
 ًفت تصفیِ

 ثبؿٌذ، ًوی اػتفبدُ قبثل هؼتقیوب اغلت کِ خبم ًفت تقغیش اص حبصل ّبی ثشؽ سٍی ثش کِ گشدد هی ػولیبتی ؿبهل ، ًفت تصفیِ

  .گشدًذ ثبصاس ثِ اسائِ خْت ؿذُ اػتبًذاسد ٍیظگیْبی ثب ثشؿْبئی ثِ تجذیل ّب ًبخبلصی حزف ثب تب گیشد هی اًدبم

 

  کلی دیذ

 ٍ فیضیکی ّبی سٍؽ ، تقغیش گًَبگَى ّبی سٍؽ: اص ػجبستٌذ گیشًذ، هی اًدبم خبم ًفت سٍی ثش ًفت تصفیِ ٍ تَلیذ دس کِ ػولیبتی

 ٍاحذّبی اص هدتوؼی ، پبالیـگبُ یک ثٌبثشایي. هشثَعِ ٍاحذّبی دس هَاد تجذیل ٍ تغییش ّبی سٍؽ ٍ تفکیک ٍ تصفیِ ؿیویبیی

 تفکیک ، توبع ، ؿبسط ًوَدى آهبدُ ّبی ػیؼتن ثِ هدْض آى ٍاحذ ّش کِ ثَد خَاّذ هَاد تجذیل ٍ تغییش ٍ تصفیِ ، تَلیذ هختلف

 .آیذ هی ثذػت هختلفی ّبی فشآٍسدُ آى ٍاحذ ّش دس ٍ ثبؿذ هی حشاست یب حالل آٍسی خوغ ٍ فبصّب

 اًدبم خبم ًفت تصفیِ ػپغ ٍ ثبؿذ هی آة اص آى ًوَدى ػبسی ، خبم ًفت سٍی ثش پبالیؾ گًَِ ّش اص قجل ػول ًخؼتیي الجتِ

  .گیشد هی

  آة اص خبم ًفت ًوَدى ػبسی

 تشکیجبت ٍ ؿي هدبٍست دس اغلت کِ اػت ًوکی آثْبی اص ای هالحظِ قبثل هقذاس داسای گشدد، هی خبًِ تصفیِ ٍاسد کِ خبهی ًفت

 ٍخَد ثؼلت ٍ ًوبیذ هی تقغیش ػول حیي دس اختالالتی ایدبد ، هَسد ایي دس آة ٍخَد ٍ آیذ هی دس اهَلؼیَى حبلت ثِ اکؼیظًِ

 .ًوَد خذا خبم ًفت اص سا آة ، هوکٌِ ثغشق ثبیذ ثٌبثشایي. گشدد هی ثخبس ّبی دیگ خَسدگی ػجت ًیض ّب ًوک

  .کٌٌذ هی تفکیک سٍغي اص سا آة ، الکتشیکی هیذاى یک اس اػتفبدُ ٍ دکبًتبػیَى ، ػبًتشیفَط سٍؿْبی اص یکی اص اػتفبدُ ثب

  ػجک ّبی ثشؽ تصفیِ

 گبص ٍ ػَلفَسُ ّیذسٍطى اص عجیؼی گبصّبی یب ٍ پبالیـگبُ اص حبصل گبصّبی تخلیص ثیـتش ، ػجک ّبی ثشؽ تصفیِ اص هٌظَس

 ٍ (Alkazid) آلکبصیذ ، (Girbotol) طیشثَتَل ّبی سٍؽ ؿبهل ، ؿذُ گشفتِ ثکبس سٍؿْبی هْوتشیي. ثبؿذ هی کشثٌیک

 .گشدد هی (Fluorsolvent) فلَئَسػلًَت

 :اػت قشاس ثذیي سٍؽ ػِ ایي ثشای اػتفبدُ هَسد خبرة هَاد

 

 آهیي اتبًَل تشی - آهیي اتبًَل دی - آهیي هًََاتبًَل: طیشثَتَل سٍؽ دس•



 

