
 

 
 

از گاز دودکش با استفاده از  2SOطراحی پایه و ارزیابی اقتصادی سیستم پیش تصفیه جداسازی  

 تماس دهنده غشایی
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 چکیده

از گاز دودکش مورد  2SOای برای جداسازی ، به روش تر و خشک، به طور گسترده(FGD) دودکشگوگردزدایی گاز  هایتکنولوژی

گذاری باال و نیاز به فضای زیاد از جمله اند. اما خوردگی، مشکالتی نظیر طغیان و کف کردن، هزینه سرمایهاستفاده قرار گرفته

از گاز  2SOهای مؤثر برای جداسازی آید. بنابراین تالشهایی در راستای استفاده از فناوریهای این فرآیندها به شمار میمحدودیت

گزارش شده است.  2SOها برای حذف -در زمینه استفاده از تماس دهنده تحقیقات آزمایشگاهی اندکیدودکش صورت گرفته است. 

ستای توسعه این فناوری، طراحی ملزومات مورد نیاز جهت انجام فرآیند پیش تصفیه گاز دودکش قبل های پیشرو در راچالشیکی از 

از ورود به تماس دهنده غشایی است. در این تحقیق، طراحی پایه واحد پیش تصفیه گاز دودکش فرآیند غشایی برای یک نیروگاه 

انجام شده، هزینه اقتصادی طرح برآورد شده و با واحد پیش تصفیه مگاواتی برای اولین بار انجام شده است و بر اساس طراحی  50

 مقایسه شده است.  FGDفرآیند 

دهنده )توسط کولر هوایی و ملزومات شامل حذف کلیه ذرات جامد، خنک نمودن جریان گاز ورودی به تماسنتایج نشان داد که 

باشند. بر اساس طراحی پایه انجام و برج جذب سیلیکاژل( می کمپرسور و مبدل حرارتی( و حذف رطوبت ) توسط جداکننده دو فازی

باشد. مقایسه شده برای این تجهیزات، برآورد اقتصادی از طرح انجام شده است که بیشترین هزینه مربوط به خرید کمپرسور می

 USD( با هزینه پایه واحد پیش تصفیه فرآیند غشایی ) FGD (USD 6673366گذاری واحد پیش تصفیه فرآیند هزینه سرمایه

 ( به اقتصادی نبودن فرآیند غشایی بر اساس واحد پیش تصفیه اشاره دارد. 11885547
 ؛ گاز دودکش؛ تماس دهنده غشایی2SOطراحی پایه؛ واحد پیش تصفیه؛ جداسازی  :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

افزایش آلودگی محیط زیست، به دلیل نیاز روز با توجه به 

افزون بشر به تولید انرژی و توسعه صنایع مختلف، استفاده از 

. ها ضروری استهای مؤثر برای حذف و یا کاهش آالیندهروش

های گازی در اکسید گوگرد به عنوان یکی از آالینده گاز دی

زان شود که از زمان انقالب صنعتی، میاتمسفر محسوب می

به عنوان یکی از  2SO. انتشار آن به محیط افزایش یافته است

 7تا  1آید که به مدت منابع اصلی باران اسیدی به شمار می

تواند در هوا باقی بماند و در این مدت با تبدیل شدن روز می

به سولفات و در مجاورت نور خورشید، باران اسیدی تولید کند 

در تشکیل ریزگردها، این  2SO. به عالوه، با توجه به سهم [1]

