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KAJIAN ILMIAH DARI TEKNOLOGI IZON
Pendahuluan
Pertumbuhan pesat jumlah umat manusia dan persenjataan ilmiah dan teknisnya secara
radikal mengubah situasi di Bumi. Atmosfer sekarang dianggap sebagai "boiler kimia" yang
besar, yang berada di bawah pengaruh berbagai faktor antropogenik dan alami. Gas dan
aerosol yang dipancarkan ke atmosfer ditandai dengan reaktivitas tinggi, yang efeknya
sudah jelas tidak hanya pada kesehatan manusia, tetapi juga memiliki konsekuensi fatal
pada iklim planet Bumi secara keseluruhan.
Saat ini, pasar energi berkembang mendukung produksi gas dan industri transportasi gas.
Sumber hidrokarbon yang tidak habis-habisnya bisa berupa limbah manusia, termasuk gas
limbah industri. Sifat paling penting dari karbon adalah kemampuan atom-atomnya untuk
membentuk ikatan kimia yang kuat di antara mereka sendiri dan unsur-unsur lainnya.
Kemampuan karbon untuk membentuk 4 ikatan valensi setara dengan atom karbon lainnya
memungkinkan anda untuk membangun kerangka karbon dari berbagai jenis (linier,
bercabang, siklik) ; sifat-sifat inilah yang menjelaskan peran luar biasa karbon dalam struktur
semua senyawa organik, dan, khususnya, semua organisme hidup.
Penggunaan Hidrokarbon
Hidrokarbon yang diekstraksi dari minyak, gas, gas kondensat, endapan batubara dan
endapan serpih minyak digunakan dalam industri bahan bakar, kimia, cahaya, makanan dan
industri lainnya, serta dalam pertanian.
Hidrokarbon sintetis telah diekstraksi dan digunakan secara aktif oleh manusia selama lebih
dari 100 tahun. Alternatifnya adalah penggunaan analog sintetis yang lebih luas dari produk
minyak bumi alami. Dalam beberapa dekade terakhir, produksi dan penggunaan
hidrokarbon sintetis, termasuk produk minyak sintetis, telah meningkat berkali-kali, apalagi,
ini berlaku tidak hanya untuk negara-negara yang tidak memiliki simpanan hidrokarbon
alami. Dengan demikian, pengembangan produksi bahan bakar hidrokarbon sintetis pada
skala industri setiap tahun menjadi semakin relevan.
Sebagai bahan baku untuk memproduksi gas sintesis dan, lebih lanjut, produk minyak
sintetis, tidak hanya batubara tetapi juga produk lain yang cocok, selama pirolisis dimana
hidrogen dan karbon monoksida dilepaskan (limbah rumah tangga padat, limbah manusia
organik dan limbah hewan, limbah pengerjaan kayu dan industri lainnya). Karenanya solusi
untuk masalah mendesak lain yang dihadapi komunitas manusia ini adalah masalah daur
ulang limbah, sampah, dan produk peradaban modern lainnya yang tidak diinginkan.
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Sintesis Fischer - Tropsch dapat dianggap sebagai oligomerisasi reduktif karbon monoksida,
reaksinya eksotermik dengan efek termal yang signifikan ~ 165 kJ / mol sehubungan dengan
karbon monoksida (CO). Katalis adalah logam transisi dari kelompok VIII : ruthenium (Ru)
yang paling aktif, kemudian kobalt (Co), besi (Fe), nikel (Ni).
Untuk meningkatkan reaksi permukaan katalitik, materi kelompok VIII ini sering diterapkan
pada pendukung lembam berpori, seperti, misalnya, silika gel dan alumina. Hanya Fe dan Co
yang digunakan dalam industri. Rutenium terlalu mahal, di samping itu, cadangannya di
planet ini terlalu kecil untuk digunakan sebagai katalis dalam proses tonase besar. Pada
katalis nikel, pada tekanan atmosfer, terutama pembentukan metana, dengan
meningkatnya tekanan dalam reaktor, karbonil nikel volatil terbentuk, yang terbawa dari
reaktor dengan produk reaksi.
Kondisi proses yang umum adalah : tekanan dari 1 atm (untuk katalis Co) hingga 30 atm,
suhu 190 ... 240 °C (opsi sintesis suhu rendah, untuk katalis Co dan Fe) atau 320 ... 350 ° C
(varian suhu tinggi, untuk Fe).
Hukum termodinamika untuk produk sintesis Fischer - Tropsch adalah sebagai berikut :
1. Adalah mungkin untuk membentuk dari hidrokarbon CO dan H2 dari segala berat
molekul, jenis dan struktur kecuali asetilena, formasi yang secara energetik tidak
menguntungkan.
2. Peluang pembentukan hidrokarbon menurun secara berurutan : metana → alkana lain →
alkena. Kemungkinan pembentukan alkana secara normal berkurang, dan alkena normal
meningkat dengan bertambahnya panjang rantai.
3. Peningkatan tekanan total dalam sistem mendorong pembentukan produk yang lebih
berat, dan peningkatan tekanan parsial hidrogen dalam gas sintesis mendukung
pembentukan alkana.
Proses Fischer-Tropsch adalah teknologi yang dikembangkan dengan baik yang digunakan
dalam skala besar, meskipun biaya modal yang tinggi menghambat distribusinya. Secara
khusus, penggunaan gas alam sebagai bahan baku menjadi tepat ketika “gas terdampar”
digunakan, yaitu : sumber gas alam yang terletak jauh dari kota-kota utama, yang tidak layak
untuk beroperasi dengan jaringan pipa gas konvensional dan teknologi LNG.
Ada cadangan batubara yang besar yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar.
Kombinasi gasifikasi biomassa dan sintesis Fischer-Tropsch adalah cara yang menjanjikan
untuk menghasilkan bahan bakar mobil terbarukan. Bahan bakar sintetis yang terbuat dari
batubara bersaing dengan harga minyak di atas $ 40 per barel. Investasi modal, yang harus
dilakukan dalam kasus ini, berkisar antara 7 hingga 9 miliar dolar untuk kapasitas 80 ribu
barel untuk produksi bahan bakar sintetis dari batubara. Sebagai perbandingan, kapasitas
penyulingan minyak serupa harganya sekitar $ 2 miliar.
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Ada alternatif untuk bahan bakar motor minyak bumi ; para ilmuwan telah mengembangkan
metode untuk memproduksi bahan bakar motor berkualitas tinggi dari gas alam, batubara
dan bahan baku non-minyak lainnya. Ini dibahas dalam laporan Wakil Presiden Akademi
Ilmu Pengetahuan Rusia, Direktur Institut Sintesis Petrokimia yang dinamai A. V. Topchiev
dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia Nikolai Alfredovich Platae "Beberapa Aspek
Menciptakan Bahan Bakar Bersih Ekologis Abad ke-21", yang ia buat pada KTT Kimia
Internasional Moskow Pertama pada bulan Juli tahun ini. KTT yang diselenggarakan oleh Uni
Rusia Ahli Kimia, perusahaan "RCC Group" dan Uni Rusia Industrialis dan Pengusaha, dan
dikhususkan untuk masalah dan prospek pengembangan industri kimia dan petrokimia.
Teknologi Yang Ada Untuk Memproduksi Minyak Sintetis

