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چکیده
احتشاق ػٛخت ٞای حاٚی ٌٌٛشد ٔٙدش ت ٝتـىیُ االیٙذٞ ٜای ٛٞا ٘ؾیش  ٚ2COایداد تاساٟ٘ای اػیذی ،تخشیة صٔیٟٙای وـاٚسصی  ٚآػیة صدٖ تٕ٘ ٝای ػاختٕاٟ٘ا ٔی ؿٛد .اص
آ٘دا و ٝسٚؿٟای ٔٛخٛد و٘ٛٙی (٘ؾیش ػِٛفٛسصدایی تا ٞیذسٚطٖ )داسای ٔقایثی اػت چٙذیٗ ػاَ اػت و ٝاػتفاد ٜاص سٚؽ ٞای صیؼتی خٟت سػیذٖ ت ٝایٗ ٞذف ٔغشح ٛٔ ٚسد
ٔغاِق ٚ ٝتحمیك لشاس ٌشفت ٝاػت .یىی اص ٔضیت ٞای ٌٌٛشدصدایی صیؼتی خذاػاصی ٌٌٛشد اص تشویثات ػِٛفٛسداس ٔا٘ٙذ تٙضٚتیٛفٗ  ٚدی تٙضٚتیٛفٗ ٔی تاؿذ.تذیٗ تشتیة وٝ
اتٕٟای ٌٌٛشد سا تحت ؿشایظ وٓ فـاس  ٚوٓ دٔا  ٚت ٝعٛس اختصاصی اص ٞیذسٚوشتٗ خذا ٔیىٙذ ،تذ ٖٚآ٘ى ٝػایش تشویثات سا تغییش دٞذ .فال ٜٚتش ایٗ دٔ ٚضیتٞ ،ضی ٝٙوٓ دس
فشآیٙذ ،تٕایُ ت ٝصٙقتی وشدٖ ایٗ سٚؽ ٌٌٛشدصدایی سا افضایؾ داد ٜاػت .تٟثٛد تاصدٌٌٛ ٜشدصدایی صیؼتی تٔ ٝیضاٖ افضایؾ خذاػاصی اختصاصی ٌٌٛشد ضٕٗ حفؼ ص٘دیشٞ ٜا
 ٚحّمٞ ٝای ٞیذسٚوشتٙی ٕٞ ٚچٙیٗ ت ٝخذا وشدٖ ٘ظادٞای خذیذ  ٚیا اصالح تاوتشیٟای ٌٌٛشدصدا دس ٔمیاع تاال تؼتٍی داسد .دس ایٗ ٔماِ ،ٝسٚؽ ٌٌٛشدصدایی صیؼتی  ٚپیـشفت
ٞای ایداد ؿذ ٜدس ایٗ صٔیٛٔ ٝٙسد تشسػی لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
کلمات کلیذی:ػِٛفٛسصدایی صیؼتی ،خان اِٛد ، ٜتشویثات ٘فتی

مقدمه
أشٚص ٜتیٛتىِٛٛٙطی ت ٝفٛٙاٖ پشٚػ ٝای ٔفیذ تشای تٟثٛد فشایٙذ ٞای صٙقتی  ٚحُ تؼیاسی اص ٔقضالت صیؼت ٔحیغی پزیشفت ٝؿذ ٜاػت.یىی اص ؿٍفت آٚستشیٗ دالیُ آٖ لاتّیت
ٔتاتِٛیىی ٔٛخٛد دس د٘یای تاوتشی ٞا ٔی تاؿذ .آ٘ضیٓ ٞای تاوتشیایی لادس ت ٝتغییش تؼیاسی اص تشویثات حتی تشویثات غیش عثیقی ٔی تاؿٙذ .تیٛتىِٛٛٙطی ٘فت تش پای ٝفشایٙذٞای
تیٛتشا٘ؼفٛسٔاػی ٖٛاػت  ٚتصفی ٝصیؼتیشا ٜحّی ٕٔىٗ تشای تؼیاسی اص پشٚػٞ ٝای پاالیؾ ٘فت ٔی تاؿذ .آٔاسٞا ٘ـاٖ ٔیذٞذ و85% ٝا٘شطی ٔٛسد ٘یاص تـش اص عشیك ػٛخت
فؼیّی تأیٗ ٔی ؿٛد  ٚدس دٞ ٝٞای اخیش ٔضشات ٘اؿی اص اؿتقاَ ػٛخت ٞا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت (ؿىُ 1).
ٚخٛد ٘اخاِصی ٞایی ٘ؾیش ٌٌٛشد٘ ،یتشٚطٖ  ٚفّضات ػٍٙیٗ دس دیضَ اص فٕذ ٜتشیٗ دالیآلالیٙذٞثٛدٖ ایٙتشویثات ت ٝؿٕاس ٔی سٚد .فٙصش ٌٌٛشد تقذ اص وشتٗ ٚ
ٞیذسٚط٘ؼٔٛیٗ فٙصش اص ٘ؾشٔمذاس دس ػٛخت ٞای فؼیّی ٔی تاؿذ  ٚدسصذ ٚص٘یأٖ دس ٘فت خاْ تیٗ 0.003%تا ٔ7.89%تغیش اػت ٞ.ش چ ٝخشْ ِٔٛىِٛی ٘فت تاالتش تاؿذ
تشویثات ٌٌٛشدیأٖ ٘یض افضایؾ ٔییاتذ  ٚتٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔمذاس تشویثات ٌٌٛشدی فشاٚسدٞ ٜای ػٍٙیٗ اص ػثه تیـتش اػت.

