«AQUIX» technologies
SEJARAH PERCOBAAN DAN TES
I. Dasar Pengembangan Perangkat "CAVITATOR"
1. Penelitian tentang pembentukan "gelembung kavitasi runtuh uap air"
dalam sebuah tes/simulasi pada tahun 2004 di Ust-Kamenogorsk.
(Gelembung kavitasi runtuh uap air = Runtuhnya rongga dalam cairan yang mengalir di daerah bertekanan sangat
rendah sehingga
menyebabkan kavitasi --> terbentuknya gelembung uap di dalam cairan tersebut).
Efek utama yang mendasari prinsip operasi pengetesan/simulasi adalah efek yang disebut dengan "keruntuhan
kondensasi cincin simetris". Istilah "runtuh" berarti adanya ledakan dengan terjadinya gelombang kejut yang mundur,
misalnya gelombang kejut dari volume ledakan diarahkan dari pinggiran menuju pusatnya. Umumnya dalam ledakan
langsung, gelombang kejut diarahkan dari pusat ke pinggiran dan intensitas kekuatannya menurun secara
proporsional sesuai dengan jarak dari titik ledakan.
Selama proses keruntuhan, intensitas gaya gelombang kejut mundur saat bergerak ke pusat volume yang runtuh
meningkat lagi secara proporsional sebanding dengan jarak dan tekanan selama proses keruntuhan. Sebagai contoh
misalnya, gelembung kavitasi, dengan jarak awal 0,5 mm, dapat mencapai nilai sekitar 3×106 kgf/cm2. [E.S.
Arzumanov "Kavitasi dalam resistensi hidrolik lokal", Moskow "Energi", 1978 hal. 255].
Efek dari keruntuhan kondensasi cincin simetris adalah “runtuhnya” volume uap yang berputar dengan terciptanya
pembentukan gelombang kejut kompresi yang diarahkan ke pusat; memasuki ruang runtuh annular dengan
kecepatan 906 m / s. Bagian atas ruang runtuh memiliki bentuk setengah lingkaran dengan diameter 8 mm - dan
bagian bawah membentuk setengah lingkaran dengan diameter 12 mm, diameter rata-rata adalah D = 10,0 mm atau
0,01 m. Karena adanya perbedaan dalam diameter bagian atas dan bawah dari ruang runtuh, maka volume uap
mulai berdenyut dengan frekuensi = 28.853 Hz.
Setelah keruntuhan akibat ledakan, mikrodroplet (partikel nano) air dari uap yang terkondensasi mengalir melalui
bilah radial ke poros pusat dan dibuang ke ruang penguapan melalui katup yang didesain tertutup.
Dalam ruang evaporasi, karena keterlambatan pelepasan energi setelah terjadi "runtuhnya" volume uap, pelepasan
energi yang sangat besar dimulai dan air menguap.
Pada Juli-Agustus 2004, tahap pertama pengujian prototipe dilakukan, di mana parameter struktural dan geometris
ruang runtuh di simulasikan dan efek pelepasan energi dalam hal keruntuhan diperoleh.
Saat diuji dalam simulasi, parameter berikut dicatat :
- Suhu air keluaran maksimum + 92 ° C, (suhu air pada saluran masuk + 200 ° C)
- Konsumsi air jaringan - 1 320 kg / jam
- Tenaga pemanas listrik terpasang - 4,6 kW
- Tekanan di ruang penguapan 0,68 pada = 66 708 Pa, di ruang runtuh P = 41 202 Pa;
***Kepadatan uap pada tekanan 0,41 pada = 41.202 Pa adalah = 0,257 kg / m3.
[lihat S.L. Rivkin dan A.A. Aleksandrov "Sifat termofisika air dan uap air", Moskow "Energi", 1979, hal. 225]
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- Kecepatan pelepasan ke dalam vakum adalah s * = 906,0 m / s
Kecepatan suara untuk parameter uap ini adalah :
di mana 'k' adalah eksponen adiabatik ; Konstanta gas 'R' = 461 J / kg0K ; 'T' - suhu uap = 349,5 K = 473,2 m / s
Tetapi untuk kasus ekspirasi ini, perlu untuk mengambil dengan tepat kecepatan ekspirasi ke dalam ruang hampa,
yaitu dengan = 906 m / s.
Begitulah siklus gas-dinamis yang diharapkan dari generator panas. Tetapi ketika melakukan percobaan, ditemukan
bahwa ketika aliran uap berputar di ruang runtuh, potensial listrik frekuensi tinggi yang kuat terbentuk. Berdasarkan
sifat gangguan listrik dari elemen generator panas, kita dapat berbicara tentang ratusan ribu volt, dan tegangan
frekuensi tinggi. Elemen struktural generator panas - bilah tembaga radial, inti tembaga pusat, gasket ditutup dengan
lapisan jelaga hitam, dan setelah mengeluarkan jelaga, ternyata logam tersebut memiliki perubahan warna, ini
menunjukkan bahwa elemen struktural dipanaskan hingga suhu 500-6000 °C.