Tahap pertama produksi adalah produksi gas sintesis. Gas sintesis adalah penyebut umum
yang digunakan dalam berbagai jenis bahan baku yang mengandung karbon ; gas, batubara,
biomassa. Ini adalah campuran hidrogen dan karbon monoksida (karbon monoksida).
Tahap kedua adalah proses katalitik Fischer-Tropsch pada katalis generasi keempat modern
dan produksi produk tunggal - minyak sintetis.
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Sejarah teknologi GTL (gas-to-liquid) dimulai jauh sebelum minyak menjadi sama pentingnya
dengan kemanusiaan seperti di dunia saat ini. Pada tahun 1902, ahli kimia Prancis Paul
Sabatier, bersama dengan muridnya Jean Baptiste Sanderan, melakukan satu reaksi
sederhana - mereka memperoleh metana dari campuran karbon monoksida dan hidrogen
dengan adanya bubuk nikel. Beberapa tahun kemudian, ahli kimia Rusia Yegor Orlov
memperoleh etilena dari campuran yang sama di hadapan nikel dan paladium. Dengan
demikian ini menunjukkan kemungkinan men-sintesis hidrokarbon yang lebih tinggi. Tetapi
ahli kimia Jerman Franz Fischer dan Hans Tropsch dari Kaiser Wilhelm Institute for Coal
Research membawa teknologi ini ke implementasi komersial ; pada tahun 1926, karya
terkenal mereka tentang 'Sintesis Langsung Hidrokarbon Minyak Bumi pada Tekanan Biasa'
diterbitkan. Proses yang mereka gambarkan kemudian disebut proses Fischer-Tropsch.
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Pembenaran Ilmiah dari Arus IZON
Menurut pandangan hari ini, molekul gas dan cairan berada dalam keadaan gerakan konstan
yang kacau. Seluruh teori kinetika-molekul dibangun di atas persepsi ini. Semua
termodinamika secara mendasar didalilkan dan secara logis diturunkan dari persepsi ini, dan
juga mengenai definisi awal terbentuknya parameter termodinamika.
Semua fenomena di alam terjadi dengan kecepatan terbatas karena faktor-faktor yang
menghambat perubahan keadaan energi sistem ini. Dalam termodinamika, selain kapasitas
panas, faktor seperti itu harus disebut arah vektor tegangan elektromagnetik dari ikatan
antar molekul atau vektor magnetik. Ketika gas dikompresi (tepat pada saat kompresi),
molekul berputar sedemikian rupa sehingga medan magnetnya mencegah kompresi gas.
Ketika gas diregangkan (tepatnya pada saat peregangan), molekul berputar sehingga medan
magnetnya mencegah peregangan molekul gas. Kondisi ini disebut stres-negatif. Ada proses
ketika keadaan stres negatif menjadi diam. Ini, misalnya, gas di zona tengah saluran dengan
aliran yang berputar-putar. Dalam hal ini, molekul gas di lapisan pusat berada di bawah
tegangan negatif konstan karena gaya sentrifugal.
Dengan memperkenalkan konsep "vektor magnetik," dan menentukan efeknya pada sistem
termodinamika, orang dapat dengan yakin menyatakan "Gerak molekul yang kacau dalam
gas atau cairan tidak mungkin terjadi." Dengan dorongan, gerakan translasi, yang dapat
diterima molekul, meskipun secara kebetulan, sebagai akibat dari fluktuasi, akan
menyebabkan rotasi vektor magnetik dan gaya tarik elektromagnetik tidak akan
memungkinkan molekul untuk terbang jauh.
Jika ini terjadi, maka fakta ini akan bertentangan dengan prinsip fundamental dari
keberadaan alam dan prinsip resistensi terhadap efek apa pun yang mengubah keadaan
energi sistem termodinamika. Dan, mungkin, saatnya tidak jauh lagi ketika teori kinetikmolekul akan diakui sebagai kesalahpahaman historis dan akan berhenti memiliki efek yang
merusak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, lebih memungkinan
mempengaruhi dan mengendalikan vektor dari ketegangan ikatan antar molekul, yang
mengarah pada penciptaan rotasi dinamis mandiri gas yang tertutup (aliran ISON), atau
sederhananya," tornado buatan ".
"Postulat"
Sifat dan besaran muatan listrik, serta mekanisme interaksinya, tidak berubah dan tidak
tergantung pada kondisi eksternal, setidaknya dalam kisaran yang menjadi karakteristik
dunia di sekitar kita, khususnya pada suhu 1 hingga 10.000 K, tekanan dari ruang hampa
udara hingga 108 Pa ( ~ 1000 atm) dan kecepatan relatif terhadap pengamat (perekam) dari
0 hingga 106 m / s (1000 km / s).
Atom harus dianggap sebagai sistem partikel bermuatan positif dan negatif bermuatan
listrik, yang muatannya dalam keadaan normal (tidak terionisasi) saling dikompensasi, tetapi
selalu berada di ruang angkasa dan berada dalam gerakan konstan.
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Bahkan atom yang tidak terionisasi, seperti sistem muatan listrik yang bergerak secara
spasial, mengalami interaksi elektrodinamik dengan atom terionisasi lainnya, serta dengan
medan elektrostatik dan magnet. Intensitas interaksi ini ditentukan oleh gradien (derajat
ketidakmerataan) medan elektromagnetik di lokasi atom.
Ada dua mekanisme utama untuk pertukaran panas suatu zat dengan lingkungan :
1.

Pertukaran energi mekanik dalam bentuk transmisi gangguan mekanis.
Sesuai dengan dalil sebelumnya, gangguan mekanis ditransmisikan bukan oleh kontak
mekanik langsung atom atau komponennya, tetapi sebagai hasil dari interaksi
elektromagnetik jarak jauh. Namun demikian, jarak efektif interaksi semacam itu sangat
kecil, dan pada tingkat makro terlihat seperti kontak langsung antara badan atau media.

2.

Pertukaran kuanta energi.
Suatu zat dapat menyerapnya, bersemangat dan mendapatkan energi, atau
memancarkan, mengeluarkan energi. Bergantung pada energi mereka dan panjang
gelombang yang terhubung erat dengan itu, kuanta dapat diserap dan dipancarkan oleh
kelompok atom, atom individu, serta partikel elementer (elektron dan proton) yang
membentuknya, yang juga dapat mendistribusikan energi di dalam atom satu sama lain.
Pertukaran energi kuantum dimungkinkan pada jarak yang jauh tanpa kontak tubuh
atau media fisik yang terkenal.

Kedua mekanisme beroperasi secara bersamaan, namun, tergantung pada kondisi spesifik,
salah satunya mungkin berlaku. Tetapi mereka tidak dapat direduksi satu sama lain dan
secara apriori tidak satu pun dari mereka dapat diabaikan. Selain itu, salah satu dapat
menghasilkan yang lain dan sebaliknya.
Penyerapan kuanta ditentukan oleh keadaan energi saat ini dari kuanta itu sendiri dan zat
yang menyerapnya. Bergantung pada kondisinya saat ini, suatu zat dapat "menerima" atau
"tidak menerima" kuantum energi tertentu.
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Aplikasi Praktis
Gasifikasi gradien (vortex) dilakukan di bawah keadaan gas, yang dapat disebut sebagai
"tegangan negatif", nama lain yang lebih akurat adalah keadaan gas pada penurunan
tekanan negatif. Atau hanya gas dalam keadaan "membentang".
Sampai saat ini, tiga keadaan gas diketahui :
1. Keadaan normal (P = 0);
2. Status terkompresi (P> 0);
3. Status jarang (P <0).
Posisi "a" piston sesuai dengan keadaan normal gas (P = 0); posisi "b" adalah keadaan
terkompresi gas (P> 0); posisi "c" - keadaan gas yang dijernihkan (P <0).
Jika kita sekarang mulai memindahkan piston dari posisi "a" ke posisi "b", maka pada saat
pergerakannya, gas berada dalam keadaan dengan gradien tekanan diarahkan ke arah yang
berlawanan dengan daerah penghalusan.
Kecepatan tinggi dari gerakan piston, mis. dasar besarnya
, dan semakin besar
gradien tekanan dalam gas ( ) maka gas dimasukkan ke dalam saluran gas dan pada laju
aliran yang dihitung, gas akan memasuki pemisah gradien.
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Pembentukan Pusaran Yang Stabil di Separator

Melalui pipa saluran masuk, gas memasuki separator gradien, di mana karena swirler yang
tidak bergerak dan geometri saluran yang dihitung secara khusus, gas ini diputar secara
intensif. Di leher pemisah, jumlah putaran aliran gas terletak pada kisaran lebih dari 20 rpm
(data percobaan dan data yang dihitung diperoleh dalam program ANSYS). Dengan
intensitas putaran seperti itu, struktur aliran yang diperlukan diatur, dan penurunan
tekanan tinggi pada penampang saluran terbentuk. Aliran gas-dinamis yang terbentuk
dalam pemisah gradien disebut berputar secara intensif dengan ikatan antarmolekul yang
memliki tegangan negatif dari "aliran-IZON".
Dalam keadaan ini, gas memiliki sejumlah fitur yang tidak sesuai dengan teori kinetikmolekul tradisional. Aliran seperti itu secara kondisional dapat disebut "aliran ISON". "ISON"
adalah singkatan yang diperoleh dari huruf-huruf pertama - Intensively Swirling Negatively
Stressed Current.
Efek yang diamati selama aliran gas tersebut :
1. Aliran gas secara aksial memasuki peralatan pada
penurunan tekanan negatif, menerima percepatan
tambahan karena fitur desain sambil mempertahankan
struktur laminar, mengubah energi kinetiknya sendiri
menjadi keadaan berputar-putar (terminologi bebas).
2. Jika dua jet yang berpotongan berada dalam “Negatively
Stressed state” (aliran gas bergerak ke daerah tekanan
rendah) dan mengangkut partikel padat, maka setelah jet
berpotongan, partikel akan berada di jet yang kecepatannya
lebih tinggi.
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3. Jika jet gas berkecepatan tinggi berbatasan dengan volume
gas stasioner melalui celah sempit, maka volume ini, yang
memiliki vakum besar, akan menjadi "pompa" untuk partikel
tersuspensi (efek ejeksi).

"TIGA EFEK YANG MENDASARI PRINSIP OPERASI SISTEM GRADIEN
PEMURNIAN GAS ULTRAFINE"

Menurut data percobaan yang dikutip dalam berbagai literatur, tingkat kebocoran aliran
cairan yang berputar dari tangki tertentu lebih tinggi daripada tingkat kebocoran yang sama
dari aliran linear yang tidak berputar.
.

"PENERAPAN GAYA PADA PARTIKEL TERSUSPENSI
DALAM ALIRAN YANG BERPUTAR-PUTAR"

