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ABSTRACT: The most widely used process for purification of flue gases from SO2 is its absorption with
slurry containing CaCO3. Up to now there are installations for carrying out of the SO2 absorption according to
this process only for big capacity combustion systems because of the great height of the existing absorbers for
this technology, about 20-30 m. A new type of installation for SO2 removal from flue gas, producing high quality
gypsum, is described. It ensures conditions at which the absorption process is practically gas side controlled
with elimination of the resistance in the liquid phase boundary layer between gas and liquid and between the
liquid and solid CaCO3 used as absorbent. This gives the possibility to calculate the absorption using data from
literature, which eliminates the necessity of performing experiments for the given system and absorber
construction. The new installation ensures high absorption degree, more than 99%, and provides optimal
conditions for oxidation of the CaSO3 to gypsum, small height of the packing of the absorbers and low pressure
drop. The installation is intended for removal of SO2 from the flue gases from small and middle capacity
combustion systems, but with small changes can be used for big systems too.
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Въведение
Най-разпространения метод за очистване на димни газове от серен диоксид е неговото
улавяне със суспензия, съдържаща CaCO3. Основните етапи, които включват гипсовите методи
са: абсорбция на серния диоксид до CaSO3, окисление на CaSO3 до CaSO4 , изсушаване на гипса
и превръщането му в калциев сулфат полухидрат.
Дори в случаите, когато вместо смлян варовик се използва суспензия от варно мляко, то се
превръща на практика в CaCO3 от въглеродния диоксид в димните газове, тъй като неговата
концентрация е особено висока около 12 %. Независимо от големия брой публикации, които са
посветени на този метод [1÷17], досега съществуващите инсталации са предназначени за
улавянето на серния диоксид от големи горивни системи. Причините за това са голямата
височина на абсорбционните апарати около 20-30 m. Изграждането на такива апарати,
предназначени за малки и средни горивни системи прави инсталациите нерентабилни и с голям
период на изплащане. Друга причина е недостатъчната ефективност на абсорбционния процес,
при който понастоящем степента на абсорбция е около 95%. Това означава, че 5% от серния
диоксид в димните газове попада в атмосферата и поради неговото охлаждане в
абсорбционните апарати е необходима голяма височина на комините.
Всичко казано досега, налага нови изисквания относно технологичната схема на инсталации
за очистване на димни газове по гипсовия метод, предназначени за малки и средни горивни
системи. С цел да бъдат намалени разходите по изграждането, в новата технология е
предвидено вакуум филтрите и барабанните сушилни да бъдат заменени от сушилни,
използващи топлината на димните газове. Пример за това са контактните економайзери.
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Изисквания към технологичната схема
Технологична схема, подходящата за очистване на димни газове от малки и средни горивни
системи трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Да осигурява ниско pH на суспензията при високи концентрации на SO2 в газовата фаза
и високо pH при ниски концентрации на SO2. Това изискване се налага поради факта, че
при висока концентрация на SO2 в газовата фаза т. е високото му парциално налягане не
намалява движещата сила на процеса. От друга стана намаляването на pH води до
образуване нa по-разтворимия Ca(HSO3)2., докато при високи стойности на pH върху
повърхността на частиците се образува CaSO3 , който не позволява да се абсорбира
допълнително количество серен диоксид в дълбочина и по този начин намалява
степента на абсорбция като цяло. Този проблем може да бъде решен чрез разделянето
на абсорбера на части и прекарване на частично пасивираните частици през зоната на
по-ниско pH, респ. по-високо съдържание на SO2. Описаното разделяне прави процесът
контролиран изцяло от газовия граничен слой в целия апарат, което позволява неговата