 پشٍپیَیبى پتبػین آهیٌَ هتیل - اػتبت آهیٌَپتبػین هتیل دی: آلکبصیذ سٍؽ دس•

 پشٍپیلي کشثٌبت: فلَئَػلًَت سٍؽ دس•

 ثؼذا ؿذُ خزة گبصّبی ٍ کٌٌذ هی ػول CO2 ٍ H2S ثب هؼوَلی حشاست دسخِ ثِ ًضدیک حشاستی دسخِ دس اغلت ، خبرة هَاد ایي

  .گشدًذ هی خبسج ٍ خذا خبرة هحلَل اص گشاد ػبًتی دسخِ 110 حشاست ٍ اتوؼفش فـبس دس ،

 

  ػفیذ هَاد تصفیِ

 اص آًْب کشدى ػبسی ، هَاد ایي تصفیِ اص هٌظَس. ؿَد هی گفتِ "ػفیذ هَاد" کشٍصٍى ٍ ثٌضیي ّبی ثشؽ ثِ هؼوَال ًفت صٌؼت دس

 ، ًفتی اػیذّبی) اکؼیظًِ: تشکیجبت. اؿجبع غیش ّیذسٍکشثَسّبی حزف ّوچٌیي ٍ ثبؿذ هی صسدؿبى سًگ یب ثَی ثؼلت هضش هَاد

 ؿشح ثِ کِ گشدد هی هختلف ّبی تشتوبى ؿبهل تصفیِ ػول. ثَد خَاّذ اصتِ ٍ( ػَلفًَِ ، ػَلفَسُ) گَگشداس ،( آػفبلتی تشکیجبت

  .پشداصم هی تصفیِ ّبی سٍؽ ایي

  ػَلفَسیک اػیذ ثب تشتوبى

 ػَلفَسیک اػیذ. ًوَد تخلیص غلیظ ػَلفَسیک اػیذ ثکوک سا ًفت ، ثبکَ دس 1681 ػبل دس (Eichler) "ایـلش" ، دفؼِ اٍلیي

 ًفت ایٌکِ ثشای. ؿَد هی تشکیت ػَلفَسُ ٍ سًگی هَاد - اکؼیظًِ تشکیجبت - ّب اٍلفیي - آسٍهبتیک ّیذسٍکشثَسّبی ثب هخصَصب

 خْت تشتوبى ایي ، اغلت. ثبؿذ صذ دس 1/0 اص کوتش اػیذػَلفَسیک دس هَخَد ًیتشٍی اػیذ هقذاس ثبیذ ثبؿذ ًذاؿتِ صسد سًگ ،

  .گشدد هی تؼقیت آة ثب ػپغ ٍ ػَد هحلَل یک ثب ؿؼتـَ ثَػیلِ ، اػیذ ثبقیوبًذُ رسات حزف

  ػَد ثب تشتوبى

 ّب هشکبپتبى: تشکیجبت ایي تشیي هْن. ؿَد هی گشفتِ ثکبس ًفتی ثشؿی دس هحتَی اػیذی تشکیجبت حزف ثوٌظَس اغلت ؿؼتـَ ایي

 ثبؿذ هی ًفتی اػیذّبی - چشة اػیذّبی - ػیبًیذسیک اػیذ - ّب فٌل آلکیل ٍ ّب تیَفٌل - کشثٌیک گبص - ػَلفَسُ ّیذسٍطى -

 ّیذسٍلیض اثش دس تشکیت ایي صیشا. ًوَد اضبفِ اػت، خٌثی تشکیت یک کِ چٌذ ّش سا (COS) کشثًَیل ػَلفَس ثبیذ هَاد ایي ثِ کِ

 .گشدًذ هی تشکیت ػَد ثب صیش تؼبدلی ٍاکٌؾ اػبع ثش هشکبپتبًْب ، هثبل ثشای. ًوبیذ هی CO2 ٍ H2 تَلیذ

              RSNa + H2O 

 



 کِ ٌّگبهی اهب. ثبؿذ کن آًْب هقذاس کِ ٍقتی الجتِ اػت، پزیش اًدبم ػَد هحلَل ثب CO2 ٍ H2S اص ًفتی ثشؿْبی ًوَدى ػبسی