QUALITY Of Life

«AQUIX» technologies
Mempertimbangkan model yang diusulkan dari berakhirnya aliran gas atau cairan yang
berputar, kita dapat memastikan bahwa proses aliran keluar terdiri dari dua komponen ; ini
adalah gerakan aksial dari aliran dengan kecepatan Voc dan gerakan melingkar dengan
kecepatan Vok. Menurut teorema Pythagoras, laju aliran total adalah V2 = Vos2 + Vok2.
Selain itu, komponen aksial dari laju aliran ditentukan dengan cara tradisional sebagai rasio
laju aliran volumetrik kedua G (m3 / d) dengan luas penampang F (m2), Vpos = G / F (m / d).
Komponen perifer ditentukan oleh rumus klasik Vok = π • D • n / 60 (m / s) (diameter D
dalam meter). Frekuensi rotasi aliran n (rpm) atau kecepatan periferal dapat ditentukan
(kurang-lebih) berdasarkan laju aliran, geometri perangkat, dan kondisi teknologi proses.
Contoh perhitungan :
G = 60 000 м3/ jam = 16,7 м3/ detik, D = 0,3 м, h = 0,3 м.
Vос = G/F = 4 ·16,7/3,14·0,09 = 238,5 м/ detik
Vок = G/f = 16,7/0,15·0,3 = 371 м/ detik
Vи = √ (Vос2+ Vок2) = √(56 882 + 137 682) = √194 564 = 441 м/с
n = 23 630 об/ min
Selama berbagai percobaan, parameter kedaluwarsa gas 80, 100 dan 120 m / s dicatat.
Dengan demikian, jumlah putaran aliran gas di leher separator berkisar antara 8.000 hingga
12.000 rpm (data percobaan).
Ketika aliran gas bergerak, beberapa gaya bekerja padanya. Di antara kekuatan-kekuatan ini,
dua dapat dipilih secara terpisah, ini adalah tekanan kecepatan tinggi dan kerugian gesekan.
∆Рск = ρ·V2/2 = 3635 Pa
∆Ртр = (λ·L/d)·( ρ·V2/2) = 138,13 Pa
Re = V·d·ρ/µ = 4605
λ= 0,316/Re0,25 = 0,038
Kesimpulan : Data perhitungan memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan yang tidak
ambigu bahwa kecepatan head ribuan kali lebih besar daripada kehilangan gesekan, dan
aliran gas tidak akan diblokir di confuser.
Saat mengamati perilaku partikel tersuspensi padatan terkecil dalam aliran gas yang
berputar, Anda dapat melihat perilaku anomali mereka. Alih-alih terkumpul di bawah aksi
gaya sentrifugal di pinggiran saluran, mereka membentuk apa yang disebut dust cord di
sepanjang sumbu aliran. Karena perbedaan tekanan (pada pinggirannya lebih besar), sebuah
partikel padat, terlepas dari gaya sentrifugal yang efektif, terjepit ke arah tengah (tea leaf
effect). Ini juga dikonfirmasi oleh perhitungan matematika sederhana yang disajikan di
bawah ini.
Untuk memulainya, kita akan membuat model fisik paling sederhana dari semua gaya yang
bekerja pada satu partikel debu yang bergerak dalam aliran gas yang berputar-putar.
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Ini adalah gaya gravitasi Fg = m • g, yang diarahkan secara vertikal ke bawah, gaya inersia F
= - m • a, diarahkan sepanjang gerakan partikel, tetapi dalam arah yang berlawanan, gaya
sentrifugal Fс = m • v2 / R, yang bekerja di sepanjang jari-jari dari pusat ke pinggiran dan
gaya F∆P yang timbul dari perbedaan tekanan pada pinggiran dan pada sumbu aliran dan
bekerja di bidang yang sama, tetapi dalam arah dari periferal ke tengah. Gaya gravitasi Fg
dan gaya inersia F dapat diabaikan, karena mereka bertindak di bidang lain dan ke arah lain
dan tidak mempengaruhi proses gerakan partikel dalam arah radial.
Kekuatan utama yang menentukan pergerakan padatan tersuspensi adalah Fц dan F∆P.
Suatu kekuatan yang berusaha mendorong partikel ke pinggiran ;
Fц = m·v2/R;
v = π·D·n/60;
Fц = m·(π2·R2·n2/900)/R.
Gaya yang cenderung mengarahkan partikel ke sumbu aliran terbentuk sebagai perbedaan
antara gaya sentrifugal yang dihasilkan di pinggiran (indeks 1) dan di lapisan yang lebih
dekat ke pusat (indeks 2).
F∆P = F1 – F2 = m·π2·n2/900 ·(R1 – R2) sementara (R1 lebih lanjut R2)
Kekuatan bersih FР, dihasilkan dari interaksi Fц dan F∆P :
FР = F∆P - Fц = m·π2·n2/900 ·(-R2) (Н);
atau
FР = m·(v12/R1 – v22/R2) - m·v12/R1 = - m·v22/R2 (Н).
Tanda "-" dalam rumus menunjukkan bahwa, ketika aturan untuk menentukan tanda arah
gaya diadopsi dalam metodologi, gaya yang dihasilkan FR mendorong partikel dari pinggiran
ke pusat aliran, sehingga membentuk dust cord.
Mempertimbangkan perilaku partikel padat yang tersuspensi secara individu dalam aliran
yang berputar-putar, empat kekuatan utama yang bekerja pada partikel ini dapat
dibedakan. Ini adalah gaya sentrifugal Fс yang bekerja sepanjang jari-jari dan diarahkan dari
sumbu ke pinggiran, gaya F∆P yang timbul karena perbedaan tekanan pada lapisan aliran di
pinggiran dan di lapisan aksial dan diarahkan sepanjang jari-jari dari pinggiran ke sumbu
aliran, gravitasi Fg, dan gaya inersia Fi, diarahkan sepanjang garis singgung ke jalur partikel
ke arah yang berlawanan dengan gerakan partikel.
Dalam istilah matematika, tampilannya seperti ini :
Fц = m·V2/R
F∆Р = ∆Р·S
dimana S – luas penampang partikel padat;
Fg = m·g
Fи = m·ω2·R -------> dimana ω = V/R – kecepatan sudut partikel.

