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چکیده
راکتورها به عنوان قلب واحدهای فرایندی توام با پدیده هاای انتقاال
جرم و حرارت هستند.واکنشهای مهار نشدنی همواره خطرات بالقوه-
ای را در صنعت به همراه دارند ،که یکی از کارامدترین راههای مقابله
با این خطرات نصب سیستمهای اطمینان فشااری مایباشاد.در ایان
مطالعه  ،ضمن بررسی انواع روشها ،یک روش ساری و سااده بارای
طراحی سیستم اطمینان اضطراری برای راکتاور دارای واکانشهاای
شیمیایی مهاار نشادنی ارا اه شاده اسات .در مطالعاه حاضار ،تماام
تجهیزات مورد نیاز برای یک سیستم اطمینان اضطراری طراحی شده
است .طراحی سیستم مبنی بر نظریههای موجود ،استانداردها و روابط
بدست آمده از مناب موجود انجام شده است ،که در ایان مطالعاه باه
ا جرا در آمده است .در ایان مطالعاه یاک روش سااده و مفیاد بارای
سیستمهای اطمینان اضطراری نشان داده شده است ،کاه مایتواناد
برای طراحی سیستمهای مشابه بکار رود .نتایج بدست آمده میتواناد
به درک بهتر سیستم تانک تخلیه که اغلب در کارخانههای صانعتی
برای افزایش ایمنی ،کااهش خطار انفجاار و کام کاردن مشاک ت و
آلودگیهای زیستمحیطی استفاده میشود ،کمک کند.
واژه های کلیدی
سامانه های اطمینان فشار ،انفجار ،ایمنای فرآینادی ،واکانش مهاار
نشدنی ،تانک تخلیه
 .1مقدمه
در فرآیندهای صنعتی ،مواد خام با استفاده از روشهاای مختلاب باه
محصوالت تجاری گوناگونی تبدیل میشاود .یکای از روشهاایی کاه
اغلب مورد استفاده قرار میگیرد ،تبدیل مواد از طریا یاک واکانش
شیمیایی گرمازا میباشد ،که اگر در طول فرایند نرخ گرمای تولیادی
از نرخ گرمای خروجی تجاوز کند ،مایتواناد باه یاک واکانش مهاار
نشدنی منجر شود [ .]3باال رفتن فشار در طی واکنش مهار نشدنی به

