратний ресурс витрачається на обчислення 

моделі). 
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0,2       0,3 

 
0,4       0,5 

а – канал рециркуляційного потоку, б – канал транзитного потоку,  
в – канал переходу в бункер 

Рисунок 2.7 – Геометричні розміри каналів при різних співвідношеннях 
рециркуляційного та транзитного потоків 

 

Для моделювання течії застосовувалась фізична модель руху текучого 

середовища – рівняння Нав'є-Стокса, яке у загальній векторній формі має 

вигляд [15, 18]:  

                                                     
ϑν

ρ
ϑ

∆+−= gradpF
dt
d 1

 

де: ϑ  – вектор швидкості повітря; F  – вектор масової сили; ρ – густина 

повітря; р – тиск повітря у будь-якій точці; ν – кінематична в’язкість повітря. 

Рівняння Нав'є-Стокса описують в нестаціонарній постановці закони 

збереження маси, імпульсу та енергії цього середовища. Цими рівняннями 

модулюються турбулентні, ламінарні та перехідні течії. Для моделювання 

турбулентних течій рівняння Нав'є-Стокса усереднюють за Рейнольдсом, тобто 

використовується середній за малим масштабом часу вплив турбулентності на 

параметри потоку, а великомасштабні тимчасові зміни середніх за малим 
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масштабом часу складових газодинамічних параметрів потоку (тиску, 

швидкостей, температури) враховуються введенням відповідних похідних за 

часом. 

В результаті рівняння отримують додаткові члени – напруження за 

Рейнольдсом, а для замикання цієї системи рівнянь використовуються рівняння 

переносу кінетичної енергії турбулентності і її дисипації в рамках k-ε моделі 

турбулентності. 

Ця система рівнянь збереження маси, імпульсу та енергії нестаціонарної 

просторової течії має наступний вигляд в рамках підходу Ейлера в декартовій 

системі координат (xi, i = 1, 2, 3), що обертається з кутовою швидкістю Ω 

навколо осі, що проходить через її початок [19, 20]: 

    
( ) 0k

k
u

t x
ρ ρ∂ ∂+ =

∂ ∂      

   

( ) ( )i
i k ik

k i

u Pu u S
t x x

ρ
ρ τ

∂ ∂ ∂+ − + =
∂ ∂ ∂     

  

( ) (( ) )k k ik i k k H
k

E
E P u q u S u Q

t x
ρ

ρ τ
∂ ∂+ + + − = +

∂ ∂   
де: t – час; u – швидкість текучого середовища; ρ – густина текучого 

середовища;  

Р – тиск текучого середовища;  

i iporous igravvity irotationS S S S= + +
 

де: Si – зовнішні масові сили, що діють на одиничну масу текучого середовища; 

Siporous – вплив опору пористого тіла; Sigravity – вплив сили гравітації; Siroration – 

вплив обертання системи координат. 

Кінетична енергія турбулентності k і дисипація цієї енергії ε визначаються 

в результаті розв’язання наступних двох рівнянь [21-23]: 

( ) i
k i k

k k k k

pk ku k S
t x x x

µρ µ
σ

  ∂ ∂ ∂ ∂+ = + +  ∂ ∂ ∂ ∂    

( ) i
k i
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p ku S
t x x x ε

ε

µε ρ ε µ
σ

  ∂ ∂ ∂ ∂+ = + +  ∂ ∂ ∂ ∂    
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де: 
R i

k ij i B
j

uS P
x

τ ρε µ∂
= − +
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1 2 2( )R i
i ij i B B

j
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j i i B i
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σ ρ

∂∂ ∂ ∂= + − − = −
∂ ∂ ∂ ∂  

де: gi – складова гравітаційного прискорення в координатному напрямку xi, σB = 

0,9; CB = 1 при РВ > 0 и СВ = 0 при РВ ≤ 0; Сε1 = 1,44; Сε2 = 1,92; σk = 1,0; σε = 1,3; 
3

1
0,051f

fµ

 
= +   

  , ( )2
2 1 exp Tf R= − − . 

Вплив сил гравітації моделюється за допомогою складової Sigravity, яка 

входить до сумарної масової сили: 

igravity iS gρ= −
 

де gi – I-та складова (вздовж i-ї вісі системи координат) вектора гравітаційного 

прискорення. 

Для знаходження шуканого чисельного розв’язку задачі безперервна 

нестаціонарна математична модель фізичних процесів дискретизується як в 

просторі, так і за часом. Щоб виконати дискретизацію в просторі, вся 

розрахункова область апарата, зайнята текучим середовищем та твердими 

частками, покривається розрахунковою сіткою, грані комірок якої паралельні 

координатним площинам X, Y і Z. Для аеродинамічного розрахунку 

багатоблочна структурована сітка будувалася шляхом розбиття об’єму апаратів 

за віссю Ох – 40-ма, Оу – 70-ма, Оz – 40-ма площинами. При розрахунку 

поводження текучого середовища в обмеженої стінками моделі області 

використовується так званий метод фіктивних областей, тобто формально 

розрахункова сітка будується в паралелепіпедоподібній області, яка покриває 

модель з текучим середовищем всередині. Але розрахунки проводяться тільки в 

комірках, що потрапили в розрахункову область, тобто в простір, заповнений 

відповідно до постановки задачі поточним середовищем. Оскільки грані 

розрахункових комірок не апроксимують дотичні з текучим середовищем 
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поверхні твердих тіл, то на криволінійних ділянках апарата використали 

локальне дроблення комірок сітки близько до цих ділянок поверхні. Критерій 

дроблення комірок, пов'язаний з кривизною поверхні, склав 2, тобто вічка, що 

знаходяться біля криволінійних поверхонь обичайок циклонного 

пиловловлювача, ділилися на 2. В кінцевому результаті побудови сітки було 

отримано 669 327 комірок. 

В якості граничних умов на вході задавалися витрати повітря Qвх, м3/год, 

температура газового потоку t, °С, густина газового потоку ρ, кг/м3, динамічна 

в’язкість газового потоку µ·10-5, Па/с, а на виході задавався статичний тиск 

Pст вих, МПа. Вихідні умови до розрахунків наведено в табл. 2.1.  

 

Таблиця 2.1 – Вихідні умови до розрахунків 

Кр/Ктр Qвх, м3/год t, °С ρгазу, кг/м3 µгазу·10-5, Па·с Pст вих, Па 

0,2; 0,3; 0,4; 0,5 8000 140 1,9 1,32 101325 
 

Розташування ліній для отримання аеродинамічних характеристик 

зображено на рис. 2.8, 2.9. Лінії 1 та 2 побудовані по центру кожного з каналів. 

Площина 1 відповідає каналу транзитного потоку, площина 2 – каналу 

рециркуляційного потоку, площина 3 – каналу переходу потоку в бункер. 

 
I – канал транзитного потоку, II – канал рециркуляційного потоку, 
III – каналу переходу потоку в бункер, 13 та 14 – розрахункові лінії 

Рисунок 2.8 – Розташування ліній руху потоку в площині апарата 
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площина 1 – канал транзитного потоку, площина 2 – канал рециркуляційного 
потоку, площина 3 – канал переходу потоку в бункер, 1…12 – розрахункові 

лінії 
Рисунок 2.9 – Розташування ліній в перерізах каналів 

 

Таблиця розрахункових параметрів 

В табл. 2.2 наведені показники аеродинамічного опору (ΔР) різних 

варіантів конструкції апарата очищення. В табл. 2.3 наведені характеристики 

швидкості, тиску та витрати потоку в площинах 1,2,3. 

Таблиця 2.2 – Показники аеродинамічного опору апарата очищення 

Кр/Ктр 0,2 0,3 0,4 0,5 
ΔР, Па 935 1422 1824 1795 

 

Результати розрахунку аеродинамічних характеристик потоку у 

площинах 1, 2, 3 наведені у таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Результати аеродинамічних характеристик потоку 

у площинах 1, 2, 3 

Кр/Ктр v, м/с Р, Па Q, м3/год 

0,2 
I 23,87 102029 10124 
II 20,8 102111 2196 
III 6,6 102261 439 

0,3 
I 30,63 102276 11394 
II 20,7 102533 3334 
III 4 102731 364 

0,4 
I 35,42 102378 11350 
II 15,6 102847 3304 
III 4,6 103100 418 

0,5 
I 37,38 102096 9884,3 
II 11,2 102660 1853 
III 7,9 103027 452 

 
В табл. 2.4 наведені результати моделювання руху твердих частинок 
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Ca(OH)2 і золи в об’ємі апарата очищення. В ході моделювання задавались 

фізичні параметри твердих частинок Ca(OH)2: густина ρ = 3320 кг/м3, питома 

теплота Ср = 783 Дж/кг·K та температура матеріалу t = 413 K та золи: густина ρ 

= 2300 кг/м3, питома теплота Ср = 1000 Дж/кг·K та температура матеріалу 

t = 413 K.  