QUALITY Of Life

«AQUIX» technologies
Data awal : kita mengambil bentuk partikel padat tersuspensi dalam bentuk bola, diameter
bola ini d = 60 μm = 60 • 10-6 m, gravitasi spesifik partikel γ = 600 ... 1450 kg / m3.
Kecepatan partikel periferal V = 371 m / s, jari-jari lintasan partikel R = 0,15 m, perbedaan
tekanan antara periferal dan daerah aksial ∆P = 59 353 Pa.
Volume Partikel :
W = 4·π·r3/3 = 4,19·(30·10-6)3 = 0,11·10-12 м3
Massa partikel :
m = W·γ = 0,11·10-12·1000 = 0,11·10-9 кг
Area penampang partikel :
S = π·d2/4 = 3,14·3600·10-12/4 = 2,82·10-9 м2
Gaya sentrifugal :
Fц = 0,11·10-9·3712/0,15 = 100,9·10-6 Н
Kekuatan F∆Р :
F∆Р = 59 353·2,82·10-9= 167,4·10-6 Н
Gaya F∆P lebih besar dari gaya Fс, yang berarti bahwa kehadiran gerakan partikel dari
pinggiran ke sumbu aliran di bawah pengaruh gerakan aliran yang berputar-putar (efek daun
teh) dikonfirmasi.
Gravitasi :
Fg = m·g = 0,11·10-9·9,81 = 1,08·10-9 Н
Kekuatan inersia :
ω = V/R = 371/0,15 = 2473,3 1/ detik
Fи = 0,11·10-9·(2473,3)2·0,15 =100,9·10-6 Н
Gaya total yang bekerja pada partikel padat tersuspensi dalam aliran gas yang berputarputar diorientasikan secara spasial pada sudut tertentu ke arah sumbu aliran.
Total gaya yang bekerja pada partikel padatan tersuspensi ditentukan oleh rumus FΣ = √( Fц F∆Р)2 + Fи2 = 120,8·10-6 Н = 0,12·10-8 kg Karena nilainya yang kecil, gaya gravitasi Fg
diabaikan.
Rasio antara satuan gaya dan massa adalah 1 N ≈ 98,1 g, yang berarti massa partikel menjadi
sekitar 0,131 • 10-8 kg
Kesimpulan : Karena penerapan gaya yang bekerja pada partikel tersuspensi dalam aliran
gas yang berputar, terjadi peningkatan energi kinetik dari partikel itu sendiri, yang, ketika
partikel tersebut kinetik, setara dengan lebih dari sepuluh kali massa partikel. Perlu diingat
bahwa gaya tumbukan petinju atau kekuatan burung terbang dalam tabrakan dengan
pesawat terbang, dll., Diukur dengan tepat dalam kilogram di mana massa diukur.
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Dalam hal ini, kilogram bertindak bukan sebagai satuan pengukuran massa, tetapi sebagai
satuan pengukuran kekuatan dampak dalam rasio klasik 1 kg = 9,81 N.
Selain itu, kondisi semakin kecil ukuran partikel, semakin dekat mereka ke pusat. Pertamatama, aparatus mengambil partikel kecil dengan tepat, dan dalam kisaran ukuran
sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk memurnikan gas dengan baik tidak hanya
dari partikel terdispersi, tetapi juga dari aerosol. Fitur dari metode pemurnian gas yang ada
adalah adanya batas pemisahan di zona partikel kecil. Diketahui bahwa aliran dua fase
monodisperse, yaitu aliran gas yang mengangkut partikel dengan ukuran yang sama, tidak
ditemukan dalam proses teknologi nyata. Selalu ada partikel dalam aliran yang ukurannya
terletak pada kisaran tertentu. Sebagai aturan, distribusi ukuran partikel mendekati
distribusi Gaussian yang normal secara logaritmik.
Adanya batas pemisahan dalam zona ukuran partikel kecil berarti bahwa alat pemurnian gas
tertentu menggunakan metode yang dikenal mampu mempertahankan partikel yang lebih
besar dari batas. Partikel yang lebih kecil dari batas akan melewati perangkat ini. Intinya,
efektivitas sistem pemurnian gas ditentukan oleh kemampuan sistem ini untuk
menghilangkan partikel halus dari aliran.
Kami memberikan perbandingan parameter serupa di Topan.
Siklon dirancang untuk menangkap partikel padat yang jauh lebih besar daripada yang
dibahas dalam contoh sebelumnya. Perbedaan utama antara pemisah gradien adalah laju
aliran yang berputar-putar. Untuk siklon, kecepatan putaran adalah urutan besarnya lebih
rendah daripada pemisah gradien. Kecepatan aliran gas di inlet (area kerja) ke siklon Vin =
10 ... 40 m / s, kecepatan aliran di dalam siklon Vin = 3 ... 4 m / s.
Baseline : V = 20 м/с, D = 0,38 м, h = 0,3 м, Q = 0,4 м3/с, ρ = 1,29 кг/м3,
diameter padatan tersuspensi d = 340 мкм = 340·10-6 м,
gravitasi spesifik suatu partikel γ = 600 … 1450 kg/м3
Massa gas (udara) di dalam siklon di bagian ketinggian h= 0,3 м :
M = π·D2·h·ρ/4 = 3,14 ·0,382·0,3·1,29/4 = 0,044 kg
Gaya sentrifugal yang bekerja pada massa udara ini :
Fц = M·V2/R = 0,044·202/0,19 = 92,6 н
Area permukaan lateral volume yang dialokasikan :
S = π·D·h = 3,14·0,38·0,3 = 0,36 м2
Tekanan berlebihan di dalam lapisan perifer topan di bawah aksi gaya sentrifugal :
Pизб = Fц/S = 92,6/0,36 = 257,2 Pa
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Dengan mempertimbangkan fakta bahwa Pb = 0 Pa pada sumbu aliran, total ∆P = 257.2 Pa
dalam topan padatan tersuspensi.
Volume Partikel :
w = 4·π·r3/3 = 4,19·(170·10-6)3 = 0,2·10-10 м3
Massa partikel :
m = w·γ = 0,2·10-10·1000 = 0,2·10-7 kg
Area penampang partikel :
s = π·d2/4 = 3,14·115 600·10-12/4 = 9,1·10-8 м2
Gaya sentrifugal yang bekerja pada partikel ini :
Fц = 0,2·10-7·202/0,19 = 42,1·10-6 Н
Kekuatan F∆Р :
F∆Р = ∆Р·s = 257,2·9,1·10-8 = 23,4·10-6 Н
Fц > F∆Р
Kesimpulan pertama : Gaya F∆P lebih kecil dari gaya Fc dari aliran, yang berarti bahwa tidak
akan ada pergerakan partikel dari pinggiran ke sumbu di bawah aksi aliran berputar. Dari
sini kita dapat menyimpulkan bahwa kecepatan putaran aliran gas sama sekali tidak cukup
untuk pembentukan dust cord pusat, dan tidak ada yang pernah mengamatinya di sana.
Kekuatan inersia :
ω = V/R = 20/0,19 = 105,2 1/ detik
Fи = m·ω2·R = 0,2·10-7·(105,2)2·0,19 =42,05·10-6 Н
Gravitasi :
Fg, = m·g = 0,2·10-7·9,81 ≈ 20·10-6 Н
Total gaya yang bekerja pada partikel padatan tersuspensi ditentukan oleh rumus FΣ = √( Fц F∆Р)2 + Fи2 ≈ 46,02·10-6 Н ≈ 0,45·10-7 kg
Rasio antara satuan gaya dan massa adalah 1 N ≈ 98,1 g, yang berarti massa partikel menjadi
sekitar 0,65 • 10-7 kg
Kesimpulan kedua : terlihat jelas bahwa jika dalam separator massa partikel bertambah
sepuluh kali lipat, maka di siklon hanya 20%. Yaitu, efisiensi menjebak partikel tersuspensi
dalam pemisah delapan kali lebih tinggi daripada siklon.
Fitur dari metode gradien pemurnian gas adalah fakta bahwa
peralatan yang menggunakan metode ini memiliki batas
pemisahan yang terletak di zona ukuran partikel besar - 500 μm
dan lebih tinggi.
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Pemisah gradien tidak memiliki (atau praktis tidak) batas bawah untuk ukuran partikel,
karena itu bekerja di tingkat molekuler. Jika tidak, pemisahan campuran gas menjadi
komponen tidak akan diamati. dan pembersihan sublimat tidak mungkin dilakukan.
Ketika kandungan partikel padat tersuspensi dalam gas buang dalam jumlah 300 mg / m3,
jumlah total partikel padat yang melewati pemisah adalah M = 16,7 • 300 • 10-6 = 5 g / s =
0,005 kg / s.
Gaya yang bekerja pada partikel tersuspensi untuk mengumpulkan pada sumbu aliran
berputar ditentukan oleh perbedaan tekanan di pinggiran aliran berputar dan di daerah
aksial. Peningkatan tekanan di area ini ditentukan oleh gaya sentrifugal yang bekerja pada
molekul gas.
∆Р = Р1 – Р2 P = Fц/S ; Fц = М ·V2/R S = 2·π·R·h
Lapisan tepi adalah indeks 1, arus aksial adalah indeks 2. Dengan demikian, R1 = 0,15 m, R2
= 0,005 m. Ketinggian lapisan yang dipertimbangkan adalah h = 0,3 m.
V1 = π·R1·n/30 = 371 м/с ; V2 = π·R2·n/30 = 12,4 м/с ; W = π·R2·h
Volume 1 dan 2 dari aliran gas yang berputar-putar :
W1 = π·R21·h = 0,0202 м3
W2 = π·R22·h = 0,000024 м3
m = P·W/R·T
Massa gas dalam volume 1 dan 2, masing-masing :
m1 = 102 000·0,0212/250·473 = 0,0183 кг
m2 = 102 000·0,000024/250·473 = 0,0000203 кг
∆Р = m1 ·V21/R1/2·π·R1·h – m2 ·V22/R2/2·π·R2·h =
= 59 419,7 – 66,2 = 59 353,5 Па.
Gaya sentrifugal yang bekerja pada padatan tersuspensi :
Fц = M ·V2/R = 0,005·3552/0,15 = 4 200 Н
Perbedaan tekanan 59.353,5 Pa, yang bekerja pada padatan tersuspensi, mengatasi gaya
sentrifugal (bekerja pada partikel yang sama) pada pinggiran aliran 4.200 N.
Kesimpulan : Perbedaan dalam nilai-nilai yang diperoleh memungkinkan kita untuk
menyatakan bahwa terjadinya gaya sentripetal melebihi aksi gaya sentrifugal oleh lebih dari
urutan besarnya, yaitu sekitar 13 kali.
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PERGERAKAN PARTIKEL INDIVIDU
DALAM ALIRAN YANG BERPUTAR-PUTAR
Mempertimbangkan perilaku partikel padat tersuspensi individu dalam aliran yang
berputar-putar, empat kekuatan utama yang bekerja pada partikel ini dapat dibedakan. Ini
adalah gaya sentrifugal Fс yang bekerja sepanjang jari-jari dan diarahkan dari sumbu ke
pinggiran, gaya F∆P yang timbul karena perbedaan tekanan pada lapisan aliran di pinggiran
dan di lapisan aksial dan diarahkan sepanjang jari-jari dari pinggiran ke sumbu aliran,
gravitasi Fg, dan gaya inersia Fi, diarahkan sepanjang garis singgung ke jalur partikel ke arah
yang berlawanan dengan gerakan partikel.
Dalam istilah matematika, tampilannya seperti ini :
Fц = m·V2/R
F∆Р = ∆Р·S,
di mana S adalah luas penampang partikel padat ;
Fg = m·g
Fи = m·ω2·R,
di mana ω = V / R adalah kecepatan sudut partikel.
Data awal : Kami mengambil bentuk partikel padat tersuspensi dalam bentuk bola, diameter
bola ini d = 60 = 60·10-6 м, gravitasi spesifik suatu partikel γ = 600 … 1450 kg/м3.
Kecepatan partikel periferal V = 371 m / s, jari-jari lintasan partikel R = 0,15 m, perbedaan
tekanan antara periferal dan daerah aksial ∆P = 59 353 Pa.
Volume Partikel :
W = 4·π·r3/3 = 4,19·(30·10-6)3 = 0,11·10-12 м3
Massa partikel :
m = W·γ = 0,11·10-12·1000 = 0,11·10-9 kg
Area penampang partikel :
S = π·d2/4 = 3,14·3600·10-12/4 = 2,82·10-9 м2
Gaya sentrifugal :
Fц = 0,11·10-9·3712/0,15 = 100,9·10-6 Н
Kekuatan F∆Р = 59 353·2,82·10-9= 167,4·10-6 Н
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Gaya F∆P lebih besar dari gaya Fс, yang berarti bahwa kehadiran gerakan partikel dari
pinggiran ke sumbu aliran di bawah pengaruh gerakan aliran yang berputar-putar
dikonfirmasi.
Gravitasi :
Fg = m·g = 0,11·10-9·9,81 = 1,08·10-9 Н
Kekuatan inersia :
ω = V/R = 371/0,15 = 2473,3 1/ detik
Fи = 0,11·10-9·(2473,3)2·0,15 = 100,9·10-6 Н
Gaya total yang bekerja pada partikel padat tersuspensi dalam aliran gas yang berputarputar diorientasikan secara spasial pada sudut tertentu ke arah sumbu aliran.
Total gaya yang bekerja pada partikel padatan tersuspensi ditentukan oleh rumus FΣ = √ (Fц F∆Р)2 + Fи2 = 120,8·10-6 Н. Gaya gravitasi Fg, karena nilainya yang kecil, diabaikan.
Laju retraksi partikel terhadap sumbu aliran berputar.
Perilaku partikel padat tersuspensi dalam aliran berputar rata disebabkan oleh aksi gayagaya yang muncul selama gerakan melingkar di sekitar poros tengah aliran. Kehadiran gerak
linier tambahan di sepanjang sumbu aliran memiliki efek pada perilaku partikel.
Pertimbangkan efek ini pada gerakan partikel padat di dalam aliran, bahkan jika
diperkirakan, akan membantu metode perhitungan yang disajikan di bawah ini.
Pertimbangan pengaruh kekuatan eksternal dimulai dengan persiapan skema desain. Untuk
kasus ini, skema ini akan terlihat seperti ini: VR - partikel kecepatan radial, vektor komponen
kecepatan ini diarahkan sepanjang jari-jari aliran dari pinggiran ke pusat; Vос – komponen
aksial dari kecepatan partikel, ia diarahkan sepanjang sumbu aliran ke arah gerakannya; Vрез
- kecepatan yang dihasilkan, diarahkan pada sudut tertentu α ke sumbu aliran. Sudut
dihitung dari arah jari-jari.
Nilai kecepatan yang dihasilkan :
Vрез= √ V2R + V 2ос
Sikap VR untuk Vрез memberi cos(α), yang, pada gilirannya, memungkinkan Anda untuk
menentukan jarak dari partikel tersuspensi ke sumbu aliran searah garis aksi vektor
kecepatan Vрез cos (α) = VR/ Vрез
Dengan demikian, berdasarkan pada proporsionalitas nilai-nilai kuantitas, rasio jari-jari
vortex R terhadap jarak dari partikel tersuspensi ke sumbu aliran searah dengan garis aksi
vektor kecepatan Vрез, yang ditunjuk R, akan sama dengan cos (α).
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cos (α) = R/ R'
R' = R/ cos (α)
Dari persamaan gerak yang paling sederhana, kita dapat menentukan waktu t yang
dihabiskan oleh partikel untuk bergerak ke sumbu aliran:
t = R'/Vрез
Contoh :
Sumber data : Kecepatan partikel aksial Vос = 238 м/c, kecepatan radial partikel VR = 297
м/c, jari-jari partikel R = 0,15 м, Diameter partikel d = 60 мкм.
Perhitungan:
Vрез = √ V2R + V 2ос = √2972 + 2382 = 380,6 м/с
cos (α) = VR/ Vрез = 297/380,6 = 0,78
α = 38,7 derajat
R' = R/ cos (α) = 0,15/0,78 = 0,19 м
t = R'/Vрез = 0,19/380,6 = 0,0005 detik
Tabel pivot t dan menghasilkan kecepatan Vрез pergerakan partikel padat selama
pembentukan dust cord dengan mempertimbangkan kecepatan aliran aksial.
Fraksi, mikron
Waktu t, detik
Kecepatan Vрез, m/s
Massa partikel m, kg
Sudut α, derajat
Jarak R ', m

