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 چکیده

 افضایص غلظتت ًوت   ثبػث  ،گبص ًفت ٍ تَلیذ ًبضی اصسفتي سي هخبصى ػظین ّیذسٍکشثَسی  ثبالدِّ ّبی اخیش،  دس

 کبّص هشغَثیت آى، سٌگیي ضذى ًفت خبم ٍایجبد هحیطی خَسًذُ،  قجیل هطکالتی اص ٍ (ppm 20000 )ثیص اص

گشدیذُ  خبم ًفتفشٍش  ٍ پبالیص صًجیشُ تَلیذ، دسافضایص هیضاى هصشف اًشطی  کبّص ساًذهبى تجْیضات فشآیٌذی،

 دس +Fe3)کٌتشل هذیشیت پسوبًذّبی استحصبلی ًفت خبم ٍ ًو  صدایی اص ًفت ٍ آة ّوشاُ ثب کبّص تَلیذ است.

اسصیتبثی   دس تبثیشگتزاس  هْن ٍ هَاسد اص ایي فشآیٌذ اص( FeSسسَة  ٍ ثٌگستبى ْبیپسبث دس H2S آسوبسی ٍ ْبیپسبث

تضسیتق   طشیق حَضچِ ّبی تجخیش ٍ سطحی پسبة اص سبلیبى گزضتِ، تجخیش دس گبص هی ثبضذ. صٌبیغ ًفت ٍ ػولکشد

ٍ  افضایص غلظت ًو  چبُ ّب ٍ، سجت آى ثِ چبُ ّبی هتشٍکِ آلتَدگی هحتی    فتش  ستٌم هختضى،     گشفتگی خلتل 

پستبة   اصّتذف ًوت  صدایتی     ثب ایي تحقیق ضذُ است. تبسیسبتاطشاف  دس ضذى پسبة ّب ًْبیت سّب دس ٍ، صیست

  اًجبم گشفت. Stripping فشآیٌذ ثب گبص ًفت ٍ صٌؼت تَلیذ

 هیذاى ّبی آسوبسی ٍ هخلَط پسبة ّبی استحصبلی اص حبصل اص FeS جْت کٌتشل سسَة ایي هطبلؼِ تجشثی، دس

ٍ  ّبی حبصلِ ثِ چبُ ّبی هتشٍکِ،دفغ جذاگبًِ پسبة  )رخیشُ سبصی ٍ گضیٌِ ّبی هختلفثٌگستبى   تصفیِ پستبة 

اسیذی کشدى هحتی    ٍ H2S ضیویبیی جْت کبّص هَاد استفبدُ اص آى جْت هصبسف کطبٍسصی، استفبدُ هجذد اص

ثتِ   Strippingفشآیٌتذ   ،ثتیي آًْتب   اص ٍ ثشسستی  ّبی هختلففشآیٌذ استفبدُ اص ٍ تطکیل سسَة جْت جلَگیشی اص

 ّتذایت گتبص   ثش  ػوَدی ٍ ثب استفبدُ اص ایي فشآیٌذ دس استفبدُ قشاسگشفت. ػٌَاى ی  سٍش ػولیبتی قبثل اجشا هَسد

 سٍی سیٌی ّبی جذاکٌٌتذُ،  ٌّگبم سیضش پسبة ثش هخبلف، هسیش پسبة اص ػجَس ٍ پبییي ثش  ثِ سوت ثبال ضیشیي اص

H2S ٍ سَختِ ضذ.هطؼل ّبی کبسخبًِ  دس ثِ ثبالی ثش  ّذایت 

ِ  ppm340  پستبة اص  H2S غلظت ایي فشآیٌذ، اثش دس ًتبیج ًطبى دادکِ اهکتبى   ٍکتبّص یبفتت    ppm20-10  ثت

ِ   ًْبیت رخیشُ سبصی ٍ دس هخلَط ًوَدى آى ثبپسبة آسوبسی ٍ  اهکتبى پزیشگشدیتذ.   تضسیق آى ثِ چبُ ّتبی هتشٍکت