Keterangan Gambar :
1a - zona runtuh di mana pemanasan
utama air terjadi;
1b - adalah zona penguapan di mana uap
primer terbentuk, diarahkan ke ruang
runtuh;
2 - elemen pemanas, dalam hal ini TENY
untuk menerima uap primer;
3 - pipa untuk memasukkan air jaringan
yang dipanaskan dalam generator panas ke
suhu +70 ... + 800 ° C;
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4 - pipa saluran keluar air jaringan yang diarahkan ke suplai pemanas dan air panas;
5 - elemen pemanas dari sistem pemanas - ini adalah baterai pemanas air atau register air panas;
6 - titik bawah tangki, atau tangki pencampuran; air bersih dialirkan ke dalamnya dari semua jalur jalur panas, air
baku diisi kembali, dan pembersihan berkala air yang terkontaminasi juga dilakukan dari situ;
7 - Jalur air umpan yang digunakan untuk suplai panas;
8 - pompa jaringan;
9 - katup yang mengontrol jumlah air yang disuplai ke pembersihan, juga berfungsi untuk mengosongkan sistem;
10 - katup yang mengatur jumlah air jaringan yang dipasok ke sistem pemanas;
11 - tangki ekspansi, digunakan untuk memisahkan campuran air-uap yang berasal dari generator panas,
mendinginkan uap berlebih dan membuang udara dari air selama operasi dan start-up sistem pemanas;
12 - katup udara berfungsi untuk menghilangkan udara;
13 - katup untuk mengatur jumlah air yang dipasok ke pasokan air panas;
14 - katup penutup jaringan pemanas, perlu ketika memulai sistem dan digunakan untuk mengisinya dengan air saat
mengeluarkan udara.
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KESIMPULAN :
Berdasarkan data eksperimen yang diperoleh, dapat simpulkan bahwa :
1.

Generator panas memancarkan energi termal melebihi 3,9 kali konsumsi, namun ini tidak berarti bahwa
efisiensi lebih dari 100% diwujudkan dalam generator panas. Perlu dicatat bahwa ini terjadi pada semua jenis
generator panas vortex. Efek ini belum dipelajari dan diverifikasi. Efisiensi dan efisiensi konversi energi harus
dibedakan. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa untuk nilai di atas 100%, hukum konservasi energi tidak
dilanggar, karena sumber energi tambahan tidak dikenal oleh ilmu pengetahuan. Efisiensi generator panas
dievaluasi oleh koefisien transformasi panas = M.

di mana Q adalah jumlah energi panas yang dilepaskan dalam generator panas; W adalah jumlah energi yang
dikonsumsi oleh pemanas.
2.

Dengan dimensi dan geometri generator panas yang ditentukan maka jumlah energi panas yang dialokasikan
untuk pemanasan air cukup hanya dengan laju "2 I /mnt" pada suhu 250°C.

3.

Ukuran ruang toroidal secara signifikan mempengaruhi jumlah energi panas yang dilepaskan dalam generator
panas. Dengan peningkatan volume, jumlah panas yang dilepaskan akan meningkat.

4.

Selama pengoperasian generator panas, medan elektromagnetik memanjang dibuat yang memiliki dua
komponen radiasi - spontan, membusuk secara eksponensial dalam waktu dan koheren, memiliki waktu radiasi
yang sangat singkat(

).

5.

Energi dalam pulsa radiasi yang koheren mencapai amplitudo 300-400 kW. Medan elektromagnetik dideteksi
menggunakan detektor pada dioda dengan penghalang Schottky, dan parameternya ditentukan menggunakan
generator gelombang elektromagnetik longitudinal, V.P. Bogdanova (FEM-6).

6.

Pengaruh medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh generator panas pada pengoperasian perangkat
elektromagnetik telah terdeteksi.

