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اثر تعداد نازل ،تراکم گاز آمونیاک و فشار مایع شستشو دهنده آب بر کارایی حذف گاز
محمد جواد جعفری ،1امیر حسین متین ،2علیرضا رحمتی* ،3منصور رضا زاده آذری ،1سید سعید حسینی ،4داود
تاریخ دریافت55/16/60 :

تاریخ ویرایش50/65/63 :

تاریخ پذیرش50/16/63 :

چکیده
زمینه و هدف :برج پاشنده یکی از سادهترین و کمهزینهترین روشهای پاالیش گاز آمونیاک میباشد .اما کارایی مناسب آن در حذف گاز آمونی اک ج ای س اال
دارد .در این مطالعه اثر تعداد نازل ،تراکم گاز آمونیاک و فشار مایع جاذب آب بر کارایی حذف گاز آمونیاک در یک برج پاشنده در دمای اتاق و فشار هوای معم ولی
مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی :در این مطالعه از یک برج پاشنده برای حذف گاز آمونیاک از جریان هوا استفاده ش د .گ از آمونی اک در می انگین تراکمه ا و فش ارهای عملی اتی
مختلف در درگذر حجمی ثابت فراهم شد .گذر حجمی جریان هوا در  3333/22لیتر بر دقیقه توسط هواکش دور متغیر تنظیم شد .جریان مایع ج اذب از طری ق 3
نازل  26میکرونی به داخل برج پاشیده شد .برای تحلیل نتایج از آزمون آم اری  One-Way ANOVAاس تفاده ش د .نت ایج ب ا اس تفاده از نرماف زار SPSS
تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :بیشترین و کمترین کارایی به ترتیب  22/32و  51/43درصد به دست آمد .آزمون آماری  One-Way ANOVAنشان داد افزایش تع داد نازله ای
نصبشده در برج پاشنده باعث افزایش معنی دار کارایی حذف نمیشود(.)p=6/60
نتیجهگیری :کارایی حذف گاز آمونیاک در برج پاشنده با افزایش تراکم ورودی ،کاهش مییابد .افزایش تعداد نازلها ،کارایی حذف را اف زایش م یده د .توص یه
میشود برای رسیدن به کارآیی باالتر از  56درصد اندازه دهانه نازلها افزایش یابد و از مایع شستشو دهنده حاوی مواد شیمیایی استفاده شود.
کلیدواژهها :برج پاشنده ،تعداد نازل ،کارایی حذف ،فشار مایع شستشو دهنده.

مقدمه
آمونیاک گازی بیرنگ ب ا ب وی تن د ،دارای آس تانه
بویایی  26-5قسمت در میلیون اس ت [ .]1ح د مج از
شغلی این ماده برای یک نوبت کاری هشت ساعته 25
قسمت در میلیون اعالم شده است [ .]2تراکمهای بیش
از  366قسمت در میلیون این ماده ،منجر به آسیبهای
دائمی و مرگ میشود [ .]3آمونیاک در صنایع ب زرگ و
مهمی اعم از صنایع فلزی ،ص نایع داروس ازی ،ص نایع
دباغی و چرمسازی ،صنایع الستیک و پالستیکس ازی
و ...استفاده شود [ .]4تاکنون روشهای مختلفی جه ت
حذف آمونیاک موردتوجه قرارگرفته است .ازجمل ه ای ن
روشها میتوان به استفاده از چگالش ،پاالیش زیستی
و شستشو دهندههای تر اشاره کرد .در روش چگ الش،

ماده شیمیایی پ از تقطی ر دوب اره بازیاف ت و م ورد
اس تفاده مج دد ق رار میگی رد .از معای ب ای ن روش
میتوان به هزینه باالی ای ن روش و تولی د م واد زائ د
ثانویه که ممکن است مشکالت زیستمحیطی را ایجاد
نماید اش اره ک رد .یک ی دیگ ر از روشه ای پ االیش
آمونی اک ،روشه ای پ االیش زیس تی میباش د .ای ن
روشه ا ارزان و س اده هس تند .ک ارایی پ االیش ای ن
روشها ممکن است تحت ت ثثیر عوام ل آالین دههای
سمی که تحت عنوان مداخل هگر در پ االیش آمونی اک
مطرح هستند ،PH ،دما و تراکم آمونیاک قرار گیرند[.]5
یکی از انواع شستشو هندههای تر ،برج پاشنده است.
برج پاشنده دارای مزیتهایی ازجمله افت فش ار پ ایین
( )6/5-1/5ای ن آب ( ،)Water Gaugeهزین ه