Діапазон моделювання твердих частинок складав від 5 до 50 мкм з кроком 

в 5 мкм. Для кожного діаметру моделювалось 1000 частинок та визначалось 

середнє значення довжини і часу руху в об’ємі каналів апарата в залежності від 

співвідношення Кр/Ктр.  

Таблиця 2.4 – Результати моделювання руху твердих 
частинок Ca(OH)2 і золи 

Кр/Ктр 
Ca(OH)2 

 
Зола 

τ, сек l, м τ, сек l, м 
0,2 1,8 8,7 1,9 9,4 
0,3 2 8,8 2 8,9 
0,4 4,1 12,8 4 13,6 

0,5 2,5 14,21 2,4 14,6 
 

 

2.3 Результати чисельного розрахунку аеродинамічних характеристик 

апарату 

 

Аеродинамічні показники тиску, швидкості та витрати в рециркуляційних, 

транзитних каналах та каналі переходу потоку в бункер в залежності від моделі 

виконання апарата наведені на рис. 2.10 – 2.13. 

З рис. 2.12 видно, що витрата потоку корелюється з показниками 

швидкості (рис 2.10) та чисельно дорівнює: для транзитного каналу 

10000…11400 м3/год., для рециркуляційного каналу 1140…1980 м3/год., для 

каналу переходу в бункер 360…400 м3/год. Це свідчить про циркуляцію 

1140…1980 м3/год. потоку в каналах апарату очищення, що забезпечує 

необхідний час контакту оксидів сірки з сорбентом Ca(OH)2, що складає 14…25 

% від початкової витрати димових газів на вході в апарат. 
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1 – канал транзитного потоку, 2 – канал рециркуляційного потоку,  

3 – каналу переходу потоку в бункер 
Рисунок 2.10 – Залежність значень швидкості потоку від Кр/Ктр 

Vmax = 37,38 м/с; Vmin = 3,99 м/с 
 

 

З рис. 2.10 видно, що швидкість потоку у транзитному каналі найвища і 

зростає від Кр/Ктр = 0,2 до 0,5. Швидкість потоку у рециркуляційному каналі 

складає 10…22 м/с та має спадаючий характер. Швидкість потоку в каналі 

переходу в бункер коливається в межах 5…6 м/с. Зростання швидкостей в 

каналах пов’язано із показниками витрати газу, що складають для транзитного 

каналу – 10000…11000 м3/год., для рециркуляційного – 2000…3000 м3/год. та 

для каналу переходу в бункер 350…450 м3/год. Швидкості мають спадаючий та 

зростаючий характер відповідно до площі перерізу каналу та співвідношень 

площини каналів. 

Тиск в площинах апарату зростає в напрямку руху потоку від транзитного 

каналу до каналу переходу в бункер відповідно на 100…300 Па для Кр/Ктр = 

0,2; 200…600 Па для Кр/Ктр = 0,3 та на 600…1000 Па для Кр/Ктр = 0,4 та Кр/Ктр 

= 0,5 (рис. 2.11). 
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1 – канал транзитного потоку, 2 - канал рециркуляційного потоку, 

3 – канал переходу потоку в бункер 
Рисунок 2.11 – Залежність значень тиску від співвідношення Кр/Ктр 

Pmax = 103100 Па; Pmin = 102030 Па 
 

 
 1 – канал транзитного потоку, 2 - канал рециркуляційного потоку,  

3 – канал переходу потоку в бункер 
Рисунок 2.12 – Залежність значень витрати потоку від Кр/Ктр 

Qmax = 11394 м3/год; Qmin = 364 м3/год 
 

Для визначення аеродинамічних характеристик розподілу швидкості та 

тиску в каналах сепараційної камери та в бункері апарата проводилось 

моделювання по лініям 13 та 14 (рис. 2.13 – 2.16). Лінії проведені по ширині в 
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центрі апарату. 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.13 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 13 
Vmax = 44,7 м/с; Lmax = 4,2 м; Vmin = 2,65 м/с; Lmin = 0 м 

 

На рис 2.13 зображено розподіл значень швидкості по довжині в середній 

ліній 13 апарата по каналам сепараційної камери (рис. 2.8).  

Для співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 та 0,3 розподіл 

значень швидкості по довжині має сталий зростаючий характер від 12 м/с до 

35 м/с. Для співвідношення 0,4 спостерігається підвищення швидкості від 3 м/с 

до 35 м/с в місці розділення потоку на транзитний та потік, що потрапляє до 

бункера, та спад до 27 м/с в області рециркуляційного каналу. Для Кр/Ктр = 0,5 

розподіл значень швидкості має схожий характер з Кр/Ктр = 0,2÷0,3 та 

коливається в межах 12…32 м/с. Зменшення швидкості на границі змішування 

рециркуляційного потоку пояснюється зміною перерізу каналу. Підвищення 

швидкості в місці переходу потоку в бункер пояснюється утворенням 

турбулентних вихрів та перепадом тиску. 
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1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.14 – Розподіл значень тиску по довжині лінії 13 
Pmax = 103148 Па; Lmax = 4,2 м; Pmin = 102036 Па; Lmin = 0 м 

 

На рис. 2.14 зображено розподіл значень тиску по довжині в середній лінії 

13 (рис. 2.8).  

З рисунку видно стале зниження тиску у всіх випадках виконання 

конструкції апарату. Для співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 

тиск знижується від 102260 Па до 102040 Па, для 0,3 тиск знижується від 

102750 Па до 102275 Па. При Кр/Ктр = 0,4÷0,5 спостерігається різкий спад тиску 

в області розділення потоку на транзитний та рециркуляційний від 103150 Па 

до102275…102500 Па внаслідок турбулентних вихрив. 

На рис. 2.15 зображено результати моделювання розподілу значень 

швидкості по лінії 14, що розташована в області бункера апарата (рис. 2.8).  

Початок лінії знаходиться в центрі каналу переходу в бункер, а кінець в 

центрі щілини для циркуляції потоку з бункера на вхід. Це дає змогу 

розглянути аеродинамічні показники у всьому об’ємі бункеру. 
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1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.15 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 14 
Vmax = 11,2 м/с; Lmax = 3,1 м; Vmin = 0,16 м/с; Lmin = 0 м 

 
З рисунка видно, що, починаючи з каналу переходу потоку в бункер, 

швидкість падає від 11 м/с до 0,5 м/с і коливається в межах 0,5…3 м/с. В 

області рециркуляційної щілини спостерігається невелике підвищення до 3…6 

м/с, що викликано перетоками у вхідний канал. Характер розподілу для різних 

варіантів виконання каналів практично незмінний і коливається в межах 10 %. 

Розподіл значень тиску в бункері апарата має лінійний характер для 

кожного співвідношення транзитного і рециркуляційного потоків. Для 

співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 тиск складає 102250 Па, 

для Кр/Ктр =0,3 тиск складає 102700 Па, для Кр/Ктр =0,4 тиск складає 10350 Па 

та для Кр/Ктр =0,5 тиск складає 103100 Па.  

Різниця розподілу значень тисків між різними варіантами співвідношення 

транзитного потоку до рециркуляційного потоку викликана зміною площі 

каналу переходу потоку в бункер. 

 

 



Инновационная наука, образование, производство и транспорт                                                  Книга 4 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7880-20-1 65 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.16 – Розподіл значень тиску по довжині лінії 14 
Pmax = 103125 Па; Lmax = 3,1 м; Pmin = 102242 Па; Lmin = 0 м 

 

Для дослідження процесів, що відбуваються в кожному з каналів, 

розглянемо аеродинамічні характеристики потоку вздовж вертикальних ліній 

1…3 та горизонтальних ліній 4…12 (рис.2.8). 

На рис. 2.17 – 2.22 зображено розподіл значень швидкості та тиску потоку 

у вздовж вертикальних ліній 1 – 3 (рис 2.8) рециркуляційного, транзитного та 

каналу переходу потоку в бункер. 

З рис. 2.17 видно, що розподіл значень швидкості по довжині лінії 1 (рис. 

2.9) для співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 становить 

24…26 м/с, для співвідношення Кр/Ктр = 0,3% становить 32…34 м/с, для Кр/Ктр 

= 0,4 складає 40…44 м/с та для Кр/Ктр = 0,5 тиск складає 40…46 м/с. Швидкість 

для всіх співвідношень по довжині лінії коливається в межах 5…10 %. 