علت افزایش فشار بخار مای و یا تولید گازهای مای نشدنی  3میباشد.
ع وه بر از دست رفتن موجودی راکتور به علت فرآیند تبدیل کنترل
نشده ،اگر فشار درون راکتور بیش از فشار طراحی شود یک واکانش
مهار نشدنی میتواند باعث آسیب شادید تجهیازات یاا حتای انفجاار
فیزیکی شود .نیاز به محاسابهی پدیادههاای جریاان دوفاازی بارای
طراحی سیستمهای ریلیب برای واکنشهای شیمیایی مهاار نشادنی
توسط بویل و هوف [ 8و  ]1حدود دو دهه پیش به رسمیت شناخته
شده است.کار پیشین ،توسط هوف برای توصیب دو فاز از طری روند
کاهش فشار جریان در حال جوش به بخاش مادلهاای کاامویوتری
هدایت شد [ 4و  .]3رویکرد شبیهساازی کاامویوتری انادازه دری اه
مورد نیاز بارای توصایب خاوای ساینتیکی و ترماوفیزیکی سیساتم
واکاانش را بدساات ماایآورد .متاساافانه ،اط عااات مبنااا بااه ناادرت
دردسترس هستند ،و کمتار از روشهاای تحلیلای پی یاده [ 6و ]7
استفاده میشود ،اندازه دری ه مجاز از طری تست مساتقیم دادههاا
مانند روش طراحی بارای سیساتم اطمیناان اضاطراری)DIERS(8
بعنوان مرج استفاده میشود [ 2و  .]2سیستم اطمیناان اضاطراری
شامل سطح تخلیه ،صفحات نشت بند  ،)RD(1شیر اطمیناان ایمنای،
لولههای تخلیه ،تانک تخلیه ،مبادل حرارتای افقای ،اساکرابر دارای
جاذب و مبدل حرارتی عمودی ،دودکش خروجی ،پمپهای مربوطه،
فن ،لولهها ،اتصاالت و سیستم عرضه الکتریسیته ،آب خنک کننده  4و
برج جذب مایباشاد .در نموناهای از واکانش مهاار نشادنی ،دری اه
صفحات نشت بند باز میشود و مخلوط راکتور به لولههای تخلیه وارد
شده و سوس به درون تانک تخلیه جاری مایشاود .باه دلیال زماان
اقامت کوتاه مخلوط راکتور در تاناک تخلیاه ،در دماای تابات حجام
تغییر کرده و فشار کاهش مییابد ،که منجر به تراکم مخلوط واکنش
میشود .جریان دو فازی باقی مانده سریعا به مبادل حرارتای افقای
وارد میشود و پس از سرد شدن و میعاان باه بارج جاذب هماراه باا
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مبدل حرارتی عمودی جریان مییابد ،که در آن خنثی سازی انجاام
میشود [.]38-31
در تحقی حاضر ،جز یات طراحی سیساتم اطمیناان اضاطراری
براساس روش طراحی برای سیستم اطمینان اضاطراری نشاان داده
شده است .این تکنولوژی از علاوم مکاانیکی ،الکتریکای ،و مهندسای
فرآیند براساس سالها تجربه در فرآیندهای صنعتی در سراسر جهاان
بدست آمده است .تمام اجزا بر اساس اساتانداردهای API RP 520
و  API STD 526طراحی شده است [31و .]34واکنش مهار نشدنی
ممکن است در نتیجه قط آب خنک کننده در راکتور ،ورود بایش از
حد واکنش دهندهها ،آتش بیرونی و نیز عدم کارکرد مناسب هام زن
ویا افزایش دمای واکنش به صورت نامطلوب در راکتاور ایجااد شاود.
پیش بینی این موارد دشوار و کنترل آن تقریبا غیرممکن است و می-
تواند منجر به انفجار شود .بنابراین ،یک سیستم اطمینان اضطراری با
اندازه صاحیح و مناساب روش مناسابی بارای جلاوگیری از حاواد
مرگبار وآلودگیهای زیست محیطی است.
هدف از این مطالعه عبارت است از:
 . 3نشان دادن روند اصلی مکانیکی ،الکتریکی و اصاول فرآیناد بارای
این سیستم.
. 8طراحی سیستم اطمینان اضطراری با سکرابر مربوطه ،ستون جاذب
و اتصاالت مربوطه.
سیستم اطمینان اضطراری طراحی شاده درشاکل  3ارا اه شاده
است .یک نمونهی واقعی از فرآیناد صانعتی از  38راکتاور ناپیوساته
برابر به حجم  11متر مکعب تشکیل شده است که به سنسورهای دما
و فشار ،وسایل سرمایش و گرمایش وصفحات نشت بند مجهاز شاده
اند ،در راکتور ،واکنش گرمازای فنول _فرمالدهید صورت مایگیارد.
برای راکتور برجهای خنک کنناده باه فرفیات 711متار مکعاب بار
ساعت از آب خنک کننده که رناج تغییارات دماایی سیساتم خناک
کنندهی آب بین  31تا  86درجه سلسیوس میباشاد اساتفاده شاده
است .سیستم اطمینان اضطراری برای واکنشهای مهارنشدنی:
 .3طراحی سامانه تخلیه
 .8تانک تخلیه
 . 1اسکرابر با مبدل های حرارتی وبرج جذب اطمینان