_____________________________________________________________________________________________________
 -1استاد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -2مربی ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت کار ،ایمنی ،محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
( -3نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایرانalrahmati@aol.com .
 -4کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سیاالت ،دانشکده مهندسی مکانیک سیاالت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -5استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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آمونیاک در هوا در یک برج پاشنده
پناهی5
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روش بررسی
ای ن مطالع ه ک اربردی– آزمایش گاهی فق ط ت اثیر
متغییرهای فشار مایع شتشو دهن ده و تع داد ن ازل ب ر
کارایی حذف گاز آمونیاک توسط ی ک ب رج پاش نده در
دمای اتاق و فشار ج و معم ولی ته ران انج ام گردی د.
مشخصات برج مورد استفاده در جدول  1نشان دادهشده
است .ب همنظور بررس ی اث ر تع داد ن ازل ،ت راکم گ از
آمونیاک و فشار مایع شستشو دهنده بر کارایی حذف ،از
آب به عنوان مایع جاذب استفاده شد .گ از آمونی اک در
آب جذب میشود و پ از انجام واک نش ش یمیایی ب ه
شکل محلول خود  NH4+تبدیل میشود( .معادله )1
)𝑞𝑎( 𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐻2 𝑂(𝑙) → 𝑁𝐻4+ (𝑎𝑞) + 𝑂𝐻 −

سرعت جریان هوای توصیه شده در برج های پاشنده
بین  266تا  366فوت بر دقیقه ( )fpmمیباش د [،]11
دو ماهنامه
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Solid Cone Nozzle
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تجهیزات و نگهداری اندک و هزینه ساخت و راهاندازی
پایین میباشد[ ]0سادگی طراحی باعث شده اس ت ک ه
آنها بهعنوان ی ک گزین ه ارزان قیم ت ب رای حج م
باالیی از جریان گ از (ب یش از  )166666 cfmح اوی
آالینده گازی و ذرات انتخاب شوند [ .]3از معای ب ای ن
روش میتوان به کارایی پ ایین در ح ذف آالین دههای
گازی اشاره کرد.
ازجمله پارامترهای طراحی برج پاش نده میت وان ب ه
ارتفاع و قطر برج پاشنده ،نوع نازلها ،فشار هیدرولیکی
مایع شستشو دهنده اشاره کرد [.]2
فاکتوره ایی مانن د فش ار هی درولیکی ،ن وع ن ازل
میتوانند در میزان کارایی برج پاشنده تثثیر ب ه س زایی
داشته باشند .ویژگی نازلها یکی از متغیرهای مه م در
کارایی و مالحظات اقتصادی برج پاشنده میباش د [.]5
برای بهبود عملکرد برج پاشنده ،استفاده از قطرات ری ز
با سرعتباال معیار مطلوب میباش د [ .]16ل ذا در ای ن
مطالعه اثر تعداد نازل ،تراکم گ از آمونی اک ورودی ب ه
برج و فشار مایع شستشو دهنده آب بر کارایی حذف گاز
آمونیاک در یک برج پاشنده مورد بررسی قرار گرفت.