Лінія 1 розташована в площині транзитного каналу, тому зі зміною моделі 

рециркуляції зменшуються його площа з 0,12 м2 до 0,075 м2, а отже зростає 

швидкість.  
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1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.17 – Розподіл значень швидкості потоку по довжині лінії 1 
Vmax = 47,7 м/с; Lmax = 0,55 м; Vmin = 11,3 м/с; Lmin = 0 м 

 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.18 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 2 
Vmax = 48,4 м/с; Lmax = 0,55 м; Vmin = 0,22 м/с; Lmin = 0 м 
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На рис 2.18 зображено розподіл значень швидкості по довжині 

вертикальної лінії 2, що побудована в центрі рециркуляційного каналу 

(рис. 2.9).  

Найвища швидкість потоку вздовж лінії спостерігається у співвідношення 

рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,3 та становить 23…24 м/с. Практично 

однаковою є швидкість у співвідношення Кр/Ктр = 0,2, що складає 22…23 м/с. 

Характер розподілу значень швидкості  для співвідношення Кр/Ктр = 0,4 та 

Кр/Ктр = 0,5 однаковий, значення коливаються в межах 10…20 м/с та 5…15 м/с 

відповідно. 

Зниження швидкості від співвідношення від Кр/Ктр = 0,2 до 0,5 спричинено 

зменшенням площі перерізу рециркуляційного каналу та має обернений 

характер розподілу лінії 1, за виключенням Кр/Ктр = 0,3. 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.19 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 3 
Vmax = 14,8 м/с; Lmax = 0,55 м; Vmin = 0,25 м/с; Lmin = 0 м 

 

На рисунку 2.19 зображено розподіл значень швидкості по лінії 3, що 

побудована в центрі каналу переходу потоку в бункер (рис. 2.9).  
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З графіка видно, що криві для співвідношення рециркуляції до транзиту 

Кр/Ктр = 0,2…0,3 та 0,4…0,5 мають одинакові характери розподілу. Розподіл 

значень швидкості для співвідношення Кр/Ктр = 0,2 починається з 8 м/с та 

спадає до швидкості 2 м/с. Розподіл значень Кр/Ктр = 0,3 має схожий характер і 

коливається в межах 1…8 м/с. Співвідношення Кр/Ктр = 0,4 має менш 

стабільний характер розподілу швидкості та знижується в центрі лінії з 2 до 

0,25 м/с та зростає вкінці до 7 м/с. Для Кр/Ктр = 0,5 характерний спад швидкості 

в середині лінії з 12 м/с до 2 м/с та підйом до 12…13 м/с. 

Нестабільний розподіл швидкості по довжині лінії пояснюється 

інтенсивними турбулентними вихорами, що утворюються на межі переходу 

потоку з каналів в бункер. 

 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.20 – Розподіл значень тиску по довжині лінії 1 
Pmax = 102419 Па; Lmax = 0,55 м; Pmin = 102048 Па; Lmin = 0 м 

 

На рис. 2.20 зображено розподіл значень тиску по довжині лінії 1 (рис. 

2.9). Для співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2…0,4 видно 

сталий характер розподілу. Для випадку відношення Кр/Ктр = 0,2 тиск має 
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найнижче значення і складає 102050 Па, для Кр/Ктр = 0,3 – 102300 Па та для 

Кр/Ктр = 0,4 коливається в межах 102350…102400 Па. У випадку Кр/Ктр = 0,5 в 

середині лінії спостерігається спад на 100 Па з 102200 Па до 102100 Па. 

 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.21 – Розподіл значень тиску по довжині лінії 2 
Pmax = 102852 Па; Lmax = 0,55 м; Pmin = 102100 Па; Lmin = 0 м 

 

З рис. 2.21 видно, що розподіл по лінії 2 для всіх випадків співвідношення 

рециркуляції до транзиту Кр/Ктр незмінний по довжині лінії 2. Для Кр/Ктр = 0,2 

розподіл складає 102100…102150 Па, для Кр/Ктр = 0,3 розподіл складає 

102530…102550 Па, для Кр/Ктр = 0,4 розподіл значень тиску максимальний і 

становить 102850 Па, співвідношення Кр/Ктр = 0,5 розташоване між другим та 

четвертим типом моделі та складає 102600…102700 Па. 

На рис. 2.22 зображено розподіл значень тиску для лінії 3, що розташована 

в центрі каналу переходу в бункер (рис. 2.9).  

Даний розподіл значень складає вищі на 200…300 Па показники тиску ніж 

в рециркуляційному та транзитному каналах та має схожий характер з лінією 1. 
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1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2;, 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.22 – Розподіл значень тиску по довжині лінії 3 
Pmax = 103108 Па; Lmax = 0,55 м; Pmin = 102242 Па; Lmin = 0 м 

 

Для співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 розподіл 

значень тиску складає 102250…102400 Па, для Кр/Ктр = 0,3 розподіл складає 

102600…102800 Па, для Кр/Ктр = 0,4 розподіл значень тиску найвищий та 

складає 102700…103000 Па та для співвідношення Кр/Ктр = 0,5 становить 

102350…102500 Па. 

На рис. 2.23 – 2.28 зображено розподіл значень швидкості та тиску в 

горизонтальних лініях 4–6 (рис. 2.9) рециркуляційного, транзитного та каналу 

переходу потоку в бункер. 

На рис 2.23 зображено розподіл значень швидкості по довжині 

горизонтальної лінії 4, що розташована в транзитному каналі (рис. 2.9). 

Спостерігається підвищення розподілу швидкості в порядку зростання 

співвідношень рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2…0,5. Для співвідношення 

Кр/Ктр = 0,2 швидкість складає 25 м/с, для Кр/Ктр = 0,3 швидкість складає 34 

м/с, для Кр/Ктр = 0,4 складає 38…40 м/с та для Кр/Ктр = 0,5 швидкість 

коливається в межах 40…48 м/с. У всіх випадках, починаючи з центру лінії, 
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1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.23 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 4 
Vmax = 48,1 м/с; Lmax = 0,218 м; Vmin = 0,002 м/с; Lmin = 0 м 

 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.24 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 5 
Vmax = 48 м/с; Lmax = 0,218 м; Vmin = 0,005 м/с; Lmin = 0 м 
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видно зниження швидкості практично до 0 м/с, що пов’язано з пристінним 

ламінарним шаром. 

На рис 2.24 зображено розподіл значень швидкості по довжині 

горизонтальної лінії 5, що розташована в рециркуляційному каналі (рис. 2.9). 

З рис 2.24 видно, що розподіл значень швидкості для співвідношення 

рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 та 0,5 аналогічний розподілу лінії 4 та 

коливається в межах 25…26 м/с та 40…48 м/с відповідно. В центрі лінії 

спостерігається характерний спад швидкості до 0 м/с. Схожий розподіл у 

співвідношення Кр/Ктр = 0,3 та 0,4, де спостерігається підйом швидкості від 0 

до 34…42 м/с в центрі та подальший сталий характер. Для першого випадку 

розподіл значень швидкості становить 0…34 м/с, для другого випадку розподіл 

значень швидкості становить 0…42 м/с. 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.25 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 6 
Vmax = 47,1 м/с; Lmax = 0,218 м; Vmin = 0,027 м/с; Lmin = 0 м 

 

На рис. 2.25 зображено розподіл значень швидкості для лінії 6, що 

побудована в каналі переходу потоку в бункер (рис. 2.9).  

Характер розподілу значень швидкості схожий з розподілом по лінії 4. Для 
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співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 розподіл значень 

швидкості складає 23…26 м/с, для співвідношення Кр/Ктр = 0,3 розподіл 

значень складає 34…35м/с, для Кр/Ктр = 0,4 складає 37…42 м/с та для Кр/Ктр = 

0,5 розподіл значень становить 40…47 м/с.  

Аналогічно лінії 4 на рис. 2.24 спостерігається спад розподілу значень 

швидкості до 0 м/с починаючи з 0,12 м по довжині лінії, що пов’язано з 

пристінним ламінарним шаром. 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.26 – Розподіл значень тиску по довжині лінії 4 
Pmax = 102438 Па; Lmax = 0,218 м; Pmin = 101908 Па; Lmin = 0 м 

 

На рис. 2.26 зображено розподіл значень тиску по довжині лінії 4, що 

розташована в площині транзитного каналу (рис. 2.9).  

Співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 має найменші 

показники тиску, що становлять 101900…102000 Па. Для співвідношення 

Кр/Ктр = 0,3 розподіл значень тиску складає 102100…102250 Па, для Кр/Ктр = 

0,4 розподіл значень тиску складає 102250…102400 Па. Співвідношення Кр/Ктр 

= 0,5 має схожий розподіл з 0,2 та становить 102000…102100 Па.  

Починаючи з центру лінії 4 розподіл значень тиску для співвідношення 



Инновационная наука, образование, производство и транспорт                                                  Книга 4 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7880-20-1 74 

Кр/Ктр = 0,5 зменшується до 102100 Па та приймає однаковий розподіл із 

співвідношенням 0,2. 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.27 – Розподіл значень тиску по довжині лінії 5 
Pmax = 102400 Па; Lmax = 0,218 м; Pmin = 101912 Па; Lmin = 0 м 

 

На рис. 2.27 зображено розподіл значень тиску по довжині лінії 5, що 

змодельована в площині рециркуляційного каналу (рис. 2.9). Характер 

розподілу значень тиску корелюється з показниками розподілу для лінії 4. 

Відмінністю є спад значень тиску для співвідношення рециркуляції до 

транзиту Кр/Ктр = 0,3…0,4 з центру лінії від 102300 Па до 102100 Па та від 

102400 Па до 102200 Па відповідно. 

Для співвідношення Кр/Ктр = 0,2 розподіл значень тиску становить 

101900…102050 Па, для співвідношення Кр/Ктр = 0,3 – 102300…102100 Па, для 

Кр/Ктр = 0,4 розподіл становить 102400…102200 Па та для співвідношення 

Кр/Ктр = 0,5 складає 102100…102000 Па. 

На рис. 2.28 зображено розподіл значень тиску по довжині лінії 6, що 

розташована в площині каналу переходу потоку в бункер (рис. 2.9). Характер 

розподілу значень корелюється з показниками ліній 4 та 5. 
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1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.28 – Розподіл значень тиску по довжині лінії 6 
Pmax = 102418 Па; Lmax = 0,218 м; Pmin = 101923 Па; Lmin = 0 м 

 

Для випадку співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 

розподіл значень тиску складає 101900…102050 Па, для випадку Кр/Ктр = 0,3 

розподіл значень становить 102150…102300 Па, для випадку Кр/Ктр = 0,4 

розподіл становить 102300…102400 Па. Розподіл значень швидкості для 

співвідношення Кр/Ктр = 0,5 знаходиться між випадками 0,2 і 0,3 та становить 

102000…102150 Па. 

На рис. 2.29 – 2.32 зображено розподіл значень швидкості та тиску в 

горизонтальних лініях 7–9, розташованих в центрі рециркуляційного, 

транзитного та каналу переходу потоку в бункер. 

На рис. 2.29 зображено розподіл значень швидкості по лінії 7, що 

розміщена горизонтально в центрі транзитного каналу (рис. 2.9). 

Із рис. 2.29 видно, що найвищі показники швидкості знаходяться у 

співвідношенні рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2. Спостерігається 

зниження розподілу значень швидкості від співвідношення 0,2 до 0,5.  

 



Инновационная наука, образование, производство и транспорт                                                  Книга 4 Часть 1 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7880-20-1 76 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.29 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 7 
Vmax = 22,4 м/с; Lmax = 0,134 м; Vmin = 4 м/с; Lmin = 0 м 

 

Для випадку Кр/Ктр = 0,2 розподіл значень швидкості коливається в межах 

14…20 м/с, для випадку Кр/Ктр = 0,3 розподіл значень коливається від 10 до 23 

м/с, для випадку Кр/Ктр = 0,4 розподіл становить 9…22 м/с. Розподіл значень 

швидкості для співвідношення Кр/Ктр = 0,5 має спадаючий характер на початку 

лінії та зростає до максимального в кінці, де швидкість для всіх випадків 

зрівнюється і становить 20…22 м/с. 

На рис. 2.30 зображено значень розподіл швидкості по лінії 8, що 

розміщена горизонтально в центрі рециркуляційного каналу (рис. 2.9). 

При співвідношенні рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 лінія має сталий 

характер розподілу швидкості по всій довжині та становить 20…22 м/с. При 

співвідношенні Кр/Ктр = 0,3 лінія  має зростаючий характер розподілу від 14 м/с 

до 27 м/с. При співвідношенні Кр/Ктр = 0,4 спостерігається рівномірне 

зростання значення швидкості від 2,5 м/с до 6 м/с. Для співвідношення Кр/Ктр = 

0,5 спостерігається спад швидкості на початку довжини лінії до 3 м/с та 

подальше зростання до 10 м/с. 
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1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.30 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 8 
Vmax = 27,5 м/с; Lmax = 0,134 м; Vmin = 1,9 м/с; Lmin = 0 м 

 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.31 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 9 
Vmax = 28,4 м/с; Lmax = 0,134 м; Vmin = 8,4 м/с; Lmin = 0 м 
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Зростання значення швидкості на початку лінії характерне для співвідношення 

Кр/Ктр = 0,3 та 0,5, спад для співвідношення Кр/Ктр = 0,2 та 0,4. 

На рис. 2.31 зображено розподіл значень швидкості по лінії 9, що 

розміщена горизонтально в центрі каналу переходу потоку в бункер (рис. 2.9). 

Характер розподілу значень швидкості по довжині лінії 9 для 

співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 відрізняється від 

характеру розподілу співвідношення Кр/Ктр = 0,3…0,5 та спадає від 24 м/с до 12 

м/с. Співвідношення Кр/Ктр = 0,3…0,5 мають зростаючий характер розподілу 

значень швидкості та становлять для випадку 0,3 – 15…28 м/с, для випадку 

Кр/Ктр = 0,4 – 8…24 м/с та для випадку Кр/Ктр = 0,5 складає 9…24 м/с. 

 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.32 – Розподіл значень тиску по довжині лінії 7 
Pmax = 102854 Па; Lmax = 0,134 м; Pmin = 101758 Па; Lmin = 0 м 

 

На рис. 2.32 представлено характер розподілу значень тиску по довжині 

лінії 7, що розташована горизонтально в центрі транзитного каналу (рис. 2.9). У 

всіх випадках моделювання апарата розподіл є сталим по довжині лінії 7. 

Для співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 розподіл 
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значень тиску становить 102130 Па, для співвідношення Кр/Ктр = 0,3 становить 

102550 Па, для співвідношення Кр/Ктр = 0,4 розподіл складає 102850 Па. 

Розподіл значень тиску для співвідношення Кр/Ктр = 0,5 розташований між 

0,3та 0,4 і становить 102650 Па. 

В ході моделювання аеродинамічних характеристик по довжині ліній 7-12 

(рис. 2.9) було виявлено незмінний характер розподілу тиску. Це свідчить, що 

зміна співвідношення Кр/Ктр не впливає на характер розподілу тиску в цих 

площинах. 

На рис. 2.33 – 2.35 зображено розподіл значень швидкості в 

горизонтальних лініях 10–12 (рис. 2.9), розташованих в рециркуляційному, 

транзитному каналах та каналі переходу потоку в бункер. 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.33 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 10 
Vmax = 9,8 м/с; Lmax = 0,134 м; Vmin = 0,89 м/с; Lmin = 0 м 

 

З рис. 2.33 видно, що характер розподілу значень швидкості для 

співвідношень рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2…0,4 схожий та спадає до 

центру лінії і має невеликий підйом в кінці, для Кр/Ктр = 0,5 характер розподілу 
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зростаючий. 

Для співвідношення Кр/Ктр = 0,2 розподіл значень швидкості коливається в 

межах 1,5…4 м/с, для співвідношення Кр/Ктр = 0,3 характер розподілу 

незмінний і становить 2 м/с, для співвідношення Кр/Ктр = 0,4 коливається в 

межах 1…10 м/с. Розподіл значень швидкості для Кр/Ктр = 0,5 зростає від 2 м/с 

до 8 м/с та має невеликий спад до швидкості 6 м/с. 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.34 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 11 
Vmax = 9,6 м/с; Lmax = 0,134 м; Vmin = 0,4 м/с; Lmin = 0 м 

 

На рис. 2.34 зображено характер розподілу значень швидкості по лінії 11, 

що розміщена вертикально в площині рециркуляційного каналу (рис. 2.9). З 

рисунка видно, що розподіл значень швидкості по лінії 11 має схожий характер 

з розподілом по лінії 10. 