10
0,18·10-4
8303,4
0,52·10-12
1,62
0,15006

30
0,1·10-3
599,3
0,014·10-9
23,07
0,163

60
5·10-4
380,6
0,11·10-9
38,7
0,19

Perhitungan eksperimental aliran debu dan gas yang berputar di confuser.
Sumber data ,Confuser :
inlet bagian 1 dari confuser D1 = 0,9 m;
bagian confuser 2 di bagian tengah D2 = 0,6 m;
bagian output 3 dari confuser D3 = 0,3 m;
ketinggian bagian kontrol h = 0,3 m
Parameter aliran:
gas buang, laju aliran volumetrik G = 60.000 m3 / jam = 16,7 m3 / s, t = + 200 0C,
P = 101.000 Pa, ρ = 0,748 kg / m3, Cp = 1,097 J / kg
Partikel tersuspensi :
abu batubara; ukuran rata-rata d = 50 mikron = 50 • 10-6 m;
berat jenis γ = 600 ... 1.450 kg / m3;
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W = 4 • π • r3 / 3 = 0,065 • 10-12 m3 - volume partikel;
m = W • γ = 0, 65 • 10-12 • 1000 = 0, 065 • 10-9 kg - massa partikel;
s = π • r2 = 1.9 • 10-9 m2 adalah luas penampang partikel.
Contoh perhitungan: bagian 1, D = 0,9 m.
1.

Parameter aliran
F=

Vос = G/F = 26,5 м/s – laju aliran aksial
= 0,63 – daerah penampang saluran masuk confuser
Vок = G/f = 123,7 м/s – laju aliran perifer
f = R·h = 0,135 м2 – mengontrol luas penampang
Рдин = ρ·V2ок/2 = 5 723 Pа – tekanan aliran dinamis
Р = Рст + Рдин = 107 713 Pа – tekanan aliran total
∆T = V2ок/2·СР = 7 derajat – kenaikan suhu di pinggiran aliran
ρ = P/(R·T) = 0,897 kg/м3 – kepadatan di pinggiran sungai

π·D2/4

м2

2.

Pembentukan kabel
W = π·D2·h/4 =0,19 м2 – volume gas dipertimbangkan
m = W·ρ = 0,17 кg – massa gas dalam volume yang dipertimbangkan
S = π·D ·h = 0,85 м2 – permukaan sisi volume yang dimaksud
Fц = m·V2ок/R = 5780,6 Н – gaya sentrifugal bekerja pada volume yang dialokasikan
Р = Fц/ S = 6801 Pа – gaya sentrifugal
∆Р = Р = 6801 Pа – oleh karena itu tidak ada tekanan berlebih di daerah aksial
tekanan diferensial sama dengan tekanan berlebih di bagian tepi aliran

3.

Tingkat pemurnian
r = R·∆Р/(1,33·γ·V2ок) = 150·10-6 м – jari-jari partikel
dкр = 300 мкм – ukuran partikel kritis

4.

Kekuatan yang bekerja pada suatu partikel
F∆Р = ∆Р·s = 12,98·10-6 Н – kekuatan yang timbul karena perbedaan tekanan antara
lapisan aliran dan bekerja pada partikel
Fц = m·V2/R = 2,21·10-6 Н – gaya sentrifugal partikel
1-й Вывод: F∆Р ≥ Fц – partikel akan cenderung ke sumbu aliran, membentuk kabel debu

5.

Kecepatan di mana partikel ditarik ke dalam kabel debu
Fр = F∆Р - Fц =10,7·10-6 Н – paksa menarik partikel ke dalam kabel debu
а = Fр/m = 164 769 м/с2 – akselerasi partikel
t = √(R/a) = 1,65·10-3 detik – waktu retraksi partikel
VR = R/t = 272,7 м/s – kecepatan partikel di sepanjang jari-jari (kecepatan retraksi)
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6.

Pertimbangan kecepatan aliran aksial
Vрез = √( VR2 + Vос2) = 274,3 м/s - kecepatan retraksi dengan mempertimbangkan
kecepatan aksial
cos(α) = VR/ Vрез = 0,996
α = 5,12 derajat – sudut antara arah gerakan partikel dan jari-jari aliran
R' = R/ cos(α) =0,452 м - panjang jalur partikel dengan mempertimbangkan kecepatan
aliran aksial
t' = R'/ Vрез = 1,9·10-3 dtk – waktu retraksi partikel dengan mempertimbangkan
kecepatan aliran aksial.

Penunjukan parameter dalam tabel pivot :
D м, - diameter confuser ; Vос м/с, - laju aliran aksial; Vок м/с, - laju aliran perifer ;Рдин Па, tekanan aliran dinamis ; Р Па, - tekanan aliran total ;∆Т град, - kenaikan suhu di pinggiran
aliran ;ρ кг/м3, - kerapatan fluks perifer ; dкр мкм, - ukuran partikel kritis di mana kabel
debu berhenti terbentuk dan partikel dibuang oleh gaya sentrifugal ke pinggiran; Fц Н, gaya sentrifugal yang bekerja pada partikel ;F∆Р Н, - gaya yang bekerja pada partikel karena
perbedaan tekanan pada lapisan aliran ;Fраз = F∆Р – Fц Н; t сек, - waktu gerak partikel
sepanjang jari-jari ke sumbu aliran ;VR м/с, - kecepatan partikel di sepanjang jari-jari ke
sumbu aliran ; Vрез м/с, - kecepatan partikel dengan mempertimbangkan kecepatan aksial ;
α град, - sudut kemiringan jalur partikel ke jari-jari aliran di bawah pengaruh kecepatan
aksial ;t' сек, - waktu perpindahan partikel ke sumbu aliran dengan mempertimbangkan
kecepatan aliran aksial R' м, - panjang jalur partikel dengan mempertimbangkan kecepatan
aliran aksial.
"Tabel ringkasan parameter debu dan gas yang berputar-putar di confuser dan
parameter pergerakan partikel padat selama pembentukan kabel debu"
Bagian
D, м
Vос, м/s
Vок, м/s
Рдин, Па
Р, Па
∆Т, derajat
ρ, кг/м3
dкр, мкм
Fраз, Н
F∆Р, Н
Fц, Н
t, сек
VR, м/s
Vрез, м/s
α, derajat
t', detik
R', м

1
0,9
26,5
123,7
5 723
107 723
7
0,788
300
10,7·10-6
12,98·10-6
2,21·10-6
0,00165
272,7
274,3
5,12
0,0019
0,452
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2
0,6
53,7
166,7
12 463
113 463
13
0,808
220
19,7·10-6
25,7·10-6
6 ·10-6
0,000993
302
307
9,9
0,000993
0,305

3
0,3
231,4
360
52 358
151 358
59
0,963
140
97,5·10-6
153,7·10-6
56,1·10-6
0,00037
405
466
25,3
0,000373
0,174
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Total laju aliran confuser adalah :
Vи = √(Vос2 + Vок2) Vи = √(2312 + 3602) = 428 м/s
Kecepatan suara dalam gas buang dalam kondisi yang ditentukan Т = 552 К, k = 1,41, R = 285
J / kg • deg.
азв = √( k·R· Т) = 471 м/s
Laju outflow kurang dari kecepatan suara, yang berarti bahwa tidak akan ada lonjakan
dalam kondensasi dalam aliran yang berputar di pintu keluar dari confuser.
Semua data yang diberikan memiliki konfirmasi praktis. Perlu dicatat bahwa di instalasi
laboratorium udara dimurnikan dari asap tembakau (asap yang paling tipis diketahui).
Instalasi semi-industri dalam uji dingin menangkap asap yang diperoleh dengan membakar
bahan bakar diesel. Filter kain putih dipasang setelah pemisah gradien tetap bersih dan
tidak ada output asap.
Komponen gas "berat" (sulfur dioksida, karbon dioksida,
dll.) Karena distribusi berdasarkan berat molekul (inersia
selama rotasi aliran) dan kepadatan didistribusikan di
penampang saluran berputar dan dikumpulkan di zona
perifer.
Tekanan dalam aliran udara dibedakan antara statis,
dinamis, dan total. Tekanan statis Pst disebut tekanan partikel udara yang bergerak satu
sama lain dan pada dinding pipa. Tekanan statis mencerminkan energi potensial dari aliran
udara di bagian pipa yang diukur. Tekanan dinamis dari aliran udara Rdin, mencirikan energi
kinetiknya di bagian pipa, di mana ia diukur :
Рдин = ρ·v2/2
ρ – kepadatan fluks, кg/м3
v – laju aliran, m / s

