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بررسی تئوري طراحی و کاربرد الکتروفیلترها در صنایع مختلف
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چکیده 
اند و به ز لحاظ شکل و اندازه بسیار متنوعاذراتاین . دهنداز آالینده هاي هوا را تشکیل میدسته مهمیغبارذرات

ذرات از طریق . شونداي ظاهر میا خصوصیات شیمیایی و فیزیکی ویژهصورت قطره هاي مایع یا غبارات جامد هر یک ب
اري و  یا فعالیت هاي ساخت و ساز، منابع مختلفی چون انواع فرایندهاي صنعتی اعم از احتراقی یا غیر احتراقی ، معدن ک

لذا جلوگیري از انتشار این ذرات، یکی از . شونددها و غیره به درون هوا منتشر می، سوزاندن پس مانوسایل موتوري
شان یکی از در این میان الکتروفیلترها با توجه به کارایی. باشدراهکارهاي عملی با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست می

لذا در این مقاله سعی شده است تا به بررسی تئوري . باشندنتشار ذرات میمهمترین و به صرفه ترین وسایل جلوگیري از ا
.طراحی الکتروفیلترها پرداخته شود و مثالی موردي براي یک کارخانه سیمان ارائه گردد

معادله دویچ-طراحی- الکتروفیلتر: هاي کلیديواژه

مقدمه- 1
ها، صنایع فوالد، اعث گسترش سریع صنایع مختلف از جمله نیروگاههاي اخیر بهاي سریع جوامع بشري در دههپیشرفت

ت سریع و افسار گسیخته در صنایع مختلف باعث تولید و انتشار صدها آالینده با فاین پیشر. گردیده است...سیمان و
. اندیار آالینده قرار گرفتهبطوریکه به مرور اکثر این صنایع در ردیف صنایع آالینده یا بس. هاي باالي آلودگی شده استپتانسیل

رود که می تواند نه تنها سالمت حیات بلکه اساس ادامه حیات ها آنچنان با سرعت به پیش میشدت و گستردگی این آالینده
هاي بین المللی را در وضع ها و سازمانلذا ادامه این وضعیت نقش ضروري و فعال دولت. در کره زمین را نیز تهدید نماید

ها را اجتناب ناپذیر هاي کنترل نشر آالیندهزیست محیطی از یک سو و از سوي دیگر حمایت از روند توسعه فناوريقوانین 
هاي باشد که جهت حل این معضل تاکنون فناوريشود غبار میها که در صنایع بسیار تولید مییکی از این آالینده. سازدمی

. ردیده و مورد استفاده قرار گرفته استمتعددي براي کنترل نشر و انتشار آن ابداع گ
گیرد، پدیده کرونا است هاي ابداعی جهت جلوگیري از انتشار غبار که در الکتروفیلترها مورد استفاده قرار مییکی روش

نا براي تاریخچه استفاده از پدیده کرو.). تخلیه الکتریکی ایجاد شده به علت افزایش چگالی میدان الکتریکی ، کرونا نام دارد(
دکتر 1907پس از گذشت نزدیک به یک قرن در سال ]. 1[میالدي بر می گردد 1824جداسازي و حذف ذرات غبار به سال 

]. 2[هاي الکترواستاتیکی را فراهم ساختفردریک کوترل با ثبت اختراع خود، زمینه کاربرد صنعتی رسوب دهنده
قرن بیستم میالدي با هدف 50یکی یا فیلترهاي الکتریکی از اوایل دهه هاي الکترو استاتاستفاده صنعتی  از رسوب دهنده

1970هاي قانون هواي پاك در ایاالت متحده درسال با تصویب  اصالحیه.  هاي غباري شروع شدکنترل بیشتر انتشار آالینده
]. 3[هاي الکترو استاتیکی یا فیلترهاي الکتریکی رو به گسترش گذاشتاستفاده از رسوب دهنده

هاي گازي را با راندمان بسیار باال فراهم نموده اخیر امکان غبارگیري از جریانظهور فیلترهاي ترکیبی در دو دهه
].5[شود کشورهاي پیشرفته به مرور حدود استاندارد نشر غبار را بازبینی نماینداي که پیش بینی میبه گونه].  4[است
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لترتاریخچه استفاده از الکتروفی- 2- 1
میالدي دکتر کترل به همراه مدرسی که بعدها از دانشگاه برکلی کالیفرنیا به او پیوست، در صدد 1900در اوایل دهه 

