
 Identifica-se todos os equipamentos do dessulfurizador e cria-se 

volumes de controle em torno de cada equipamento. 

 Identifica-se os escoamentos de massa e as entradas de trabalho 

necessária para os motores elétricos, com o intuito de se aproximar o 

consumo energético total da planta, mas também de cada motor 

individualmente. 

 Modela-se os volumes de controle e os escoamentos no programa 

EES- Engineering Equation Solver.

 Aproximar valores de energia consumida bem como taxas de massa no 

processo de Dessulfurização de Gases.

 Criar uma interface amigável contendo todos os componentes da planta em 

forma de figuras, onde é possível variar as entradas de massa e obter os 

trabalhos necessários simplesmente clicando em um botão Calcular
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MODELAGEM DE UM TANQUE ABSORVEDOR  PARA UM 
DESSULFURIZADOR DE GASES (FGD)

METODOLOGIA
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O que o FGD faz:

 Remove o Exofre dos gases provenientes da 

combustão.

 Saída de Gesso comercialmente pronto.

 Pode viabilizar ecologicamente a queima de 

carvão mineral.
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DIHIDRATADO

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 8,376
𝑀𝐽

𝑘𝑔

𝑄 = −77,023
𝑀𝐽

𝑘𝑔

Para um escoamento de 1 kg/s de gás de 

combustão.

O calor liberado é devido a reação da 

formação do gesso ser exotérmica . Esta 

energia é transferida para água do 

tanque, que é considerado adiabático.

No Tanque Absorvedor:

CONTINUAÇÃO DO TRABALHO

 Acoplar todos os componentes da planta FGD e obter o consumo 

energético total da planta.

 Acoplar a planta do FGD em uma planta de usina termelétrica. 
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