 کتبسثشد  افضایص پیتذاکشد.  سٍص ثطکِ دس ّضاس00 صثِ ثیص ا سٍص ثطکِ دس ّضاس10-15 ّوچٌیي هیضاى تضسیق پسبة اص

استب  سٍش تجخیتش    ثتش  آلَدگی ّتَا  آلَدگی ّبی خبک ّبی اطشاف تبسیسبت، اص جلَگیشی اص ایي فشآیٌذ، ػالٍُ ثش

ٍ  سطحی هوبًؼت کشدُ ٍ ثشگطتت آى ثتِ    ثبػث افضایص ساًذهبى تَلیذ ثِ دلیل تضسیق پسبة ثِ ًبحیِ پبییي هختضى 

  چشخِ تَلیذگشدیذ.
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 کلیدیکلمات 

 Strippingگبص،  ًو  صدایی، ًفت ٍ

 

 

 مقدمه  .1

ایي هَضَع ثبػث گشدیتذُ   .ثسیبسی اص هٌبطق ثسیبس هطکل است دس حبل حبضش هسئلِ ٍجَد ًو  ثِ ّوشاُ ًفت تَلیذی دس

کِ جْت ًو  صدائی طشح ّب ٍ ػولیبت هختلفی صَست پزیشد . ثب تَجِ ثِ هجذأ ٍ هٌطأ تَلیذ ًو  ثِ ّوشاُ ًفت هؼوتَال  ثصتَست   

ّبی سذین ، پتبسین ٍ هٌیضین ( هی ثبضذ . ٍجَد آة ٍ دس ًتیجِ ًو  ّوشاُ آى ثبػث ثشٍص خسبست دس کلیتِ   آة ًو  ) اکثشا  ًو 

ٍ ّوچٌیي افت کیفیت ) ٍ حتی کویت ( ًفت اص ّش لحبظ هی گشدد . ) استثٌبئب  هوکي است ًو  ثِ صَست کشیستبل ثتب ًفتت    اثضاس

تَلیذ گشدد ( . لزا الصم است کِ اص تَلیذ ًو  دس ّش صَست حتی االهکبى جلَگیشی ًوتَد . لتیکي دس ثؼ تی ) دس حتبل حبضتش دس      

کطیذى ًفت اص صیش صهیي ثبضذ ثبیستی قجَل کٌین کِ ثتِ ّوتشاُ آى هقتبدیشی آة تَلیتذ هتی      ثیطتش ( هَاسد الضاهب  اگش ّذف ثیشٍى 

گشدد ٍ دس ایٌجب است کِ ثِ هٌظَس ثبال ثشدى کیفیت ًفت ، جذا کشدى آة ٍ ًو  ٍ دس ًتیجِ ًو  اص آى اهشی ثذیْی ثِ ًظتش هتی   

ي است ثِ کو  کشدى هستقین ًفت صَست گیشد ٍ سسذ .ػوَهی تشیي سٍش جذاسبصی آة حشاست دادى ثِ ًفت است کِ خَد هوک

یب غیش هستقین ٍ سٍش دیگشی ًیض ّست کِ ثب افضٍدى هَاد ضیویبیی ثِ خصَظ ثبػث هی گشدًذ کِ تحت ضشای  ػول رسات آة ثب 

دادُ هتی  یکذیگش جوغ ضذُ ٍ آًقذس ثضسگ ضًَذ کِ ثتَاًٌذ دس هخلَط آة ٍ ًفت سسَة ًوبیٌذ ٍ لزا ثب فشصت کبفی کِ ثِ هخلتَط  

 ضَد آة دسٍى ظشف تِ ًطیي هی ًوبیذ .  