گاز به عنوان آالینده ثانویه نیز اثرات مخربی بر سالمت انسان 

و محیط زیست به همراه دارد . از سوی دیگر، دی اکسید 

گوگرد با جلوگیری از جذب نور خورشید و ممانعت از فتولیز 

ون و سوراخ شدن اکسیژن، نقش بسزایی در تخریب الیه اوز

 . [2]آن دارد

منبع  491دهد که گزارشی که اخیراً به چاپ رسیده نشان می

کیلوتن  4000تا  30وجود دارد که ساالنه  2SOبرای تولید 

2SO کنند و در این میان، نیروگاههای حرارتی منتشر می

-( به خود اختصاص داده%53را )  2SOبیشترین سهم انتشار 

بر سالمت انسان و محیط  2SO. با توجه به اثرات مخرب [3]اند

دی اکسید های مؤثر برای جداسازی توسعه فناوریزیست، 

 هایتکنولوژیاز منابع تولید کننده آن ضروری است.  گوگرد

ترین فناوری برای متداول، (1FGD) دودکشگوگردزدایی گاز 

، با FGDفرآیندهای اگر چه  .[2]آیندبه شمار می 2SOحذف 

اما نیاز به فضای زیاد، هزینه  هستندهمراه  2SOحذف کامل 

 وباالی سرمایه گذاری، خوردگی و مشکالت عملیاتی )طغیان 

-به شمار می هاهای این فرآینداز جمله محدودیتکردن(  کف

های مؤثر یبنابراین تالشهایی در جهت توسعه فناور. [4] رود

با وزن، حجم و انرژی کمتر و در عین حال بازدهی باال صورت 

های غشایی الیاف توخالی گرفته است. استفاده از تماس دهنده

(2HFMCبه عنوان یکی از فناوری ،) های مؤثر در این راستا

 توخالی الیافیک تماس دهنده غشایی . [5]گزارش شده است

                                                           
1 Flue Gas Desulfurization 

که امکان تماس و انتقال جرم بین دو  یک غشا متخلخل است

بدون اینکه نیاز  سازد،هم میافاز مایع/ مایع یا مایع/گاز را فر

پذیری عملیاتی، انعطافیک فاز در فاز دیگر باشد.  توزیعبه 

، نسبت باالی به یکدیگر جریان گاز و مایععدم وابستگی 

خطی از  Scale upمساحت سطح به حجم، اندازه فشرده و 

با توجه به مزایای . [4]شودهای این فرآیند محسوب میویژگی

، استفاده از FGD اشاره شده این روش در مقایسه با فناوری

در برخی تحقیقات مورد  2SOها برای حذف این تماس دهنده

در  تحقیقات آزمایشگاهی اندکی. [7-4]توجه قرار گرفته است

گزارش  2SOها برای حذف -زمینه استفاده از تماس دهنده

های مختلف تالشهای زیادی الزم است تا جنبه وشده است 

یکی  این فناوری بررسی شود تا به مرحله تجاری سازی برسد.

های پیشرو در راستای توسعه این فناوری، طراحی چالشاز 

ملزومات مورد نیاز جهت انجام فرآیند پیش تصفیه گاز 

دودکش قبل از ورود به تماس دهنده غشایی است. با فرض 

و طی  DeNOxاز گاز دودکش در واحد  NOxف اینکه حذ

این ملزومات شامل فرآیند احیای کاتالیستی صورت بگیرد، 

حذف کلیه ذرات جامد، خنک نمودن جریان گاز ورودی به 

باشند. طراحی پایه این دهنده و حذف رطوبت میتماس

واحدها تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است و ضمن اینکه 

خواهد  2SOناوری غشایی برای جداسازی جهت توسعه فگامی 

بود، امکان برآورد اقتصادی اولیه از فرآیند پیش تصفیه را نیز 

سازد. بنابراین در این تحقیق، برای اولین بار طراحی فراهم می

از گاز  2SOپایه واحدهای پیش تصفیه فرآیند جداسازی 

 دودکش قبل از ورود به ماژول غشایی مورد بررسی قرار گرفته

است و در ادامه و بر اساس نتایج بدست آمده از طراحی 

گذاری پایه تجهیزات محاسبه شده واحدها، هزینه سرمایه

 مقایسه شده است.  FGDاست و با فرآیند متداول 

 بخش نظری  -2

 واحدهای پیش تصفیه گاز دودکش 2-1

های غشایی نیاز با استفاده از تماس دهنده 2SOفرآیند حذف 

به ملزوماتی دارد که در حقیقت شرایط کارکرد غشا تعیین 

باشد. این ملزومات شامل حذف کلیه ذرات ها میکننده آن

2 Hollow Fiber Membrane Contactor 
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دهنده و حذف جامد، خنک نمودن جریان گاز ورودی به تماس

باشند. گاز دودکش حاوی ذرات جامد است که رطوبت می

تواند منجر به تخریب و ات در جریان گاز میحضور این ذر

هایی غشایی شده و عملکرد آنها را به شدت گرفتگی الیاف

تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل در واحد حذف ذرات 

گیرد. جامد، جدا کردن این ذرات از گاز دودکش صورت می

به عالوه، دمای گاز دودکش نیروگاههای مازوت سوز تقریباً 

C৹ 150 باشد که الزم است قبل از ورود به ماژول غشایی یم

، خنک شود. بنابران در بخش دوم، گاز 2SOو جداسازی 

دهنده غشایی خنک دودکش تا دما و فشار عملیاتی تماس

گیری، آب اضافی نیز شود. در این بخش و در واحد رطوبتمی

شماتیکی از فرآیند پیش گردد. از گاز دودکش خارج می

 نشان داده شده است. 1کل تصفیه در ش

 
از گاز دودکش توسط تماس  2SOشمای کلی فرآیند حذف  - 1شکل 

 دهنده غشایی

، به ظرفیت cfmمقدار دبی حجمی گاز دودکش، بر حسب 

نیروگاه، شار حرارتی و ارزش حرارتی سوخت بستگی دارد. 

رابطه زیر برای محاسبه مقدار دبی حجمی گاز دودکش در 

 .[8]مراجع ارائه شده است 
Flue gas volumetric flow, acfm=16.67×(Heat rate, 
Btu/kW.h)×MW×(Gas flow factor, acf/Ib caol)/(Coal 

HHV,Btu/h) 

(1) 

، ارزش حرارتی سوخت Btu/kW.h 8820مقدار شار حرارتی، 

Btu/h 11900  [8]گزارش شده است 280و ضریب دبی گاز .

حرارتی با ظرفیت فرضی در این بررسی، برای یک نیروگاه 

MW 50   مقدار دبی حجمی گاز دودکش، با استفاده از معادله

(1 ،)cfm 172975  محاسبه گردید و طراحی پایه واحدهای

شمایی  پیش تصفیه برای این حجم از گاز دودکش انجام شد.

 8/8نسخه  Aspen Hysysافزار در نرماز فرآیند پیش تصفیه 

ت که تجهیزات این فرآیند نشان داده شده اس 2در شکل 

های حرارتی برای شامل فیلتر، کولرهای هوایی و مبدل

سرمایش، کمپرسور برای تأمین فشار گاز، جداکننده دو فازی 

-برای جداسازی رطوبت را نشان می و برج جذب سیلیکاژل

دهد. طراحی پایه این تجهیزات در بخش بعدی و به صورت 

 دستی انجام شده است. 

