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(57) Установка для виробництва азотної кислоти,
що містить зв'язані по ходу технологічного процесу
трубопроводами холодильник-конденсатор, абсо-
рбційну і продувальні колони, яка відрізняється
тим, що вона додатково містить послідовно роз-
ташовані десорбер, змішувач і насос, встановлені
після абсорбційної колони, причому газовий тру-
бопровід десорбера підключений до лінії подачі ні-
трозного газу з продувальної колони в абсорбційну
колону, а повітряний трубопровід - до лінії подачі
повітря в продувальну колону, змішувач додатково
обладнаний лінією подачі конденсату водяної па-
ри, а вхід насоса підключений до верху абсорбцій-
ної колони двома трубопроводами подачі розбав-
леної азотної кислоти.

Пропонований винахід відноситься до устано-
вок для одержання азотної кислоти і може бути
застосований в хімічній та енергетичній промисло-
вості.

Відома установка для одержання азотної кис-
лоти, що включає конденсатор і сепаратор газової
суміші, два теплообмінника нітрозного газу, кон-
денсатор високого тиску нітрозного газу, абсорб-
ційну і отдувочну колону [1].

Абсорбція нітрозного газу, що подасться в аб-
сорбційну колону з конденсатора високого тиску
здійснюється шляхом подачі 30% азотної кислоти
з сепаратора газової суміші на проміжну тарілку,
демінералізованої води і що надходить з виробни-
цтва аміакової селітри попередньо нейтралізова-
ний конденсат, з води абсорбційної колони і подачі
охолодженої води з аміакового випарника в спід
колони.

Установка забезпечує одержання 53% кислоти
і витяг оксидів азоту з газів після абсорбції до їх-
нього залишкового вмісту 0,01%.

Найбільш близьким по технічній суті і ефекту,
що досягається є установка для виробництва азо-
тної кислоти, що включає газовий промивач, два
виносних холодильники, насос подачі конденсату,
холодильник - конденсатор, абсорбційну і проду-
вальну колони [2].

Нітрозний газ, охолоджений в холодильнико-
вому конденсаторі до 42°С, змішується з продува-
льним газом після продувальної колони і спрямо-
вується в абсорбційну колону. Частина конденсату

азотної кислоти, охолодженого в двох виносних
холодильниках, подається насосом в абсорбційну
колону на тарілку, що містить 42,6%-ну азотну ки-
слоту.

Абсорбційна азотна кислота орошається кон-
денсатом водяної пари, захолоненою водою (з 18
по 25-ю тарілку) і водою зворотного циклу (з 1-й по
17-ю тарілку).

60%-на азотна кислота що утворилася при аб-
сорбції надходить в продувальну колону, де з неї
видуваються розчинені оксиди азоту.

Вихлопний газ абсорбційної колони містить
0,04 об.% оксидів азоту, що вимагає застосування
каталітичної очистки, значно здорожчуючи вироб-
ництво.

При збільшенні кількості тарілок і водно-кис-
лотного поглинання в абсорбційній колоні, залиш-
ковий вміст оксидів азоту складає 0,01-0,02 об.%,
що значно перевищує допустимі стандартні норми.

Задачею пропонованого винаходу є підвищен-
ня ефективності роботи шляхом регулювання ре-
жиму роботи абсорбції і зниження трудовитрат на
очистку від окислів азоту.

Поставлена задача досягається тим, що уста-
новка для виробництва азотної кислоти, яка вклю-
чає зв'язані по ходу технологічного процесу трубо-
проводом холодильник-конденсатор, абсорбційну і
продувальні колони, додатково містить послідовно
розташовані десорбер, змішувач і насос, встанов-
лені після абсорбційної колони, причому газовий
трубопровід десорбера підключений до лінії подачі
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нітрозного газу з продувальної колони в абсорб-
ційну колону, а повітряний трубопровід - до лінії
подачі повітря в продувальну колону, змішувач до-
датково обладнаний лінією подачі конденсату во-
дяної пари, а вихід насоса підключений до верху
абсорбційної колони двома трубопроводами пода-
чі розбавленої азотної кислоти.

Відмітними ознаками пропонованої установки
є те, що вона додатково містить послідовно роз-
ташовані десорбер, змішувач і насос, встановлені
після абсорбційної колони, причому газовий тру-
бопровід десорбера до лінії подачі нітрозного газу
з продувальної колони в абсорбційну колону, а по-
вітряний трубопровід - до лінії подачі повітря в
продувальну колону, змішувач додатково облад-
наний лінією подачі конденсату водяної пари, а
вихід насоса підключений до верху абсорбційної
колони двома трубопроводами подачі розбавленої
азотної кислоти.