وي نخست براي جمع . ک در پینُل کالیفرنیا برآمدییافتن راه حلی براي بازیافت غبارات اسیدي از واحد تولید اسید سولفور
بر اثر زمین لرزه 1906در سال . یفیوژ استفاده کرد که چندان موفقیت آمیز نبودآوري غبارات اسیدي از یک دمنده سانتر

اي ساخت که به طور الکتروفیلتر ساده1907ل در سال تک. هاي وي از بین رفتها و مدلسانفرانسیسکو تمامی یادداشت
در ده . داسازي ذرات ابداع گردیدرضایت بخشی در واحد پینل شروع به کار کرد و به این ترتیب صنعت جدیدي در زمینه ج

هاي قلیایی کاغذ و سال آینده الکتروفیلتر دیگري با اهدافی چون بازیافت غبارهاي کوره سیمان ، بخارهاي سرب مذاب ، نمک
].5[را تصفیه می کردندacfm300000این الکتروفیلتر جریان هوایی بالغ بر . خمیر کاغذ و قیر ساخته شدند

اما این . ها مورد استفاده قرار گرفتندها پودر زغال سنگ بود در نیروگاههایی که سوخت آنکوره1920دههحدوداً در 
هاي با سوخت پودر زغال سنگ به شکل بخش زیادي از خاکستر خروجی از کوره،ها مشکل جدیدي را به وجود آوردندکوره

تانه الکتروفیلترهاي موجود توانستند به خوبی وظیفه جداسازي خوشبخ. معلق در گازهاي احتراق بود) خاکستر(ذرات بسیار ریز 
مورد بهره برداري قرار 1923هایی با سوخت زغال در سال و بازیافت این ذرات را انجام دهند؛ اولین الکتروفیلتر در نیروگاه

تا آن زمان در آمریکا بیش از .براي این تجهیزات به دست آمد% 90پس از گذشت چند سال الکتروفیلترهایی با راندمان . گرفت
گاز را تصفیه می acfmمیلیون 500الکتروفیلتر براي بازیافت  خاکستر نصب شده بود به طوري که این تعداد بالغ بر 1300
].  1. [کردند

%95میالدي الکتروفیلترها براي جداسازي ذرات خاکستر ساخته شدند که راندمان آنها به 1940و 1930هاي در دهه
]. 7[را تضمین کردند% 97- 98میالدي راندمان 1950سازندگان تا دهه ]. 6[رسیدمی

هاي امروزه الکتروفیلترها براي راندمان].  5[رسیده بود% 5/99اغلب به بیش از 1970راندمان الکترو فیلترها تا اواسط دهه 
به کاهش %) 9/99تا % 5/99از(زایش راندمان جداسازي اف% 4/0توجه داشته باشید که تنها ]. 4[اندطراحی شده% 9/99بیش از 

].8[شوددرصدي نشر ذرات منجر می80
، با ]1[دهدظرفیت کل الکتروفیلترهاي نصب شده را به خود اختصاص می% 80اگر چه صنعت تولید الکتریسیته حدود 

توان به صنایع کاغذ و خمیر ترین این صنایع میاز جمله مهم. برنداین حال بسیاري از صنایع دیگر، از این فناوري بهره می
اشاره کرد%) 1(و فلزات غیر آهنی %) 3(، سیمان و دیگر محصوالت سنگی %)3(، آهن و فوالد ) کل الکترو فیلترها% 7(کاغذ 

]2.[

فلسفه طراحی الکتروفیلترها- 3- 1
]:1[باشد فرآیند فیلتراسیون الکتریکی شامل مراحل زیر می

یون هواي آلوده در فضاي بین الکترودها یونیزاس- 
بر روي صفحات داراي بار مخالف ) ذرات(باردار کردن و انتقال تجمع آالینده ها - 
.)این ذرات می توانند غبارهاي خشک و یا قطرات مایع باشند(ها بازیافت ذرات از صفحه- 

این ذرات سپس از روي . ماننددة آن روي صفحات به جا میهوا در طول الکتروفیلتر  جریان می یابد در حالی که ذرات آالین
هاي کنترل آلودگی هوا، الکتروفیلترها در میان دستگاه. شوندصفحات پاکسازي شده و در قسمت زیرین الکتروفیلتر جمع می

. گذاردواي عبور اثر میها نیروي اعمالی براي جداسازي ذرات تنها بر ذرات و نه بر کل جریان هتنها تجهیزاتی هستند که در آن
.دهداین پدیده راندمان جداسازي را به طور قابل توجهی باال برده و افت فشار را به مقدار زیادي کاهش می
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مزایاي الکتروفیلترها- 4- 1
]:3[باشندالکتروفیلترها داراي مزایاي زیر می