 
 Aspenافزار در نرم گاز دودکش پیش تصفیه فرآیندشمایی از  -2شکل 

Hysys 
سازی ضروری در راستای تجاری مالحظات کی ازیاز آنجا که 

-می سیستم های غشایی، مالحظات اقتصادیتماس دهنده

در ادامه، هزینه پایه فرآیند پیش تصفیه واحد جداسازی باشد، 

2SO  با استفاده از تماس دهنده غشایی با در نظر گرفتن هزینه

 خرید هر یک از تجهیزات پیش تصفیه تخمین زده شده است.

فرآیند برآورد اقتصادی طرح برای هر یک از تجهیزات با 

انجام شد که نتایج آن در  Aspen Plusاستفاده از نرم افزار 

 بخش بعدی آورده شده است.  

 نتایج و بحث  -3

 طراحی پایه فیلتر -3-1

با توجه به اینکه اندازه حفرات غشا در حد نانو بوده و امکان 

گرفتگی آن توسط ذرات جامد معلق وجود دارد، الزم است که 

از یک دستگاه فیلتر برای حذف ذرات جامد استفاده شود. این 

فیلتر در ابتدای فرآیند تصفیه و آماده سازی خوراک نصب 

گیری از ورود ذرات جامد معلق به فرآیند شده و هدف آن جلو

باشد. با توجه به دمای گاز فرآیندی در هنگام ورود به فیلتر می

(C৹ 143 ناچیز و )(، احتمال حضور قطرات مایع معلق )آب

استفاده  Dry Gas Filterتقریباً صفر است و بنابراین از نوع 

 خواهد شد. 

معلق موجود در جریان انتخاب نوع فیلتر به اندازه ذرات جامد 

گاز دودکش بستگی دارد. بر اساس آنالیزهای انجام شده، 

تا  3/0اندازه ذرات موجود در جریان گاز دودکش در محدوده 



61الی  05صفحات  1400 پاییز 7شماره -های پایدارشیمی سبز و فناوری  
 

54 

 

باشد. در طراحی فیلتر دو پارامتر مهم شامل میکرون می 8/0

 سطح مورد نیاز و سپس افت فشار سیستم وجود دارد. 

تر به جنس کارتریج، نحوه با توجه به اینکه افت فشار فیل

پیچش الیاف بر روی هم و به طور کلی خواص فیزیکی 

-کارتریج بستگی دارد و بین تولید کنندگان آن متفاوت می

شود. با باشد، صرفاً بیشینه افت فشار در این قسمت ذکر می

در مورد طراحی  IPS-E-PR-880توجه به استاندارد 

 kPa 15تا  kPa 7ترها ها و فیلترها افت فشار فیلجداکننده

. بدیهی است که هرچه میزان افت فشار [9]ذکر شده است

ر کمتر باشد، در شرایط بازده یکسان هزینه ساخت فیلت

یابد. در فرآیند حاضر، به دلیل آنکه هرچه میزان افزایش می

های ثابت و عملیاتی کمپرسور افت فشار بیشتر باشد، به هزینه

گردد، کمترین میزان افت فشار در افزاینده فشار نیز اضافه می

شود اگرچه بر هزینه ساخت فیلتر فیلتر در نظر گرفته می

ه افزایش قیمت فیلتر در افزوده خواهد شد اما بدیهی است ک

برابر افزایش قیمت کمپرسور ناچیز می باشد. در این تحقیق، 

 برای فیلتر در نظر گرفته شده است.  kPa 5افت فشار 

ای، یکی از با توجه به بررسی اصول طراحی فیلترهای پارچه

نسبت دبی ای پارامترهای مهم طراحی فیلترهای پارچه

مقدار باشد که ( میA/C) پارچهحجمی واقعی هوا به مساحت 

گزارش شده  1به  3معمول برای نسبت هوا به سطح پارچه 

پارچه  به منظور محاسبه مساحت سطح خالص. [10]است

(ncA( از نسبت هوا به سطح پارچه ،)A/C و دبی حجمی )

 شود:( استفاده میe,aQجریان گاز )

 𝑄𝑒,𝑎

𝐴/𝐶
= 𝐴𝑛𝑐 

(2 ) 

دبی حجمی جریان گاز در شرایط واقعی  e,aQ، (2)در معادله 

(acfm ،)A/C ( 2نسبت هوا به پارچهacfm/ft  یاmin/ft و )ncA 

بر اساس مقدار دبی  ( است.2ftمساحت سطح خالص پارچه )