Tekanan total aliran udara menentukan semua energinya dan sama dengan jumlah tekanan
statis dan dinamis yang diukur pada bagian pipa yang sama, Pa: P = Pst + Pd.
Kecepatan aliran rata-rata v = G / f (m / s), di mana G adalah laju aliran volumetrik (m3 / s), f
adalah luas penampang aliran (m2).
Ketergantungan laju aliran pada jari-jari aliran :
V = π·R·n/30, di mana n adalah rpm
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Mengganti ungkapan ini ke dalam persamaan tekanan dinamis, kita memperoleh ;
Рдин = ρ·π2·R2·n2/1800.
Dilihat oleh formula, distribusi tekanan di atas penampang aliran berputar adalah parabola
di alam. Distribusi kerapatan pada penampang aliran ditentukan oleh ketergantungan
berikut, yang mengikuti dari persamaan periodik :
ρ = P/R·T
Distribusi kerapatan ini, serta distribusi tekanan, terjadi sesuai dengan ketergantungan
parabola yang sama.
Kenaikan suhu: ∆T = V2/2·СР
Hasil perhitungan distribusi tekanan, kepadatan, laju aliran, kenaikan suhu untuk
kemudahan perbandingan dirangkum dalam tabel.
R, м
V, м/с
Degrees T, derajat
Pдин, Па
P, Pa
ρ, кg/м3

0
0
0
0
102 000
0,865

0,05
123,6
6,9
6 607
108 607
0,905

0,1
236,8
25,5
25 373
127 373
1,023

0,15
355,3
57,5
64 570
166 570
1,257

Kesimpulan : Pengaruh gaya sentrifugal dan kecepatan aliran gas yang berputar-putar
mengubah parameter aliran itu sendiri, seperti jumlah fundamental seperti tekanan, suhu
dan kerapatan.
Peningkatan tekanan pada penampang aliran gas yang berputar-putar adalah sekitar 50%,
suhu 25-30%. Dan peningkatan kepadatan di lapisan periferal terjadi sekitar 50%.
Telah ditetapkan secara eksperimental bahwa komponen gas seperti fluor, sulfur dioksida,
klorin, nitrogen dioksida, karbon dioksida dapat dihilangkan dengan efisiensi sedemikian
rupa sehingga alat ukur tidak mendeteksi keberadaan komponen-komponen ini di outlet
pemisah gradien.
Saat mempertimbangkan proses dalam bidang tertentu - gravitasi, elektromagnetik, dll. parameter utama yang mempengaruhi sifat proses adalah besarnya kekuatan medan, yang
ditentukan dengan menggunakan gaya yang bekerja pada elemen uji.
Dalam medan magnet, kuantitas ini dicirikan oleh gaya yang bekerja pada magnet probe,
gravitasi dan sentrifugal - gaya ini bekerja pada satuan massa suatu zat dalam interaksi
dengan medan ini.
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Jika untuk medan magnet yang dibuat oleh kumparan silinder dengan luka kawat di
sekitarnya, intensitasnya ditandai dengan jumlah putaran ampere dibagi dengan panjang
kumparan, kemudian di bidang gravitasi itu adalah produk dari percepatan massa dan
gravitasi, di sentrifugal itu adalah produk dari percepatan massa dan sentrifugal.
Oleh karena itu, jika kita mempertimbangkan satu dan objek yang sama, misalnya, gas
(udara) tertentu di bidang yang berbeda - udara berputar - ini adalah udara gaya sentrifugal
yang bergerak di lapangan dan intensitas medan ini.
Di mana Cφ adalah kecepatan tangensial gas.
R adalah jari-jari posisi volume gas dasar.
Udara yang bergerak lurus adalah udara yang bergerak dalam medan
gaya gravitasi dan intensitas medan ini ditandai oleh nilai percepatan
gravitasi g = 9,81 m / s2 atau besarnya percepatan yang dihasilkan di mana ac adalah
percepatan intrinsik dari volume gas dalam gerakan bujursangkar. Satu dan gas yang sama
bergerak dalam medan gaya yang berbeda dapat memiliki parameter dan properti yang
sama sekali berbeda.
Misalnya, konduktivitas termal, konduktivitas listrik, viskositas, true
kepadatan, dll. Jadi, misalnya, udara pada kepadatannya di nos
кg/м3, bergerak di bidang gaya sentrifugal dapat secara signifikan "lebih berat"
daripada sulfur dioksida dengan kepadatannya di normal.
кg/м3 jika SO2
bergerak lurus, mis. di bidang gaya gravitasi. Pertanyaan tentang saling pengaruh medan
satu sama lain, misalnya, penurunan tajam dalam berat gravitasi selama gerakan benda
berputar di bidang gaya gravitasi (percobaan dengan bobot
Maxwell), kami tidak mempertimbangkan sekarang,
meskipun saat-saat ini hadir dalam proses yang sedang
dipertimbangkan.
Salah satu efek utama yang tergabung dalam teknologi
pemisahan gas ini adalah efek Rank, yaitu efek penurunan
suhu di zona pusat dari aliran gas berputar dengan
peningkatan suhu secara simultan di zona perifer dari aliran
gas yaitu. efek redistribusi energi dalam aliran gas yang
berputar. Selain itu, teknologi ini menggabungkan sejumlah
efek gas-dinamis dan termofisika yang diamati dalam aliran
gas dengan intensitas putaran tinggi. Efek ini diperoleh di
NPO TsAT, Omsk, dalam studi pemisah gradien.
Setiap aliran yang bergerak memiliki dua suhu, T termodinamika atau statis, yang ditentukan
oleh energi gerakan termal molekul gas (suhu ini akan diukur dengan termometer yang
bergerak dengan aliran gas pada kecepatan yang sama dengan aliran V), dan suhu
pengereman T0, yang mengukur termometer tetap ditempatkan di jalur aliran.
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Suhu ini terkait dengan rasio :
Т0 = Т + V2/(2 ·Cр)
Dimana :
V2 = 2 ·Ср· (Т0 – Т) ∆Т = Т0 – Т ∆Т = V2/(2 ·Cр)
Parameter gas yang dipasok ke pusaran: G = 60.000 m3 / jam; Cf = 1000 J / (kg • deg).
Dengan mengubah ukuran outlet di confuser, kami memiliki parameter aliran berikut:
G, м3/Jam
60 000
-

F, м2
0,00785
0,0314
0,07
0,125

D, мм
100
200
300
400

V, м/s
2122
530,57
238
133,28

∆Т, degree
2251
140,7
28,32
8,88

n, об/rpm
40 886
50 691
15 159
6 364,4

Harus diingat bahwa dengan gerakan rotasi aliran, kecepatan medium melalui lubang lebih
besar daripada dengan gerakan linier. (Menurut data yang disediakan di berbagai sumber,
perbedaan ini adalah dari 1,25 menjadi 2 kali.) Dengan mengingat hal ini, laju aliran keluar
yang berputar dapat jauh lebih besar daripada dengan gerakan linier, dan, oleh karena itu,
kenaikan suhu aliran gas akan lebih besar. Perkiraan perhitungan kenaikan kecepatan aliran
pusaran sebesar 1,25 kali diberikan di bawah ini.
G, м3/Jam
60 000
-

D, мм
100
200
300
400

V, м/s
2776
662
297
166

∆Т, degree
2251
140,7
28,32
8,88

Dari contoh di atas, kita dapat menyimpulkan : Ketika mengubah dimensi geometrik dan
struktural peralatan, efek gas-dinamis dan termodinamika dalam sistem meningkat.
Frekuensi di tengah saluran meningkat, perbedaan suhu antara pinggiran dan pusat
meningkat, dan suhu di tengah turun.
Konduktivitas termal gas meningkat tajam. Jadi jika untuk udara dalam keadaan normal
konduktivitas termal adalah 0,030-0,035 W / m ° K, maka untuk udara dalam keadaan
tegangan negatif adalah 340-420 W / m ° K (data percobaan);
Koefisien perpindahan panas dari gas ke dinding juga meningkat. Jika untuk aliran bidangparalel koefisien perpindahan panas terletak pada kisaran 20-60 W / m² ° K, maka untuk
“aliran-ISON” dalam pemisah gradien koefisien perpindahan panas adalah 2500 - 3000 W /
m² ° K (data percobaan).
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Dengan "ISON - flow", efek Peringkat menjadi lebih jelas (dibandingkan dengan aliran
berputar - putar biasa), yaitu efek redistribusi suhu di atas penampang saluran, ketika suhu
turun di tengah saluran, meningkat di pinggiran.
Ketika aliran gas berputar dalam saluran gas-dinamis, efek Rank yang diucapkan diamati
dalam aliran. Efek Peringkat dinyatakan dalam kenyataan bahwa dalam saluran gas-dinamis
di sepanjang penampangnya terjadi perbedaan suhu. Di tengah saluran, alirannya sangat
dingin, di bagian pinggirannya memanas. Jadi, misalnya, menurut Hills yang diterbitkan pada
tahun 1945 (nama lengkap efek: "efek Rank-Hills"), ketika udara disuplai ke tabung Rank
dengan suhu awal + 40 ° C untuk berbagai parameter tabung yang dapat disesuaikan, di satu
sisi di zona tengah saluran. suhu - 60 ° C, di sisi lain di zona perifer + 120 ° C Diameter
saluran adalah 50 mm, dan kecepatan udara di saluran masuk adalah sekitar 200 m / s.
Dalam pengembangan lebih lanjut dari lemari es Rank, desainer selalu berusaha untuk
mengurangi diameter tabung Rank, dengan asumsi bahwa dengan penurunan diameter,
gaya sentrifugal yang bekerja pada elemen volume gas meningkat dan efek pemisahan
energi dalam kulkas meningkat.
Pada kenyataannya, ini tidak benar. Dalam studi pemisah gradien, secara eksperimental
terbukti bahwa dengan meningkatnya massa gas yang berputar, mis. aliran gas melalui
saluran, efek pemisahan energi meningkat.
Memang, gaya sentrifugal untuk satuan satuan ditentukan oleh ekspresi :