1

www.SID.ir

Archive of SID
هشتمیه کىگره ملّي مهىدسي عمران ،داوشکده مهىدسي عمران ،بابل
 71ي  71ارديبهشت ماه7131

ؿىُٔ :1صشف ػٛخت ٞای فؼیّی دس ػاَ ٞای ٔختّف

اهمیت و ضزورت گوگزدسدایی اس فزاینذهای نفتی
ٌٌٛشد دس ٘فت خاْ ت ٝاؿىاَ ٔختّفی ٚخٛد داسد ): (1ػِٛفیذ ٞیذسٚطٖ(2) ،فٙصش ٌٌٛشد ،و ٝت ٝصٛست ٔحّ َٛدسدٔای پاییٗ حذٚد)(100ºCتاٞیذسٚوشتٗ ٞا تشویة ٚ
ػِٛفیذ ٞیذسٚطٖ تِٛیذ ٔیـٛد )ٔ. (3شواپتاٖ ٞا ) ،(R-SHدس فشاٚسدٞ ٜایی تا ٘مغ ٝخٛؽ وٕتش اص ºC 200فأُ خٛس٘ذٌی فّضات تا تٛی ص٘ٙذٔ ٜا٘ٙذ ٔتیُ ٔشواپتاٖ ٚتی. (4) َٛ
تشویثات ٌٌٛشدی غیش اػیذی،غیشخٛس٘ذٔ ٜا٘ٙذ تیٛفٗ ،تیٛػیىٍّٞٛضاٖ  ٚتٙضٚتیٛفٗ ،ؿىُ 2.
.

ؿىُ :2فشٔ َٛؿیٕیایی تیٛفٗ ،تٙضٚتیٛفٗ  ،دی تٙض ٚتیٛفٗ

یىی اص آِٛدٌیٟای فٕذ ٜای و ٝدس اثش اؿىاَ تشویثات ٌٌٛشدی ٔٛخٛد دس ػٛخت ٞای فؼیّی تِٛیذ ٔی ؿٛد SO2،اػت و ٝاص آالیٙذٟٞای ٔٔ ٟٓحیظ صیؼت اػت .ا٘تـاس
اوؼیذ ٞای ٌٌٛشد دس ٔحیظ صیؼت تافث تاسؽ تاساٖ ٞای اػیذی  ٚتخشیة دس صٔیٗ ٞای وـاٚسصی  ٚآػیثثٕ٘ ٝای ػاختٕاٖ ٞا ٔیـٛد ٕٞ.چٙیٗ ٔیضاٖ تاالی SO₂تافث
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تحشیه ٞای تٙفؼی  ٚآغاص حٕالت اػٓ دس افشاد حؼاع ٔیـٛد  ٚلشاس ٌشفتٗ تٔ ٝذت عٛال٘یذس تشاتش ایٗ آالیٙذ ٜت ٝفٛٙاٖ یىی اص سیؼه فاوتٛسٞا تشای ٔشي ٔ ٚیش ٘اؿی اص
ػشعاٟ٘ای لّة  ٚسی ٝؿٕشدٔ ٜیـٛد .

اص دیٍش ٔقضالت ٚخٛد ٌٌٛشد دس ػٛخت ٔیتٛاٖ ت ٝواٞؾ اسصؽ صادساتی ػٛخت تا افضایؾ ٌٌٛشد دس ٘فت اؿاس ٜوشد .ایٗ تشویثات دس فشایٙذ ٞای پاالیـی تافث
واٞؾ تاصد ٚ ٜتخشیة واتاِیؼت ٞا ؿذٞ ٚ ٜضیٞ ٝٙای صیادی ت ٝصٙقت تحٕیُ ٔی وٙذ ٔ ٚیتٛا٘ذ ٔٙدش ت ٝخٛسدٌی خغٛط ِ ِٝٛا٘تماَ ؿٛد.اص ػٛی دیٍش پظٞٚؾ ٞا ٘ـاٖ ٔیذٞذ
و ٝتا ٌزؿت صٔاٖ ٘فت اػتخشاج ؿذ ٜدس خٟاٖ ػٍٙیٗ تش ؿذ ٚ ٜدس ٘تیدٟذسصذ ٌٌٛشد آٖ افضایؾ ٔییاتذِ ،زا دػتیاتی ت ٝسٚؽ ٞای ٌٌٛشد صدایی تا تاصد ٜتاالتش ضشٚسی ٔی
تاؿذ.وـٛس ٞای ٔختّف لٛا٘یٗ ػخت ٔ ٚحذٚد وٙٙذ ٜای سا تصٛیة وشد ٜا٘ذ و ٝصٙایـ تِٛیذ وٙٙذ ٜیأالیٙذٟٞای ٌٌٛشدی سا ٔٛؽف ت ٝواٞؾ ٔیضاٖ ٌٌٛشد دس ٔحصٛالت
خٛد وٕتش اص حذ ٔداص ٔی وٙذ.