مگاواتی و با فرض  50حجمی گاز دودکش یک نیروگاه فرضی 

توان مقدار (، میA/Cبرای نسبت هوا به سطح پارچه ) 1به  3

 مساحت سطح خالص پارچه فیلتر را به دست آورد

:𝐴𝑛𝑐 =
𝑄𝑒,𝑎

𝐴/𝐶
=

172975

3
= 57658.59  𝑓𝑡2 

 طراحی پایه سیستم خنک کننده -3-2

و فشار آن یک  C৹140-150دمای گاز دودکش در حدود 

باشد. با توجه به دمای عملکرد تماس دهنده اتمسفر می

 C৹25-30غشایی الزم است که گاز دودکش تا دمای حدود 

-مجموعه مبدل از خنک شود. به منظور سردسازی گاز دوکش

 .شودمیاستفاده های حرارتی 

برای  C৹30سازی سیال تا دمای هدف در این مرحله، خنک

-AC) منظور، ابتدا از کولر هوایی بدینباشد. ورود به غشا می

100-A  وAC-100-B) تا دمای  سازیخنک شود واستفاده می

C৹60 سپس برای سردسازی تا دمای گرددانجام می .C৹30 

فت فشار در شود. با توجه به ااز مبدل پوسته لوله استفاده می

برای ورود به  بودن فشار سیال فرآیندی پایینها و این مبدل

جهت افزایش فشار سیال  (K-100) ، از کمپرسورماژول غشایی

استفاده شده است. در خروجی این  bar 395/1تا فشار 

 باشد. مجدداً می C৹120 تقریباً کمپرسور دمای گاز فرآیند

و تا  شده AC-101ایی کولر هواین گاز وارد  ،برای سردسازی

به منظور کاهش دمای گاز شود. سپس سرد می C৹ 60دمای 

شده که استفاده پوسته لوله حرارتی مبدل  ، ازC৹ 30تا 

در ادامه به طور کامل شرح  اتاین تجهیزپایه اطالعات طراحی 

  داده شده است.

 

-ACو  AC-100-Aطراحی پایه کولر هوایی  - 3-2-1

100-B  
کاهش دمای سیال فرآیندی از استفاده از این کولرها،هدف از 

C৹ 143  تاC৹ 60 اولین قدم در طراحی مبدل،باشد. می 

باشد. این خواص فیزیکی جریان سیال فرآیندی می گزارش

آورده شده  1در جدول  C৹ 60 و C৹ 143ی هاخواص در دما

 استخراج گردیده است.  Aspen propertiesها از داده است.
 

 در دماهای مختلف خواص فیزیکی جریان سیال فرآیندی 1جدول 
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با توجه محاسبه گردید و  C৹ 4/59، فرآیندسیال  دمای شبنم

گذاری این سیال رسوبضریب  [11]به منابع در دسترس 

 در نظر گرفته شده است.  hr.F/Btu2ft 0005/0.برابر با 

 و دمای سیال ورودی نظیربا توجه به در نظر گرفتن شرایطی 

Approach Temperature  نوع مبدل مورد نظر براساس منابع

بر دما و فشار طراحی گردید. انتخاب  Forcedاز نوع  [12]

تعیین شد.  bar 5/3و  C৹ 260به ترتیب ،  [13]اساس منبع 

 به ترتیب Headerپره و  ها،جنس لوله، [14]با توجه به منبع

و کربن استیل انتخاب  1060آلومینیوم  ،از نوع کربن استیل

 mm( in 1به ترتیب )گردید. قطر خارجی و ضخامت لوله 

انتخاب گردید. بنابراین قطر  mm 65/1( in 065/0و ) 4/25

در نظر گرفته شد. با توجه  mm 1/22( in 087/0داخلی لوله )

-Lبه ترتیب از نوع  Headerو نوع نوع پره ، [15]به منبع 

footed  وBonnet type header گردید. به منظور  انتخاب

طبق مراحل استفاده شد.  [16]تعیین هندسه مبدل از مرجع 

 2جدول انجام محاسبات، نتایج این مرجع و اشاره شده در 

 .اندبدست آمده
-AC-100های ورودی و خروجی کولر هوایی مشخصات جریان 2جدول 

A,B 

Air side Tube side Parameters 

37.8 143 
Inlet Temperature 

C)৹( 

80.55 60 
Outlet 

C)৹Temperature ( 

165891 151286.3 Total fluid 

entering (kg/h) 

0.64 - Face velocity 

(m/s) 

0.73 - Mass velocity 

s) 2g/(m(k 

 

نتایج حاصل از طراحی پایه کولر هوایی را نشان  3جدول 

 دهد.می

 
 AC-100-A,Bنتایج حاصل از طراحی پایه کولرهای هوایی  - 3جدول 

Transverse pitch 

(mm) Tube length (m) 
Number of tubes 

per bundle 
60 7.93 272 

Fin thickness 

(mm) 
Fin height by 

Fins/inch 
Tube layout 

angle 
0.28 0.5 in by 9 30 

Number of 

bundles 
Number of tube 

rows 
Fin frequency 

2 8 396 per meter 

Fan diameter (m) 
Number bays 

per unit 
Number of 

bundles per bay 
3.05 2 2 

Pressure drop (kPa) 
Number of fans 

per bay 
20 2 

 

 طراحی پایه کمپرسور - 3-2-2

 %10اطالعات مربوط به جریان گاز دودکش با در نظر گرفتن 

، در دو حالت مختلف طراحی Over Designبرای فاکتور 

 باشد:می 4مطابق جدول 

 
 دبی گاز دودکش ورودی به کمپرسور 4جدول 

Design 
Mass flow rate of 

flue gas stream 

(kg/h) 

Volume flow rate 

of flue gas 

stream (m3/min) 
Normal 151286.151 3132.6 
Rated 166414.9 3445.8 

با توجه به دما و فشار گاز ورودی به کمپرسور، که به ترتیب 

C৹ 60  وbar 764/0 باشد، خواص ترمودینامیکی گاز می

 گردد: گزارش می 5ورودی مطابق جدول 

 اطالعات ترمودینامیکی گاز ورودی به کمپرسور -5جدول 

 