 ؿؼتـَ آة ثب سا ًفتی ثشؽ ، قلیب ثب ػول اص پغ اغلت. ًوَد اػتفبدُ ّب آهیي ثب تشتوبى سٍؽ اص ثبیذ ثبؿذ صیبد هَاد ایي هقذاس

  .دٌّذ هی

 

  (ادلیٌَ سٍؽ) ػَلفَسٍ اًیذسیذ ثَػیلِ کشٍصٍى تصفیِ

 خْت ، آى اص لزا ًوبیذ، حل خَد دس سا کشثي اص غٌی اؿجبع غیش ّیذسٍکشثَسّبی تَاًذ هی ثؼبدگی هبیغ ػَلفَسٍی اًیذسیذ چَى

  .گشدد هی اػتفبدُ( کشٍصٍى) چشاؽ ًفت تصفیِ

  کشدى هالین ّبی سٍؽ

 سٍؿْبی هْوتشیي. دّذ هی ػٌصش ثصَست گَگشد ٍ ّب هشکبپتبى ، گَگشدی تشکیجبت اص سا ّب ثشؽ ًوَدى ػبسی اهکبى ، ّب سٍؽ ایي

 :اص ػجبستٌذ ؿذُ گشفتِ ثکبس

 یب تقغیش اص آهذُ ثذػت) ثٌضیي ّبی ثشؽ کلیِ اص ّب کبًی ّوِ اکؼتشاػیَى ثِ هشثَط سٍؽ ایي :"Solutizer" ػلَتیضس سٍؽ•

 تشکیجبت حزف آى ػلت کِ ثَدُ ػشة پزیشؽ خْت ثٌضیي قبثلیت افضایؾ ، سٍؽ ایي هضایبی اص. گشدد هی( سفشهیٌگ یب کشاکیٌگ

 .اػت گَگشدی

 دس. داد قشاس تشتوبى هَسد سٍؽ ایي تَػظ ثِ تَاى هی سا کشٍصٍى ٍ ًفت ثشؽ اصقجیل تش ػیٌگي تشکیجبت ّوچٌیي ٍ ّب ثٌضیي ًَاع

 .گشدد هی اػتفبدُ تشتوبى خْت ػذین پلوجیت قلیبیی هحلَل اص سٍؽ ایي

 دس ّب هشکبپتبى هقذاس ّوچٌیي ٍ ثَ کبّؾ خْت کٌٌذُ اکؼیذ ػبهل یک ثؼٌَاى ّیپَکلشیت اص اغلت: ّیپَکلشیت سٍؽ•

 .ثبؿذ ػَد ثب ّب ثشؽ تشتوبى ثشای تکویلی سٍؽ یک تَاًذ هی سٍؽ ایي. ؿَد هی اػتفبدُ ًفتی ّبی ثشؽ

 ثِ ّب هشکبپتبى تجذیل ثبػث کِ گشدد هی افضٍدُ هغ کلشٍس ، ًفت سٍی ثش ، سٍؽ ایي دس(: پشکَ سٍؽ) کلشکَئیَسیک ّبی سٍؽ•

 .گشدد هی ػَلفَس دی

 اػتفبدُ کبتبلیضٍس اص ، قجلی ّبی سٍؽ دس ؿذُ رکش کٌٌذُ حل تشکیجبت اص اػتفبدُ ثدبی ، سٍؽ ایي دس: کبتبلیکی تصفیِ سٍؽ•

 ػشة اکؼیذ اص ثبثت ثؼتش یک کبتبلیضٍس ، آى دس کِ اػت کبتبلیتکی تصفیِ عشیقِ یک هشاکغ سٍؽ ، هثبل ثشای. ؿَد هی

  .ثبؿذ هی ػبل ػِ اص ثیـتش آى ػوش عَل کِ ثبؿذ هی

  ًفت کشدى ثَ ثی ٍ ثشی سًگ

 خْت. داد اًدبم هٌیضین عجیؼی ّبی ّیذسٍػیلیکبت ٍ ّب آسطیل - ثش سًگ ّبی خبک ثَػیلِ اٍقبت اغلت تَاى هی سا ثشی سًگ