که در این مطالعه میانگین این دامنه سرعت ،یعنی 256
فوت بر دقیقه در نظر گرفته شد .با توجه به قطر داخلی
برج و سرعت جریان هوا ،گذر حجمی ه وا  132ف وت
مکعب بر دقیقه ( )cfmبرآورد گردید .گذر حجمی مایع
شستشو دهنده با توجه به مقدار توصیه شده 16 ،گ الن
بر دقیقه به ازای هر  1666فوت مکعب بر دقیق ه گ ذر
حجمی جریان هوا محاسبه و معادل  5لیت ر ب ر دقیق ه
تعیین شد.
جریان هوا ب ا اس تفاده از ه واکش دور متغی ر م دل
 HVDLT-MK2تثمین شد .ب ا اس تفاده از فشارس نج
مدل  564متصل به ونتوری نوع  Hو نم ودار مربوط ه،
گذر حجمی جریان هوای مورد نظر روی مح ور افق ی
تعیین و فشار معادل با آن در محور عمودی قرائت شد.
در این مطالعه برای اندازهگیری مجم وع اف ت فش ار
م ایع شستش و دهن ده در لول ه و اتص االت ،ش یرها و
نازلهای موجود در جریان مسیر آب ،از فشارسنج مدل
 ،TGبعد از خروجی الکترو پمپ استفاده شد.
برای پاشیدن مایع شستش و دهن ده از  3ع دد ن ازل
مخروطی توپر 26 1میکرون ی در  3مح ل مختل ف ،در
داخل برج اسپری استفاده شد .با استفاده از الکترو پمپ
فوالد ضد زنگ طبقاتی م دل  CDLF2-13-Mفش ار
آب مورد نیاز و گذر حجمی مایع جاذب تثمین گردید .در
شکل شماره  2نازل های  26میکرون ی ،سیس تم لول ه
کشی نازل ها و الکترو پمپ فوالد ض د زن گ طبق اتی
نمایش داده شده است.

اثر تعداد نازل ،تراکم گاز آمونیاک و فشار مایع شستشو دهنده آب بر کارایی حذف گاز آمونیاک...

متغیر

مقدار
3333/22
5
343/50
1/23
6/25
6/645
1/32
1/655

شکل  -1نازل فوالد ضد زنگ  26میکرونی ،ب رج پاش نده ،الکت رو پم پ
فوالد ضد زنگ طبقاتی و لوله کشی نازلها

در این مطالعه ،تراکمهای مختلف توسط سیلندر گ از
آمونیاک که مجهز ب ه رگالت ور وی ژه ای ن گ از ب ود و
قابلیت تغییرات داشت ،تامین شد .تغیی رات ک ارایی در
سه میانگین ت راکم ورودی  52 ،24/1و  02قس مت در
میلیون ،سه فشار آب  12 16 ،5بار و س ه وض عیت در
دو ماهنامه

یافتهها
با نص ب ی ک ع دد ن ازل  26میکرون ی در ب رج در
فشارهای مایع مختلف و ت راکمه ای ورودی متف اوت
بیشترین کارآیی حذف برج در حالیکه از باالترین فش ار
مایع ( 12بار) و کمت رین ت راکم ورودی گ از آمونی اک
( 24/1قسمت در میلی ون) اس تفاه ش د مع ادل 20/32
درصد بدست آمد (جدول  .)2در همین شرایط کمت رین
کارایی حذف در کمترین فشار م ایع م ورد بررس ی (5
بار) ،بیشترین تراکم گاز مورد آزم ایش ( 02قس مت در
میلیون) مساوی  51/43درصد بدست آمد (جدول .)2
در این هنگام اس تفاده از ی ک ن ازل ک ارآیی ح ذف
آمونیاک از هوا با افزایش فشار مایع بطور خطی افزایش
مییابد (شکل .)1
با نصب دو نازل  26میکرونی در ب رج نی ز بیش ترین
کارآیی ح ذف براب ر ب ا  23/55درص د در فش ار م ورد
بررسی ( 12بار) و کمترین تراکم ورودی مورد آزم ایش
( 24/1قسمت در میلی ون) بدس ت آم د (ج دول  .)3در
همین شرایط ،کمترین کارآیی ح ذف براب ر ب ا 54/11
درصد در کمترین فشار مورد آزمایش و بیشترین تراکم
مورد بررسی بدست آمد (جدول  .)3همبستگی تغییرات
کارآیی ،حذف در سه ت راکم بررس ی ش ده نس بت ب ه
تغییرات فشار در شکل  3نشان میدهد که این تغییرات
نیز تقریبا خطی است.
فشار مایع شستشو دهنده با دو نازل  26میکرون ی در
هنگام استفاده از سه نازل  26میکرون ی نی ز بیش ترین
کارآیی در باالترین فشار مایع ( 12بار) مورد آزم ایش و
کمترین تراکم گاز آمونیاک تزریق شده به ب رج (24/1
قسمت در میلیون) مساوی  22/32درص د بدس ت آم د
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نازلهای چیده شده بهصورت تکی ،دوت ایی و س هتایی
در اندازه  26میکرون با  3بار تکرار و دو مح ل قرائ ت
(در ورودی و خروج ی ب رج) ش د ک ه درمجم وع 102
آزمایش انجام شد .ب رای تجزی ه وتحلی ل دادهه ا از از
نرماف زار  SPSSنس خه  22و روش آن الیز واری ان
استفاده شد و س پ مقایس ههای چندگان ه ب ا کم ک
آزمون توکی انجام گردید.