Завдяки наявності додаткових апаратів, тако-
му їхньому розташуванню і взаємодії забезпечу-
ється створення додаткової абсорбційної зони в
верхній частині колони, в якій відбувається водно-
час як абсорбція оксидів азоту, так і їхнє розчи-
нення в азотній кислоті, проведення наступного
процесу абсорбції з будь-якою щільністю його
зрошення і одержання азотної кислоти будь якої
заданої конденсації (до 70%) при зниженні оксидів
азоту в газах, що відходять до 0,005-0,009%.

Все це виключає використання каталітичної
очистки вихлопних газів, зменшує кількість облад-
нання і знижує видаток енергії.

При розміщенні апаратів в інший послідовнос-
ті, наприклад, десорбер розташований після змі-
шувача, ефективність роботи колони не зміниться,
однак для цього потребується підвищений видаток
повітря для віддувки розчинених оксидів азоту в
слабкій азотній кислоті, що виходить з верхньої
частини абсорбційної колони, а також збільшення
загальної кількості азотної кислоти за рахунок до-
даткової подачі конденсату водяної пари, що при-
зводить до збільшення енерговитрат на десор-
бцію.

В будь-якому іншому розташуванні апаратів
процес розчинення оксидів азоту не відбувається,
а значить вміст оксидів азоту у вихлопних газах
буде складати 0,1-0,15 % об.

На кресленні (фігура) пропонована схема
установки для виробництва азотної кислоти.

Вона включає зв'язані по ходу технологічного
процесу трубопроводом холодильник-конденса-
тор 1, абсорбційну колону 2, продувальну коло-
ну 3, десорбер 4, змішувач 5 і насос 6. Газовий
трубопровід 7 десорбера 4 підключений до лінії
подачі нітрозного газу з продувальної колони 3 в

абсорбційну колону 2.0 Повітряний трубопровід 8
десорбера 4 підключений до лінії подачі повітря в
продувальну колону 3. Змішувач 5 додатково об-
ладнаний лінією подачі конденсату водяної пари 9.
Вихід насосу 6 підключений до верху абсорбційної
колони 2 двома трубопроводами 10 і 11 подачі
азотної кислоти.

Робота установки здійснюється наступним
чином.

Після подконтактного окислення аміаку киснем
повітря і окислення оксиду азоту, нітрозний газ, що
містять в ваг.%: N2 - 68, О2 - 6, NO - 10 і Н2О - 16, в
кількості 60000 м3/г з температурою 160°С надхо-
дять в холодильник-конденсатор 1, де охолоджу-
ється до 55°С. При охолоджуванні нітрозного газу,
утворюється конденсат азотної кислоти (46%
HNO3), що подають в абсорбційну колону 2 на 10-у
тарілку.

Нітрозний газ з температурою 55°С з холоди-
льника-конденсатора 1 надходить в абсорбційну
колону 2, що зрошується двома потоками азотної
кислоти концентрацією 5%. Інший потік в кількос-
ті 6 м3 спрямовують на вибійну тарілку.

В абсорбційній колоні діаметром 3,2 м, що міс-
тять 47 шт., сітчастих тарілок, під тиском 7,3 атм
при температурі 30-50°С відбувається одночасна
абсорбція оксидів азоту та розчинення їх в азотній
кислоті. Ступінь розчинення складає 92,5%.

Азотна кислота з концентрацією 12%, що ут-
ворюється на 5 тарілці згори, спрямовується в де-
сорбер 4 для вилучення розчинених оксидів азоту,
які по лінії 7 подають в основний потік нітрозного
газу що подається в нижчю частину абсорбційної
колони 2 з холодильника-конденсатора 1 і проду-
вальної колони 3. Витрата повітря в десорбері -
250 м3/ч. Азотна кислота з десорбера 4 спрямову-
ється в змішувач 5, де відбувається розведення
кислоти конденсатом водяної пари до концентрації
5% і насосом 6 подається в абсорбційну колону 2.

Продукційна азотна кислота концентраці-
єю 60% з абсорбера 2 надходить в продувальну
колону 3, тут при температурі 60-70°C повітрям в
кількості 250 м3/годину видуваються розчинені в
ній окисли повітря, що спрямовуються в абсорб-
ційну колону 2, а продукційна кислота рушає на
склад.

Хвостові гази зі складом 0,009% оксиду азоту з
десорбційної колони 2 викидаються в атмосферу.
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