 ثشدى ثیي اص ثوٌظَس ٍ ًوبیٌذ هی دکبًتِ ػپغ ، صدُ ّن ثِ کلشیذسیک اػیذ کوی ٍ دٍؿَ کلشٍسٍ ثب سا آى ثشخی ، ًفت کشدى ثَ ثی



 ثَ خَؽ ثشای ًبسًح ثْبس ػغش ٍ هؼغش هَاد اص اػت هوکي ضوٌب. دٌّذ هی تکبى ٍ ًوَدُ هخلَط آّک ثب سا آى ثؼذا ، هحتَی کلش

  .ثشد ثیي اص سا فلَئَسػبًغ خبصیت تَاى هی کیٌَلئیي صسد ٍ ًیتشًٍفتبلیي قجیل اص سًگی هَاد افضایؾ ثب. ًوَد اػتفبدُ آى کشدى

 

  کبسی گشیغ ّبی سٍغي تصفیِ

 

  تصفیِ

 ػول. ثبؿٌذ هی پبالیؾ ثِ هحتبج هضش هَاد حزف خْت کبسی گشیغ ّبی سٍغي داسًذ، تصفیِ ثِ احتیبج ػفیذ هَاد کِ عَس ّوبى

 ؿبهل تصفیِ ػول. ثبؿذ هی هـکل ػفیذ هَاد ثِ ًؼجت ؿذًـبى اهَلؼیَى خبصیت ٍ صیبد ٍیؼکَصیتِ ثؼلت ّب سٍغي دس تصفیِ

 اص ، سٍغي ؿذى خٌثی ثشای. ثَد خَاّذ آة ػپغ ٍ قلیبیی هَاد ثب ؿؼتَیؾ ػپغ ، ػَلفَسیک اػیذ ثب هتَالی ؿؼتـَّبی

  .ًوبیٌذ هی اػتفبدُ( ثش سًگ ّبی خبک) ػذین کشثٌبت هخلَط

 

  کشدى ثَ ثی

 آى اص آة ثخبس ثیفضایٌذ، ثذاى قلیب یب اػیذ کِ ایي اص قجل ، ثؼذا ٍ کٌٌذ هی گشم ٍ هخلَط فشهیک آلذئیذ ثب سا هؼذًی ّبی سٍغي

 ؿذُ تقغیش هبیغ. ًوبیٌذ هی تقغیش پلوت اػتبت هدبٍست دس آة ثخبس ثَػیلِ سا خبم هؼذًی سٍغي اص دسصذ ثیؼت. دٌّذ هی ػجَس

 ثذػت ثبقیوبًذُ ًوَدى صبف اص کِ سٍغٌی. ؿَد هی اػتفبدُ هَتَس سٍغي یب چشاؽ سٍغي ثؼٌَاى آى اص ٍ اػت گَگشد اص ػبسی

  .ثبؿذ هی ثَ ثی ٍ( صیبد داًؼیتِ ثب) ػٌگیي کٌٌذُ چشک سٍغي آیذ، هی

  ًوَدى سًگ ثی

 آسطیل اص پش ٍ ثلٌذ ّبی اػتَاًِ اص سا آًْب ، تیشُ ّبی سٍغي اص( ٍاصلیي سٍغي هبًٌذ) سًگ ثی هؼذًی ّبی سٍغي آٍسدى ثذػت خْت

 ٍ آلَهیٌین ّیذسٍػیلیکبت ، ّب آسطیل ایي. دٌّذ هی ػجَس آّؼتگی ثِ گشاد ػبًتی دسخِ 30-10 دهبی ثب( اػت سًگ خبرة کِ)

 تقغیش ثٌضیي آٍسی خوغ خْت سا حبصلِ هبیغ ، دادُ ؿؼتـَ ثٌضیي ثب سا ّب آسطیل ، ػول خبتوِ اص پغ ٍ ثبؿٌذ هی هٌیضین