جدول  -1مشخصات برج پاشنده
گذر حجمی جریان هوا (لیتر بر دقیقه)
گذر حجمی مایع (لیتر بر دقیقه)
نسبت گاز به مایع
سرعت جریان هوا (متر بر ثانیه)
قطر (متر)
سطح مقطع (مترمربع)
ارتفاع برج (متر)
زمانماند (ثانیه)
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24/1

52

02

5
16
12
5
16
12
5
16
12

03/03
30/30
20/32
50/53
02/22
36/30
51/43
06/25
05/44

3/2
5/0
3/2
22/0
15/2
15/2
33
23
23/5

52

02

100

R² = 0.9994

40

R² = 0.1

20

100

R² = 0.871

کارایی (درصد)

R² = 0.9962

60

0/0
0
3
22
15
14/2
31/2
20
26/1

80
غلظت
52
ppm
غلظت
68
ppm

R² = 0.9897

60
40
R² = 0.9986
20
0

0
12

10

9

فشار آب (بار)

کارایی (درصد)

80

غلظت
52
ppm

24/1

5
16
12
5
16
12
5
16
12

32/01
35/1
23/55
53
03/40
32/3
54/11
01/34
36/44

12

10

9

فشار آب (بار)

شکل  -3نمودار کار آیی حذف گاز آمونیاک نسبت به فشار م ایع شستش و
دهنده با یک نازل  26میکرونی

شکل  -4نمودار کار آیی حذف گاز آمونیاک نسبت به فشار م ایع شستش و
دهنده با دو نازل  26میکرونی

(جدول  .)4در همین شرایط ،کمترین کارآیی ح ذف در
کمترین فشار مایع م ورد آزم ایش ( 5ب ار) و ب االترین
تراکم گاز آمونیاک تزریق شده به ب رج ( 02قس مت در
میلیون) مساوی  53/2درصد بدست آمد (جدول .)4
در هنگام استفاده از سه ن ازل نی ز تغیی رات ک ارآیی
حذف آمونیاک از هوا در سه تراکم مورد بررسی نس بت
به فشار مایع تقریبا خطی بود (شکل .)4

 14/23 ،26/65و  13/53درصد اف زایش داد .تغیی رات
افزایش کارایی با دو نازل  26میکرونی در تراکم ه ای
فوق با افزایش فشار از  5به  12بار ب ه ترتی ب ،14/54
 15/3و  10/33درص د م یباش د .اف زایش ک ارایی در
تراکمهای  52 ،24/1و  02قسمت در میلیون و تغییرات
فشار فوق با  3ن ازل  26میکرون ی ب ه ترتی ب ،16/32
 13/11و 12/1درصد است.
همچنین نتایج نشان میدهد که افزایش تعداد نازلها
از یک عدد به سه عدد ،بیش ترین ک ارآیی ح ذف را در
حدود  1/00درصد اف زایش م یده د ک ه قاب ل توج ه
نیست.
آزمون آماری  One-Way ANOVAنشان داد ک ه
افزایش تراکم ورودی گ از آمونی اک بط ور معن یداری
( )p<6/661باعث کاهش کارآیی حذف آمونیاک از هوا
توسط برج پاشنده میشود .گرچه افزایش تعداد نازله ا