Для співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 розподіл 

значень швидкості знижується від 3 м/с до 1 м/с. Для співвідношення Кр/Ктр = 

0,3 характер розподілу значень майже незмінний по довжині лінії і коливається 

в межах 1…2 м/с. Для співвідношення Кр/Ктр = 0,4 швидкість знижуються від 
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10 м/с до 2 м/с в центрі лінії та зростає до 3 м/с на кінці. Розподіл значень 

швидкості для співвідношення Кр/Ктр = 0,5 має найвищі показники і 

коливається в межах 5…7 м/с. 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

Рисунок 2.35 – Розподіл значень швидкості по довжині лінії 12 
Vmax = 15,2 м/с; Lmax = 0,134 м; Vmin = 0,3 м/с; Lmin = 0 м 

 

На рис. 2.35 зображено характер розподілу значень швидкості по лінії 12, 

що розміщена вертикально в площині каналу переходу потоку в бункер 

(рис. 2.9). 

Розподіл значень швидкості для співвідношення рециркуляції до транзиту 

Кр/Ктр = 0,2 має спадаючий характер і становить 3…13 м/с, для Кр/Ктр = 0,3 

спадає від 14 м/с до 0,5 м/с, для співвідношення Кр/Ктр = 0,4 розподіл значень 

швидкості коливається в межах 1…10 м/с. При співвідношенні Кр/Ктр = 0,5 

лінія має схожий характер розподілу значень швидкості зі співвідношенням 

Кр/Ктр = 0,4 та коливається в межах 0,3…15 м/с. 

Із проведеного аналізу результатів моделювання аеродинаміки течії потоку 

у площинах та вздовж ліній рециркуляційного, транзитного каналів та каналу 

переходу потоку в бункер можна зробити висновок, що варіант співвідношення 
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каналів Кр/Ктр впливає на характер аеродинамічних властивостей потоку та 

руху твердих частинок СaO та золи в об’ємі апарата. 

 

 

2.4 Результати чисельного розрахунку міграції твердих частинок в 
системі каналів з замкненими контурами 

 

Для визначення ефективності десульфуризації димових газів та 

золовловлювання проводилось моделювання залежностей часу перебування, 

кількості обертів та довжини руху частинок в залежності від їх медіанного 

діаметру (для 5…50 мкм). 

Чисельне моделювання міграції твердих частинок Ca(OH)2 та золи 

проводились для чотирьох варіантів співвідношення рециркуляційного каналу 

до транзитного Кр/Ктр.  

На рис. 2.36 та 2.37 зображено результати моделювання довжини руху, 

кількості обертів та часу перебування частинок Ca(OH)2 в об’ємі каналів 

апарата. В якості одного оберту в каналах апарата виступає лінія 13 (рис. 2.8), 

побудована в центрі камери сепарації для кожного з випадків співвідношень, 

довжина якої складає 3,35 м. Рух потоку здійснюється по траєкторії: 

криволінійний канал – транзитний канал – рециркуляційний канал. 

З рис. 2.36 видно, що розподіл довжини руху частинок в залежності від їх 

діаметру має різний характер.  

У випадку співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 

спостерігається зниження довжини руху від 12 до 5 м. При співвідношенні 

Кр/Ктр = 0,3 лінія має такий же характер розподілу значень як при Кр/Ктр = 0,2 

та коливається в межах 6…13 м (2…3 об.). При співвідношенні Кр/Ктр = 0,4 

лінія займає середнє значення та зростає по довжині руху і коливається в межах 

10…15 м (3…5 об.). Довжина руху частинок займає найвище значення для 

варіанту моделювання апарата Кр/Ктр = 0,5 та складає 18…20 м. для діаметру 

25…30 мкм. 
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1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

lmax = 21,4 м; nmax = 6,4 об.; dmax = 50 мкм; lmin = 5,1 м; nmin = 1,5 об.; dmin = 5 мкм 
Рисунок 2.36 – Залежність значень довжини руху та кількості обертів від 

медіанного діаметра частинок Ca(OH)2 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

tmax = 6,4 сек; dmax = 50 мкм; tmin = 0,6 сек; dmin = 5 мкм 
Рисунок 2.37 – Залежність часу перебування від медіанного діаметра 

частинок Ca(OH)2 в каналах апарату  
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Підвищення довжини руху частинок в апараті зі зміною варіанту 

співвідношень від Кр/Ктр = 0,2 до 0,5 пояснюється збільшенням об’єму 

рециркуляційного потоку, а отже і кількості обертів, що здійснюють часточки в 

апарату. 

На рис. 2.37 зображено час руху частинок Ca(OH)2 змінного медіанного 

діаметру для різного варіанту співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр. 

Для найбільш ефективного вилучення оксидів сірки з димових газів 

необхідно забезпечити максимальний час перебування частинок Ca(OH)2 в 

об’ємі апарату. 

З рис 2.37 видно, що найменше значення часу руху частинок для 

співвідношення Кр/Ктр = 0,2, яке становить 0,6…2 секунди. Схожий за 

характером розподіл для співвідношення Кр/Ктр = 0,3 де час руху коливається в 

межах 0,6…2,5 секунд. Найвищі показники часу перебування частинок в 

апараті спостерігається для співвідношення Кр/Ктр = 0,4, та досягають 6 секунд. 

Для співвідношення Кр/Ктр = 0,5 час руху частинок дещо знижується і 

становить 0,6…4 секунди. 

У всіх випадках моделювання апарату очищення спостерігається 

підвищення часу руху в каналах частинок діаметром 25…30 мкм. Це 

спричинено швидким винесенням дрібних частинок (< 20 мкм) з сепараційної 

камери у вихідний патрубок та вилученням крупних частинок (> 35 мкм) в 

бункер, де процес десульфуризації припиняється за відсутності циркуляції 

потоку димових газів. 

За результатами моделювання виявлено, що найвищий час перебування 

частинок в апараті спостерігається для співвідношення Кр/Ктр = 0,4. Модель 

апарату зі співвідношенням Кр/Ктр = 0,4 складає найкращий варіант конструкції 

з точки зору ефективності зв’язування оксидів сірки вапном, що безпосередньо 

залежить від часу контакту. 

На рис. 2.38 та 2.39 зображено результати моделювання довжини руху, 

кількості обертів та часу перебування частинок золи в об’ємі каналів апарата. 

Обчислення кількості обертів частинок золи в апараті визначається 
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аналогічним чином, як і для Ca(OH)2. 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2;, 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

lmax = 21,5 м; nmax = 6,4 об.; dmax = 50 мкм; lmin = 5,9 м; nmin = 1,8 об.; dmin = 5 мкм 
Рисунок 2.38 – Залежність довжини руху та кількості обертів від 

медіанного діаметра частинок золи 
 

Залежність довжини руху твердих частинок золи від медіанного діаметру 

має схожий характер розподілу з частинками Ca(OH)2.  

З рис 2.38 видно, що співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 

0,2…0,3 та 0,4…0,5 мають схожий характер розподілу. Для співвідношення 

Кр/Ктр = 0,2 спостерігається спад від 11 м до 7 м (2 об.), для співвідношення 

Кр/Ктр = 0,3 спостерігається зниження довжини руху частинок від 10,5 м до 

5,5 м. 

У співвідношення Кр/Ктр = 0,4 спостерігається середні показники кількості 

обертів в сепараційній камері та відповідно довжини руху частинок, що 

коливаються в межах 10…17 м (2…5 об.). Для частинок медіанним діаметром 

< 10 мкм та > 35 мкм відбувається зниження довжини руху.  

Розподіл довжини руху частинок для співвідношення Кр/Ктр = 0,5 носить 

схожий характер та коливається в межах 8…18 м (2…5,5 об.). Для частинок 
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медіанним діаметром 5÷25 мкм спостерігається підвищення довжини руху з 7 м 

до 18 м, для частинок 25…50 мкм зниження від 18 м до 6 м. 

Різницю в показниках значень розподілу для співвідношень Кр/Ктр = 

0,4…0,5 можна пояснити різкими турбулентними вихрами та похибкою 

системами комп’ютерного моделювання твердих частинок в об’ємі апарата. 

 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 2 – співвідношення 

рециркуляції до транзиту 0,3; 3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

tmax = 5,8 сек; dmax = 50 мкм; tmin = 0,6 сек; dmin = 5 мкм 
Рисунок 2.39 – Залежність значень часу руху від медіанного діаметра 

частинок золи 
 

На рис. 2.39 зображено значення часу руху частинок золи для різного 

варіанту співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр.  