روشهای گوگزدسدایی
ا٘تخاب سٚؽ خذاػاصی ٌٌٛشد تٔ ٝحُ تـىیُ ٘فت ٕٞ ٚچٙیٗ تشؿی اص ٘فت و ٝلشاس اػت ٔٛسد ٌٌٛشدصدایی ٚالـ ؿٛد ،تؼتٍی داسد .صیشا ٘ٛؿ  ٚدسصذ تشویثات ٌٌٛشدی دس
ٔحُ ٞا  ٚتشؽ ٞای ٌ٘ٛأٌ ٖٛتفاٚت اػت ٘.فت أشیىای خٛٙتی ،خاٚسٔیا٘ ٚ ٝخاٚس ٘ضدیه ت ٝعٛس ٔتٛػظ ٌٌٛشد تیـتشی داس٘ذ.خذاػاصی تشخی اص تشویثات ٘ؾیش ػِٛفیذ
ٞیذسٚطٖٔ ،شواپتاٖ ٌٌٛ ٚشد ٔقذ٘ی چٙذاٖ ٔـىُ ٘یؼت  ٚت ٝساحتی تا عی ٕ٘ٛدٖ فّٕیات پاالیؾ خذاػاصی ا٘داْ ٔی ؿٛد .أا تشویثاتأِی تا ٘مغ ٝخٛؽ تاالی ºC 200ت ٝػختی
خذا ٔیـ٘ٛذ  ٚتشای خذاػاصی تایذ فّٕیات ٌٌٛشد صدایی سا ت ٝفشایٙذ پاالیـی ضٕیٕ ٝوٙیٓ.

گوگزدسدایی ته روش اکسیذاسیون
دس ایٗ سٚؽ تشویثات اِی ٌٌٛشد داس عی ٚاوٙؾ اوؼیذاػی ٖٛت ٝػِٛفٞ ٖٛای ٔقادَ خٛد تثذیُ ؿذ ٚ ٜػِٛفٞ ٖٛای حاصّ ٝتا سٚؽ دیٍشی ٘ؾیش تمغیش ،اػتخشاج ... ٚاص
ػٛخت خذا ٔی ؿ٘ٛذ .دس ایٗ سٚؽ اص اوؼیذ وٙٙذٞ ٜای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٘ؾیشآب اوؼیظ٘ ٚ ٝاصٖ اػتفادٔ ٜی ؿٛد ٚ.اوٙؾ پزیشیاوؼیذاػی ٖٛتشویثات ٌٌٛشدی تؼتٍی ت ٝػاختاس،
تشویة ٛٔ ٚلقیت ٌٌٛشد اٖ داسد .فشایٙذ ٞای ٔختّفی ٔغاتك تا ایٗ سٚؽ تٔ ٝشحّ ٝتداسی سػیذ ٜا٘ذ و ٝایٗ فشایٙذ ٞا داسای تفاٚت ٞایی دس فٙاٚسی ا٘داْ ،سٚؽ خذاػاصی
ػِٛف ٚ ٖٛفأُ اوؼٙذٔ ٜی تاؿذ.

گوگزد سدایی ته روش جذب سطحی
ایٗ سٚؽ تا ػاص ٚواسٞای ٔختّفی ا٘داْ ٔیـٛد و ٝتش اػاع اٖ ت ٝد ٚدػت ٝفیضیىی  ٚؿیٕیایی لاتُ دػت ٝتٙذی اػت .دس ػاص ٚواس خزب فیضیىی ،اتٓ ٌٌٛشد سٚی ػغح خارب
خأذ خذا ٔی ؿٛد .اص خّٕٕٟٔ ٝتشیٗ خارب ٞا ٔی تٛاٖ أِٛیٙا  ٚوشتٗ فقاَ سا ٘اْ تشد .دس ػاص  ٚواس خزب ؿیٕیایی اتٓ ٌٌٛشد اتتذا ت ٝفشْ ػِٛفیذ ٞیذسٚطٖ اص ِٔٛىٌٌٛ َٛشد
داس خذا ؿذ ٚ ٜػپغ ٌاص ػِٛفیذ ٞیذسٚطٖ تٚ ٝػیّ ٝخارب خذاػاصی ٔی ؿٛد .ایٗ فشایٙذ دس ؿشایظ دٔایی  ٚفـاس تاال  ٚ(400ºC ٚ( bar25دس حضٛس واتاِیت ٞای سٚی ٚ
٘یىُ ا٘داْ ٔی ؿٛد.