Kesimpulan Utama: Meskipun efek yang berhasil diperoleh di fasilitas eksperimental, dan
yang telah dikonfirmasi oleh Laporan yang tersedia dengan protokol uji tetap, namun
semua upaya untuk membuat unit nyata yang dapat dengan mudah bersaing dengan
perangkat penghasil panas lainnya tidak dimungkinkan, terutama karena

tidak

diperolehnya panas dari keruntuhan uap air - perlu menghabiskan sejumlah energi untuk
pembentukannya. Artinya, biaya energi untuk menciptakan kehancuran itu sendiri tidak
sepenuhnya kompetitif dengan biaya untuk menghasilkan energi listrik.
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2. Penelitian yang dilakukan di pilot plant eksperimental oleh laboratorium termofisika
NPO TsAT LLC di Omsk pada 2008 - 2009 ; Konsumsi gas berkisar antara 12.000 hingga
25.000 fm3 / jam, suhu dari 25 hingga 6000 °C.

Foto Instalasi eksperimental filter udara - kolektor debu
Rekonstruksi dilakukan sesuai dengan dokumentasi desain yang dikembangkan, yang dilakukan oleh insinyur desain
dari kategori 1, bekerja untuk NPO TsAT.
Setelah merekonstruksi dan mengubah bagian longitudinal dari ruang debu AEP, serta memasang dan memasang
saluran gas, bersama dengan knalpot asap DN-10, pengujian pekerjaan AEC dilakukan untuk mengumpulkan abu dari
batubara Ekibastuz.
Penutup yang dapat diganti diperlukan untuk memasukkan filter udara ke mode efisiensi tertinggi untuk geometri
nosel saluran masuk yang diberikan.
Untuk melakukan hal ini, kepala hopper harus dilepaskan dari hopper, tutup yang dapat diganti dipasang, dan celah
output dari ruang putar filter udara disesuaikan sampai udara bersih muncul di outlet kipas. Kemudian penutup
dilepas, kepala diletakkan di tempatnya, dan saringan udara dioperasikan.

Fig. Nozzle
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Foto menunjukkan tampilan umum kepala pemisah dari filter udara, penutup yang dapat dilepas dilepas dan sekrup
untuk mengatur celah keluaran ruang putar terlihat.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan instrumentasi sebagai berikut :
- Testo 335 gas analyzer umbrella equipment Testo 04091202 (TestoAG, Germany);
- Analytical balance of Adventurer Ohaus Pro Corp SNR 8927670726;
- Microscope 21127 MPB-2 (50 micron distribution value)
Data eksperimental diperoleh pada model semi-industri ekstraksi Aerofilter.
Tabel 1
Nomor

Massa Debu Dimuat

Massa Debu Yang Ditangkap

K.P.D

1
2
3

250.0
250.0
250.0

247.038
247.500
248.010

98,8 %
99 %
99,2 %

Tabel 2

Nama Indikator dan Parameter Teknis
Produktivitas campuran gas-udara yang dibersihkan, seribu m3 / jam
Konsentrasi massa debu dalam gas murni di saluran masuk, g / m3, tidak lebih
Sisa debu, g / m3, tidak ada lagi
Seret aerodinamis, Pa
Laju aliran, m / s
Suhu gas murni, ° C
Kapasitas terpasang, kW per 1 ribu m3 / jam
Dimensi keseluruhan: panjang, lebar, tinggi, m
Berat kg

Nilai
20 000
2,98 - 11,9
0, 04 – 0,14
1700
14
18
0,75 кВТ
5Х2Х5
1500

Bahan : Abu batubara Ekibastuz. Analisis statistik dari foto-foto menunjukkan bahwa abu memiliki distribusi ukuran
partikel berikut :
5-25 мкр – 10.5 %; 26-50 мкр – 11.38 %; 51-100 мкр – 39.15 %; 101-150 мкр – 36.38 %;
151-300 мкр – 2.59 %.

Foto No. 1.2. Komposisi pecahan abu sebelum melewati model industri dari kolektor saringan-debu udara.
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Foto No. 4,5. Komposisi fraksi abu setelah melewati model industri dari kolektor debu saringan udara.
Kesimpulan :

Percobaan yang dilakukan di pilot plant eksperimental oleh laboratorium termofisika
NPO

TsAT

LLC

secara

meyakinkan

menunjukkan

bahwa

pilot

plant

yang

dipresentasikan selama percobaan sangat mampu membersihkan debu dan aliran gas
dari padatan tersuspensi di seluruh jajaran ukuran dan massa material partikel debu
dengan efisiensi 98 ... 99%.
Pada saat yang sama, penggunaan berbagai bahan filter sepenuhnya dikesampingkan,
atau menggunakan perubahan ritme. Aliran dibersihkan hanya karena proses dinamis
gas yang telah memancarkan pelindung. Filter yang disaring diakumulasi dalam hopper
khusus yang terletak di bagian bawah unit.
Ini menyederhanakan pemeliharaan instalasi dan mengurangi biaya operasinya dengan
menghilangkan biaya material untuk bahan habis pakai dan komponen yang dapat
diganti sambil mempertahankan efisiensi pembersihan debu dan aliran gas.
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3. Penelitian yang dilakukan di pilot plant percobaan NPO TsAT LLC di Omsk
pada November 2012. Konsumsi gas bervariasi dari 120 ribu hingga 200 ribu fm3 / jam,
suhu dari 25 hingga 8000 °С.