Для співвідношення Кр/Ктр = 0,2 крива розподілу значень часу зростає до 

2,5 секунд для діапазону частинок 5…35 мкм та понижується до 1 секунди при 

50 мкм. Для співвідношення Кр/Ктр = 0,3 спостерігається зростання кривої 

розподілу значень часу руху частинок до 3 секунди від 5 до 30 мкм та зниження 

до 0,6 секунд для частинок 35…50 мкм. Співвідношення Кр/Ктр = 0,4 має 

найвищі показники значень часу руху, що зростають від 0,6 секунд для 5 мкм 

до 5,5 секунд для 25…50 мкм. Характер розподілу значень для співвідношенні 
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Кр/Ктр = 0,5 схожий з 0,2…0,3 та коливається в межах 0,6…3 секунди. 

Як і в випадку моделювання частинок Ca(OH)2, характер кривої розподілу 

значень часу руху частинок золи має виражене зростання для d50 = 25…30 мкм, 

що спричинено швидким винесенням дрібних частинок (< 20 мкм) з 

сепараційної камери у вихідний патрубок та вилученням крупних частинок (> 

35 мкм) в бункер. 

 

 

Висновки  

 

Проведені чисельні розрахунки системи пилоочищення з каналами із 

замкненими контурами дозволили визначити досяжні основні характеристики 

процесу очищення димових газів, серед яких: час перебування частинки в 

апараті очищення – близько 4 секунд, аеродинамічний опір – до 2 кПа, 

загальний коефіцієнт виносу золи із системи очищення – 1 %. 
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ГЛАВА 3.  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫБОРА ПРОЦЕССОВ 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИБОРУ ПРОЦЕСІВ ЗНЕШКОДЖЕННЯ 

ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ 
INTELLIGENT SYSTEM FOR SELECTION OF DISPOSAL PROCESSES 

 
 

3.1 Розробка бази даних по процесах очищення газових викидів 

 

Невід’ємною складовою будь-якого технологічного процесу є процеси 

знешкодження шкідливих відходів. Такі процеси також можуть 

супроводжуватись уловлюванням цінних компонентів та одержанням з них 

товарних продуктів. Однак головне їх призначення - очищення газових відходів 

та стічних вод перед викидом їх у навколишнє середовище. У великих містах 

актуальною проблемою стає сміттєспалювання побутових відходів. Крім 

великих промислових підприємств, малі та середні переробні підприємства 

також вносять свій внесок у забруднення навколишнього середовища. Спектр 

забруднювачів у відходах таких підприємств може бути значно ширшим. На 

таких підприємствах відбувається спалювання не тільки традиційних видів 

палива (зазвичай дуже низької якості), але і різноманітних відходів 

виробництва, побутового сміття. Шкідливі викиди, а саме пил, зола, NOx, SO2, 

CO2, HCl, містяться в димових газах спалювання в значних кількостях у 

залежності від типу пальних відходів. Для малих підприємств характерними є 

малі потоки газів, що викидаються. Тому необхідне повне очищення димових 

газів як від твердих часток, так і від токсичних оксидів азоту, сірки, вуглецю. 

Концентрація шкідливих речовин, що викидаються, залежить від виду палива, 

хімічного складу сміття, що спалюється, і конструкцій топок. Склад пилу, що 

викидається, у значній мірі залежить від організації процесу спалювання 

(спалювання в нерухомому шарі, спалювання в киплячому шарі, спалювання в 

циркулюючому шарі). Для досягнення високої ефективності знешкодження 

шкідливих викидів особливого значення набуває правильний вибір методів 
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очищення димових газів. Крім того, необхідно використовувати такі методи 

очищення, після яких не утворяться нові відходи або токсичні речовини. 

Ефективність знешкодження відходів головним чином залежить від вибору 

методів очищення, бажано таких, які в свою чергу не утворюють нові шкідливі 

речовини [1, 2]. Процеси очищення від будь-яких забруднювачів, повинні в 

водночас задовольняти санітарним нормам та бути економічно ефективними, 

що означає мінімізацію капітальних та експлуатаційних витрат. Тому створення 

сучасних технологій, що забезпечують зменшення викидів порівняно із 

існуючими, та розробка еко ефективних методів очищення є одним з важливих 

викликів сьогодення задля сталого розвитку України. 

Задача підвищення ефективності процесів очищення газових викидів 

завжди була й залишається дуже актуальною. Рішення цієї задачі можливо ще 

на етапі проектування або модернізації різноманітних виробництв, що мають 

значні шкідливі викиди. Для кращого вибору процесів газоочищення 

пропонується розробити інтелектуальну програмну систему, яка стане 

моделюючим засобом для проектувальників та технологів. Система буде 

розроблена по результатах аналізу всіх існуючих методів очищення газів від 

найпоширеніших забруднювачів, після зібрання всіх доступних даних по цих 

процесах та інформації про можливість й умови їх застосування. Для 

розглянутих процесів очищення будуть зібрані та розроблені математичні 

моделі та програмні процедури для їх розрахунку. Результати досліджень 

процесу на математичній моделі мають бути використані для визначення 

оптимальних умов проведення процесів очищення та зменшення економічних 

витрат при їх реалізації. 

Крім того, результати комп’ютерних досліджень на основі такої системи 

допоможуть обґрунтувати вибір варіанту проекту із мінімальним екологічним 

впливом на оточуюче середовище. Обраний варіант має відповідати як 

потребам ринку, так і принципам сталого розвитку [8]. 

В процесі розробки схем очищення викидних газів хімічних та інших 

виробництв виникає потреба в прийнятті складних технічних рішень. Від того, 
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наскільки вони будуть обґрунтованими, залежить екологічна і економічна 

ефективність створюваного об'єкта. З цією метою була розроблена система 

підтримки прийняття рішень для моделювання, оптимізації й проектування 

процесів та схем очищення газових викидів хімічних виробництв [1, 24, 25]. 

Методи прийняття рішень для даної системи були обрані на основі аналізу 

проблемної області та відповідних їй задач прийняття рішень. Розглянемо 

формування системи та її використання на прикладах вибору методів очищення 

викидних газів від NOx й SO2 [1, 5, 26, 27]. 

 

Очищення газів, що відходять, від оксидів сірки 

У газах, що відходять, сірка присутня в основному у виді діоксиду SO2. 

Запропоновано більше тисячі способів очищення газів, що відходять, від 

діоксиду сірки, що зумовлено її високою хімічною активністю. Згідно 

агрегатному стану фаз, в яких протікає зв'язування SO2, способи очищення 

газів, що відходять, класифікують на "мокрі" та "сухі". Крім того, в залежності 

від можливості повторного використання реагенту розрізнюють регенеративні 

та нерегенеративні процеси. 

Найбільш відомі і випробувані методи очищення газів від SO2 можна 

розділити на чотири основні групи: аміачні; сорбційні; каталітичні; 

нетрадиційні. 

Аміачні методи відносяться до класу хімічних і широко поширені в 

хімічній промисловості. Вони досить ефективні, дозволяють, крім очищення, 

отримати добрива (сульфат і гідросульфат амонію) і висококонцентрований 

діоксид сірки. Основним недоліком аміачних способів є складність регенерації 

розчинів, громіздкість, великі енергозатрати на очищення. Ступінь очищення 

звичайно не перевищує 90%. 

Сорбційні та нейтралізаційні методи відносяться відповідно до класу 

адсорбційних та абсорбційних методів. Вони засновані на поглинанні діоксиду 

сірки різними рідкими і твердими сорбентами з утворенням сульфітів та 

сульфатів. Однак, ці продукти знаходять обмежений попит в інших галузях 
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промисловості. До переваг сорбційних методів відносяться відносна простота 

реалізації і надійність. Однак при концентрації діоксиду сірки в газі, меншій за 

0,3 %, отримання товарного продукту утруднюється із-за паралельно 

протікаючого процесу окислення гідросульфіту натрію в рідкій фазі. Для 

очищення газів при високих температурах використовується суміш карбонатів 

лужних металів. До недоліків цих методів також треба віднести їх громіздкість, 

нетехнологічність і значні витрати на їх реалізацію. Недоліки абсорбційних 

методів очищення від діоксиду сірки привели до розробки процесів, заснованих 

на використанні твердих хемосорбентів. Сухі процеси очищення газів від 

діоксиду сірки забезпечують можливість реалізації обробки газів при 

підвищених температурах без зволоження потоків, що очищаються, дозволяють 

знизити експлуатаційні витрати, спрощують технологію газоочистки і 

скорочують капітальні витрати на проведення процесу. Однак ці методи 

вимагають значних витрат тепла на регенерацію і додаткових витрат на 

виготовлення апаратури зі спеціальних матеріалів. 