60৹C  101.5৹C  143৹C  Physical properties 

1.016 0.9143 0.8127 Density (kg/m3) 

1.1188 1.1277 1.1366 Heat capacity 

(kJ/kg K) 

0.0185 0.02033 0.02215 (cP)Viscosity 

0.02567 0.02879 0.03196 
Thermal 

conductivity (W/m 

K) 

Molecular weight 

(g/mol) 

Thermal 

conductivity 

(W/m K) 

Density 

(kg/m3) Compressibility 

29.16 1.374 0.8094 0.9991 
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الزم به ذکر است به منظور دستیابی به فشار اتمسفریک در 

ورودی ماژول غشایی، الزم است که فشار گاز خروجی از 

 باشد.  bar 4/1کمپرسور 

آورده شده  1مراحل انجام طراحی پایه کمپرسور در پیوست 

 [17]است. نتایج حاصل از این طراحی و بر اساس روابط در 

 ارائه شده است.  6جدول 
 نتایج حاصل از طراحی پایه کمپرسور -6جدول 

 

 AC-101طراحی پایه کولر هوایی  -3-2-3

 C৹140 تقریباً در خروجی کمپرسور دمای گاز فرآیند

کولر هوایی این گاز وارد  ،برای سردسازی مجدداًباشد. می

101-AC و تا دمای  شدهC৹ 60 مراحل طراحی  شود.سرد می

کامالً مشابه مراحل طراحی کولر هوایی  AC-101کولر هوایی 

AC-100 باشد که در این قسمت از تکرار آن اجتناب میمی-

شود. نتایج حاصله از طراحی پایه و هندسه این کولر هوایی 

 باشد.می 3های جدول مشابه نتایج و داده

  E-100طراحی پایه مبدل  -3-2-4

هدف از استفاده از این مبدل کاهش دمای گاز دودکش از  

C৹ 60  تاC৹ 30 سیال گرم باشد. سیال فرآیند به عنوان می

گردد. سیال فرآیند درون انتخاب می سردآب به عنوان سیال و 

های جریان یدمایابد. دبی و می پوسته و آب درون لوله جریان

آورده شده است. دبی  7در جدول  ورودی و خروجی از مبدل

در نظر گرفته  Over Designدرصد 10سیال فرآیند براساس 

شده است و دبی جریان آب نیز با استفاده از موازنه انرژی 

 محاسبه شده است. 

 

 

                                                           
1 Bonnent with Integral Cover 

 
 E-100های ورودی به مبدل حرارتی مشخصات جریان 7جدول 

 

های حرارتی ، در مبدل[18, 17]با توجه به بررسی منابع  

های تمیز در قسمت پوسته ابت که برای سرویسصفحه ث

شود و بنابراین در کاربرد دارد از آرایش مثلثی استفاده می

این تحقیق نیز چیدمان لوله درون صفحه لوله به صورت 

 در نظر گرفته شد.  ৹30آرایش مثلثی با زاویه 

اند که به علت مقعر بودن مجرا در کلگی منابع گزارش داده

، مقاومت آن در فشارهای باال زیاد 1Bمبدل از نوع 

ی های جلوی. به عالوه، این نوع کلگی در بین کلگی [17]است

های تمیز استفاده ترین کلگی است که برای سیالاقتصادی

از این  E-100شود. بنابراین در این پروژه نیز برای مبدل می

 نوع کلگی استفاده گردید. 

غالباً برای چگالش در سمت  Jبا توجه به اینکه از پوسته نوع 

 Jنیز از نوع  E-100شود، نوع پوسته مبدل پوسته استفاده می

در نظر گرفته  Mانتخاب گردید. کلگی عقبی مبدل از نوع 

شد، چون این نوع کلگی فاقد درپوش است و برای سیاالت 

های حرارتی شود. به عالوه، غالباً برای مبدلتمیز استفاده می

صفحه ثابت از این نوع کلگی به عنوان کلگی عقبی استفاده 

 گردد. می

قیق، غالباً از لوله با قطر در مورد سیاالت تمیز مشابه این تح

in 3خارجی 

4
،  [19]شوداستفاده می mm 05/19یعنی  

 E-100 ،mmبنابراین در این پروژه قطر خارجی لوله در مبدل 

، حداقل TEMAدر نظر گرفته شد. طبق استاندارد  05/19

 Tubeمقدار ممکن برای فاصله مرکز لوله با لوله مجاور )

Pitch)  ،برابر قطر خارجی لوله در نظر  25/1در آرایش مثلثی

 mmبرابر با  Tube Pitchشود. بنابراین در این پروژه، گرفته می

Polytropic 

efficiency 
(m/s)Gas velocity 

Head of 

each stage 

(m) 
Stage number 

0.79 209.3 2143 3 

Impeller 

diameter (m) 
(kW)Power Polytropic 

head (m)  

Temperature 

of outlet 

C)৹stream ( 

1.8 3763.2 6531.4 137.3 

Temperature of inlet 

streams (৹C) 
Temperature of 

outlet streams (৹C) 
Mass flow rate 

(kg/h) 