Instrumentasi :
- Analytical balance of Adventurer Ohaus Pro Corp SNR
8927670726;
- Microscope 21127 MPB-2 (50mK distribution price);
serta instrumentasi sesuai dengan GOST oleh spesialis TsLATI di cabang
Wilayah Omsk dari Lembaga Negara Federal TsLATI di Distrik Federal
Siberia - Omsk.
Data eksperimental diperoleh, ditunjukkan dalam laporan pengujian di
bawah ini, pada pengukuran parameter teknis laju aliran gas, konsentrasi,
karbon monoksida dan karbon dioksida, serta pada keberadaan dan
konsentrasi partikel tersuspensi dan komposisi fraksional dari debu dalam
aliran gas dalam pengaturan eksperimental yang terletak atas dasar Kereta
Api Rusia-Stroy di Omsk, st. Karbysheva 1. Bagan uji dengan lokasi lubang
untuk tabung pengukur terpasang.

Diagram menunjukkan :
1.
Pemisah gradien;
2.
Filter udara inersia-vakum;
3.
Generator asap;
4.
Kipas knalpot utama merek DN-21;
5.
Asap knalpot dari pilihan sentral merek DN-10;
6.
Tempat pengumpulan debu.
Diagram mendefinisikan lokasi pengukuran :
1.1. Di pintu masuk pemisah gradien;
2.1. Di pusat seleksi.
3.1. Pada pemilihan periferal.
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Kesimpulan : Perlu dicatat bahwa sebagai hasil dari berbagai pengujian dan penelitian, fitur penting
telah diidentifikasi - ini adalah ketergantungan efisiensi pengendapan partikel tersuspensi dalam
hopper penerima filter udara pada laju aliran (volume) gas yang sedang dimurnikan.
Dengan peningkatan tertentu dalam aliran gas, yang pasti mengarah pada peningkatan ukuran filter
udara. Ini berarti pelanggaran terhadap semua efek dinamika gas yang dicatat pada laju aliran gas
yang kecil atau sangat kecil (dalam model laboratorium). Bukan kebetulan bahwa ketika
mengembangkan pesawat, tes dilakukan dalam ukuran penuh di terowongan angin.
Anda dapat menggambar sejajar dengan topan, yang untuk konsumsi gas yang pasti lebih tinggi tidak
lagi berfungsi setidaknya entah bagaimana secara efisien, itulah sebabnya siklon baterai
dikembangkan.
Baterai siklon (multiklon) terdiri dari sejumlah besar elemen siklon berdiameter kecil yang terletak di
perumahan umum dengan saluran masuk dan keluar gas tunggal dan hopper umum. Sederhananya,
terdiri dari banyak kepala siklon, yang masing-masing secara individu melewati dirinya sendiri hanya
sejumlah gas berdebu. Bahkan, hal yang sama berlaku untuk pengoperasian filter udara yang efektif.