Каталітичні методи базуються на каталітичному окисленні діоксиду сірки 

з отриманням розбавленої сірчаної кислоти. Даний метод, частіше всього, 

використовується як рекупераційний при значному вмісті в газі діоксиду сірки. 

До нетрадиційних методів потрібно віднести методи радіаційно-хімічного 

видалення діоксиду сірки, метод фільтрації бетоном, керамікою, карбамідний 

метод. 

Технологічні параметри перерахованих методів є основою розробленої 

бази даних по методах очищення газів від оксидів сірки. База даних розроблена 

у системі Excel. 

 

Очищення газів, що відходять, від оксидів азоту  

Гази, що відходять, які містять оксиди азоту, можуть бути умовно 

розділені на чотири групи. До першої групи можна віднести концентровані 

гази. Вони містять від 0,5 до 0,6 і вище мольних часток оксидів азоту та 

служать сировиною для виробництва азотної кислоти. Друга група газів – гази 
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хімічної промисловості (або вихлопні), товарне отримання з яких оксидів азоту 

менш доцільне. Вміст оксидів азоту в таких газах знаходиться в межах 0,1…0,5 

мольних часток. Інтенсифікуючи процеси очищення, можна зменшити вміст 

оксидів азоту у вихлопних газах до 0,07…0,15 мольних часток. Третя група 

газів, що містять оксиди азоту, включає численні димові гази 

теплоелектростанцій і різних промислових підприємств. Особливістю всіх цих 

газів є високий вміст кисню в суміші з оксидами азоту і продуктами горіння, а 

також різна міра окислення NO2:NOx. Крім того, димові гази містять значні 

кількості оксиду сірки. До четвертої групи відносяться гази термічної 

переробки палива, що прямують на подальшу переробку. Ці гази в якості 

домішки містять газоподібні органічні сполуки і тому вибухонебезпечні.  

Найбільш відомі і випробувані методи очищення газів від NOx можна 

розділити на такі основні групи: сорбційні (нейтралізаційні) методи; методи 

каталітичного селективного відновлення; окислювальні некаталітичні методи; 

нетрадиційні методи. 

До сорбційних методів відносяться абсорбційні та адсорбційні методи 

нейтралізації оксидів азоту. Абсорбцію ведуть водою, лугами або іншими 

рідкими селективними вбирачами. При адсорбційному поглинанні оксидів 

азоту раціональним є переведення слабкокислих компонентів нітрозних газів в 

оксиди більш високих ступенем окислення. Хемосорбційне очищення газів, що 

відходять, від оксидів азоту може бути організоване на основі різних твердих 

адсорбентів, здатних вступати в хімічну взаємодію з компонентами, що 

видаляються. Приклади технологічної організації сорбційного очищення газів, 

що відходять, від оксидів азоту приведено у розділі 1. 

Для очищення викидних газів від оксидів азоту застосовують 

високотемпературне каталітичне відновлення, селективне каталітичне 

відновлення і розкладання гетерогенними відновниками. Процес 

високотемпературного відновлення газами-відновниками відбувається на 

поверхні каталізаторів, в якості яких використовуються різні метали. 

Відновниками є метан, природний газ, коксовий газ, оксид вуглеводу, водень, 
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азотно-воднева суміш. Ефективність даного методу залежить передусім від 

активності каталізатору, що використовується.  

Селективне каталітичне відновлення ґрунтується на реакції відновлення 

оксидів азоту аміаком на поверхні гетерогенного каталізатору в присутності 

кисню. Даний метод застосовується насамперед для топкових газів в умовах 

повного згоряння палива. Вміст кисню в таких газах більший за 1% і газ, що 

відходить, зазнає хімічної реакції в окислювальних умовах. При мольному 

співвідношенні NH3:NOx = 1:1 відновлюється до 90% оксидів азоту.  

До окислювальних методів відносяться методи на основі аміаку. Аміак 

реагує переважно з NOx і майже не взаємодіє з іншими компонентами газового 

потоку. З практичної точки зору найбільш важно встановити місце введення 

аміаку в газовий потік, щоб забезпечити максимально швидке змішування 

аміаку в оптимальному температурному інтервалі, співпадаючому зі 

стаціонарним режимом топки. Для цього необхідно мати профіль розподілу 

температури по потоку при різних потужностях завантаження палива. При 

правильному виборі температурної області для протікання реакції достатнє 

співвідношення NH3:NOx = 0,2:0,3; при вмісті оксидів азоту в кількості,що не 

перевищує 200ppm, використовується співвідношення NH3:NOx = 1,5. При 

подальшому збільшенні кількості NOx це відношення зменшується до 1,0. 

Ефективність відновлення зростає із зменшенням кількості кисню в газовому 

потоці, однак лише до певного рівня у відповідності з рівнянням реакції.  

До нетрадиційних методів очищення відносяться методи, засновані на 

фізичних і фізико-хімічних явищах, що протікають при видаленні оксидів 

азоту. До них можна віднести плазмений метод, високочастотні методи та деякі 

інші. 

Технологічні параметри перерахованих методів є основою розробленої 

бази даних по методах очищення газів від оксидів азоту. База даних розроблена 

у системі Excel. 
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База даних по процесах очищення 

Основним фактором для вибору методу очищення газів, що відходять, є 

необхідна ступінь очищення. На ступінь очищення викидних газів впливають 

вище зазначені фактори. На основі систематизованих даних по методам 

очищення газових викидів від оксидів сірки та азоту, визначених факторів і їх 

значень було проведено наповнювання баз даних по методах очищення. 

Технологічні параметри процесів очищення є основою розробленої бази даних 

по методам очищення газів від SO2 та NOx. Полями бази даних є: 

• номер метода; 

• найменування методу; 

• тип технологічного процесу; 

• принцип дії; 

• початкова концентрація газу (нижня границя);  

• початкова концентрація газу (верхня границя); 

• середня початкова конценрація; 

• ступінь очищення (нижня границя); 

• ступінь очищення (верхня границя); 

• середня ступінь очищення; 

• температура газу (нижня границя); 

• температура газу (верхня границя); 

• середня температура; 

• джерело викидів; 

• наявність в газі домішок; 

• можливість отримання товарної продукції; 

• матеріалоємкість схеми очищення; 

• енергоємність схеми очищення; 

• країна застосування. 
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3.2 Структура і основні режими роботи розробленої системи підтримки 

прийняття рішень. Програмна реалізація системи 

 

Як підкреслювалося раніше для прийняття рішень доцільно комбінувати 

різні підходи. Тому в запропонованій системі розроблені окремі компоненти, 

які реалізують підходи представлені в 3.1 [28, 29]. Ці компоненти інтегровані 

завдяки дружньому інтерфейсу користувача. Компонент вибору рішення на 

основі правил використовує базу знань і базу даних по методах очищення. 

Основні дані по процесах очищення зберігаються в базі даних. Ця база даних, 

доповнена спеціальними полями, служить базою випадків компонента системи, 

який виконує пошук рішення з використанням Case-Based Reasoning (CBR). 

Матриці рішень також представлено таблицями. Структура системи 

відображена на рисунку 3.1 [30, 31]. 

Систему реалізовано в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel. 

Однак від користувача не вимагається знання середовища Excel й навичок 

роботи в ньому. Дружній інтерфейс системи не потребує спеціальних 

роз'яснень, але в системі є пояснювальний компонент системи, який дозволяє 

користувачеві отримати довідку на всіх рівнях роботи саме про специфіку 

використаних підходів при прийнятті рішень.  

Інтерфейс має чотири строкових меню, що доповнюється випадаючими 

меню та діалоговими вікнами.  

Вже на першому кроці ми маємо змогу задати вид забруднення, 

проглянути при бажанні бази даних по методах очищення за допомогою 

спеціальних форм (див. рисунок 3.2). Ці форми з'являються одразу ж, як ми 

визначаємо вид забруднення. Режим "методи очищення" дозволяє проглянути, а 

при санкціонованому доступі від коректувати бази методів очищення. Це може 

знадобитися при розширенні "технологічної" обізнаності системи.  
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Рисунок 3.1 – Структура системи прийняття рішень для  

вибору методів очищення викидних газів 

 

Режим прийняття рішень має своє строкове меню (див. рисунок 3.3). 

Першим пропонується використати підхід, що базується на правилах. Він 

акумулює знання технологів, які необхідні для пошуку метода за описаним 

вище алгоритмом. Для задачі, що буде подана нижче, вікно прийняття рішень 

має вигляд, як на рисунку 3.3. 