)ثتیص   گبص، ثبػث افضایص غلظتت ًوت    ًفت ٍ تَلیذ سفتي سي هخبصى ػظین ّیذسٍکشثَسی ًبضی اص دِّ ّبی اخیش، ثبال دس

ٍ     هطکالتی اص ٍ (ppm 20000اص کتبّص هشغَثیتت آى، کتبّص ساًتذهبى      قجیل ایجبد هحیطی خَسًذُ، ستٌگیي ضتذى ًفتت ختبم 

 آة ّوشاُ ثب فشٍش ًفت خبم گشدیذُ است. کبّص تَلیذ صًجیشُ تَلیذ، پبالیص ٍ فشآیٌذی، افضایص هیضاى هصشف اًشطی دس تجْیضات

ثٌگستبى پسبثْبی  دس H2Sآسوبسی ٍپسبثْبی  دس +Fe3)کٌتشل هذیشیت پسوبًذّبی استحصبلی ًفت خبم ٍ ًو  صدایی اص ًفت ٍ

 ستبلیبى گزضتتِ، تجخیتش    گبص هی ثبضتذ. دس  صٌبیغ ًفت ٍ اسصیبثی ػولکشد دس تبثیشگزاس هْن ٍ هَاسد ایي فشآیٌذ اص ( اصFeSسسَة  ٍ

ٍ   تضسیق آى ثِ چبُ ّبی هتشٍکِ، سجت افضایص غلظت ًو  چبُ ّب ٍ ٍ طشیق حَضچِ ّبی تجخیش  سطحی پسبة اص  گشفتگتی خلتل 

ّتذف ًوت     تبسیسبت ضذُ است. ایي تحقیق ثباطشاف  دس ضذى پسبة ّب ًْبیت سّب دس فش  سٌم هخضى، آلَدگی هحی  صیست، ٍ

  اًجبم گشفت. Strippingفشآیٌذ  ثب گبص ًفت ٍ پسبة صٌؼت تَلیذ صدایی اص

 روش کار .2

هخلتَط پستبة    حبصتل اص  FeS ًوًَِ اصلی پسبة ،سقیق سبصی پسبة جْت کٌتتشل سستَة   دس H2Sثِ ػلت غلظت صیبد 

دفغ جذاگبًِ پسبة ّتبی حبصتلِ ثتِ     رخیشُ سبصی ٍضبهل  گضیٌِ ّبی هختلف ،ثٌگستبى هیذاى ّبی آسوبسی ٍ ّبی استحصبلی اص

 ٍ H2S ضتیویبیی جْتت کتبّص    هتَاد  استفبدُ اص آى جْت هصبسف کطبٍسصی، استفبدُ هجذد اص تصفیِ پسبة ٍ چبُ ّبی هتشٍکِ،

 Strippingآًْتب فشآیٌتذ   ثیي  اصکِ ثشسسی  ّبی هختلففشآیٌذثکبسگیشی  تطکیل سسَة ٍ اسیذی کشدى هحی  جْت جلَگیشی اص

پتبییي   ضیشیي اص ّذایت گبص ثش  ػوَدی ٍی ثَسیلِ ایي فشآیٌذ دس گشفت. استفبدُ قشاس ثِ ػٌَاى ی  سٍش ػولیبتی قبثل اجشا هَسد

ٍ  H2Sٌّگبم سیضش پسبة ثشسٍی سیٌی ّبی جذاکٌٌذُ، کِ هخبلف،  هسیش پسبة اص ػجَس ٍ ثش  ثِ سوت ثبال  ثِ ثبالی ثش  ّتذایت 

 .گشددهیهطؼل ّبی کبسخبًِ سَختِ  دس



 

 

 

 

 نتایج .3

هطبثق ثب 2ٍ3ٍ4ٍ5ٍ0/5/1311ٍ 1/5/11دس سٍصّبی  H2Sدس ّشی  اص غلظت ّبی هختلف H2Sثشسسی هیضاى حزف هقبدیش

دس پستبة ٍاحتذ ثٌگستتبى     H2Sثطَس قبثل تَجِ سَلفیذ ّیذسٍطى کبّص یبفتتِ استت کتِ ثتب ایتي سٍش هیتضاى        5الی 1جذاٍل 

 صدایی ثِ هیضاى قبثل هالحظِ ای تغییش ٍسًٍذ کبّطی یبفتِ است .ٍٍاحذآسوبسی ًو  

 1/5/11درتاریخ  H2Sخروجی  : کیفیت ورودی و1جدول 

 صدا( )ٍسٍدی ثش  گَگشد ًقطِ ًوًَِ گیشی سبػت ًوًَِ گیشی سدیف

H2S 
 صدا( )خشٍجی ثش  گَگشد ًقطِ ًوًَِ گیشی

H2S 
1 10211  PPM08  PPM24 

4 41211  PPM42  PPM42 

3 44211  PPM42  PPM42 

2 42211  PPM42  PPM42 

 