 .2تجهیزات اطمینان فشار
ملزومات اطمینان فشار بر اساس اساتاندارد  API RP 520طراحای
شده اند [ .]31جز یات سیستم اطمینان فشاری در راکتور که شاامل
شیر اطمینان ایمنی )SRV(3و صفحات نشت بند اسات ،در شاکل 8
نشان داده شده است و ابعاد آنهاا در جادول ( )3ارا اه شاده اسات.
فشاری که در آن پیستون شیر اطمینان ایمنی باز می شود به خوای
فیزیکی و شیمیایی سیستم واکنش بستگی دارد .در مطالعه حاضار،
شیر اطمینان ایمنی به گونه ای طراحی شده اسات کاه وقتای فشاار
متوسط واکنش باالتر از  71×311پاساکال برساد بااز مای شاود .در
واکنش مهار نشدنی ،جریان متوسط خروجی از راکتور وارد لولههاای
تخلیه متصل به تانک تخلیه میشود .تعیین قطر لوله تا آنجاا کاه باه
بهرهبرداری از سیستم مربوط میشود مهم است .طراحی دری ه یاک
گام بسیار مهم برای طراحی سیستم اطمینان اضطراری است .در این
مطالعه ،روش ارا ه شده توسط فاساک  ]3[ 6و لئونا  7و همکاارانش
[ ]33مورد استفاده قرار گرفت .میتاوان از معادلاهی فشاار -دماای
آنتوان  2برای محاسبه فشار بخار در واکنشهای مهار نشدنی اساتفاده
نمود:
( )3
میزان تخلیه جریان دو فازی در واحد ساطح باا توجاه باه مادل
تعادل همگن که می تواند در این ناحیه با کیفیات پاایین تقریاب زده
شود ،از رابطه ارا ه شده توسط لئون

[ ]31که باه شارز زیار اسات،

مورد بررسی قرار گرفت:

که در آن

توسط فرم دیفرانسیل ( )3جایگزین شاد و تخلیاه

جریان دو فازی در واحد سطح مورد بررسی قرار گرفت.
معادله طراحی دری ه از روابط زیر بدست آمده است [:]38 -31
( )1

که:
( )4

شکل  :3سیستم اطمینان اضطراری
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پارامترهای فیزیکای و شایمیایی ماورد اساتفاده بارای طراحای
سیستم های تخلیه:
( )3

جدول ( )3آمده است .محاسبه سطح دری ه باروش نوموگرام  2توسط
فاسک مطالعه شده است .این روش باا روش طراحای بارای سیساتم
اطمینان اضطراری مقایسه شده است [ .]3و با نتاایج بدسات آماده،
سطح دری ه از  0.326 m2یا  0.65mوقطار لولاه تطااب خاوبی
دارد  .دستگاههای کنترل فشاار براسااس اساتاندارد API RP 526
طراحی شده اند .جز یات ارا ه شده از دستگاههاای کنتارل فشاار در
شکل  8معرفی شده اند وابعاد آنها نیز در جادول ( )3قابال مشااهده
می باشند .در طراحی حاضر پیشنهاد شده است صفحات نشات بناد
بین راکتور و شیر اطمینان ایمنی قرار بگیرد.
صفحات نشت بند اغلب به صورت سری بر روی شیر اطمیناان
ایمنی نصب میشوند؛ به علت ( )3محافظات از قسامت فناری شایر
ایمنی اطمینان در مقابل خوردگی محیط ( )8برای دستیابی به حالت
عای مطل در مقابل مواد شیمیایی سامی منتشار شاده )1( .بارای
رسیدن به عای مناسب در مقابل بخارات آتش گیر )4( ،برای مراقبت
نسبی در مقابل اجزای پی یده بخاش فناری بارای عادم واکانش باا
مونومر ها که باعث ایجاد حالت انباشتگی در سیستم میشوند [.]37
صفحات نشت بند از پیستون شیر اطمینان ایمنی در برابار بخاارات
محافظت میکند .و هنگامی کاه فشاار مخازن بااالتر از فشاار مجااز
راکتور شود ،باز میشود .حاداکثر فشااری کاه در راکتورهاای مهاار
نشدنی آشکار میشود را نمیتوان مشاخ نماود ولای مایتاوان از
دادهای گزارش شده بدست آورد [ .]32فشار طراحی 8/83×313 Pa
برای طراحی سیستم با ضاریب اطمیناان  %81ماورد اساتفاده قارار
گرفته است .در مطالعه حاضر صفحات نشت بند بین  -1/73 barتاا
 1/73 barرا میتواند تحمل کناد؛ اگار فشاار از  1/73 barبیشاتر
شود ،صفحات نشت بند پاره میشود و مواد باه داخال تاناک تخلیاه
میروند.
جدول ( -)3ابعاد شیر اطمینان وصفحات نشت بند