گوگزدسدایی ته روش استخزاج تا مایعات یونی
ٔایقاتی٘ٛی ٌشٞٚی اص ٕ٘ه ٞای ٔقذ٘ی ٔی تاؿٙذ و ٝدس فـاس ٔحیظ دس دٔاٞای وٕتش اص ٔºC 100ایـ ٔی تاؿٙذ ٌٌٛ.شد صدایی تا اػتفاد ٜاص ایٗ ٔایقات دس دٔاٞا  ٚفـاس ٘ضدیه تٝ
حاِت اػتا٘ذاسد ا٘داْ ٔی ؿٛد .تشخی اص ایٗ ٔایقات ٔا٘ٙذ تشْ تتشا فّٛئٛسیذ تٛا٘ایی خذاػاصی دی تٙضٚتیٛفٗ تا ا٘تخاتٍشی تاال سا داسا ٔی تاؿذ ٔ.ـىُ فٕذ ٜایٗ فشایٙذ تاصیاتی
٘أغّٛب حالَ ٞایی٘ٛی اػت.
گوگزد سدایی هیذروصنی
ت ٝعٛس وّی خذاػاصی ٌٌٛشد اِی اص ػٛخت ٞای فؼیّی ٔـىُ اػت و ٝدِیُ اٖ پش ا٘شطی تٛدٖ پی٘ٛذ ٞایی اػت و ٝتشای ا٘داْ ٌٌٛشد صدایی تایذ ؿىؼت ٝؿ٘ٛذ .ؿىؼت ایٗ
پی٘ٛذ ٞا اص عشیك ؿیٕیایی صشفا دس فـاسٞا  ٚدٔاٞای تاال صٛست ٔی ٌیشد .تشای ایٗ واس دس صٙقت اص یه فٙاٚسی فیضیىی ؿیٕیایی ٘اْ ٌٌٛشد صدایی ٞیذسٚط٘ی اػتفادٔ ٜی ؿٛد
ؤ ٝقٕٛال اص عشیك خشیاٖ ٕٞؼٛی ٌاصٚئیُ ٌ ٚاص ٞیذسٚطٖ سٚییه تؼتش چى ٝای واتاِیؼت )(Trickle-flow catalyst bedا٘داْ ٔی ؿٛد .دس حضٛس واتاِیؼت ٘یىُ ٚ
ِٔٛیثذٖ ٌاص ٞیذسٚطٖ تا تشویثات ٌٌٛشدی ٚاوٙؾ ٔی دٞذ  ٚتِٛیذ ػِٛفیذ ٞیذسٚطٖ ٔی وٙذ ٌٌٛ ٚشد ایٗ ٌاص دس ٚاحذ أیٗ خذا ٔی ؿٛد.
ؿشایظ سایح ایٗ ٘ٛؿ ،تؼت ٝتٔ ٝیضاٖ ٌٌٛشد صدایی الصٕٔقٕٛال دٔای تیٗ ٚ200-350ºCفـاس 50-100 barاػت ٞ.ش چٔ ٝیضاٖ ٌٌٛشد وٕتشی سا دس ٔحص َٛخشٚخی
ا٘تؾاس داؿت ٝتاؿیٓ ،تایذ فّٕیات سا دس دٔا  ٚفـاس تاالتشی ا٘داْ دٞیٓ.
اص آٖخا و ٝتٙضٚتیٛفٗ  ٚدیتٙضٚتیٛفٗ تشویة ٌٌٛشدی فٕذٔ ٜیتاؿذ ٔٛسد تشسػی لشاس ٔیٌیشد .تشای ٌٌٛشدصدایی اص تٙضٚتیٛفٗ دس ٚاوٙؾ ٛٞاصی ٔختّف تا ٌاص
ٞیذسٚطٖ واتاِیض ٔیؿٛد و ٝتا فٙاٚیٗ ٞیذسٚط٘اػیٞ ٚ(Hydrogenation) ٖٛیذسٚطِ٘ٛیضص )(Hydrogenolysisؿٙاختٔ ٝیؿ٘ٛذٔ.ؼیش ٞیذسٚط٘اػی ٖٛحّمٝی تیٛفٗ لثُ اص