Process 

fluid 
Cooling 

water 
Process 

fluid 
Cooling 

water 
Process 

fluid 
Cooling 

water 

60 20 30 25 166414 732079 
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س اولیه در طراحی مبدلها، لحاظ گردید. به عنوان حد 81/23

 شود. از دو گذر لوله استفاده می

بندی های متفاوتی هستند که با درجهها دارای ضخامتلوله

شوند. هر مشخص می B.W.Gبیرمنگام وایر گیج با عالمت 

چه وایرگیج لوله کمتر شود، ضخامت جداره بیشتر و در نتیجه 

 14شماره گیج ترین قطر داخلی لوله کمتر خواهد شد. رایج

از لوله با شماره  E-100باشد که در این کار نیز برای مبدل می

نیز استفاده شد. براساس مشاوره با متخصصان  14گیج 

مهندسی مواد و متالورژی و با توجه به ترکیبات گاز فرآیند، 

 کربن استیل انتخاب گردید.  E-100جنس مبدل 

و  B.W.Gار ضخامت لوله براساس قطر بیرونی لوله و مقد

های موجود و با گردد. براساس دادهها تعیین میجنس لوله

 انتخاب گردید.  mm 11/2ها لولهضخامت  [17]استفاده از 

باشد می ft 24و  ft 9 ،12 ،16 ،20ها طول استاندارد برای لوله

به عنوان حدس اولیه  ft 12طول  . در این پروژه از لوله با[19]

استفاده گردید و پس از انجام چندین مرحله اصالح در حلقه 

( استفاده mm 4100) ft 45/13محاسباتی از لوله با طول 

 2در پیوست  E-100گردید. سایر جزئیات طراحی پایه مبدل 

 ارائه شده است. 8آورده شده و نتایج در جدول 

 
 E-100نتایج طراحی پایه مبدل  -8جدول 

Total 

surface 

area 
(m2) 

Inner 

diameter 

of tube 

(mm) 

Pressure 

drop of 

tube side 

(bar) 

Pressure 

drop of 

shell 

side 

(bar) 

Clearances 

between shell 

and tube 

(mm) 

512.6 14.8 0.013 0.08 4.7 

 طراحی پایه جدا کننده دو فازی  -3-3

و کاهش  E-100پس از عبور گاز دودکش از مبدل حرارتی 

با توجه به دمای شبنم سیال، سیال ، C৹ 30دمای آن تا 

خروجی از مبدل دوفازی بوده که برای جداسازی مایع، وارد 

 شود.یک جداکننده دوفازی می

 kg/hدبی جرمی جریان ورودی به جداکننده دوفازی 

 kg/hاز آن حاوی مایع و  kg/h 7/3527است که 3/151286

 Overباشد. با در نظر گرفتن از آن بخار می 6/147758

Design  درصد دبی جرمی مجدداً محاسبه گردید  10به اندازه

و طراحی بر اساس مقادیر جدید دبی جریان ورودی انجام شد. 

های ترمودینامیکی و خواص فیزیکی جریان ورودی نیز داده

 آورده شده است. جدول در 
خواص فیزیکی و ترمودینامیکی جریان ورودی به جداکننده  9جدول 

 دوفازی

Vapor phase Liquid phase Physical properties 

1.296 1004 (3kg/m)Density 

29.6 18.02 (g/mol) Molecular weight 

113988 3.515 (h/3m)Volume flow rate  

0.018 0.7983 (cP) Viscosity 

30 30 (C৹)Temperature 

1.102 1.102 (bar)Pressure 

 

با توجه به اینکه نسبت دبی جرمی مایع به بخار در این مسئله 

L/V جداکننده افقی استفاده باشد بنابراین از می 1/0، کمتر از

 3طراحی این جداکننده در پیوست  . جزئیات[16]گردد می

 mآورده شده و بر اساس نتایج طراحی، ارتفاع این جداکننده 

 محاسبه گردید.  8/4

 طراحی پایه برج جذب سیلیکاژل -3-4

پس از عبور گاز دودکش از یکسری مبدل حرارتی و کاهش 

با توجه به دمای شبنم سیال، سیال ، C৹ 30دمای آن تا 

دوفازی بوده که برای جداسازی مایع، وارد خروجی از مبدل 

شود. سپس گاز خروجی از آن با یک جداکننده دوفازی می

وارد برج جذب با بستر  bar 1/1و فشار  C৹ 30دمای 

و در نهایت به  سیلیکاژل شده تا آب موجود در آن جدا شود

. افت فشار این بستر شودسمت ماژول غشایی فرستاده می

kPa 10 باشد.می 

 barو فشار  C৹ 30با دمای  جداکننده دوفازیاز خروجی از گ

وارد برج جذب با بستر سیلیکاژل شده تا آب موجود در  1/1

و در نهایت به سمت ماژول غشایی  جدا شودبه طور کامل آن 

در این بخش، طراحی برج جذب سیلیکاژل  .شودفرستاده می

 گیرد. مورد بررسی قرار می

باشد که خروجی آن ینامیک میجذب سطحی یک فرآیند د

تواند هر لحظه با زمان تغییر کند و این تغییر جزء ذات می

باشد. در فرآیند است و به علت اغتشاش یا عوامل خارجی نمی
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شود، بستر جذب سیلیکاژل که بخار آب همراه با گاز جذب می

ها پارامترهای مؤثر فراوانی وجود دارد که در طراحی از آن

نخست برای طراحی یک برج  شود. در مرحلهاستفاده می

جذب سطحی نیاز به داشتن اطالعات ایزوترم یا جذب تعادلی 

باشد. بدین صورت که جاذب و تمام اجزای گاز به هم دما می

طور مجزا چندین ساعت در تماس با یکدیگر قرار گرفته تا به 

دهد که هر تعادل برسند. خروجی این آزمایش نشان می

جاذب قابلیت جذب چند مول از هر کدام از اجزای  کیلوگرم

بعد، نیاز به تخمین پارامترهایی  باشد. در مرحلهگاز را دارا می

از جمله ضرایب انتقال جرم، ضرایب انتقال حرارت است. 