توضیحات

مقدار

واحد

شیر اطمینان
ایمنی

آنتالوی تشکیل (پری وگرین [:)]33

واکنش های شایمیایی در حالات مهاار نشادنی خیلای پی یاده
هستند و وابسته به نوع کاتالیست مورد استفاده و شرایط دیگر فرآیند
میباشند[ .]3در مطالعه حاضار بادترین ساناریو بارای حالات مهاار
نشدنی حرارتی در واکنش مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات .اسااس
طراحیها بر مبداء 𝑚)𝑡𝑑 (𝑑𝑇/و  )𝑑𝑇/𝑑𝑡(sگردآوری شاده اناد و از
مقاالت ونوشتههاای گذشاتگان [ ]36 ،31-38آورده شاده اناد و در

پارامتر
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 .3طراحی تانک تخلیه
هدف از تانک تخلیه ،به دام انداختن جریان دو فازی مواد خارج شده
از را کتور و نیز کاهش فشار مواد خروجی است [ .]32طراحی تاناک
تخلیه بر اسااس اساتاندارد  API RP 520انجاام شاده اسات [.]31
حجم تانک تخلیه براساس حجم راکتور برابر با  61متر مکعاب مای-
باشد به صورت زیر محاسبه میشود:
𝑉bd = 2 𝑉o
() 6
عدد  8در معادله  6ضریب اطمینان مهندسای مایباشاد ،کاه فشاار
واکنشهای مهار نشدنی را به نصب کاهش میدهد.که ممکان اسات
«حاشیه امن اضافی» نیز نامیده شود .محاسبه کاهش فشار در تاناک
تخلیه با استفاده از رابطه گاز ایده آل در دماای تابات باه شارز زیار
( )7
است:

فشااار اولیااه  313 Paماایباشااد .حااداکثر فشااارعملیاتی مجاااز
 )MAWP(31برای تانک

( )2
با استفاده ازمعادله ( )2گرما و درجه حرارت متوسط خروجی
بدست میآید که نتایج آن در جدول ( )8ارا ه شده است.
د) متوسط لگاریتمی اخت ف دما ( )LMTDبرای جریان مخالب:
( )2
ه) براساس تجارب ودادهها ،تقسیم جریان باین پوساته وحتای عباور
جریان از لولهها برای هر دو چگالنده در نظر گرفته شده است .کاه از
روش ارا ه شده توسط ری اردسون و همکااران اساتفاده شاده اسات
[ .]32پارامترهای  Ft ،Rt ،Sاز نمودار به دست آمده اند .پارامترهاای
بدست آمده ما را قادر به محاسابه اخات ف درجاه حارارت میاانگین
میسازد:
()31
و) ضریب کلی انتقال حارارت از دادههاا [ ]31در حاداقل و حاداکثر
مقادیر گزارش شده بین  711 w.m2.kتا  3111در نظر گرفته شده
است .ضرایب انتقال حرارت پیش بینی شده ما را قادر مایساازد باه
محاسبه حداقل و حداکثر مساحت که متوسط آن برای طراحی مبدل
حرارتی در نظر گرفته شده است.
()33
پارامترهای اصلی مورد استفاده برای طراحی مبادل حرارتای باا
استفاده از رابطه ()38و( )32محاسبه شده اناد .افات فشاار وضاریب
انتقال حرارت برای مبدل های حرارتی با استفاده از ()32و ( )83برای
محل پوسته و لوله به ترتیب محاسبه شد.
معادالت مورد استفاده برای طراحی مبدل حرارتی عمودی وافقی
به شرز زیر است:

شکل  :8صفحات نشت بند و شیر متصل به راکتور

با توجه به محاسبات انجام شده در استاندارد ]3[ API RP 520
 8/3×313 Paمیباشد .ونیز حداکثر فشاار  8/83×313 Paمایباشاد.
بنابراین حداکثر فشار مجاز بیشتر از حداکثر فشار میباشد که ناشای
از تغییر حجم است .حداکثر فشار مجاز تانک به فشاارایجاد شاده در
طی واکنش مهار نشدنی نمیرسد.