QUALITY Of Life

«AQUIX» technologies
4. Penelitian yang dilakukan di pabrik percontohan eksperimental NPO TsAT LLC
di Omsk pada 2013-2014. Konsumsi gas berkisar antara 120 ribu hingga 200 ribu fm3 / jam,
suhu dari 25 hingga 8000 °С.
Tujuan :
- Untuk menunjukkan kemampuan yang dinyatakan dari sistem pemurnian gas berdasarkan pemisah gradien.
- Isolasi dari aliran gas dan debu dari komponen debu dari total komposisi fraksi debu, sesuai dengan komposisi
dispersi yang ditentukan dalam T.Z. untuk pengembangan proyek teknis dan satu set dokumentasi desain lengkap
untuk kompleks pengolahan gas.
- Isolasi komponen gas (SO2) dari aliran gas dan debu dengan konsentrasi dan pemilihan yang terakhir dari zona
periferal sumur horizontal.
- Isolasi dari aliran gas dan debu dari komponen gas merkuri dan nitrogen oksida dengan konsentrasi dan pemilihan
yang terakhir dari zona periferal sumur horizontal.
Karakteristik sistem pengolahan gas :
- Total konsumsi gas yang dibersihkan, gas isap 150-200 ribu nm3 / jam
- Konsumsi gas ekstraksi perifer - 10 - 20 ribu nm3 / jam
- Konsumsi gas sentral - 120 - 180 nm3 / jam
- Konsentrasi debu - 12,5-40 g / n.cub.m
- Temperatur - 25 - 800 derajat C
- Konten SO2 - 10 - 12%
Bagian yang dilakukan dari pengujian sesuai dengan program uji yang dikembangkan pada diagram skematik yang
ditunjukkan di bawah ini :
Diagram menunjukkan :
1. Pemisah gradien dari tahap 1;
2. Pemisah gradien tahap 2;
3. Generator asap;
4. Kipas knalpot utama merek DN-21;
5. Penghisap asap seleksi periferal merek DN-9;
6. Tempat pengumpulan debu No. 1.
7. Tempat pengumpulan debu No. 2.
Diagram mendefinisikan lokasi pengukuran :
1.2. Pada pemilihan periferal GS 1;
2.2. Di pintu keluar setelah HS ke-2.
Secara khusus, uji pemisahan dilakukan, diikuti oleh penghilangan uap merkuri, belerang dioksida, nitrogen oksida
dan karbon dioksida dari aliran gas. Tes berhasil, dan semua efek yang diklaim memiliki konfirmasi instrumental yang
dilakukan oleh spesialis bersertifikat. Laporan tes (lihat lampiran 04.09., 09.09. Dan 11. 09.) dan bacaan instrumen
lihat foto di bawah ini.
Dalam generator asap (3), proses teknologi boiler batubara dilakukan, di mana 3 m3 kayu bakar dan 1 ton batubara
dari lubang terbuka Kemerovo diletakkan. Karena kompleksitas eksekusi dan tidak adanya tiga penganalisa gas
secara bersamaan, pengukuran kimia. komposisi gas buang di pintu masuk ke sistem pengolahan gas tidak dilakukan.
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Melakukan pengukuran pemilihan periferal Pemisah 1 dan kipas knalpot utama di outlet setelah HS ke-2.
Lihat foto di bawah:
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Pengukuran merkuri, lihat foto di bawah ini:

Berdasarkan hasil tes, kesimpulan awal dapat ditarik yang perlu diperbaiki oleh penelitian serius. Perlu dicatat bahwa
pengujian dilakukan sebagai uji (tanpa penyesuaian dan penyesuaian), yang hanya mengejar fiksasi efek pemisahan
gas dengan metode dinamika gas dalam aliran ISON.
Informasi lebih rinci tentang bagian pertama dari tes akan diberikan dalam Laporan, yang akan memberikan Laporan
Uji diperluas, disusun bersama dengan Pusat Analisis Laboratorium dan Pengukuran Teknis di Distrik Federal Siberia,
dengan analitik pengukuran, penalaran ilmiah dan teknis dan kesimpulan tertentu.
Analisis tes :
Menurut bagian yang dilakukan dari tes pada
"modifikasi utama", berdasarkan diagram sirkuit dari
perakitan dua pemisah gradien secara seri, pengujian
dilakukan pada 4, 5 dan 11 September 2013. Protokol
masing-masing No. 424 dan No. 425 dilakukan pada
tanggal 4 September, No. 455 dan No. 456 pada tanggal
5 September dan No. 457 dan No. 458 pada tanggal 11
September 2013.
Hasil pengujian memberikan penilaian yang jelas
tentang pemisahan 100% sulfur dioksida dan nitrogen
oksida pada penampang aliran gas yang berputar-putar,
yang tercermin dalam semua protokol No. pada drive
knalpot asap.
Kurangnya pengaturan frekuensi motor listrik tidak
memungkinkan memvariasikan kinerja dan memastikan
penguras vakum.
Dalam protokol No. 457 dan No. 458 selama pengujian
dilakukan pada 11 September 2013, kemungkinan
utama pemisahan oksigen dicatat.
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Hasil pengujian cukup konsisten dengan pemodelan yang dihitung, memperoleh hasil pemisahan yang lebih efektif
dimungkinkan menggunakan asap knalpot dengan karakteristik tekanan total yang lebih tinggi, memberikan debit
yang lebih padat pada saluran masuk (intake) asap knalpot.
Dalam laporan pengujian No. 625 dan 626, yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2013 pada tahap kedua,
ketiadaan pemisahan gas terungkap, hasilnya menunjukkan perlunya untuk mengklarifikasi geometri saluran bagian
dan mengkonfirmasi tidak adanya pengontrol frekuensi pada drive motor asap knalpot.
Dalam laporan pengujian No. 645 yang dilakukan pada 8 November di pabrik yang dimodifikasi, hasil yang sangat
baik diperoleh pada pemisahan sulfur dioksida. Tempat teoretis dan hasil pemodelan komputasi pada model yang
dimodifikasi memberikan persetujuan penuh dengan tes yang dilakukan pada 8 November 2013.
Dan harus dicatat bahwa Unit dengan pemisahan sulfur dioksida telah sepenuhnya menangani 100%, yang
menunjukkan laporan uji No. 455 dari 26 Agustus 2014.
Semua gas dalam saluran gas, berkat aliran Izon, dibagi menjadi dua bagian, di mana dalam satu saluran gas seluruh
volume yang mengandung sulfur dioksida mengalir, dan yang lain tidak ada sama sekali.