 .ًوبیٌذ هی آٍسی خوغ ، ساًذُ خبسج ثِ َّا ػجَس ثَػیلِ اػت، هبًذُ آسطیل سٍی کِ سا ثٌضیٌی ٍ ًوبیٌذ هی

 اٍل هبًٌذ حبصلِ آسطیل ًتیدِ دس. کٌٌذ هی دیگشی اػتَاًِ ٍاسد ، آى اص ثؼذ ٍ دٌّذ هی حشاست دٍاس ّبی کَسُ دس سا حبصلِ آسطیل

 سًگ ثی سا سٍغي تَاى هی فش دٍ اکؼیذ - ػیلیکبت - ػیلیغ ثب حیَاًی صغبل اص هخلَعی یب ٍ حیَاًی صغبل ثب. گشدد هی فؼبل

 افضٍدُ پتبػین ثیکشٍهبت آى ثِ کِ ػَلفَسیکی اػیذ ثَػیلِ اػت، سًگیي خیلی کِ سا هؼذًی ّبی سٍغي سًگ اص قؼوتی. ًوَد

 .ثشًذ هی ثیي اص اػت ؿذُ



 یب ٍ ػَلفَسیک اػیذ ثب سا تصفیِ ػول سًگجش ّبی خبک سٍی ، هدذد ًوَدى صبف ػَض ثِ اػت، سًگیي کوتش کِ ّبیی سٍغي ثشای

 .دٌّذ هی اًدبم ػَد

 :پبالیـگبُ ّیذسٍکشثٌی ػَخت هحصَالت کبتبلیضٍسی ػبصی ؿیشیي سٍؽ

 :اٍل سٍؽ

 ؿَد هی دهیذُ َّا کِ خَساکی ثب ّوضهبى ؿذُ هخلَط ػَد هحلَل ثب کجبلت ثَیظُ فلضاتی فتبلَػیبًیي کبتبلیضٍس سٍؽ دسایي

 ثؼذ. گشدًذ ثشهی ّیذسٍکشثٌی فبص ثِ ٍثالفبصلِ.ؿَد هی تجذیل ػَلفیذّب دی ثِ هشکبپتبًْب ػشیؼب ػول دساثشایي.گشدد هی هیکغ

 ػٌَاى تحت کبتبلیضٍس ایي.گشدد تکویل ػبصی ؿیشیي ػولیبت تب هیکٌذ ػجَس ؿٌی فیلتش اصیک,دکبًتَس اص ٍػجَس ػولیبت اصپبیبى

 .داسد ًبم هشاکغ کبتبلیضٍس

 :دٍم سٍؽ

 دس ّب کبتبلیؼت ًَع ایي. ثبؿذ هی صدایی هشکبپتبى فشایٌذ دس اػتفبدُ خْت ؿذُ ػَلفًَِ فتبلَػیبًیي کجبلت کبتبلیؼت

 اػتفبدُ هَسد پتشٍؿیوی ّبی هدتوغ ٍ ّب پبالیـگبُ اکثش دس ًفتی ثشؿْبی ٍ خبم ًفت ػَلفَسصدایی ٍ ػبصی ؿیشیي ٍاحذّبی

 اص اػتفبدُ ثب ، داسًذ دًجبل ثِ سا تکٌَلَطی ٍ هحیغی صیؼت هـکالت ًفتی ّبی ثشؽ دس هَخَد گَگشدی تشکیجبت. گیشًذ هی قشاس

 ٍ حزف ًفتی ثشؽ اص کشثي ػَلفیذ دی ٍ ّیذسٍطى ػَلفیذ ّوشاُ ثِ ػجک ّبی هشکبپتبى حبٍی ؿْبی ثش ّب کبتبلیؼت ایي

 ثب فتبلَػیبًیي کجبلت ػَلفًَبػیَى ٍاکٌؾ.. ؿًَذ هی ػبصی خذا هحصَالت اص ٍ تجذثل ػَلفیذّب دی ثِ ػٌگیي ّبی هشکبپتبى

 .گشدد هی اًدبم کٌٌذُ دٍد ػَلفَسیک اػیذ اص اػتفبدُ