интензификация и лесното изчисление на инсталацията. По тази причина е необходимо
абсорбционните апарати да са няколко с рециркулация на абсорбента в тях поради
ниското отношение газ-течност, което се изисква от материалния баланс;
2. В абсорберите да се осигурят високи коефициенти на масопреминаване при ниско
хидравлично съпротивление;
3. Да се осигури ниско pH в окислителя, тъй като при такива условия голяма част от
CaSO3 е под формата на по-разтворимия Ca(HSO3)2, а именно той се окислява;
4. Цялото количество, получен CaSO3 да бъде окислено до CaSO4, като при това
полученият гипс да може да се използва като готов търговски продукт;
5. Да се осигурят условия да не се десорбира серният диоксид при продухването с въздух
в окислителя;
6. Да се осигури подходяща температура за окисление, като не се позволява тя да бъде
намалена при изпарение на водата и изнасяне на парите с въздуха, продухван за
окисление. Това може да се осъществи чрез предварително загряване и овлажняване на
въздуха;
7. Да не се запушват отворите за подаване на въздух в окислителя, осигурявайки
непрекъснат процес.
Така формулираните изисквания към технологичната схема налагат, както вземане на
конкретни технически решения така и провеждането на редица експерименти за уточняване на
параметрите на процеса. Това са :
1. За подбиране на режима на абсорберите и за тяхното изчисляване са необходими
експериментални данни за парциалното налягане на SO2 над суспензията;
2. Изчисляване на абсорбционната инсталация;
3. Определяне на параметрите за окисление на CaSO3 до CaSO4 и конструктивните
особености на окислителя.
Определяне на равновесното парциалното налягане на SO2
В литературата данни за равновесното парциално налягане на серния диоксид, като функция
на рН на суспензията от калциев карбонат и калциев сулфит във вода, съществуват само при
температура 20 оС [15] и 25оС [16]. Температурата на адиабатното охлаждане на димните
газове, които трябва да бъдат очистени от серен диоксид е значително по-висока, поради
значителната концентрация на водна пара в тях и високата им температура, а охлаждането им
до 25оС, с помощта на индиректен топлообменник, е скъпо и икономически нецелесъобразно.
Наличието на калциев карбонат, калциев сулфит и калциев бисулфит в системата значително
усложняват случая. Известно опростяване идва само от обстоятелството, че произведенията на
разтворимост на компонентите, присъстващи в системата, са достатъчно ниски. По тази
причина основното им количество в системата се намира под формата на твърда фаза и техните
концентрации в разтвора на суспензията практически не се изменят с изменение на
концентрацията на суспензията. Ето защо равновесното парциално налягане над суспензията е
функция само на температурата и рН. Схемата на експерименталната инсталация е представена
Фиг.1
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Фиг. 1. Експериментална инсталация за определяне на равновесното парциално
налягане на SO2:
1- Tермостатиран съд; 2 и 3 – магнитна бъркалка; 4 и 5 връзки към термостата 6- охладител; 7 –
тръбичка; 8- газоанализатор; 9- тръбичка; 10- термометър; 11- pH-метър; 12- капилярна
тръбичка; 13-барботьор.
Изследваната суспензия се термостатира в съда (1), при непрекъснато разбъркване с
магнитна бъркалка (2) и (3). През нея барботира газ, подаван от линия (9) и през барботьора
(13). На изход той минава през охладител, с цел кондензация на изпарената в съда (1) вода,
която се връща отново в суспензията. Тръбичката (7) свързва охладителя (6) с помпата на
газоанализатора (7). Анализираният газ циркулира между газоанализатора и термостатирания
съд до установяване на постоянно показание т.е. до достигане на равновесната стойност на
парциалното налягане. Капилярната тръбичка (12) е отворена към атмосферата, така че
налягането в термостатирания съд да е равно на атмосферното. Температурата и pH в съда се
следят непрекъснато чрез монтиран термометър (10) и pH-метър (11). Използва се
газоанализатор Hartman and Braun. pH на суспензията се променя чрез добавяне на 6% серниста
киселина. Парциалното налягане на SO2 в Pa ( PSO )се изчислява по уравнение (1):
2