Kesimpulan : Percobaan yang dilakukan di pilot plant eksperimental oleh laboratorium
termofisika NPO TsAT LLC menunjukkan bahwa pilot plant yang dipresentasikan selama
percobaan percaya diri tidak hanya melakukan aliran debu dan gas dari padatan tersuspensi di
seluruh rentang ukuran dan massa material debu. partikel dengan efisiensi 98 ... 99%,
tetapi juga dilakukan dengan efisiensi pemurnian gas buang dari berbagai komponen gas
karsinogenik berbahaya (sulfur dioksida, nitrogen oksida dan kotoran lainnya) dengan tetap
menjaga efisiensi aspek yang diidentifikasi selama pengujian pabrik untuk efisiensinya dalam
pengumpulan debu.
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5. Penelitian yang dilakukan di pilot plant percobaan NPO TsAT LLC di Omsk
pada November-Desember 2014. Konsumsi gas bervariasi dari 120 ribu hingga
200 ribu fm3 / jam, suhu dari 25 hingga 8000 °С.

Perakitan dua unit pembersih gas.
Sirkuit uji serial.
- Konsumsi total gas murni yang terendam
GS - 150-200 ribu nm3 / jam
- Konsumsi gas ekstraksi perifer - 15 - 25 ribu nm3 / jam
- Konsumsi gas sentral - 120 - 180 nm3 / jam
- Konsentrasi debu - 12,5 - 40 g / Nm3
- Temperatur - 150 - 260 C
- Konten SO2 - 10-15%

Diagram menunjukkan :
1. Filter udara inersia-vakum tahap pertama;
2. Pemisah gradien tahap 2;
3. Generator asap;
4. Kipas knalpot utama merk DN-21;
5. Penghisap asap seleksi periferal merk DN-10;
6. Tempat pengumpulan debu No. 1.
7. Tempat pengumpulan debu No. 2.
Diagram mendefinisikan lokasi pengukuran :
1.1. Di pintu masuk pemisah gradien pertama;
1.2. Pada pemilihan periferal GS 1;
2.1. Di pintu masuk pemisah gradien ke-2.
2.2. Di pintu keluar setelah HS ke-2.

1. Diusulkan untuk menggunakan sistem semi-industri untuk pemurnian gas buangan halus berdasarkan pemisah
gradien dan filter udara vakum inersia dengan kapasitas 100 hingga 200 ribu meter kubik per jam, dilengkapi
dengan perangkat rancangan, sebagai peralatan yang diuji.
2. Di tempat kipas knalpot utama, kipas knalpot DN-21, kipas knalpot periferal DN-11.5, dan kipas knalpot sentral
DN-10 dipasang. Sebagai situs uji, dipilih wilayah situs SMT-12 JSC Russian Railways-Stroy Omsk, ul. Karbysheva
d.1.
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3. Sebagai penganalisis gas SO2 dan NOx - digunakan penganalisis gas portabel ANKAT-310.
Persyaratan teknis dan manual pengoperasian, lihat Lampiran.
4. Sebagai penganalisa debu - digunakan pengukur debu portabel - alat pengukur konsentrasi partikel UHF (c),
persyaratan teknis dan instruksi pengoperasian, lihat Lampiran.
Perangkat memungkinkan dalam mode ekspres untuk melakukan pengukuran di inlet (isi debu dan SO2 dan NOx)
yang diambil untuk pemurnian dalam pemisah dan melihat hasil paparan aliran pemisah gradien.
5. Juga, spesialis tersertifikasi dari Pusat Analisis Laboratorium dan Pengukuran Teknis di Distrik Federal Siberia akan
mengambil bagian dalam pengujian menggunakan penganalisa gas POLAR.
Dalam foto, pengumpul debu saringan udara dicat warna biru
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Menurut pengujian yang dilakukan berulang kali, pemasangan dengan pemisahan partikel tersuspensi diatasi oleh
99,9999 ...%, yang ditunjukkan oleh berbagai laporan pengujian yang dikonfirmasi.
6. Penelitian yang dilakukan di pilot plant NPO TsAT LLC di Omsk pada November-Desember 2015. Konsumsi gas
berkisar antara 12 ribu hingga 20 ribu fm3 / jam, suhu 250C. Bangku uji Unit dengan pengorganisasian resirkulasi
campuran gas yang dipilih dari barel pusat ke inlet pemisah gradien.
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menunjukkan kemampuan yang dinyatakan dari sistem pemisahan campuran
gas menggunakan pemisah gradien dan isolasi metana dari campuran udara-gas.

