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6.6.3. Виробництво пульпи сульфітним методом. Джерела викидів 

Автоклави 

При одержанні деревної пульпи використовують два типи автоклавів: періодичної і безперервної 
дії. В сульфітному процесі звичайно використовують автоклави періодичної дії. 

Автоклави періодичної дії мають два основні джерела викидів в атмосферу: гази, що 
вивільняються з пристрою в процесі варіння або перед вивантаженням пульпи, і продувні гази, 
що вириваються в процесі вивантаження пульпи. В залежності від рН варильної рідини гази, що 
відходять з автоклава, можуть містити високі концентрації діоксиду сірки. Звичайно кисла 
сульфітна варильна рідина має рН не більше 2,0 і може виділяти більші кількості SO2 в автоклаві. 
Для гідросульфітної рідини, яка має рН = 2-5, кількість газоподібної SО2, що виділяється в 
процесі варіння, набагато менша. 

Протягом циклу варіння виділені гази постійно видаляются для підтримання постійного тиску в 
автоклаві. Крім того, більші кількості відхідних газів можуть виділятися з пристрою перед 
продуванням автоклава в залежності від застосовуваного способу вивантаження. Вихідні гази 
містять більші кількості SO2. Оскільки мета скиду газів перед викидом – зниження викидів при 
вивантаженні, ці гази звичайно уловлюють для відповідної обробки. 

Викиди при вивантаженні автоклава можуть бути більшими. Викиди залежать від способу 
вивантаження, що використовується. При видуванні під високим тиском кашка пульпи 
переходить від підвищеного тиску до атмосферного, при якому температура рідини виявляється 
вищою за температуру кипіння. Отже, відбувається випаровування спалахом, що дасть багато 
пари. Таким чином, діоксид сірки, розчинність якого при високому тиску вища, десорбується і 
виділяється разом з парою. Варильна рідина з високим вмістом сульфіту і меншим рН дасть 
більші викиди. Викиди, що відбуваються при вивантаженні автоклава, короткі і рідкі. 
Вивантаження триває декілька хвилин, екстремальні значення концентрації і об’єму потоку 
підтримуються всього 5-6 хвилин. Оскільки видування відбувається в кінці циклу варіння, викиди 
з кожного автоклава можуть відбуватися не більше, ніж раз на 4 або 8 год. Однак на паперовій 
фабриці є декілька автоклавів, працюючих з послідовним зсувом на годину, тому кожної години 
буде розвантажуватися один або два автоклави. 

Викиди при розвантаженні автоклавів значно знижуються при використанні викачування під 
низьким тиском. Більша частина виділеної SO2 видаляється в процесі зниження тиску в автоклаві. 
Можливе подальше зниження викидів при доданні води, яка знижує температуру кашки і завдяки 
цьому зменшує кількість викинутої пари при вивантаженні. 

Оскільки системи викачування пульпи повністю закриті, викиди при розвантаженні автоклава 
практично ліквідуються. Ці системи дорогі, тому вони отримали обмежене розповсюдження, 
здебільшого за кордоном. 

Автоклави безперервної дії. Єдине джерело викидів з автоклавів безперервної дії – це гази, що 
спускаються для підтримання постійного тиску. Оскільки вивантаження пульпи відбувається 
безперервно, тут немає періодичного видуву з автоклава, і тому немає викидів, пов'язаних з 
операцією вивантаження пульпи. Автоклави безперервної дії звичайно являють собою повністю 
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закриті системи і використовують варильну рідину з рН = 4-6. Ці особливості означають, що такі 
автоклави практично не дадуть викидів. 

Ями для видуву і резервуари для вивантаження 

Ці ємкості використовуються для тимчасового зберігання великої кількості пульпи і рідини, які 
періодично вивантажуються з автоклавів періодичної дії. Після вивантаження відпрацьовану 
рідину з пульпи зливають, і вона надходить на промивання. В деяких випадках кисла сульфітна 
пульпа піддається нейтралізації. Відпрацьована рідина або спрямовується в систему регенерації 
тепла і (або) реагентів, або переробляється для відвалів чи для продажу. 

Викиди, пов'язані з ямами для видуву і резервуарами для вивантаження, звичайно відбуваються 
при розвантаженні автоклавів періодичної дії. Тому ці викиди розглядаються як такі, що 
відбуваються з автоклава. 

Якщо яма для видуву або резервуар для вивантаження використовуються для промивання пульпи, 
з них можуть виділятися невеликі кількості SO2. Коли холодна промивна вода входить в контакт з 
гарячою пульпою, утвориться пара, і може звітрюватися деяка кількість діоксиду сірки; ці викиди 
дуже малі. 

Промивачі і сита 

З ям для видуву і резервуарів для вивантаження пульпа надходить в систему промивачів і сит. 
Промивачі промивають пульпу гарячою водою з метою вилучення залишків сульфітного розчину. 
Використовується декілька типів промивачів. Найбільш розповсюджені кілька типів барабанних 
вакуумних фільтрів, пристосованих для багатостадійного промивання протитечією. Для 
промивання можна використати або конденсат випарного апарата, або свіжу воду. Стічна 
промивна вода надходить у відстійник промивної рідини. 