()38
()31
()34
()33

 .4طراحی مبدلهای افقی و عمودی
روشهای مختلفی ممکن است برای طراحی مبدلهاای حرارتای در
مناب مختلب یافت شود [ .]32،32،88در اینجا تنها روش محاسباتی
زیر ارا ه شده است [31و33و.]32
الب) قطر لوله ،طول لوله
ب)ساخت لوله بااستفادهازINOX AISI 316
ج) موازنه انرژی متنافر برای مبدلهای افقی وعمودی به شرز زیر:

()36
()37
()32
()32
()81

maximum allowable working pressure
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جدول  -8دادهمربوط به مبدلهای حرارتی افقی وعمودی
توضیحات

مقدار

به دست آمده از پری

0555
.98>h<998

واحد

پارامتر
مبدل حرارتی
افقی

طراحی شده

mm

L

W /m 2.K

=hDirtIN

وگرین 2557

()84
()55

hDirtOUT

[] 10
به دست آمده از پری

1.62

W / m.K

w

وگرین 2557

()86
()87

[] 10
محاسبه شده از8
محاسبه شده از8
محاسبه شده از8
محاسبه شده از9
به دست آمده از
ریچاردسون

()81

080711
3..120
85
7.61.
.683

Q.

W

hot

W

Q .cold
T h,out
LMTD

/

Rt

و

همکاران
] 19[ 2559
[] 19

[] 19
محاسبه شده از10
محاسبه شده از11
محاسبه شده از13

565094
569.
73611
04
80

()82

/

S

/

Ft
Tm

m2
/

Nt
مبدل حرارتی

()82
د) ضریب انتقال حرارت ( )htubeبارای جریاان آشافته باا اساتفاده از
معادله باال به صورت زیر است:
()11

ه) ضریب انتقال حرارت کلی در جریان خارج از لولاه از فرماول زیار
محاسبه شده است:
()13

عمود ی
محاسبه شده از45

22622
23003

1/h

Recycle

kW

Total heat

محاسبه شده از38

14064

kW

محاسبه شده از8

85
0
45
10
24
38644
4644
561380
569.
3.67
0
13

محاسبه شده از3.

vertical
Heat per
recycle
محاسبه شده از11
محاسبه شده از8
محاسبه شده از8
محاسبه شده از8
[] 19
[] 19
[] 19
[] 19
محاسبه شده از 15
محاسبه شده از 11
محاسبه شده از 13

()83
()88

Thinvert
m2
Thoutvert
Tcinvert

و )ضریب انتقال حرارت کلای در جریاان داخال لولاه از فرماول زیار
محاسبه شده است:
()18

Tcoutvert
LMTD
/

Rt

/

S

/

Ft
DTm

ز) محاسبه افت فشار اطراف لوله:

m2
/

Nt

()11

پارامترهای محاسبه شده برای طراحی مبدلهای افقی و عمودی
در جدول ( )8گزارش شده است.
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 .5طراحی مبدل حرارتی عمودی
برای طراحی مبدل حرارتی عمودی ،دقیقا همان روش پیشنهاد شده
برای مبدل حرارتی افقی مورد استفاده قرار میگیرد .ابتدا مقدار بخار
مای شده ( ،)rcاز نسبت فشار بخار آزاد شده از راکتور به تانک تخلیه
( )Ps1و پس از انبساط حجمی ( )Ps2محاسبه شد:
( )1 4

= rc

که در آن  Ps1و  Ps2فشارهای اشباع محاسبه شده از معادلاه ()3
هستند rc .بدست آمده برای محاسبه جریان گااز ،کاه نیااز اسات در
مبدل حرارتی عمودی خنثی و سرد شود مورد استفاده قرار گرفت:
𝐺HZT =r𝑐⋅𝐺vent
()13
که  Gventو  GHZTبه ترتیب برای جریان مهار نشادنی راکتاور و
جریان از طری مبدل حرارتی افقی میباشند .جریان  GHZTمحاسبه
شده برای مبدل حرارتی عمودی ،دقیقا از همان روش مبدل حرارتی
افقی ،مورد استفاده قرار گرفته است .در مرحله بعاد ،نیااز اسات کاه
جریان مبدل حرارتی افقی قبل از رفتن به محیط ،در برج جاذب باا
استفاده از محلول سدیم هیدروکسید سرد و خنثی شود .با توجاه باه
زمان اقامت کوتاه ،جریان مبدل حرارتی افقی دارای درجاه حرارتای
است که با درجه حرارت جریان مهار نشدنی برابر اسات .در طراحای
دیگاار فرایناادهای تخلیااه پاایشبیناایهااای مشااابه بدساات آمااد
[33و36و.]32
تمام پارامترهای محاسبه شده در جدول ( )3ارا ه شده است .طی
واکنش خنثی سازی جریان مبدل حرارتی افقی ،گرما تشاکیل شاد.
گرمایی که باید سرد شود ،به صورت مجموع گرمای گاز داغ و گرمای
تولید شده در واکنش خنثی سازی محاسبه شد:
()16
که  Qreactبا استفاده از آنتالوی واکنش به صورت زیار محاسابه
شد:

کاهش حجم سدیم هیدروکسید مورد استفاده ،بازیافات آن ماد نظار
قرار گرفت .جریان بازیافت از رابطه زیر محاسبه میشود:
()41
نسبت بازیافت ،حجم اسکرابر را  4/3 m3میدهد و محاسبه نارخ
جریان مای و گاز استفاده شده برای طراحی برج جذب را مقدور می-
سازد .طراحی اسکرابر بر طب اساتاندارد  API RP 520انجاام شاد.
همه ابعاد اصلی اسکرابر در جدول ( )3ارا ه شده است .حداکثر فشاار
عملیاتی مجاز اسکرابر  3/3 ×313 Paدر طراحی مد نظر قارار گرفتاه
شده است.
 .7طراحی برج جذب
گاز خروجی از سیستم تخلیه قبال از ایانکاه باه سامت هاوای
اطراف برود ،در ستون جذب که دارای جریان متقاط با هیدروکسید
سدیم میباشد خنثی میشود .متون بسیاری برای طراحی برج جذب
در مناب موجود یافت میشود[ .]81,83با توجه به جریان باالی گاز و
سیال (مای ) خنثی سازی ،واکنش شیمیایی مرحلاه محادود کنناده
این فرآیند بود .یک روش عمومی که در این متون ،برای طراحی برج
پیشنهاد شده بود؛ مورد استفاده قرارگرفت[ .]36,81,83ابتدا ضرایب
( محاسبه شد .مشخصات پمپ ،افت فشار بارج
).
جذب را تا  3اینچ ستون آب بر فوت پکین
روابط موجود ،ضریب

محدود میکند .براساس

 3/2 ،بدست آماد و محاسابه

شار گاز (* )Gمقدور شد .یک پکین  IMTPسرامیکی شماره  ،71به
عنوان ماده پکین در نظر گرفته شد .پارامترهای اصلی آن درجادول
( )3ارا ه شده است .محاسبه پارامترهای طراحی مساحت و قطر بارج
جذب از معادالت زیر مقدور است:
*
G=A.G
()43
()48

()17
و گرمای بازیافت از رابطه زیر بدست میآید:
()12
 .6طراحی اسکرابر
از آنجاا کااه آنتاالوی واکاانش باارای خنثای سااازی اساید فنااول بااا
هیدروکسید سدیم در مناب موجود یافت نمیشاود ،از آنتاالویهاای
تشکیل محاسبه شد،که  88/18 kJ/molاست .ازآنجا که ترکیب گاز
تخلیه شده دقیقا مشخ نیست ،فار شاد کاه از اساید فنولیاک
تشکیل شده است .واکنش خنثای ساازی اساید فنولیاک باا سادیم
هیدروکسید به شرز زیر است:
(PhCOOH+NaOH→PhCONa+H2O )12
واکانش خنثاای ساازی نساابت اساتوکیومتری اسااید فنولیااک و
هیدروکسید سدیم را می دهد و محاسبه مقدار متوسط خنثی ساازی
را مقدور میسازد .نرخ جریان مای مورد نیاز برای خنثی سازی ٪31
وزنی براساس واکنش باال محاسبه شد که  48/1 kg/sمیباشد .برای

قطار بازر بارج جاذب نتیجاه جریاان زیااد گااز در واکانش
مهارنشدنی است ،که تا  32/3 m3.h-1.m-2طراحی شده بود که کمتر
از حداکثر مجاز نرخ جریان مای ( )388 m3.h-1.m-2بارای پکینا
 IMTPشماره  71است .سوس ،ارتفااع بارج جاذب براسااس روش
پیشنهادی سیدر  33و همکاران طراحی شد و  1111 mmبدست آمد.
سایر پارامترهای برج در جدول ( )3ارا ه شده اسات ،و طراحای افات
فشار برج جذب را مقدور میسازد که  1×311 Paمیباشد.