راندمان بسیار باال حتی در مورد ذرات خیلی ریز- 
.م به جز در مواردي که راندمان بسیار باال مورد نظر استهزینه عملیاتی ک- 
جداسازي خشک مواد با ارزش یا جداسازي بخارهاي مرطوب و غبارهاي مرطوب- 
قابلیت عملیات در محدوده وسیعی از دماي گاز- 
قابلیت حمل حجم زیاد گاز با افت فشار کم- 

معایب الکتروفیلترها- 5- 1
]:3[باشندمیالکتروفیلترها داراي معایب زیر

سرمایه اولیه باال- 
اشغال فضاي زیاد- 
عدم قابلیت کاربرد در مورد ذرات داراي مقاومت الکتریکی خیلی زیاد- 
عدم انعطاف پذیري دستگاه نصب شده نسبت به تغییر شرایط عملیاتی -

قسمت هاي مختلف الکتروفیلتر- 6- 1
)1شکل: (ازباشد و عبارتند یهاي مختلف یک الکتروفیلتر در شکل قابل مشاهده مقسمت

الکترودهاي تخلیه کننده- 
الکترودهاي جمع کننده- 
سیستم تکان دهنده- 
قیف تحتانی- 
توزیع کننده هاي گاز- 
عایق حرارتی- 
کنترل گرم کننده هاي الکتریکی با ترموستات- 
سیستم ولتاژ باال- 
کنترل کننده- 
تابلو فرمان- 
تابلو فرمان-

تئوري طراحی الکتروفیلترها- 2
شماتیک جریان هوا بین دو صفحه الکترو فیلتر که درون یک کانال مستطیلی و بین دو صفحه موازي عبور 2شکل 

.باشدهاي باردار کنده میباشد که شامل سیممیHو ارتفاع /2Dاین کانال شامل دو صفحه به عرض . دهدکند را نشان میمی
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]9[فیلترشماتیک یک الکترو: 1شکل

]9[نمودار شماتیک جریان هوا بین دو صفحه الکتروفیلتر: 2شکل

فرضیات مسئله- 1- 2
Hو ارتفاع /2Dهاي باردار کنده و صفحات به عرض جهت طراحی یک الکتروفیلتر نیمی از کانال، یعنی فضاي بین سیم

:روندالکتروفیلترها، فرضیات زیر جهت ساده سازي بکار میبراي به دست آوردن معادله اساسی طراحی. شودرا در نظرگرفته می
.کنندو بدون اختالط محوري حرکت میuبا سرعت ثابت xدر جهت ) ذرات(گازها - 
.ثابت استzو y،  درجهات xتوزیع ذرات به ازاء هر مقدار - 
(w)یعاً به سرعت حد خود هاي باردار سازي و جداسازي ثابت و یکنواخت است؛ ذرات سرمیدان الکتریکی در بخش- 

.رسندمیyدر جهت 
.شوداز ورود مجدد ذرات به جریان گاز صرف نظر می- 
. به علت انتقال و نشست آن ها بر روي صفحات کاهش می یابدxغلظت ذرات در جهت - 
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معادالت اساسی طراحی الکتروفیلترها- 2- 2
موازنه . ارائه شده است1922نام دارد که اولین بار در سال معادله اساسی طراحی الکتروفیلتر تحت عنوان معادله دویچ 

دهد که اختالف جرم ذرات ورودي نشان میxجرم براي جریان ذرات ورودي و خروجی در یک المان طولی از کانال در جهت 
]5[بنابراین. و خروجی برابر با جرم ذرات تجمع یافته روي صفحه است

)1(

غلظت ذرات بر Cعرض کانال بر حسب متر و Dارتفاع صفحه بر حسب متر، Hسرعت گاز بر حسب متر بر دقیقه، در اینجا، 
به ) 1(بنابراین معادله . در سطح عمود بر شارyهمچنین جرم جدا شده برابر است با شار ذرات در جهت .باشدحسب گرم بر متر مکعب می

:تبدیل می شود) 2(فرم معادله 

)2(

.باشدبر حسب متر بر دقیقه می) yسرعت حد در جهت (سرعت رانش wدر این رابطه 
:بدست می آید) 3(به سمت صفر معادله و میل دادن بر ) 2(با تقسیم معادله 

)3(

:در نتیجه داریم. تفکیک کرده و از آن انتگرال گیري نمود) طول کانال بر حسب متر(Lاي بین صفر تا را می توان در بازه) 3(معادله 