PSO2  10  6 Pa

Pa  PH 2O
Pa

CGSO2 ,

(1)

където:
Pa е атмосферното налягане в Pa;
PH 2O - равновесното парциално налягане на водните пари в съда (1);

CGSO2 -концентрацията на SO2 в газовата фаза от газоанализатора в ppm;
Константата 10-6 е, за да превърне параметъра CGSO2 от ppm в mol/mol;
Изразът

Pa  PH 2O
Pa

служи за преизчисляване на действителното налягане, което е в съда (1),

спрямо това в газоанализатора, където се извършва измерването.
Резултатите за парциалното налягане като функция на pH на суспензията са представени на
Фиг.2. Увеличаването на температурата от 25 до 45oC води до трикратно увеличение на
парциалното налягане в областта на ниските парциални налягания. В температурния диапазон
25o до 60oC това увеличение е около 10 пъти.
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Фиг. 2. Парциалното налягане на SO2 като функция на pH на суспензията.
Избор и изчисление на абсорбционните апарати
Колоните с пълнеж осигуряват висока ефективност на абсорбционния процес, при
сравнително ниска височина на апарата. Освен това, те се характеризират с ниско хидравлично
съпротивление, което е изключително важно от гледна точка на енергийните разходи за
провеждането на процеса. Едно от основните изисквания за всяка промишлена инсталация е
възможността за осигуряване на продължителна непрекъсната работа. В случая, при работа със
суспензии съществува опасност от забиване на повърхността на пълнежа с твърда фаза, което
води до намаляване на свободното му сечение. По тази причина желателно е да се подбере
пълнеж, който осигурява максимално отношение между ефективната си и специфичната си
повърхност. Такъв пълнеж е пълнежът Холпак [18] от хоризонтално разположени листове от
пресечено-изтеглена ламарина, монтирани на известно разстояние един от друг. Скица на
пресечено-изтеглената ламарина е дадена на Фиг. 3., а на Фиг. 4. е даден разрез на пълнежа.

Фиг. 3. Скица на пресечено-изтеглена ламарина.

Фиг. 4. Разрез на пълнеж от пресечено-изтеглена ламарина.
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Съответните размери са l=90 mm; s1  16,5 mm;   1mm; h1  13,2 mm.
Еквивалентния диаметър на пълнежа е 17 mm, разстоянието между два съседни листа
пресечено-изтеглена ламарина - 50 mm, свободното му сечение - 90%, а специфичната му
повърхност 26 m2/m2.
Както вече беше споменато абсорбцията в случая се контролира на практика от газовия
граничен слой. По литературни данни за пълнежа при скорост на газа 1,33 m/s и плътност на
оросяване 20 m3/m2h, има хидравлично съпротивление 90 Pa/m, обемният коефициент на
масопреминаване при масообмен, контролиран от газовия граничен слой за SO2 е KGaSO2=2.22
1/s, а ефективната му повърхност е ae=60 m2/m3.При провеждане на абсорбцията в три
абсорбционни колони pH в първата по газ ще бъде 5, а в последната- 3.5
На базата на тези данни височината на колоната се изчислява по добре известното уравнение
(2) :
w( c1  c2 )  K G a SO2 .H .

( c1  c1e )  ( c2  c2 e ) ,
(c  c )
ln 1 1e
( c2  c2 e )

(2)

където w е скоростта на газа, c моларната концентрация на SO2. H- височината на пълнежа. С
1,2 и е са означени съответно началната, крайната и равновесната концентрация. Равновесните
концентрации са взети от експериментално определените, според които входящото парциално
налягане е P1e= 75 Pa или c1e=0,00075 mol/mol, а парциалното налягане на изходящия газ е P2e=
0.01 Pa или c2e=10-7 mol/mol. Извършени са пресмятания при температура 45oC с начална
концентрация на SO2 0,3% или 0,003 mol/mol. Общата височина на 3-те абсорбера е 4,5 m. При
тези условия степента на абсорбция ще бъде над 99%.
Изследване на окислението на CaSO3
На окисление беше подлагана суспензия от CaSO3, получена чрез утаяване по следното
уравнение:
CaCl2  Na2 SO3  CaSO3  2 NaCl

(3)