همچنین دسترسی به برخی از اطالعات مربوط به خود جاذب 

ضروری از جمله تخلخل، چگالی، سطح ویژه و گرمای ویژه نیز 

توان گفت های ذکر شده میباشد. با توجه به پیچیدگیمی

تقریباً تمامی واحدهایی که از بسترهای جذب سطحی استفاده 

های کنند به صورت دانش فنی یا دارای الیسنس شرکتمی

معتبر جهانی بوده و طراحی یک برج جذب سطحی نیاز به 

یاد برای داشتن یک پایلوت آزمایشگاهی و صرف زمان بسیار ز

جمع آوری اطالعات مورد نیاز دارد. با توجه به عدم دسترسی 

به این اطالعات و تجهیزات در این پروژه، طراحی و سایزینگ 

برج جذب سیلیکاژل به صورت کامالً سرانگشتی انجام شده 

 است. 

ذکر شده است که قطر یک بستر بر اساس  [16]در منابع 

0.15 که در بازه شودفاز گاز محاسبه می 1سرعت ظاهری <

u𝑠 <  m/s گزارش شده است. در این بررسی، با انتخاب  0.45

𝑢𝑠 = قطر بستر پرداخته شده است. براساس  به محاسبه 0.4

، به منظور متوازن شدن و سهولت بارگذاری بستر، [16]مرجع 

3در بازه  L/Dمقدار  < L/D < گردد که در گزارش می 5

در نظر گرفته شده است. الزم  4این بخش، این مقدار برابر با 

به ذکر است که فرضیات اولیه بر اساس محاسبات گسترده 

حدس و خطا به منظور دستیابی به حداقل افت فشار و حذف 

 کامل رطوبت صورت گرفته است. 

دن ها در حال اشباع شبا توجه به اینکه، همواره جاذب

باشند، حداقل یک بستر در حال جذب و یک بستر در حال می

                                                           
1Superficial velocity 

احیا الزم است، بنابراین تعداد بسترهای مورد نیاز دو برابر 

  شود.می

𝐴𝑐𝑡. 𝑉𝑜𝑙𝑚𝑒 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 113988.748 
𝑚3

ℎ𝑟
 

superficial velocity = 𝑢𝑠 = 0.4 
𝑚

𝑠
 

 

با توجه به حجم باالی دبی جریان ورودی به بستر جذب و بر 

 5اساس محاسبات گسترده حدس و خطای انجام شده، از 

بستر موازی )حاوی یک بستر جذب و یک بستر احیا( استفاده 

گردید. بنابراین، دبی ورودی به هر بستر موازی، یک پنجم 

 دبی کل ورودی یعنی برابر با 
𝑚3

ℎ𝑟
ارش گز 7496/22797  

 شود.می

 𝑢𝑠 =
𝑄

𝐴
→ 𝐴 =

𝑄

𝑢𝑠
=

22797.7496×
1

3600
 
𝑚3

𝑠

0.4 
𝑚

𝑠

= 15.83 𝑚2 
(3) 

𝐴 = 𝜋
𝐷2

4
→ 𝐷 = √

4𝐴

𝜋
= 4.49 𝑚                

(4) 

3 <
L

𝐷
< 5 →

L

𝐷
= 4 → 𝐿 = 4𝐷 = (4)(4.49)

= 17.96 𝑚                                   
(5) 

𝑘𝑔با فرض چگالی 

𝑚3 750  برای سیلیکاژل، مقدار سیلیکاژل

 گردد:مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می

𝐿 = 17.96 
𝐷 = 4.49 

𝑉𝑇 = 𝜋𝑟2𝐿 = 𝜋 × (
4.49

2
)2 × 17.96

= 284.37 𝑚3                

(6) 

 خواهیم داشت:%74با فرض تخلخل بستر برابر با 

𝜀 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 Voids

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
→ 0.74 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 Voids

284.37 
→ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 Voids = 210.43 

(7) 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑒𝑙
= 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
− 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 Voids

=  284.37 − 210.43 = 73.94 𝑚3  
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(8) 

 مقدار سیلیکاژل مصرفی برابر است با: 

𝑘𝑔 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎𝑔𝑒𝑙 = 73.94 × 750 = 55455 𝑘𝑔 
 

(9) 

 