3

www.SID.ir

Archive of SID
هشتمیه کىگره ملّي مهىدسي عمران ،داوشکده مهىدسي عمران ،بابل
 71ي  71ارديبهشت ماه7131
ٌٌٛشدصدایی ٞیذسٚط٘ٔ ٝیؿٛد ،دس حاِیى ٝدس ٔؼیش د ْٚحّمٝی تیٛفٗ ت ٝدِیُ حّٕٞ ٝیذسٚطٖ خزب ػغحی ؿذ ٜت ٝاتٓ ٌٌٛشد ٔیؿىٙذ .اص ٌٌٛشدصدایی تٙضٚتیٛفٗ دٔ ٚحصَٛ
ٞیذسٚوشتٙی اػتایشٖ  ٚاتیُتٙضٖ تِٛیذ ٔیؿٛد ٌ.اص ٞیذسٚطٖ ػِٛفیذ و ٝدس عی ٌٌٛشدصدایی تـىیُ ٔیؿٛد اص ٔؼیش دٕٔ ْٚا٘قت ٔیوٙذ ِٚی تأثیش سٚی ٚاوٙؾٞای
ٞیذسٚط٘اػی٘ ٖٛذاسد .
دس ػاَ 1980ؿثىٚ ٝاوٙؾ ٌٌٛشدصدایی تشای دیتٙضٚتیٛفٗ اسائ ٝؿذ و ٝتشاػاع ایٗ ػاصٚواس ،تثذیُ اص ٔؼیشی عی ٔیؿٛد و ٝوٕتشیٗ ٔیضاٖ ٞیذسٚطٖ ٔصشف ؿٛد .
ٞیذسٚط٘اػی ٖٛتایفٙیُ  ٚػیىٍّٞٛضیُ تٙضٖ ت ٝوٙذی پیؾ ٔیسٚد .ػشفت ٞیذسٚط٘اػی ٖٛدیتٙضٚتیٛفٗ دس غّؾتٞای تاالتش ٞیذسٚطٖ ػِٛفیذ دس حضٛس ٞیذسٚطِ٘ٛیضص افضایؾ
ٔییاتذ .فال ٜٚتش ایٗ غّؾت ػیىٍّٞٛضیُ تٙضٖ تؼتٍی تٛ٘ ٝؿ واتاِیؼت ٔٛسد اػتفاد ٜداسد .
حضٛس ؿاخٞٝای اِىیّی سٚی ِٔٛىَٞٛای تٙض-ٚدیتٙضٚتیٛفٗ تشای ٔؼیشٞای ٌٌٛشدصدایی ٞیذسٚط٘ی ٔٛسد تٛخ ٝاػت .ایٗ ٔٛضٛؿ تؼتٍی تٛٔ ٝلقیت خایٍضیٗٞای اِىیّیدٚ
دسخ ٝچٍاِی اِىتش٘ٚی تٛػیّ ٝاثش اِىتش ٖٚدٙٞذٌی ٌشٜٞٚای اِىیّی داسد .فال ٜٚتش ایٗ ،خایٍضیٗٞا دس ٔداٚست اتٓ ٌٌٛشد ٔٙدش تٕٔ ٝا٘قت اػتشیه  ٚاثشٌزاسی سٚی ٔؼیش
ٌٌٛشدصدایی ٔیؿ٘ٛذ.
دیتٙضٚتیٛفٗ ٔ ٚـتمات اِىیّی آٖ و٘ ٝضدیه اتٓ ٌٌٛشد خایٍضیٗ ؿذٜا٘ذ٘ ،ؼثت تٌٌٛ ٝشدصدایی ٞیذسٚط٘ی تٚ ٝػیّ ٝواتاِیؼتٞای سایح ٔماٙٔٚذ .تشویثات ٌٌٛشدی
وّیذی حاضش دس تشؽ ٌاصٚئیُ تقذ اص ٌٌٛشدصدایی ٞیذسٚط٘ی ٔقِٕٛی ؿأُ ٔ4-تیُ دیتٙضٚتیٛفٗ 6 ٚ4 ٚدیٔتیُ دیتٙضٚتیٛفٗ ٞؼتٙذ
واتاِیؼتٞای سایح ٔٛسد اػتفاد ٜدس ٌٌٛشدصدایی ٞیذسٚط٘ی تا پایٝی γ-أِٛیٙا تٛػظ واتاِیؼتٞای ِٔٛیثذٖ اوؼیذ  ٚتشلی داد ٜؿذ ٜتا ٘یىُ  ٚوثاِت ٔیتاؿذ ٔ.ؼیش
ٞیذسٚظ٘اػیٕٟٔ ٖٛتشیٗ ٔؼیش دس ٌٌٛشد صدایی ٞیذسٚطٖ ِٔٛىَٞٛای تتشٚیتٛفٗ  ٚخایٍضیٗ ٔٛلقیتٞای ٔ6- ٚ4-یتاؿذ ٔ.ؼیش ٞیذسٚطِ٘ٛیضس ٔؼتمیٓ ت ٝدِیُ ٕٔا٘قت اػتشیه
چٙذاٖ ٔٛسد پؼٙذ ٘یؼت ِٛٔ.ى َٛتحت ٞیذسٚط٘اػی ٖٛیىی اص حّمٞٝای اسٔٚاتیه ا٘قغافپزیشتش ٔیؿٛد ٕٔ ٚا٘قت فضایی اػتشیه تشداؿتٔ ٝیؿٛد.

ؿىُٔ :3ؼیش پاالیؾ ٘فت دس پاالیـٍاٜ
معایة روش هیذرو دسولفوریشاسیون


ٞیذسٚط٘ ٝوشدٖ ٞ olefinای ٘فت دس دٔای تاال و ٝتافث واٞؾ دس تقذاد اوتاٖ  ٚدس ٘تید ٝواٞؾ دس ویفیت ٘فت ٔیـٛد.