Получената утайка беше филтрувана и хлоридните йони промивани.
Експериментите се провеждаха в плексигласов реактор с правоъгълно сечение с размери
48x50 mm, поставен в термостат. Височината на суспензията в реактора беше 200 mm.
Въздухът се овлажняваше и загряваше до температурата на абсорбция в реактора. Тъй като на
практика се окислява Ca(HSO3)2, pH на суспензията се следеше и поддържаше 3.1 чрез
подкиселяването й с 6 % серниста киселина.
По литературни данни [19,20] окислението се катализира от присъствието на дори
минимални количества от метални йони като Co2+, Cu2+, Mn2+ и Fe2+. Синергичен ефект [20]
оказва комбинацията на Mn2+ и Fe2+в съотношение 4:1. Изследвано беше влиянието на
количеството катализатор. На Фиг. 5 е представено времето за окисление на суспензията при
различни концентрации на катализаторите. Направените експерименти без катализатор
показаха, че воденето на процеса при такива условия е икономически нецелесъобразно, поради
изключително дългия окислителен процес при тези условия. Прибавянето на катализатор, не
променя цвета на получения гипс.
Различни устройства за продухване на въздуха бяха изпробвани (решетки, поставени на
дъното на реактора с различен брой и диаметри на преградите, тръбички с различен брой,
диаметър и разпределение на отворите и др.). Изследвано беше тяхното запушване и условията
на промиването им с цел отпушването им в промишлени условия. Като най-подходящи се
оказаха тръбички с диаметър 10 mm и отвори в долната им страна. Чрез промивката им на 30
min. чрез инжектиране на вода, процесът може да се води непрекъснато. Бяха проведени
изследвания при температура 45 оС, 60 оС и 80оС. Първата температура е подбрана, тъй като при
очакваните температури в абсорберите на промишлената инсталация именно около нея ще се
изменя температурата на суспензията на вход в окислителя.
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Фиг. 5. Влияние на концентрацията на катализатора върху скоростта на окисление на
CaSO3. (C0 начална концентрация на CaSO3).
Оказа се, че скоростта на окисление не зависи силно от повишаване на температурата, така
че най-подходящо е да се работи при 45 оС. При големи промишлени инсталации окислението
се извършва в реактори с бъркачка. При малки инсталации това е неудобно, както поради
голямата мощност, използвана за бъркачките, така и поради по-комплицираното им физическо
моделиране с отчитане на мащабния ефект при разбъркване на трифазната система. Решението,
на което се спряхме беше да се използува барботажен реактор, разделен на 4 секции, с
последователно преминаване на течната фаза през всяка от тях и успоредно подаване на
въздуха. Прието беше височината на течностния стълб в реакторите да бъде 5m.
Както вече се каза след изсушаване, полученият гипс има бял цвят, въпреки прибавянето на
катализатор. Неговата якост на натиск е 3.5 MPa, което е с 40% повече от изискванията на БДС
за строителен гипс.
Снимки на кристали от получения гипс, снети със сканиращ електронен микроскоп , са
дадени на Фиг. 6. На Фиг. 7 са представени гипсови кристали след 40-дневен престой.

Фиг. 6. Гипсови кристали веднага след окислението.

Фиг. 7. Гипсови кристали 40 дни след окислението.
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Описание на технологичната схема
Технологичната схема на новата технология е дадена на Фиг 8. Основните звена, които тя
включва са следните:
1. Система с комбиниран контактен економайзер, която служи за утилизиране на
отпадната топлина на димните газове и едновременно за подгряване и овлажняване на
въздуха, подаван в котела;
2. Абсорбционна инсталация- изградена от 3 абсорбера и 1 резервен, при необходимост от
ремонти или ако процесът не е изцяло контролиран от газовия граничен слой;
3. Окислител;
4. Сушилня и ръкавен филтър за изсушаване на получения гипс. В сушилня се използва
директно топлината на димните газове.

Фиг. 8. Технологична схема на новата технология:
1- вход на димните газове; 2- сушилня; 3, 39- тръбопровод за суспензия; 4- ръкавен филтър; 5,
31- шнек; 6-пакетажен цех за гипс; 7 ,9 ,21, 22-въздуховоди; 10- компресор; 11- комбиниран
контактен економайзер; 12-дъно на колоната; 13- горна част на колоната; 14, 18, 41тръбопроводи за вода; 15, 17- помпи за вода; 16- десорбер; 19-автоматичен вентил; 20, 21, 23газопроводи;; 24, 25, 26, 37- абсорбери; 27, 28, 29, 34, 38, 44, 45- помпи за суспензия; 30- бункер
за Ca(OH)2; 32- смесител; 33, 35, 42, 43- ротаметри; 36- pH- метър 40-окислител; 46- филтри; 47изход за очистения димен газ.
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Изводи
От проведените изследвания може да се направи извод, че гипсовата технология за
очистване на димни газове от серен диоксид е приложима и икономически обоснована за малки
и средни горивни системи. Възможно е повишаване на степента на абсорбция на серния
диоксид, както и получаването на висококачествен строителен гипс.
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