dimana cj– keliling (kecepatan tangensial);
mt adalah berat badan;
R adalah jari-jari rotasi.
Pertimbangkan aksi gaya sentrifugal selama rotasi volume gas dengan pasokan gas
tangensial. Dalam hal ini, kita membedakan dua cincin dasar dengan lebar yang sama d dan
ketebalan yang sama x, dengan diameter periferal D1 dan D2 yang berbeda, dengan D1 = 2 ×
D2. Kecepatan tangensial adalah sama dan sama dengan Cj. Gas dianggap tidak dapat
dimampatkan.
Massa 1 cincin dasar dapat ditentukan dari ekspresi :

Membuka tanda kurung, kita mendapatkan :

Untuk dering kedua, D1 = 2D2, kita dapatkan :
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Pertimbangkan hubungannya :

Setelah pemotongan kami mendapat
Saat d → 0 (cenderung nol) kami memperoleh:

Jadi, perbandingan massa cincin
diameternya.
Karena 2D2 = D1, maka:

gas yang berputar sama dengan rasio

Rasio gaya sentrifugal dari cincin pertama dan kedua dapat ditentukan oleh ekspresi (di
d→0) :

Mengganti

nilai dari (5), kami memperoleh :

Kesimpulan : Untuk massa gas yang berputar, dengan bertambahnya jari-jari saluran, gaya
sentrifugal meningkat. Jika kompresibilitas diperhitungkan, cincin periferal memiliki
kepadatan yang lebih tinggi, dan gaya sentrifugal untuk mereka meningkat sudah tidak
dalam hubungan proporsional langsung, tetapi jauh lebih intensif. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan efek pemisahan energi dalam tabung vortex Rank, perlu untuk meningkatkan
diameter saluran awal.
Efek Peringkat, seperti efek dinamika gas lainnya - perbedaan kepadatan gas di atas
penampang, dan perbedaan tekanan - meningkat. Dari perhitungan ini jelas bahwa,
sebanding dengan jari-jari saluran. Menurut data eksperimental, itu sebanding dengan
ketergantungan, bahkan lebih besar dari kuadrat. Dan ketergantungan ini meningkat baik
dengan meningkatnya massa gas yang berputar, dan meningkatnya suhu.
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Kesimpulan penting tidak hanya dari perhitungan di atas, tetapi lebih dari eksperimen gasdinamis adalah sebagai berikut. Sampai saat ini, belum ada yang dapat menawarkan
mekanisme unik untuk terjadinya efek Peringkat. Jelas bahwa, berdasarkan teori kinetikmolekul, ini tidak dapat dilakukan. Karena molekul terbang yang kacau harus menyamakan
suhu gas di sepanjang penampang saluran, dan tidak ada yang mengambil penjelasan serius
yang melampaui kerangka teori kinetika-molekul. Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa
efek Rank ditemukan pada tahun 1913 dan atas dasar itu seluruh kelas mesin teknologi
bekerja.
Jadi, distribusi suhu dalam aliran gas yang berputar adalah distribusi suhu kesetimbangan
dalam gas dalam keadaan tertekan negatif di bawah aksi ikatan intermolekuler tarik, gaya
sentrifugal.
Selama pengembangan pemisahan gradien, proses fisik, sampai taraf tertentu diterapkan
dalam sistem dan industri pemurnian gas lainnya, seperti siklon dan anticyclones, vortex dan
pengumpul debu inersia, aerodinamika konstruksi pesawat terbang, disatukan, sebagai
akibatnya instalasi baru yang dibuat secara fundamental yang tidak memiliki analog di
dunia. Dalam teknologi yang dikembangkan, proses-proses ini disesuaikan dalam waktu dan
urutan, terkoordinasi dalam ukuran dan arah, yang tentu saja mengarah pada pengenalan
perubahan desain khusus pada instalasi.
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PRINSIP-PRINSIP TEKNOLOGI DASAR
1.

Volume gas dalam keadaan berputar-putar menempuh jalur, setidaknya seratus kali
(dan menurut teori, berdasarkan angka π = 3,14 dan diameter lingkaran, hingga 300
kali) - lebih besar daripada dalam aliran langsung. Tapi, yang sangat penting,
peningkatan konsumsi energi hanya 5-10%.

2.

Karena percepatan kecepatan sudut gas di zona pusat dari penampang aliran berputar,
bersama dengan distribusi suhu (efek peringkat), stratifikasi gas juga terbentuk di
sepanjang kepadatan. Yaitu, di tengah aliran yang berputar-putar diamati keadaan gas
yang lebih banyak, di bagian perifer lebih padat. Yang pada gilirannya secara signifikan
meningkatkan koefisien perpindahan panas dan perpindahan panas. Dan sebagai
hasilnya, tetesan pembentukan uap air. Orang dapat membayangkan bahwa molekul
digantung seperti di kalung, dililitkan dan diluncurkan ke tarian bulat, yang membentuk
mikrodroplet uap air seperti dalam kabut atau awan, tetapi dengan pelintiran lebih
lanjut, mikro-tetes kelembaban yang sudah bertabrakan dan, bergabung satu sama lain,
membentuk setetes air penuh.
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3.

Juga, ini berlaku untuk setiap suspensi dalam aliran gas, yang, di bawah kondisi
distribusi tekanan di bagian aliran yang berputar-putar, akan cenderung ke tengah,
terutama karena keadaan gas yang lebih kosong di tengah dan tekanan yang lebih tinggi
pada pinggiran tornado buatan kami, yang memungkinkan Anda untuk memusatkan
semua partikel tersuspensi dalam gas ketat dan kabel debu di tengah aliran gas (yang
diamati dalam tornado alami).

4.

Dalam kasus campuran gas multikomponen dalam aliran gas yang berputar, terjadi
pemisahan komponen gas dengan massa molar. Artinya, komponen gas berat molekul
yang lebih "berat" ditekan ke pinggiran tornado, dan komponen "ringan" berada di
tengah aliran yang berputar-putar.

5.

Partikel tertimbang yang bergerak dalam aliran gas yang berputar diberikan komponen
inersia tambahan (gaya tumbukan) :
A - inersia gerakan dalam spiral; B - inersia putaran di sekitar sumbunya (seperti
peluru yang terbang keluar dari laras senapan); B - koagulasi (pelekatan) partikel
satu sama lain, karena kondensasi kelembaban dan pengadukan partikel menjadi
gas dan kabel debu di tengah aliran yang berputar; G - penggunaan muatan listrik
partikel.

Akibatnya, setiap partikel tersuspensi memperoleh setidaknya empat komponen
inersia tambahan (gaya tumbukan), yang, ditambah dengan percepatan gravitasi,
memberikan lintasan terkendali dan disimpan di hopper di bawah separator.
Jadi, esensi dari teknologi terletak pada kenyataan bahwa sebagai akibat dari
berputar-putar kuat campuran gas, karena perbedaan massa molekul dan paparan
beberapa gaya inersia yang berbeda, gas dikelompokkan menjadi komponen
tingkat molekuler dengan efisiensi hingga 100%.
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GASIFIKASI
Dalam konsep gasifikasi yang banyak, tiga parameter teknologi utama terlibat dalam satu
atau lain tingkat :
1.
2.
3.

Pembakaran. Produk reaksi tidak mudah terbakar, semua energi bahan bakar
dilepaskan, reaksi eksotermik, instalasi sederhana.
Pirolisis. Produk reaksi mudah terbakar, "kotor", energi bahan bakar sebagian masuk ke
gas, reaksi endotermik, tanaman sederhana.
Gasifikasi. Produk-produk reaksi mudah terbakar, “bersih”, energi bahan bakar masuk
ke gas hampir sepenuhnya, reaksinya endotermik, dan pemasangannya rumit.

Jadi, dengan proses pembakaran semuanya sederhana - pembentukan vortex combustion
diperlukan untuk meningkatkan jalur pembakaran dari partikel konvensional dari bahan
bakar setara (partikel batubara atau bahan bakar padat lainnya), yang pada gilirannya
memungkinkan Anda untuk secara signifikan mengurangi dimensi tungku dan yang paling
penting memungkinkan untuk membakar sepenuhnya ( Mengoksidasi) bahan bakar yang
disuplai ke pembakaran.