٘یاص ت H₂ ٝتیـتشتشای حزف ػِٛفٛس  ٚدس ٘تید٘ ٝیاص ت ٝتقٛیض تدٟیضات لذیٕی



ٔضش تٛدٖ  H₂Sایداد ؿذ ٜدس عی فّٕیات تشای واتاِیؼتٟا  ٚفٕش ٔفیذ اٟ٘ا



٘اتٛا٘ی ایٗ سٚؽ ت ٝحزف  ٕٝٞتشویثات ٌٌٛشدی ٔا٘ٙذ دی تٙض ٚتیٛفٗ



٘یاصٔٙذی تٟث ٝساوتٛسٞای تضسٌتش،صٔاٖ ٞ ٚیذسٚطٖ تیـتش  ٚدس ٘تید ٝا٘شطی ٞ ٚضیٟٙی تیـتشیثشای دػِٛفٛسیضاػی ٖٛفٕیك

مشیت های روش هیذرو دسولفوریشاسیون
• حزف ٘یتشٚطٖ  ٚفّضات اص تشویثات اسٌا٘یه
• اؿثاؿ حذالُ تقضی اص تا٘ذ ٞای دٌٚا٘c-c ٝ
• حزف ٔٛاد تا ت ٚ ٛسً٘ ٘أغّٛب
• تٟثٛد ٚیظٌیٟای تشن خٛسدٌی اص ایٗ ٔٛاد سا .
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گوگزد سدایی سیستی
ت ٝفشآیٙذی ٔیٌٛیٙذ و ٝعی آٖ ٌٌٛشد ٔٛخٛد دس تشویثات اِی ٌٌٛشد داس تحت فُٕ ؿىؼتٗ ا٘تخاتی پی٘ٛذ C-Sتٛػظ یه واتا ِیؼت صیؼتغ اص تشویة خذا ٔیؿ٘ٛذ .
ٌٌٛشد صدایی ٔیتٛا٘ذ ت ٝصٛست یه فشآیٙذ اوؼایـی  ٚیا واٞـی تاؿذ و ٝدس فشآیٙذ اوؼایـی ت ٝػِٛفات  ٚدس فشآیٙذ واٞـی ت ٝػِٛفیذ ٞیذسٚطٖ تثذیُ ٔیؿٛد.
ٌٌٛشدصدایی صیؼتی ت ٝد ٚصٛست ٛٞاصی  ٚتیٛٞاصی ا٘داْ ٔیؿٛد و ٝدس ٔٙاتـ ٔٛخٛد اص ٞش د ٚسٚؽ اػتفاد ٜؿذ ٜاػت ٔ.ؼیشٞای تیٛٞاصی چٙذاٖ ٔقٕ٘ َٛیؼت .
ٔؼیش ٛٞاصی ت ٝد ٚدػتٝی ٔؼیش ٔ ٚSulfur-specificؼیش Destructiveعثمٝتٙذی ؿذ .تقذاد لاتُ تٛخٟی اص اسٌا٘یؼٓٞا لاتّیت ٌٌٛشدصدایی اص ٔؼیش ٚیظٌٌٛ ٜشد سا داسا
ٔیتاؿٙذ اختالفات تؼیاس وٕی تیٗ ٔؼیشٞای فشدی آٖٞا ؿٙاػایی ؿذ ٜو ٝدس ٔشاحُ پایا٘ی ٔؼیش ٔیتاؿٙذ وٙٔ ٝدش ت ٝتفاٚتٞای خضئی دس ٔحصٛالت ٌٌٛشدصدایی ٔیؿ٘ٛذ.
اص دیذٌأ ٜقٕ َٛپاالیؾ ٘فت ،فشایٙذٞای حزف وٙٙذٜی ٌٌٛشدی وH2S ٝتِٛیذ ٔیوٙٙذ ،اسخحیت داس٘ذ .صیشا تیـتشیٗ اسصؽ حشاستی سا دس ٔحصٌٌٛ َٛشدصدایی
ؿذ ٜتشخای ٔیٌزاس٘ذ .تا ایٗ ٚخٛد تاوتشیٞای تیٛٞاصی ت ٝدِیُ تشخی ٔحذٚدیتٞا ت٘ ٝذست دس فشایٙذ پاالیـی ت ٝواس ٔیس٘ٚذ،صیشاٞیذسٚطٖ ٔٛسد اػتفاد ٜدس فشایٙذ ٘ ٚیض
تدٟیضات الصْ تشای تأٔیٗ حاِت تیٛٞاصی پشٞضی ٝٙاػت ِ.زا اص ایٗ تاوتشیٞا فمظ تشای فّٕیات ٌٌٛشدصدایی اص ٌاص خشٚخی اٌضٚصٞا و ٝحاٚی ٌٌٛشد ت ٝؿىُ ٔH2Sی
تاؿذ،تا تشویثی اص فشایٙذ ؿیٕیایی  ٚصیؼتی اػتفادٔ ٜیؿ٘ٛذ.

مسیز تیودسولفوریشاسیون
ٔؼیش فٕٔٛی تخشیة DBTتا ٘اْ ٔؼیش Kodamaؿٙاخت ٝؿذ ٜو ٝا٘اِٛي تخشیة ٘فتاِیٗ ٔی تاؿذ .دس ایٗ ٔؼیش ٚاوٙؾ داوؼیظ٘ ٝاِٚی ٝتشٚی حّم ٝاسٔٚاتیه خا٘ثی صٛست ٔی
ٌیشد و ٝتافث تدٕـ 3-hydroxy-2-formyl benzothiopheneت ٝفٛٙاٖ ٔحص َٛاخش ٔحّ َٛدس اب تا وشتٗ وٕتش اص ٔDBTی ٌشدد .دس ایٗ ٔؼیش ٌٌٛشدصدایی
ػٛتؼتشای اسٌا٘ٛػِٛفٛس ا٘داْ ٕ٘ی ٌشدد.