Tempat pengujian adalah wilayah SMT-12 JSC Russian Railways-Stroy di alamat: Omsk, ul. Karbysheva d.1

Karena kurangnya jumlah yang cukup dari campuran gas yang diperlukan untuk mengatur pengujian yang panjang
dari proses pemisahan gas, instalasi uji dimodernisasi dengan saluran resirkulasi campuran gas yang dipasang dari
outlet kipas 1 ke pintu masuk pemisah gradien.

Selain menghemat campuran gas, modifikasi ini
memungkinkan untuk mencapai mode operasi
yang lebih stabil dan meminimalkan masuknya
metana ke atmosfer udara.
1. Lokasi pengukuran 1- di pintu keluar
pemisah gradien.
2. Tempat pengukuran 2- pada pemilihan perangkat
pemisah gradien.
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Tes lapangan dari sistem pemisahan gas berdasarkan pemisah gradien dengan putaran maju.
- Total konsumsi campuran gas-udara, gas isap adalah 15 ribu nm3 / jam
- Konsumsi gas ekstraksi perifer - 2 - 8 ribu nm3 / jam
- Konsumsi gas sentral - 8 - 13 nm3 / jam
- Suhu - 20 0С
- Kandungan metana dalam campuran gas-udara adalah dari 3 hingga 15%

Bagian Pemisah Gradien
Seluruh volume campuran udara-gas yang masuk di pemisah gradien
secara intensif diputar, dan di bagian confuser dari pemisah gradien
terjadi stratifikasi pada penampang aliran berputar dan pemisahan
menjadi dua zona komponen utama - pusat dan perangkat sbb :
1. Metana dan kelembaban terkonsentrasi di zona tengah saluran.
Perlu dicatat bahwa dalam pusat aliran berputar terjadi penurunan
suhu parsial dan mulai terjadi kondensasi uap air.
Melalui nosel yang dipasang di tengah saluran pemisahan,
melalui kipas 1, campuran udara metana pekat dikirim ke tempat
pembuangan. Karena pemanfaatan metana tidak disediakan selama
pengujian, metana dibuang ke atmosfer pada tahap 1 pengujian,
dan dikembalikan ke pintu masuk pemisah gradien pada pengujian tahap kedua.
2. Pada saluran keluar pemisah kipas 2, udara bebas metana yang hampir murni diperoleh dan dibuang ke atmosfer.
Selama pengujian, atmosfer udara di tempat bengkel, setelah sebelumnya melewati ozonizer untuk meningkatkan
aktivitas oksigen yang terkandung di udara, ditarik ke dalam lubang pemisah. Juga, sebuah silinder dipasang di
depan separator dengan metana, dimana metana dipasok dalam kondisi tertentu, yang dicampur dengan udara
atmosfer secara proporsional dengan kandungan metana 3 hingga 15%.
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Selanjutnya, campuran gas-udara yang sudah tercampur, melewati kisi pengion, yang "mengisi" campuran yang
dihasilkan - sebagai ion bermuatan positif, sehingga elektron negatif bermuatan, yang sebelumnya menerima
percepatan rotasi terarah dalam swirler memasuki bagian confuser dari separator, di mana aliran ISON dibuat.
Nitrogen dan oksigen ozon "ditekan" ke dinding confuser, dan metana yang lebih ringan karena penurunan tekanan
pada penampang aliran ISON cenderung mengalir ke pusat aliran gas yang berputar.
Selama pengujian eksperimental dengan campuran gas-udara dengan kandungan metana hingga 10%, pemisahan
metana sebenarnya 100%, yaitu kandungan metana dalam pemilihan periferal benar-benar tidak ada. Tetapi dengan
peningkatan proporsi, bagian metana yang tidak signifikan muncul di zona periferal yang dicampur dengan udara.
Kesimpulan:
1. Distribusi dalam aliran gas yang berputar dari nitrogen terionisasi dan oksigen dari metana dikonfirmasi secara
jelas.
2. Peningkatan dan penyesuaian metode pemisahan campuran gas-udara menggunakan aliran ISON membutuhkan
perbaikan.
Pada Maret 2017, sebagai bagian dari promosi teknologi ISG, Pengembangan Kompleks generator gas swirl aliran
langsung eksperimental dari VUS dan satu set peralatan pemurnian gas berdasarkan pemisah gradien dan filter
dinamis di Tomsk di TPP-3 .
Perangkat peralatan pembersih gas yang akan dipasang di Kompleks instalasi pembangkit gas vortex aliran langsung
eksperimental VUS dimaksudkan untuk :
Gradient separator No. 1 untuk penerimaan setelah economizer (penukar panas No. 4 dalam diagram) gas generator
pada suhu 172 ° C dalam volume hingga 38 ribu nm3 / jam dan pemindahan (pemisahan) komponennya seperti SO2,
NOx, NH3, H2S dari alirannya; pemisah gradien No. 2 untuk menerima setelah GS No. 1 pada suhu 300-280 ° C dalam
volume hingga 30 ribu nm3 / jam dan menarik partikel abu tersuspensi dari aliran utama gas generator dan
mengeluarkan ke dalam hopper penerimaan pengumpul debu dari filter dinamis dengan perangkat untuk
pembongkaran; Pemisah gradien No. 3 untuk menerima pada suhu 30-80 ° C dalam volume hingga 30 ribu nm3 / jam
dan menghilangkan kelembaban dari aliran utama gas generator dan meningkatkan konsentrasi gas generator hingga
100%;
Indikator konsumsi dari proses gasifikasi : Output gas per 1 kg batubara kering adalah 5,325 nm3, pada 6600 kg / jam
- 35 150 nm3 / jam. Lihat grafik pengambilan di bawah ini.
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Foto peralatan yang dibeli sebelum dikirim ke Tomsk.
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Saat ini, pekerjaan instalasi sebenarnya sudah selesai, transisi ke commissioning, instalasi, lihat foto di bawah :