Yaitu, di dalam tungku vortex, partikel bahan bakar harus menjalani proses oksidasi
sepenuhnya, tanpa sisa oksigen bebas, di mana pada output kami memperoleh volume gas
panas yang diperlukan dengan suhu yang diberikan tanpa oksigen.
Dengan pirolisis sedikit lebih sulit, tetapi tidak banyak. Pirolisis adalah proses pemrosesan
zat yang mengandung karbon dengan pemanasan suhu tinggi tanpa oksigen. Dari sudut
pandang kimia, Pirolisis adalah dekomposisi termal hidrokarbon jenuh (alkana), yang
menyertai berbagai proses paralel. Reaksi kimia kunci dalam proses pirolisis adalah
pemisahan rantai hidrokarbon panjang menjadi yang lebih pendek, disertai dehidrogenasi yaitu, penghapusan molekul hidrogen dengan pembentukan ikatan rangkap. Misalnya,
proses berikut ini dimungkinkan :
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Yaitu, molekul propilen dan metana diperoleh dari molekul butana normal (tidak bercabang)
(komponen gas cair) selama pirolisis.
Untuk proses yang lebih efisien dan menguntungkan dari proses di atas, penggunaan
pirolisis vortex lebih mirip dengan pembakaran vortex.

Keuntungan khas dan langsung pirolisis vortex adalah pemrosesan zat yang mengandung
karbon melalui konversi termokimia, yaitu, memungkinkan pirolisis suhu tinggi vortex
kontinu. Dengan kata lain, efek suhu pada partikel yang mengandung karbon dari komponen
bersyarat langsung di lingkungan gasnya sendiri, yang memungkinkan proses pirolisis yang
disebutkan di atas untuk melewati tak terbantahkan pada tingkat yang paling efektif.
Dengan proses gasifikasi, segalanya menjadi sedikit lebih rumit. Dalam proses gasifikasi
inilah pembentukan aliran ISON menjadi perlu. Artinya, peningkatan kecepatan rotasi gas
pirolisis dengan kecepatan putaran setidaknya satu putaran per detik.

Hanya pada kecepatan rotasi gas seperti itu fungsi distribusi energi mulai terjadi pada
penampang volume yang berputar. Selain itu, terlalu terkonsolidasinya lapisan periferal gas
memainkan konsekuensi paling penting dalam aliran IZON yang terbentuk, yang pada
gilirannya merupakan faktor utama dalam hubungan molekul karbon dengan hidrogen.
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Di alam, proses pembentukan metana terjadi terus menerus, ketika endapan tenggelam,
dan kemudian batuan dengan intensitas dan berakhir yang berbeda ketika batuan benarbenar bermetamorfosis. Dengan pencelupan batu ke kedalaman, peran transformatif utama
ditugaskan untuk reaksi termokatalitik, terutama metana dihasilkan di bawah zona ini.
Sebagian darinya memiliki asal termo-metamorfik, radiokimia, dan kosmik.
Proses gasifikasi diintensifkan dengan meningkatkan suhu dan meningkatkan tekanan
gasifikasi, yang secara signifikan dapat meningkatkan tekanan parsial dari zat yang bereaksi.
Dengan peningkatan tekanan pada produk gasifikasi bahan bakar padat, konsentrasi CH4
meningkat.
Gasifikasi tekanan lebih disukai dalam kasus-kasus di mana gas diperoleh, yang kemudian
digunakan dalam sintesis yang dilakukan pada tekanan tinggi (biaya menekan gas sintesis
dikurangi). Dasar untuk meningkatkan nilai kalor gas adalah pengayaannya dengan metana
karena gasifikasi pada tekanan tinggi, yang mengintensifkan interaksi karbon dan oksidaoksidanya dengan hidrogen yang terbentuk di lapisan bahan bakar. Produk dari reaksi ini
adalah metana.
Ketika gerakan gas vortex terbentuk (pembentukan aliran gas yang berputar-putar di sekitar
porosnya), aliran dipisahkan oleh karakteristik energi (efek Peringkat). Di bawah aksi gaya
sentrifugal, molekul terberat (lebih intensif energi) dibuang dari poros aliran ke pinggiran.
Pada sumbu aliran berputar kita mengalami penurunan tekanan dan suhu, dan di pinggiran,
sebaliknya, peningkatan suhu dan peningkatan kepadatan gas yang sangat signifikan
(perbedaan antara kepadatan gas dan cairan sekitar 1000 kali, dapat dibayangkan pada
tingkat kerapatan apa gas dapat mencapai dalam keadaan berputar) .
Keadaan ini menciptakan prasyarat untuk menciptakan zona reaksi untuk sintesis kimia di
pinggiran pusaran (peningkatan tekanan membuat molekul reagen potensial lebih dekat,
dan peningkatan suhu meningkatkan aktivitas kimianya).
Selain itu, gerakan pusaran meningkatkan waktu tinggal zat-zat yang bereaksi dalam zona
kontak, yang secara menguntungkan mempengaruhi kelengkapan reaksi kimia. Kehadiran
isolasi termal berkualitas tinggi akan memungkinkan reaksi dilakukan dalam kondisi yang
dekat dengan adiabatik. Dan penggunaan pendingin jaket air akan membawa reaksi ke
mode isotermal. Produk yang diperoleh dengan cara ini dapat segera dihapus dari aliran
umum dan dikirim ke konsumen atau untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peta proses
teknologi.
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Analisis faktor-faktor yang terjadi pada lapisan vortex memungkinkan untuk mengevaluasi
pengaruh lapisan vortex pada beberapa jenis reaksi kimia. Di antara reaksi yang akselerasi
signifikannya diharapkan pada lapisan pusaran, perlu untuk memasukkan reaksi redoks, dan,
khususnya, reaksi di mana salah satu reaktan berada dalam fase padat. Sangat menarik
bahwa pada lapisan vortex, proses redoks dapat dilakukan dengan metode gabungan karena
penambahan agen pengoksidasi atau agen pereduksi dan karena elektrolisis terjadi pada
permukaan partikel feromagnetik. Hal ini sering memungkinkan proses untuk dilakukan
dengan penambahan pereaksi dalam jumlah yang jauh lebih kecil dari yang diperlukan
menurut perhitungan stoikiometrik.
Dalam kasus kami, faktor paling penting dalam reaksi yang sedang berlangsung, bersama
dengan penciptaan rezim suhu yang terdefinisi dengan baik, adalah juga pembentukan
lapisan kondensasi gas, di mana proses pengayaan metana meningkat secara signifikan.
Yang memerlukan penghematan serius dalam menolak untuk menggunakan stasiun
kompresor dan menghilangkan persyaratan desain yang ketat untuk unit di mana proses
gasifikasi itu sendiri berlangsung, atau dengan kata lain, mengurangi biaya proses
pembentukan komponen hidrokarbon.
Berdasarkan tiga faktor mendasar :
1. Pembakaran pusaran
2. Konversi termokimia pirolisis dari pusaran;
3. Gasifikasi berdasarkan aliran ISON, yang terjadi dalam proses teknologi pirolisis dan
gasifikasi yang menghasilkan gas, kami dapat menggabungkannya menjadi urutan dan
efisiensi maksimum, yang dikembangkan dalam generator gas pusaran berdasarkan
penciptaan aliran IZON dalam generator gas.
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PERHITUNGAN KARAKTERISTIK TEKNIS DAN GEOMETRIS
Dalam kondisi tertentu, aliran berputar di dalam unit, yang disebut Pemisah Gradien (secara
kondisional dapat disebut "ISON-saat ini", "IZON" - singkatan yang diperoleh dari huruf
pertama - Berputar Secara Intensif Aliran Stres Negatif), di mana gas berpisah menjadi
komponen pada tingkat molekul dengan efisiensi hingga 100%.

Ini dikonfirmasi oleh berbagai perhitungan simulasi untuk berbagai rezim aliran dan
konsentrasi komponen. Universitas Teknik Negeri Omsk melakukan perhitungan dalam
paket perangkat lunak ANSYS untuk kemungkinan pemisahan dari gas yang lebih berat,
khususnya, dari nitrogen oksida, sulfur dioksida, merkuri, dan nitrogen saat membuat
kondisi tertentu untuk tingkat tekanan dan aliran (IZON - flow).

QUALITY Of Life

«AQUIX» technologies
PERKIRAAN DATA DAN HASIL UNTUK "TATA LETAK DASAR"
Konsentrasi nitrogen oksida di pinggiran saluran

Konsentrasi nitrogen di pusat di outlet saluran Salah satu struktur dengan grid komputasi
yang dikenakan disajikan.
Distribusi oksida dan sulfur nitrogen di sepanjang saluran (bagian tengah)
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Distribusi oksigen sepanjang saluran (bagian tengah)

Untuk meningkatkan kepastian pemisahan (separasi), diputuskan untuk mengubah geometri
saluran bagian. Desain dengan geometri yang dimodifikasi disebut "Instalasi yang
Dimodifikasi".
Data yang dihitung dan hasil dari "Instalasi yang dimodifikasi".
Distribusi nitrogen dan sulfur oksida
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Distribusi nitrogen oksida sulfur dioksida sepanjang saluran
(bagian tengah)

Pemisahan nitrogen dan oksigen

Ringkasan Seperti yang dapat dilihat dari perhitungan, model “Instalasi yang Dimodifikasi”
yang dipilih menunjukkan konsentrasi nitrogen yang lebih tinggi di pusat dan oksigen di
pinggiran dan pemisahan yang lebih nyata.
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TATA LETAK DASAR DENGAN PUSARAN BERPUTAR
Prinsip swirter TsAT dimodelkan dan perhitungan aerodinamis dilakukan. Perkiraan data
untuk iterasi terakhir.

Distribusi nitrogen oksida di sepanjang saluran (bagian tengah)

KESIMPULAN :
Perhitungan dengan jelas menunjukkan bahwa dengan penggunaan Swirler, ada tampilan
daerah dan zona dengan konsentrasi nitrogen dan sulfur oksida yang nyata.
Sketsa permukaan pemanas generator gas.
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Hubungan dimensi model Temperatur di bagian tengah

BERGABUNGLAH BERSAMA AQUIX,
BERSAMA SELAMATKAN BUMI!
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