بررسی نتایج نشان داد که افزایش تراکم گاز آمونیاک
از  24/1به  02قسمت در میلیون با وجود یک ،دو و سه
نازل در فشار م ایع  12ب ار ب ه ترتی ب ک ارایی ح ذف
آمونی اک از ه وا را  13/11 ،21/22و  13/62درص د
کاهش میدهد .افزایش فشار آب از  5بار به  12ب ار در
تراکم های  52 ،24/1و  02قسمت در میلیون با وج ود
یک ن ازل  26میکرون ی ک ارآیی ح ذف را ب ه ترتی ب
دو ماهنامه
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جدول  -2کارایی حذف گاز آمونیاک با یک نازل  26میکرونی
کارایی حذف
میانگین تراکم
فشار آب
میانگین تراکم
()6/6
خروجی
()bar
ورودی
()ppm
()ppm

جدول  -3کارایی حذف گاز آمونیاک با دو نازل  26میکرونی
کارایی
میانگین تراکم
فشار
میانگین تراکم
حذف
خروجی
آب
ورودی
()6/6
()ppm
()bar
()ppm

اثر تعداد نازل ،تراکم گاز آمونیاک و فشار مایع شستشو دهنده آب بر کارایی حذف گاز آمونیاک...

24/1

52

02

5
16
12
5
16
12
5
16
12

33/0
35/00
22/32
55/23
05/35
30/34
53/2
03/52
35/3

5/4
4/5
2/2
21/2
13/2
12/3
25/1
24/2
10/2
100

R² = 0.8871
R² = 0.9822

60
40

R² = 0.9706

20

کارایی (درصد)

غلظت
52
ppm
غلظت
68
ppm

80

0
12

10

9

فشار آب (بار)

شکل  -5نمودار کار آیی ح ذف گ از آمونی اک نس بت ب ه فش ار م ایع
شستشو دهنده با سه نازل  26میکرونی

باع ث اف زایش معن ی دار ( ،)p =6/60ک ارایی ح ذف
آمونیاک توسط برج پاشنده میشود .همچن ین اف زایش
فش ار م ایع باع ث اف زایش معن ی دار ک ارایی ح ذف
آمونیاک از هوا نشد (.)p=6/1
بحث و نتیجهگیری
با بررسی جدولهای  2تا  ،4مش اهده م یش ود ک ه
بیشترین کارایی حذف با وجود سه نازل  26میکرون ی،
تراکم  24/1قس مت در میلی ون فش ار م ایع شستش و
دهنده  12بار ،معادل  22/32درصد و کمت رین ک ارایی
حذف باوجود یک نازل  26میکرونی ،تراکم  02قسمت
در میلیون و فشار مایع شستش و دهن ده  5ب ار ،مع ادل
 51/43درصد میباشد.
نتایج نشان داد با افزایش فشار مایع شستشو دهن ده،
کارایی حذف افزایش مییابد (ج دولهای  2ت ا  .)4ب ا
افزایش فشار مایع شستشو دهن ده ،تم اب ب ین م ایع
دو ماهنامه