 2/5/11درتاریخ  H2Sخروجی  : کیفیت ورودی و2جدول 

 صدا( )ٍسٍدی ثش  گَگشد ًقطِ ًوًَِ گیشی سبػت ًوًَِ گیشی سدیف

H2S 
 صدا( )خشٍجی ثش  گَگشد ًقطِ ًوًَِ گیشی

H2S 
1 4211  PPM42  PPM42 

4 2211  PPM31  PPM42 

3 2211  PPM42  PPM42 

2 0231  PPM42  PPM42 

8 11211  PPM42  PPM10 

2 14211  PPM21  PPM10 

0 13231  PPM111  PPM8 

0 18211  PPM00  PPM42 

1 44211  PPM132  PPM12  
 3/5/11درتاریخ  H2Sخروجی  : کیفیت ورودی و3جدول 

 صدا( )ٍسٍدی ثش  گَگشد ًقطِ ًوًَِ گیشی سبػت ًوًَِ گیشی سدیف

H2S 
  صدا( )خشٍجی ثش  گَگشد ًقطِ ًوًَِ گیشی

H2S  
1 0211  PPM08  PPM10 

4 11211  PPM13  PPM14 

3 11231  PPM28  PPM14 

2 13218  PPM08  PPM8 

8 18211  PPM111  PPM00 

2 12211  PPM101  PPM23 

0 10211  PPM20  PPM10 

0 41211  PPM114  PPM42 

1 42211  PPM132  PPM12 



 

 

 

 4/5/11درتاریخ  H2Sخروجی  : کیفیت ورودی و4جدول 

سبػت ًوًَِ  سدیف

 گیشی

  صدا( )ٍسٍدی ثش  گَگشد ًقطِ ًوًَِ گیشی
H2S 

 صدا( )خشٍجی ثش  گَگشد ًقطِ ًوًَِ گیشی

H2S 

1 2211  PPM111  PPM00 

4 0211  PPM81  PPM10 

3 11211  PPM23  PPM10 

2 14211  PPM08  PPM81 

8 18211  PPM140  PPM10 

2 10211  PPM140  PPM42 

0 41211  PPM114  PPM41 

0 44211  PPM140  PPM42 

1 42211  PPM111  PPM10 

 

 5/5/11تاریخ  در H2Sخروجی  : کیفیت ورودی و5جدول 

 صدا( )ٍسٍدی ثش  گَگشد ًقطِ ًوًَِ گیشی سبػت ًوًَِ گیشی سدیف

H2S 
 صدا( گَگشد )خشٍجی ثش  ًقطِ ًوًَِ گیشی

H2S 
1 18211  PPM08  PPM32 

4 12211  PPM11  PPM40 

3 41211  PPM01  PPM42 

 

 بحث .4

جذاستبصی ستَلفیذ ّیتذسٍطى اص     ثتشای )ثش  ػشیبى سبصی ( Stripping  سٍش تصفیِ پسبةثش اسب  هطبلؼبت اًجبم ضذُ، 

ثتب سٍش  فشایٌذ ثش سٍی پسبة جبسی ثیطتشیي دسصذ حزف غلظت ّبی هختلف سَلفیذ ّیذسٍطى  هطبلؼِ ًیض ایي سٍد.ثکبس هیپسبة 

دس صهبًْبی هختلف دس سٌٌجطْبی قجل ٍ ثؼذ اص ثتش  ػشیتبى   ثبصدُ حزف سَلفیذ  سا ًطبى داد. ثطَسیکِ( Strippingػشیبى سبصی )

کتبسایی   ّضیٌِ کوتش ٍثب ًسجت ثِ سٍضْبی دیگش  ایي طشیقثِ ثب ساًذهبى ثبال  H2S ثٌبثشایي حزف .هحسَسی داضتٌذتغییشات  سبص، 

 .تَاًذ صَست ثگیشدهی ثْتش

 منابع  .5
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