
Oczyszczanie powietrza
z wież granulacyjnych
i granulatorów mocznika

PROZAP
dla środowiska
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LEGENDA:

1 - Wieża granulacyjna/Granulator

3 - Wentylator

4 - Pompa recyrkulacyjna

2 - Skruber

5 - Filtr

6 - Zbiornik kondensatu

7 - Pompa kondensatu

8 - Filtr

9 - Zbiornik opróżniania skrubera

10 - Pompa rozruchowa

A - Dodatki (kwas do usuwania NH )

C - Kondensat/Woda procesowa

E - Gazy odlotowe

P - Produkt
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Mokry proces usuwania pyłu i amoniaku

1. CHARAKTERYSTYKAPROCESU
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z gazów
odlotowych z wież granulacyjnych i instalacji granulacji, który:

posiada wysoką sprawność oczyszczania

cechuje się niezawodną pracą

jest przyjazny dla środowiska

a produkt procesu oczyszczania można uzyskać w formie
ciekłej lub stałej, jako produkt handlowy

mokry system z wykorzystaniem skrubera (jedno- lub
dwustopniowego), demisterów oraz specjalnych dysz
zraszających

przydatny w procesie usuwania różnych typów pyłów
rozpuszczalnych w wodzie, wodnych roztworach, ze
strumieni gazów odlotowych, jak również pyłów
wytworzonych w procesach termicznych, np.
odparowania

niskie zapotrzebowanie energii na przetłaczanie
strumienia gazu; spadek ciśnienia w skruberze wynosi
ok. 800 Pa

niskie zapotrzebowanie na media energetyczne

sprawność usuwania: ponad 90% dla cząsteczek
o wymiarach ponad 0.7μm

usuwanie NH z gazów odlotowych, sprawność ponad

90%

bardzo wysoka niezawodność instalacji
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2. OPIS PROCESU
2.1. OCZYSZCZANIE POWIETRZA Z WIEŻ GRANULA-

CYJNYCH I GRANULATORÓW MOCZNIKA

Produkty oczyszczania powietrza z wież granula-
cyjnych:

Produkty oczyszczania powietrza z granulatorów
i chłodnic granulatorów:

Powietrze oczyszczone zawiera:
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Proces typu mokrego.

Każdy skruber posiada dwa obiegi cyrkulacyjno-zraszające.
W jednym krąży wodny roztwór mocznika (U) i/lub wodny
roztwór mocznika i siarczanu amonu (UAS), względnie wodny
roztwór mocznika i saletry amonowej (UAN), w zależności od
tego jaki kwas użyty został do wiązania amoniaku.

W drugim obiegu znajduje się woda procesowa służąca do
ciągłego przemywania demisterów oraz rozcieńczania
mocznika.

Do usuwania amoniaku stosuje się najczęściej kwas siarkowy
lub azotowy zależnie od tego który jest dostępny i zależnie od
możliwości zagospodarowania otrzymanego produktu.

roztwór wodny mocznika.
roztwór wodny mocznika i siarczanu amonu (UAS)
względnie mocznika i saletry amonowej (UAN)
o stężeniu do 25% wag. tych składników.

wodny roztwór mocznika o stężeniu do 45% wag.
wodny roztwór mocznika i siarczanu amonu (UAS) lub
mocznika i azotanu amonu (UAN) o zawartości tych
składników do 45%.

ok. 25 mg/Nm pyłu
ok. 25 mg/Nm amoniaku.
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W procesie stosuje się skrubery jedno- lub dwustopniowe.

Skrubery jednostopniowe stosuje się w przypadku:
jednoczesnego usuwania pyłu i amoniaku,
usuwania tylko jednego ze składników tj. pyłu mocznika
lub amoniaku.

Skrubery dwustopniowe stosuje się w przypadku oddzielnego
usuwania pyłu mocznika i amoniaku tj.:

pierwszy stopień służy do usuwania pyłu mocznika,
a produktem jest roztwór mocznika,
drugi stopień służy do usuwania amoniaku, a produktem
jest roztwór siarczanu amonu lub saletry amonowej.

Stosuje się proces mokry ze skruberami jedno-stopniowymi
typu lub demisterami ze specjalnymi dyszami zraszającymi.
Usuwaniu może podlegać tylko pył saletry amonowej lub
jednocześnie pył saletry i amoniak.
Dla potrzeb wiązania amoniaku do cieczy zraszającej
skrubery dodaje się kwas azotowy.
Produktem oczyszczania jest roztwór wodny saletry
amonowej.

ok. 25 mg/Nm pyłu
ok. 25 mg/Nm amoniaku.

Analogicznie jak w powyższym przypadku stosuje się
skrubery jednostopniowe. By związać SO , SO i H SO do

obiegu cyrkulacyjnego dodawany jest amoniak lub woda
amoniakalna.

Zawartość związków siarki w gazach wylotowych
w przeliczeniu na SO wynosi 20-30 mg/Nm .