ج اذب و گ از آمونی اک ،اف زایش و گ از آمونی اک ب ا
میستهای م ایع ج اذب ک ه س رعت بیش تری دارن د
مواجهه مییابد که باعث افزایش کارایی حذف میشود
[ .]3آزمون آم اری  One-Way ANOVAنش ان داد
که گرچه در این شرایط ،افزایش فش ار م ایع شستش و
دهنده باعث اف زایش ک ارآیی ح ذف گ از آمونی اک از
جریان هوا میگردد اما ای ن اف زایش معن یدار نیس ت
( .)p=6/1نتایج این مطالعه در زمینه افزایش فشار مایع
جاذب که موجب افزایش ک ارایی م یش ود ب ا مطالع ه
نورمن در سال  2663سازگار است [.]14
بر پایه نتایج مطالعه حاضر ،با افزایش تعداد نازلهای
 26میکرونی از یک عدد به سه عدد کارایی حذف گ از
آمونیاک افزایش مییابد (جدولهای  2ت ا  .)4اف زایش
تعداد نازل باعث افزایش مق دار م ایع شستش و دهن ده
پاشیده شده میگردد و در نتیجه نسبت مایع جاذب ب ه
گاز افزایش مییابد که ای ن موض وع اف زایش ک ارایی
حذف را به همراه دارد [ .]12بر اس اب آزم ون آم اری
 One-Way ANOVAمشاهده ش د ،اف زایش تع داد
نازلها از یک عدد به سه عدد ،کارایی ح ذف اف زایش
خیلی نزدی ک ب ه س طح معن یداری پی دا میکن د(P-
 .)Value=0.06نتایج مطالعه حاضر در زمینه اف زایش
کارایی با افزایش تع داد نازله ا ب ا نت ایج مطالع ههای
کودولو  2613و کانتز در سال  2611مش ابه م یباش د،
وجه اختالف این مطالعه با پژوهش کودولو بیشتر بودن
گذر حجمی مایع میباشد.]13-12[ .
مطالع ه حاض ر نش ان داد ک ه اف زایش ت راکم گ از
آمونی اک در ورودی ب رج اس پری ،باع ث ک اهش
معنیداری کارایی حذف آمونیاک از جریان هوا میشود
( .)Pvalue<0.001ب ا اف زایش ت راکم ورودی نس بت
مولی مایع جاذب به آالینده کاهش مییابد ک ه هم ین
موضوع موجب کاهش انتقال آالینده از فاز گاز ب ه ف از
مایع میشود .نتیجه ای ن مطالع ه مط ابق ب ا پ ژوهش
کینگ در سال  2611میباشد .تفاوت ای ن مطالع ه ب ا
نتایج کینگ بیشتر ب ودن دامن ه ت راکم م ورد بررس ی
است[.]13
استفاده از آب بعنوان مایع شستش و در ب رج اس پری
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جدول  -4کارایی حذف گاز آمونیاک با سه نازل  26میکرونی
کارایی
میانگین تراکم
فشار
میانگین تراکم
حذف
خروجی
آب
ورودی
()6/6
()ppm
()bar
()ppm
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نسبت به سایر مواد شیمیایی ترجیح داده میشود اما در
 توصیه میشود مواد،صورت نیاز به کارایی حذف باالتر
.شیمیایی نظیر اسید سولفوریک رقیق به آب اضافه شود
استفاده از نازلهای با ان دازه بزرگت ر نی ز احتم ال دارد
کارآیی را افزایش دهد زیرا در یک فشار ثاب ت از ن ازل
بزرگتر مایع بیشتری پاشیده شده و ب ا اف زایش نس بت
 لذا.مایع به گاز انتظار میرود کارآیی حذف افزایش یابد
توصیه میشود ضمن اس تفاده از ن ازله ایی ب ا ان دازه
مختلف اثر اندازه نازل بر کارآیی ح ذف م ورد بررس ی
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Abstract
Background and aims: Spray tower is a cost effective and simple equipment for ammonia
gas purification. However, its’ appropriate performance in the removal of ammonia gas is
under question. In this study, the effect of nozzle number, concentration of input ammonia
gas and scrubbing liquid pressure over the removal efficiency of spray tower was studied.
Methods: In present study, a spray tower was used to remove ammonia from air at room
temperature and barometric pressure of Tehran. Ammonia gas at average concentration of
24.1, 52 and 68 parts per million was injected into the tower. Water was applied at a
volumetric flow rate of 5 liters per minute and at 9, 10 and 12 bar head as the scrubbing
liquid. The air flow rate in 3737.8 liters per minute was adjusted by a variable speed fan.
Scrubbing liquid was sprayed using 1, 2 and 3 nozzle settings with a 20 μm size. The
collected data were analyzed using the SPSS software.
Results: The highest removal efficiency of 88.38% and the lowest removal efficiency of
51.47% were obtained. Increasing the number of nozzles did not increase the removal
efficiency significantly (p= 0.06).
Conclusion: Removal efficiency of spray tower decreased by increasing the input ammonia
gas concentration. Increasing the number of nozzles mounted on the spray tower from 1 to 3
increased the removal efficiency. Increasing the scrubbing liquid pressure increased the
removal efficiency of ammonia gas by spray tower. It is advisable to increase the size of the
nozzle outlet and apply caustic scrubbing solution to get removal efficiencies of higher than
90%.

Keywords: Spray tower, Nozzle number, Removal efficiency, Pressure of washing liquid.
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