)4(

در مورد  .دبی حجمی گاز در یک کانال بر حسب مترمکعب بر دقیقه استسطح یک صفحه بر حسب متر مربع، در این رابطه
به شکل زیر قابل بیان ) 4(در این صورت معادله . توان از سطح کلی جداسازي و دبی کلی جریان گاز استفاده کردام الکترو فیلترها میتم

:است

)5(

:به معادله دویچ تبدیل می شود) 5(با استفاده از تعریف مرسوم راندمان جداسازي معادله 

)6(

در حضور یک میدان الکتریکی با روشی مشابه که در مورد wسرعت رانش . باشدراندمان جداسازي جزئی میکه در این رابطه  
به عبارت ساده تر سرعت حد رانش برابر است با حاصل ضرب ثابت . شودمحاسبه سرعت حد ذرات در میدان گرانشی گفته شد محاسبه می

:به عبارت دیگر داریم. جرمزمانی ذره درون گاز در نیروي الکتریکی بر واحد 

)7(
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ثابت زمانی تصحیح شده در مقابل اثرات نیروي الکتریکی وارد شده بر واحد جرم ذره بر حسب نیوتن بر کیلوگرم، در این رابطه
. باشد1برابر نیروي وزن یک ذره به اندازه3000ممکن است بیش ازبر اساس نتایج وایت، بزرگی . لغزشی بر حسب ثانیه است

:نیروي الکتریکی کل وارد شده بر یک ذره برابر است با حاصل ضرب بار ذره ضرب در شدت میدان الکتریکی یا

)8(

.باشدمیدان جداسازي بر حسب ولت بر متر میشدتبار ذره بر حسب کلمب و qجرم ذره بر حسب کیلوگرم، به طوري که 
ترین کاربردي. باشدها و نفوذ میهاي برخورد الکتروناین دو مکانیسم مکانیسم. شوندذرات درون فیلتر الکتریکی با دو مکانیسم باردار می

هاي گاز را یونیزه کرده و مولکول) V100000از بیش(ولتاژ منفی باال . کنندانواع الکتروفیلترها از یک میدان بار کروناي منفی استفاده می
ها به گازهاي این الکترون. شوندها به سمت صفحاتی که به زمین متصل هستند جاري میالکترون. شودهاي آزاد میباعث تولید الکترون

هاي منفی توسط میدان الکتریکی به سمت یون. کنندهاي منفی تولید میشوند و در نتیجه یونها میالکترونگاتیو برخورد کرده و جذب آن
این اثر در مورد ذرات بزرگتر از یک میکرون بیشتر خود . سازندذراتی که مماس با خطوط میدان قرار دارند رانده شده و ذرات را باردار می

ند؛ در این مکانیسم باردار کردن شومیکرون با مکانیسم نفوذي به طور مؤثرتري باردار می2/0ذرات کوچکتر از حدوداً . دهدرا نشان می
.گیردهاي گاز و ذرات کوچک  براساس حرکات تصادفی هر یک صورت میذرات ریز در نتیجه برخورد یون

:آیدبه دست می) 9(بار اشباع تئوري یک ذره کروي از رابطه 

)9(

مقدار Kکولن بر ولت متر، دهی فضاي خالی و برابر با  ثابت گذرقطر ذره بر حسب متر، در این رابطه 
براي ثابت . بر حسب ولت بر متر است) غلظت(شدت میدان در بخش یونیزاسیون گاز آید و به دست می) 10(ثابتی است که از معادله 

Kداریم:

)10(

با ترکیب . متغیر است4/2تا 5/1بین Kتوجه شود که براي بسیاري از ذرات، ثابت .ذرات استثابت دي الکتریکبه طوري که 
:سرعت تئوري رانش ذرات کروي در یک الکترو فیلتر به شکل زیر به دست می آید) 9(و ) 8(،) 7(معادالت 

)11(

.گاز بر حسب کیلوگرم بر متر ثانیه استویسکوزیته ضریب تصحیح کانینگهام و Cدر این معادله، 
شود که سرعت رانش حد با قطر ذره و نتیجه می) 11(از مشاهده معادله . اندقبالً تعریف شده) 11(کلیه پارامترهاي به کار رفته در معادله 

با دقت قابل ) 11(معادله . اندمساويهاي بارگیري و جداسازي تقریباً با هم با مربع شدت میدان متناسب است، زیرا شدت میدان) تقریباً(
البته اثر اَشکال . باشدهاي الکتریکی قرار دارند صحیح میهاي گاز و میدانقبولی در مورد ذرات کروي هموار که در معرض تماس با جریان