Produktem oczyszczania jest roztwór siarczanu amonowego
o stężeniu do 35% wag.
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2.2. OCZYSZCZANIE POWIETRZA Z WIEŻ GRANULA-
CYJNYCH SALETRYAMONOWEJ

Oczyszczone powietrze zawiera:

2.3. ODSIARCZANIE GAZÓW Z WYTWÓRNI KWASU
SIARKOWEGO LUB SPALIN ZAWIERAJĄCYCH
SO , SO ORAZ PARY I MGŁY H SO2 3 2 4

3. REFERENCJE

Wieże granulacyjne i granulatory:
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Nasze projekty obejmowały ograniczanie emisji w wytwór-
niach mocznika, saletry amonowej i kwasu siarkowego.
Zastosowania skruberów obejmowały szeroki zakres instalacji
przemysłowych, takich jak wieże granulacyjne, granulatory,
reaktory, neutralizatory i wyparki.

Współpraca w dziedzinie ograniczania emisji zaowocowała
powstaniem następujących instalacji oczyszczania:

Taiwan Fertilizer Company, Miaoli, Taiwan

Chemie-Linz, Linz, Austria

Terra International, Sioux City, Iowa

Borden Chemical, Geismar, Louisiana

Zakłady Azotowe "Puławy", Polska

SOIDC, Beiji, Irak

Enichem, Ferrara, Włochy (Granulator mechaniczny
mocznika)

Southern Fertilizer and Chemical, Jebel Ali,
Zjednoczone Emiraty Arabskie

łącznie ponad 30 instalacji oczyszczania powietrza.

SABIC, Arabia Saudyjska

Instalacja mocznika wg. TOYO
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4. MOŻLIWOŚCI ZUŻYCIA/ZAGOSPODARO-
WANIAPRODUKTÓW OCZYSZCZANIA

4.1. OCZYSZCZANIE GAZÓW Z WYTWÓRNI
MOCZNIKA

4.2. OCZYSZCZANIE GAZÓW Z PRODUKCJI SALETRY
AMONOWEJ

4.3. W PRZYPADKU ODSIARCZANIA

4.4. PRZERÓB ROZTWORÓW Z OCZYSZCZANIA
GAZÓW NA NAWOZY STAŁE KRYSTALICZNE
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Produktami oczyszczania są:

4.1.1. Wodny roztwór mocznika (U)
4.1.2. Wodny roztwór mocznika i siarczanu amonu (UAS)
4.1.3. Wodny roztwór mocznika i saletry amonowej (UAN)
4.1.4. Wodny roztwór siarczanu amonu (AS)

4.2.1. Wodny roztwór saletry amonowej

4.3.1. Wodny roztwór siarczanu amonu (AS)

Możliwości zużycia/zagospodarowania produktów
wymienionych wyżej:

Produkty wymienione w punktach 4.1.1. i 4.2.1.
zawracane są do produkcji mocznika i/lub saletry
amonowej.
Produkt wg 4.1.2. może być zawracany do produkcji
mocznika. Znane są przykłady dodawania siarczanu
amonu do mocznika przed granulacją. Może być on
również przetwarzany w nawóz stały stanowiący
mieszaninę mocznika i siarczanu amonu.
Produkt opisany w 4.1.3. jest produktem znanym
w obrocie handlowym i może być po przygotowaniu
sprzedawany jako nawóz płynny.
Produkty/roztwory opisane w punktach 4.1.4. i 4.3.1.
mogą być kierowane do:

granulacji mocznika po uprzednim podtężeniu,
instalacji produkcji siarczanu amonu krystalicznego.

Wszystkie produkty wymienione powyżej w punktach
4.1., 4.2. i 4.3. mogą być stosowane jako składniki do
produkcji nawozów płynnych.

Roztwory otrzymywane w wyniku oczyszczania gazów
z granulacji mocznika:

Roztwór mocznika i siarczanu amonu (punkt 4.1.2.)

Roztwór siarczanu amonu (punkty 4.1.4. i 4.3.1.)

mogą być przerabiane na nawóz stały zawierający jako
składniki:

mieszaninę mocznika i siarczanu amonu w ilości zależnej
od zawartości pyłu i amoniaku w gazach,

krystaliczny siarczan amonu.

-
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Opisany proces
stanowi własność firmy GEA Messo

Duisburg, Niemcy

(przedstawiony na poniższym
diagramie)
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Instalacja krystalizacji została opracowana w oparciu

o wieloletnie doświadczenie firmy GEA Messo w zakresie

badań, rozwoju, projektowania, dostaw i uruchamiania

instalacji produkcyjnych krystalicznego siarczanu amonu jak

również innych substancji chemicznych.

Instalacja krystalizacji charakteryzuje się:

dużą elastycznością obciążenia w zakresie 50-110%
nominalnej wydajności

możliwością pracy ciągłej i okresowej

niskim zużyciem mediów energetycznych

niezawodną pracą
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