Сита використовують для приготування пульпи однорідної консистенції шляхом вилучення 
нерозварених вузликів, клубків та інших крупних елементів. 

Звичайно промивачі і сита розглядають як дуже незначні джерела викидів SО2. Однак, якщо інші 
джерела викидів SО2 як слід подавляються, викиди з промивачів і сит можуть скласти істотну 
частину загальних викидів заводу. 

Випарні апарати 

Мета випарних апаратів – збільшення загального вмісту твердих речовин у відпрацьованій 
сульфітній рідині від 15 до 55-60%. Після цього рідину звичайно продають як побічний продукт 
або cпалюють в топці для рекуперації тепла і (або) вилучення реагентів. 

При випаровуванні відпрацьованої сульфітної рідини вивільняється діоксид сірки. Чим вища 
кислотність варильної рідини, тим більше SО2 виділяється при випарюванні. У вакуумному 
випарному пристрої багатоцільового призначення, подібного до того, що використовується в 
крафт-процесі, є два потенційні джерела викидів. Вихлоп вакуумної системи є головним 
джерелом забруднення, а гарячий зумпф – головна точка викидів з конденсату випарного апарата. 
Збірник гарячого конденсату являє собою кожухотрубний теплообмінник, що зменшує кількість 
відхідних газів з випарного апарата шляхом непрямої конденсації. Конденсат з цього збірника 
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може містити значні кількості розчиненої SO2. Цей конденсат звичайно змішують з конденсатом з 
випарної системи. Обидва джерела розглядаються як невеликі, але такі, що вносять вклад в 
загальну кількість викидів сірки з підприємства. 

Регенераційні системи 

Для різних основ використовують різні системи регенерації, але і для однієї і тієї ж основи можна 
використати різноманітні системи регенерації. Ці системи розрізняються відношенням кількості 
рекуперованого тепла і способом рекуперації або ж способом вилучення SO2. Рекуперація тепла 
може бути досягнена одержанням пари, гарячої води або випаровуванням відпрацьованої рідини. 
Діоксид сірки звичайно видаляється при пропусканні відхідних газів через скрубер Вентурі, 
насадкові або тарілкові колони. 

Системи регенерації застосовуються для допалювання відпрацьованої сульфітної рідини і 
одержання реагентів у вигляді, необхідному для виробництва свіжої варильної рідини. За 
винятком регенераційної системи для натрієвої основи, що дає придатний для використання сплав 
сполук натрію, всі реагенти вилучаються з газів, що відходять з регенераційних печей. Ці 
реагенти можуть бути або в газоподібному стані, як діоксид сірки, або в дисперсній формі, як 
оксид магнію. Залежно від ефективності системи уловлювання слідові кількості цих продуктів 
можуть проскакувати через систему і надходити в атмосферу через димар. Крім того, 
регенераційні системи не призначені спеціально для вилучення інших хімічних речовин, таких як 
сульфати, що також будуть викидатися через димар з вихідними газами. 

Система приготування рідини 

Призначенням системи приготування рідини, що називається також системою одержання 
кислоти, є забезпечення автоклавів свіжою варильною рідиною. Для систем, що використовують 
магнієві, аміакові або натрієві основи, приготування рідини тісно пов'язане з системою 
регенерації. Для приготування варильної рідини використовується слабка кислота, що 
одержується при уловлюванні SO2 з регенераційної системи. В деяких випадках системи 
регенерації і приготування рідини так тісно об'єднані, що їх неможливо розглядати як дві 
самостійні системи. 

Приготування варильної рідини полягає в підсиленні слабокислої рідини, яка одержується в 
регенераційній системі шляхом додання SO2. Для одержання SО2 cпалюють рідку сірку, SO2 після 
цього абсорбується слабкою кислотою в башті концентрування кислоти. Після цього, в 
залежності від бажаної міцності рН варильної рідини, вона може бути піддана подальшому 
концентруванню в акумуляторі низького або високого тиску. Акумулятори являють собою 
зрошувані камери, де конденсується пара і SО2 з вихідних газів апарата, які абсорбуються для 
наступного повторного використання у варильній рідині. Головним джерелом викидів у системі 
одержання кислоти є колона концентрування. Слабка кислота з системи регенерації не повністю 
абсорбує SO2, що пропускається через колону. В деяких випадках надлишковий SO2 спрямовують 
в регенераційну систему для уловлювання. Однак в багатьох випадках викиди колони 
концентрування потрапляють прямо в атмосферу. Акумулятори також можуть викидати гази, що 
містять SО2, прямо в атмосферу. На багатьох паперових фабриках влаштовані каскадні системи 
для газів, що містять SO2. Це означає, що гази з автоклава надходять в акумулятор високого 
тиску, звідти в акумулятор низького тиску, після цього в колону концентрування. Однак 
більшість фабрик не мають таких систем, і викиди акумуляторів надходять прямо в атмосферу.  