Seader
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می رود ،که با نتایج بدست آماده از متاون مطااب اسات[ .]88بارای
طراحی قطر لولههای آب خناک کنناده و سادیم هیدروکساید ،یاک
روش توسط مایز  34پیشنهاد شده است ،کاه براسااس معادلاه انارژی
33
تراکم ناپذیرحالت پایدار بااستفاده از حذف اصطکاک هازیل ویلیامز
و معادله پیوستگی میباشد.

جدول  -1دادههای مربوط به اسکرابر وبرج جذب
پارامتر

توضیحات

مقدار

واحد

استوکیومتری واکنش

42621
22622
460
1055
761

Kg/s
H---1
m3
Pa
kW

56523

/

×)

49
16.8
164.
8869

Kg /m2.s
m2
m
mm

*G
Aabs
Dabs
IMTP
packing

563548
16..
1683
3
0969
5651
155555

Pa
/
m
m
3
m /h . m2
m
Pa

اسکرابر
محاسبه شده از41
محاسبه شده از41
طراحی شده
محاسبه شده از 17

G/L
محاسبه شده از43
محاسبه شده از 48
به دست آمده از
](2010) [2011
[] 25
[] 25
[] 25
[] 25
[] 25
طراحی شده
طراحی شده

LNaOH
recycle
Vscrubber tank
MAWP
Q .reaction
برج جذب

 .9نتیجهگیری
نتایج طراحی این مطالعه نشان داد که روش ارا ه شده میتواند بارای
سیستمهای اطمینان اضطراری مورد اساتفاده قارار بگیارد .براسااس
دادههای محاسبه شده ،نتایج زیر بدست آمد:
سیساتم اطمینااان اضااطراری باارای واکاانشهااای گرمااازا باارای
راکتورهایی تا حجم 11 m3طراحی شده است .یک تاناک تخلیاه باا
فرفیات  ،61m3باه همااراه  711 m3.h-1آب خناک کننااده / 86◦C
 ،31◦Cو دو مبدل حرارتی (افقی و عمودی) با مساحت خنک کننده
 3m2و 34m2پیشنهاد شده است .یک بارج جاذب باا قطار  3/3mو
ارتفاااع  ،1mتانااک اسااکرابر  4/3 m3طراحاای شااده بودنااد .سااایر
پارامترهای سیستم در جدول ( )3ارا ه شاده اسات .امیاد اسات کاه
روش ارا ه شده به عنوان یک ابزار مهندسای بارای طراحای سیساتم
اطمینان اضطراری در صنای فرایندی مختلب در سرتاسر جهاان باه
کارگرفته شود.

(

NL
HETP
H abs
Loperation
W
MAWP

مراجع :

 .8طراحی لولههای آب خنک کننده و تخلیه
تجهیزات تخلیه با استفاده از لولههای جدار ضاخیم سااخته شاده از
 INOX AISI 316و باتوجه به محیط بسیار خورنده ،سارعت بااالی
سیال و فشار زیاد در واکنش مهارنشدنی ،وصل شدهاند .برای انادازه-
گیری لولههای دری ه ،طراحی قطر در واکنشهای مهار نشدنی اغلب
از روش ارا ه شده توسط بیلیر  ]28[38استفاده میشود:
()41
یک سیستم لوله با قطر لولاه  411 mmباه عناوان اتصاال باین
مبدل حرارتی افقی و برج جذب در شرایط داده شده پیشانهاد شاد.
سیستم لوله اتصال بین راکتورها و تانک تخلیه ،باید کوتاهترین شاکل
ممکن ،مستقیم و بدون زانویی ،بادون کاهناده بارای کااهش مقادار
جریان متراکم و،که ممکن است به حواد مرگبار منجرشود .به ع وه
این پیکربندی ،حفظ آسان و تمیز کردن سری لولهها را تضمین می-
کند .به صورت موازی ،افات فشاار لولاه باا روش ارا اه شاده توساط
کرین  ]88[ 31برای اطمینان از جریان صااف و آساان محاسابه شاد.
طول لوله در کوتاه ترین شکل ممکن با حداقل افت فشار طراحی شده
است که به مقدار کم مای کندانس شده منجر خواهاد شاد .سارعت
باالی سیال ،فاکتورهای اصطکاک پایین ،و افت فشار حاداقل انتظاار
Bleier
Crane
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