ؿىُ ٔ4:ؼیش kodama
دس ایٗ ٔؼیش تا تاص وشدٖ یىی اص حّمٞٝا ٔٛخة خذایی ٌٌٛشد اص تشویة آِی ؿذ ٚ ٜتا ایٗ واس اسصؽ ػٛختی تشویة ٘یض واٞؾ ٔییاتذ.تشخی اص ٔیىشٚاسٌا٘یؼٓٞا
ٔتقّك ت ٝدػتٝی ػٛد٘ٛٔٚاع ؿأُ ،BeJerinckiaاػٙیتٛتاوتش ،استشٚتاوتش ،تشٚی تاوتشی(brevibactrium). ْٛسایحتشیٗ ٔؼیش ٔتاتِٛیىی ٌٌٛشدصدایی ٔؼیش وٛدأا ٔیتاؿذ

5

www.SID.ir

Archive of SID
هشتمیه کىگره ملّي مهىدسي عمران ،داوشکده مهىدسي عمران ،بابل
 71ي  71ارديبهشت ماه7131
و ٝت ٝػٛد٘ٛٔٚاعDDC279تقّك داسد .ایٗ ٔؼیش ؿأُ ٞیذسٚوؼیُ ؿذٖ یىی اص حّمٞٝای اسٔٚاتیه  ٚDBTتثذیُ آٖ ت2- ٚ1 ٝدی ٞیذسٚوؼی DBTؿذ ٜوٙٔ ٝدش تٝ
ؿىؼت پی٘ٛذ ٔC-Cیؿٛد .ایٗ تشویة دس ٟ٘ایت تثذیُ تٞ3- ٝیذسٚوؼی -2فشٔیُ تٙضٚتیٛفٗ ٔیؿٛد و ٝایٗ ٔحصٌٌٛ َٛشدداس ت ٝػختی اص فاص آتی خذاػاصی ٔیؿٛد .
اص آٖ خا و ٝدس ایٗ ٔؼیشٌٌٛ ،شد اص تشویة اسٔٚاتیه خذا ٕ٘یؿٛد ،تٙاتشایٗ ٕ٘یتٛا٘ذ ٔٙاػةتشیٗ سٚؽ تشای واستشدٞای ٌٌٛشدصدایی تاؿذ.ػایش ٌٞٝ٘ٛای
٘Pseudomonasیض تٙضٚتیٛفٗ سا عٛسی تدضیٔ ٝیوٙٙذ ؤ ٝخّٛعی اص تشویثات اسٔٚاتیه تیَٛداس تـىیُ ٔیؿٛد ،تٙاتشایٗ ٞیچ اسصؽ ٚالقی دس واستشدٞای صٙقتی ٘خٛاٞذ
داؿت.
اٌش چٔ ٝحممیٗ تؼیاسی حزف ٌٌٛشد سا ٌضاسؽ وشدٜا٘ذ أا ٕٝٞی آٖٞا ٔحصٛالت فشایٙذ سا تقییٗ ٘ىشدٜا٘ذ .آٟ٘ا ٘ ٝحزف ٌٌٛشد تّى٘ ٝاپذیذؿذٖ دی تٙضٚتیٛفٗ سا
ٔـاٞذ ٜوشدٜا٘ذ ٌ.ضاسؽٞای ٔشتثظ تا تثذیُ  ٚتدضی٘DBT ٝـاٖ ٔیدٞذ و ٝایٗ ِٔٛىٔ َٛیتٛاٖ ت ٝؿىُٞای دیٍشی تغییش پیذا وٙذ  ٚاتٓ ٌٌٛشد سا دس ػاختاس خٛد حفؼ وٙذ .
تدضیٝی تشویثات اِی ٌٌٛشدداس ت ٝصٛست تاِمٜٛای تشای تِٛیذ وٙٙذٌاٖ ٟ٘ایی ٔحصٛالت تا ٌٌٛشد پاییٗ أىاٖپزیش اػت .فمظ وافیؼت چٙذ ٌٌٛppmشد حزف ؿٛد .یىی اص
ٔـىالت یىؼاٖ ٘ثٛدٖ ٔؼیش تدضیٝی تشویثات ٌٌٛشداس ٔختّف اػت .فیٙشتی  ٚساتیٙؼ ٖٛدس ع َٛتدضیٝی ٔ ٚDBTـٕاتؾ ،تٛا٘ایی ٔیىشٚتی سا تشای حزف دیٍش تشویثات
اسٔٚاتیه ٔٛخٛد دس ٘فت تشسػی  ٚت ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ٘ذ ؤ ٝمذاس لاتُ تٛخٟی اص ٞیذسٚوشتٗٞا ت ٝفاص آتی ٔٙتمُ ٔیؿ٘ٛذ و ٝدس حاِتٞایی و ٝپی٘ٛذ C-Cؿىؼت ٝؿذٚ ٜ
تشویثات ٔحّ َٛدس آب ٔیتٛا٘ٙذ ت ٝسٚؽ اػتخشاج اص ٘فت خاسج ؿ٘ٛذ ،واٞؾ اسصؽ ػٛخت ٔـاٞذٔ ٜیؿٛد .دس ٘تید ٝایٗ ٚاوٙؾٞا ٘ ٝتٟٙا ت ٝدِیُ ؿىؼتٗ حّمٝی وشتٙی اص
ِحاػ صٙقتی غیشلاتُ لثِٙٛذ تّىDBT ٝسا تٞ3- ٝیذسٚوؼی -2فشٔیُ تٙضٚتیٛفٗ تثذیُ وشد ٜو ٝخٛد آِٛد ٜوٙٙذ ٜفاص آتی اػت.
ٔؼیش اختصاصی ػِٛفٛس صدایی ت٘ ٝاْ ٔؼیش 4Sؿٙاخت ٝؿذ ٜاػت (ت ٝدِیّچٟاس ٚاػغٌٌٛ ٝشد داس )و ٝدس اٖ  DBTدػِٛفٛس ٚ ٜتثذیُ ت2-hydroxybiphenyl (2- ٝ
)ٔHBPی ؿٛد .دس ایٗ ٔؼیش اػىّت وشتٙی DBTدػت ٘خٛسد ٜتالی ٔی ٔا٘ذ  ٚاسصؽ ػٛخت اص دػت ٕ٘ی سٚدٔ.یىشٚاسٌا٘یؼٓٞای تؼیاسی تا تٛا٘ایی ٌٌٛشدصدایی
غیشٔخشب ؿٙاخت ٝؿذ٘ذ وٌٌٛ ٝشد تذ ٖٚؿىؼتٗ پی٘ٛذٞای وشتٙی تشویة  ٚواٞؾ اسصؽ ػٛخت اص تشویة خذا ٔیؿٛد .دس تشویة حّمٛی فٕذٛٔ ٜسد اػتفاد ٜدس ایٗ
تحمیمات ٔDBT, BTیتاؿذ ؤ ٚDBT ٝـتماتؾ تخؾ فٕذٜای اص ٌٌٛشدصدایی ٘فت خاْ سا تـىیُ ٔیدٞذ BT ٚخضء اصّی ٌٌٛشدی دس تشخی تشویثات پاالیؾ ؿذٜ
ٔثُ تٙضیٗ اػت.
ا٘داْ پشٚػBDS ٝؿأُ چٙذ ٔشحّٔ ٝی تاؿذ :
• سؿذ ٌ ٝ٘ٛا٘تخاتی دس یه ٔحیظ ٔٙاػة تشای تذػت اٚسدٖ ػّٞ َٛا تا تاالتشیٗ فقاِیت ػِٛفٛس صدایی
• اػتخشاج ایٗ ػّٞ َٛای فقاَ  ٚاػتفاد ٜاص اٟ٘ا دس حاِت تیٛواتاِیؼت )(resting cells
تشویة ٔحیظ وـت تشای تِٛیذ غّؾت تاالی ػّٞ َٛای دس حاَ اػتشاحت تؼیاسٔ ٟٓاػت وٙٔ ٝدش ت ٝتیاٖ تاالی فقاِیت ػِٛفٛس صدایی ٔی ؿٛد .دس ایٗ ٔٛسد اِٛدٌی
ػِٛفات ٔحیظ وـتٔ ،ا٘ـ اصّی تیاٖ اػت صیشا فٛٙتایپ Dszتٛػظ ػِٛفات ٟٔاس ٔی ؿٛد.