Ketika melakukan penelitian tentang mode operasi dari pabrik percontohan eksperimental oleh laboratorium
termofisika NPO TsAT LLC, bersama dengan pemurnian gas buang yang sukses dari partikel mekanis yang
ditangguhkan dengan berbagai ukuran dan pelepasan gas dari pengotor gas karsinogen berbahaya dari berbagai
elemen kimia, sebuah efek ditemukan bahwa diizinkan untuk melihat pada pengaturan eksperimental dan proses
yang terjadi dalam aliran ISON.
Jadi, dengan berlalunya gas buang melalui ketiga tahap pemurnian, peningkatan konsentrasi metana dalam gas yang
dimurnikan dicatat. Pada konsentrasi metana awal sekitar 4%, setelah melewati ketiga tahap instalasi, peningkatan
kandungan metana dalam gas buang murni hingga 7% dicatat.
Menganalisis hasil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa proses sintesis kimia telah terjadi di dalam unit, dan ini telah
menyebabkan peningkatan kandungan metana dalam gas. Kondisi fisik yang muncul di dalam instalasi yang berfungsi
berkontribusi terhadap munculnya dan melakukan reaksi sintesis.
Pertama, suhu tinggi, yang diciptakan oleh gas buang itu sendiri dan semakin meningkat karena efek Rank diamati
dalam aliran yang berputar-putar.
Kedua, peningkatan tekanan yang terjadi pada lapisan periferal aliran gas yang berputar-putar dengan intens.
Dan ketiga, komposisi gas yang akan dimurnikan, yang mengandung karbon bebas dalam bentuk jelaga, dan uap air,
yang mengandung hidrogen yang diperlukan untuk sintesis metana. Dengan demikian, zona reaktor dibuat di
pinggiran aliran berputar-putar, di mana, mungkin, sintesis metana terjadi.
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Kesimpulan: Dengan beberapa perbaikan konstruktif dari fasilitas yang disajikan, dapat digunakan sebagai reaktor
sintesis organik untuk menghasilkan rantai hidrokarbon dari berbagai ukuran, yaitu, untuk memperoleh berbagai
produk hidrokarbon. Pengembangan struktural harus mencakup pengenalan desain instalasi elemen yang terbuat
dari kobalt, nikel dan besi murni, yang akan berfungsi sebagai katalis untuk proses sintesis. Penting juga untuk
menambahkan sejumlah node yang akan berkontribusi pada reaksi sintesis yang lebih berhasil, meningkatkan
volume output dan kualitas produk yang diperoleh. Sintesis hidrokarbon sintetis dapat terjadi secara paralel
dengan proses pemurnian gas buang dari kotoran berbahaya dan partikel mekanik padat.

Terima kasih atas perhatian anda!
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