Другий підхід – це фазі-технологія, яка в повному обсязі потребує на 

окремий програмний продукт. В нашій системі вона теж присутня в 

обмеженому варіанті – для двох вихідних змінних, трикутних та трапецевидих 

термів і нескладних правил, що активізують на виході теж не більше двох 
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термів. Це обмеження можливе завдяки тому, що ми досліджуємо вплив 

нечітких параметрів тільки на дві вихідні змінні: матеріаломісткість та 

енергоємність. Режим фазі-технології реалізовано за допомогою строкового 

меню, що показано на рисунку 3.4. 
 

 

Рисунок 3.2 – Форми даних для перегляду та пошуку методів 

очищення 

 

Як відомо, пошук на основі CBR реалізовано у численних програмних 

продуктах. Вони відзначаються своєю великою ціною й об'єктною 

спрямованостью, хоча й не в класі розглянутих процесів газоочищення. Тому 

ми наважилися розробити у системі власний компонент, що використовує CBR 

метод. Програмна реалізація механізму виведення, заснованого на випадку,  
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Рисунок 3.3 – Пошук метода очищення за допомогою правил 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Пошук рішення за допомогою фазі-технології 
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використовує метод найближчого сусіда з найпростішою метрикою, що 

зменшує час пошуку. Система розглядає як випадки методи очищення, тобто 

записи баз даних, побудованих в середовищі електронних таблиць Microsoft 

Excel, з усіма параметрами протікання процесу очищення. У рамках Excel, 

система забезпечує основні CBR функціональні можливості, головним чином 

відповідні для цілей вибору методів очищення з бази даних. 

Режим CBR теж реалізовано за допомогою строкового меню. Новий 

випадок – це випадок, початкові дані для якого введені за допомогою 

діалогового вікна. При великій базі випадків процес пошуку може затягнутися. 

Результати пошуку відображуються на екрані (див. рисунок 3.5). Отримавши 

найближчий в значенні прийнятої метрики випадок, у більшості користувачів 

виникає бажання оцінити візуально міру близькості знайденого найближчого 

до наших початкових даних. Для цього можна використати режим "оцінка 

знайдених випадків" для побудови графіка мір відхилення заданих параметрів 

від їх значень в знайденому по методу CBR методі очищення (див. рис. 3.6). 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Вікно результатів пошуку випадків за CBR методом 
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Рисунок 3.7 – Порівняння за методом CBR знайдених випадків з введеним 

 

 
Рисунок 3.8 – Діалогове вікно для оцінки знайдених рішень за критеріями 

 

За допомогою одного з цих підходів, або їх комбінації, ми отримаємо 

деяку множину рішень - пропонованих методів очищення для введених умов. 

Зробити остаточний вибір можна за допомогою оцінки матриці рішень за 
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декількома критеріями оцінки і показниками ефективності – матеріаломісткості 

та енергоємності, як це було показано раніше. В системі для цього існує 

відповідна процедура, яку можна стартувати з підменю пункту "прийняття 

рішень" в головному меню. Діалогове вікно, що зображене на рисунку 3.8 

дозволяє зробити це. Отриманий результат – це номер метода, який буде 

кращим за вибраним критерієм (його видно у відповідному полі цього вікна). 

 

 

3.3 Використання системи для вибору методів очищення 

 

Рішення задачі вибору методів очищення може бути проведене засобами 

системи в діалозі з користувачем (ОПР). При будь-якій специфіці задачі 

потрібно розглянути варіант, що пропонується системою на основі евристики. 

У нашому випадку треба знайти варіант на основі правил. 

Задача 1 

Знайти варіант методу очищення газових викидів від NOx при наступних 

значеннях характеристик процесу: 

Ступінь очищення    95% 

Початкова концентрація   0,2 

Температура газу, що очищається  200 °C 

Домішки      є 

Продукт      ? 

Рішення задачі 1 

Обираємо режим "прийняття рішень", потім – "рішення на основі правил". 

Введення початкових даних виконуємо у діалоговому вікні (рисунок 3.3). 

Можлива деяка неповнота в початкових даних – невідомо, чи повинен 

утворюватися якійсь продукт при обробці NOx. 

Далі проводиться вибір типу методу натисненням відповідної клавіші. При 

цьому система звертається до бази знань і процедур виведення у відповідному 

полі діалогового вікна з'явиться найменування типу методу. Для наших 
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початкових даних запропоновано тип "відновлювальних каталітичних методів". 

На наступному етапі можна запустити пошук вже певного методу. 

Рішення, запропоноване системою для нашої задачі, це – "селективне 

відновлення оксидів азоту аміаком в присутності каталізатора". Очевидно при 

недостовірній або неточній інформації можна ці кроки повторювати, 

програючи різні початкові дані. Загальна кількість методів не перевищує сотні, 

тому час пошуку по тих або інших критеріях не займе тривалого часу. Крім 

того стандартні засоби Excel дозволяють користувачеві проаналізувати можливі 

варіанти бази даних по методах очищення. Для цього можна використати 

форму, приведену на рисунку 3.2, яка доступна з інтерфейсу користувача 

системи і не вимагає навичок роботи з Excel. 

Можливо, що ОПР доведеться оцінювати декілька, запропонованих 

системою варіантів. Тут можна застосувати матрицю рішень з критеріями типу 

запропонованих в розділі 1. Як показники ефективності можна розглядати 

економічні показники - матеріаломісткість і енергоємність. Цей режим роботи 

реалізований в системі, і доступ до нього здійснюється через діалогове вікно, 

зображене на рисунку 3.8. 

При суттєвій невизначеності в початковій інформації потрібно 

застосовувати фазі-технологію, для отримання значень залежності 

матеріаломісткості та енергоємність від нечіткості у визначенні вхідних даних 

проектування процесів очищення. Для цього в системі передбачений "нечіткий" 

режим роботи і нами була проведена оцінка впливу параметрів. Як ілюстрація 

до рішення цієї задачі системою може служити зображення на рисунку 3.4. 

Задача 2 

Нехай необхідно знайти відповідний метод очищення газів хімічного 

виробництва, що відходять від SO2 при наступних значеннях характеристик 

процесу: 

Ступінь очищення    95% 

Початкова концентрація   0,4 

Температура газу, що очищається  150 °C 
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Домішки      є 

Продукт, що виходить    сірка 

Рішення задачі 2 

Вибираємо режим "прийняття рішень", а в ньому "вибір рішення на основі 

правил". Система запропонує діалогове меню для введення початкових даних 

(рисунок 3.9). 

Введемо початкові дані і натиснемо кнопку "вибір типу методу". Система 

звертається до бази знань і процедур виведення, а потім дає у відповідному 

полі діалогового вікна найменування типу методу. У нашому випадку, як це 

видно на рисунку 3.9 системою визначено тип методу "каталітичний хімічний". 

Після цього можна з того ж вікна запустити процедуру пошуку вже 

конкретного методу. Ми отримали метод: "відновлення SO2 природним газом". 

Очевидно при недостовірній або неточній інформації можна ці кроки 

повторити, програючи різні початкові дані. Можливі варіанти оцінки методів 

очищення розглядалися вище для NOx. Всі вони здійснюються з інтерфейсу 

користувача в діалозі з ОПР. 

 

 
Рисунок 3.9 – Діалогове вікно для рішення задачі вибору метода 

очищення викидних газів від SO2 за допомогою правил 
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Висновки 

 

Визначено та проаналізовано найбільш перспективні й конкурентно-здатні 

методи та процеси очищення викидних газів від оксидів сірки та азоту, які 

використовуються у ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологіях. На 

основі досвіду інженерів-проектувальників, технологічних регламентів й 

літературних даних розроблені вимоги до предметного наповнення баз даних та 

баз знань. 

Розроблено методику побудови баз знань й баз правил для процесів 

очищення викидних газів від оксидів сірки та азоту. Виділено фактори та 

встановлено інтервали їх значень, які визначають вибір методів очищення 

викидних газів від оксидів сери і азоту. 

Розроблено структуру бази даних й бази знань для процесів очищення 

газових викидів від оксидів сірки та азоту на основі класіфікації методов 

очистки, типів технологічних процесів очищення, величин головних факторів, 

що визначають метод очищення; сформовано бази даних і бази знань по 

процесах очищення. Побудована сукупність правил баз знань для вибору 

метода і технологічного процесу очищення викидних газів від оксидів сірки та 

азоту. 

Систему було випробувано для рішення конкретних задач по вибору 

методів очищення [32-34]; отримано практичні результати, які можуть бути 

використані хіміками-технологами, проектувальниками, екологами для 

оптимального вибору методу очищення викидних газів від оксидів сірки та 

азоту в умовах невизначеності початкової інформації. 
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