بري ذرات از ن گاز و همراههاي مختلف، تغییر دادن شدت میدان، غیر یکنواختی در توزیع جریاتصادفی و بی قاعده ذرات داراي اندازه
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و طراحی یک ) 6(شود سرعت تئوري رانش محاسبه شده براي استفاده در معادله بري در حین ضربه زدن موجب مییا همراهها ودیواره
ي مجدد و توان براي اصالح مدل و اعمال تأثیر جدایش مجدد ذرات ، همراه برسرعت مؤثر رانش را می. الکتروفیلتر چندان مناسب نباشد

سطح کل مورد نیاز صفحه قابل محاسبه ) 6(در معادله wبه جاي با قرار دادن . اتالفات مربوط به برخورد ذرات به یکدیگر به کار برد
:دشوتبدیل می)  12(معادله دویچ به معادله ) 6(در معادله همچنین با استفاده از سرعت مؤثر رانش . باشدمی

)12(

براي جداسازي خاکستر معموالً برابر با (مقدار ثابت وابسته به فرایند است xو » اصالح شده«سرعت مؤثر رانش در این رابطه
، غبارهاي cm/s8تا6، غبارهاي اسید سولفوریک بین cm/s20تا 2براي خاکستر زغال سنگ بین مقادیر معمول .)است5/0

.است cm/s14تا 6و براي غبارهاي دمیده شده از کوره بین cm/s7تا 6سیمان بین 

مطالعه موردي طراحی الکتروفیلتر- 2-3
حجم هواي عبوري از . شوددر این بخش به مطالعه موردي طراحی الکتروفیلتر براي یک کارخانه سیمان پرداخته می

شود و سرعت فرض می% 98راندمان مورد نظر براي فیلتر . باشدمتر مکعب بر دقیقه می10000هواالکتروفیلتر براي تصفیه 
داراي ابعادي برابر با که با توجه به ابعاد محل نصب صفحات مورد نظر الکتروفیلتر . محاسبه شده استm/min6مؤثر رانش 

m6×m3رتند ازاست در این صورت تعداد صفحات مورد نیاز عبا:
:شودبه شکل زیر بازنویسی می) 6(معادله 

)13(

:در نتیجه داریم

)14(

:تمامی صفحات داخلی دو سطح جداسازي دارند و دو صفحه انتهایی دستگاه یک سطح براي جداسازي ذرات دارند ، در نتیجه

)15(

:بنابراین تعداد صفحات مورد نیاز عبارتند است. باشداي دو سطح جداسازي میمساحت صفحات دارApتعداد صفحات و nدر اینجا 

)16(
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نتیجه گیري- 3
هاي باالي باعث تولید و انتشار صدها آالینده با پتانسیلکه ت سریع و افسار گسیخته در صنایع مختلف فپیشربا توجه به 

ها، یکی از لذا جهت جلوگیري از انتشار این آالینده،یات در کره زمینادامه حبراي شود و لزوم حفظ محیط زیستمیآلودگی 
لذا در این مقاله سعی شد تا به بررسی تئوري طراحی الکتروفیلترها پرداخته شود و . باشندراهکارهاي عملی استفاده از الکتروفیلترها می

:کار عبارتند ازنتایج حاصل از این . مثالی موردي براي یک کارخانه سیمان ارائه گردد
راندمان بسیار باال حتی در مورد ذرات خیلی ریز- 
.هزینه عملیاتی کم به جز در مواردي که راندمان بسیار باال مورد نظر است- 
جداسازي خشک مواد با ارزش یا جداسازي بخارهاي مرطوب و غبارهاي مرطوب- 
قابلیت عملیات در محدوده وسیعی از دماي گاز- 
د گاز با افت فشار کمقابلیت حمل حجم زیا- 

:باشندالکتروفیلترها داراي معایب زیر میهمچنین 
سرمایه اولیه باال- 
اشغال فضاي زیاد- 
عدم قابلیت کاربرد در مورد ذرات داراي مقاومت الکتریکی خیلی زیاد- 

عدم انعطاف پذیري دستگاه نصب شده نسبت به تغییر شرایط عملیاتی
در این بخش به مطالعه موردي طراحی الکتروفیلتر براي یک کارخانه و محاسبات ویچمعادله دو همچنین با استفاده از 

راندمان مورد نظر براي . دبومتر مکعب بر دقیقه 10000هواحجم هواي عبوري از الکتروفیلتر براي تصفیه . شدسیمان پرداخته 
توجه به ابعاد محل نصب صفحات مورد نظر الکتروفیلتر با. شدمحاسبه m/min6د و سرعت مؤثر رانش شفرض % 98فیلتر 

.صفحه تعیین شد182در این صورت تعداد صفحات مورد نیاز بودm6×m3داراي ابعادي برابر با که 
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