اص ٔیىشٚاسٌا٘یؼٓ ٛٞاصی تا تٛا٘ایی حزف ٌٌٛشد اص ٔDBTیتٛاٖ تٚHycobacterium ،Paenibacillus ،Nocardia ،Gordona ،Rhodococcus ٝ
 Hyrobacteriumاؿاس ٜوشد.

نتيجه گيري
ٔغاِقات أشٚص ٜتیـتش ح َٛتٟثٛد فشایٙذ ٞا  ٚواتاِیؼت ٞای ٕٞ ٚ HDSچٙیٗ ٌؼتشؽ تىِٛٛٙطی ٞای ٔتقذد تشای تٟثٛد ویفیت ػٛخت ٞای فؼیّی ا٘داْ ٔی ؿٛد .دس ٚالـ
BDSتٛػق ٝیافت ٝت ٝفٛٙاٖ پشٚػٔ ٝىُٕ صٙقت پاالیؾ ٔٛسد تٛخ ٝواسؿٙاػاٖ ٔی تاؿذ .تؼیاسی ٔحمماٖ ٘یض دس تالؽ ٞؼتٙذ و ٝاص  HDS ٚBDSت ٝعٛس ٕٞضٔاٖ تشای
ػٛخت ٞای تا ػِٛفٛس تاال اػتفاد ٜوٙٙذ.
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