 برآورد اقتصادی طرح -3-5

 Aspen Plusافزار به منظور برآورد هزینه پایه تجهیزات از نرم

افزار بر اساس اندازه تجهیزات و استفاده گردید. این نرم

های ورودی و خروجی طراحی انجام شده و مشخصات جریان

-می  .Aspen Techبا استفاده از روابطی که مختص شرکت 

به صورت توسعه یافته وجود دارد،  Icarusافزار باشد و در نرم

برآورد  10های جدول هزینه پایه تجهیزات را مطابق داده

 نمود.
 برآورد هزینه پایه تجهیزات پیش تصفیه بر حسب دالر 10جدول 

80697.65 AC-100-A air cooler 

80697.65 AC-100-B air cooler 
11240500 Compressor 

117697 AC-101 air cooler 
31059 E-100 heat exchanger 
92200 Two-phase separator 
243000 Silica gel absorption column 

11885847 Total 

 

مقایسه اقتصادی با واحد پیش تصفیه فرآیند  -3-6
FGD 

گوگردزدایی گاز  هایتکنولوژیهمان گونه که اشاره شد، 

به  2SOترین فناوری برای حذف متداول، (1FGD) دودکش

. در این روش که به عنوان فرآیند اسکرابر نیز آیندشمار می

به صورت اسپری، در  2SOهمراه با گاز شود، شناخته می

-، گاز تصفیه می2SO با جذبگیرد و قرار می جاذبتماس با 

گذاری واحد پیش تصفیه در این بخش، هزینه سرمایهشود. 

به منظور مقایسه با فرآیند جداسازی با استفاده  FGDفرآیند 

 FGDاز تماس دهنده غشایی برآورد شده است. فرآیند 

انتخابی در این بخش، فرآیند خشک کن پاششی آهک 

(2LSDمی ) گاز دودکش در یک  ،طی این فرآیندباشد که در

با قطرات آهک  اسکرابر )محفظه خشک کن پاششی( در تماس

                                                           
1 Flue Gas Desulfurization 

گیرد. این قطرات توسط پاشش دوغاب آهک در یک قرار می

گردند. دوغاب ها ایجاد میی از نازلامجموعهاتمایزر دوار یا 

با آهک درون  2SOرا جذب کرده و  2SOایجاد شده، گاز 

تجهیزاتی  لدهد. واحد پیش تصفیه شامقطرات واکنش می

خوراک دهی آن  سازی جاذب وبرای آسیاب کردن و آماده

 باشد.می

های اقتصادی روابط کلی مورد استفاده در تخمین هزینه

با توجه به گزارش شده است.  [8]در مرجع  LSDفرآیندهای 

روابط مورد استفاده و با در نظر گرفتن شرایط کامالً یکسان با 

(، هزینه MW 50فرآیند غشایی، نظیر ظرفیت نیروگاه )

رای تجهیزات خوراک دهی جاذب و واحدهای پیش تصفیه ب

برآورد گردید که در مقایسه با  USD 6673366این واحد، 

  USDگذاری اولیهواحد پیش تصفیه فرآیند غشایی با سرمایه

رسد. در هر صورت، به منظور اقتصادی بنظر می  11885547

با استفاده  2SOتر الزم است که کل جداسازی مقایسه دقیق

از تماس دهنده غشایی از لحاظ اقتصادی مورد بررسی قرار 

گیرد. بدین منظور الزم است که هزینه ساخت ماژول غشایی، 

هزینه حالل، هزینه تعویض ماژول، هزینه سالیانه آب خنک 

کن، اپراتور، الکتریسیته و بخار مصرفی نیز به هزینه خرید 

د و سپس با هزینه کل تجهیزات واحد پیش تصفیه اضافه گرد

و هزینه متعادل شده در شرایط  FGDگذاری واحد سرمایه

یکسان مقایسه گردد. در هر حال، نتایج این بررسی بر اساس 

در  FGDواحدهای پیش تصفیه، به اقتصادی بودن واحد 

  اشاره دارد. 2SOمقایسه با فرآیند غشایی برای جداسازی 

 گیرینتیجه -4

در این تحقیق، در راستای توسعه فناوری غشایی برای 

از گاز دودکش، طراحی پایه واحد پیش تصفیه  2SOجداسازی 

این فرآیند انجام شده است. این واحد شامل فیلتر برای 

جداسازی ذرات جامد، کولر هوایی و مبدل حرارتی برای 

کاهش دما و جداکننده رطوبت برای حذف رطوبت از گاز قبل 

رود به غشا است. به منظور تأمین فشار گاز نیز استفاده از از و

یک کمپرسور ضروری است. برآورد اقتصادی طرح بر اساس 

دهد که هندسه تجهیزات و طراحی صورت گرفته نشان می

2 Lime Spray Dryer 
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هزینه پایه برای خرید تجهیزات واحد پیش تصفیه فرآیند 

است که در مقایسه با واحد پیش  USD 11885547غشایی 

-، غیر اقتصادی بودن فرآیند را نشان میFGDواحد  تصفیه

 دهد. 

 هاو نشانهفهرست عالئم 

 واحد توضیحات عالمت

A/C  نسبت دبی حجمی واقعی هوا به

 در فیلتر مساحت پارچه

ft/s 

Qe,a در فیلتر دبی حجمی جریان گاز  ft3/s 

Anc مساحت سطح خالص پارچه ft2 

us  سرعت ظاهری فاز گاز در برج

سیلیکاژلجذب   

m/s 

L طول بستر در برج جذب سیلیکاژل m 

D قطر بستر در برج جذب سیلیکاژل m 

𝜺 تخلخل بستر --- 

VT حجم سیلیکاژل m3 
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