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عسلویه  ،ششکت مجتمع گاص پاسس جنوتی ،پاالیشگاه ششم
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خالصه

دس پااليؾ گاص عثيؼيً ،ن صدايي يىي اص فشآيٌذّاي هْن هي تاؿذ ٍتِ ّويي هٌظَس سٍؿْاي تؼياسي تشاي ًن صدايي
ٍخَد داسد ،اها اهشٍصُ اػتفادُ اص سٍؽ خزب ػغحي تِ ػٌَاى يه فشآيٌذ هٌاػة دس ًن صدايي اص گاص عثيؼي سٍ تِ گؼتشؽ
اػت ..ايي فشآيٌذ ّن اوٌَى دس پااليـگاُ ػَم ٍپٌ دن ٍؿـن پاسع خٌَتي هَسد اػتفادُ لشاس هي گيشد ٍغشتال هَلىَلي هَسد
اػتفادُ دس ايي ٍاحذ  3Aهي تاؿذ وِ هـىل آى تخشية صٍدٌّگام تؼتشّا (غشتال ّاي هَلىَلي) هي تاؿذ .دس فشآيٌذ خزب
ػغحي دس تؼتش خاهذ ،ؿشايظ دهايي ٍ فـاسي ٍ آيتن ّاي ديگش تشاي سطين خشياى گاص دس تؼتش هَسد لحاػ لشاس گشفتِ وِ
ّشوذام اص ايي ؿشايظ دسهَاسدي خاف تاػث تخشية ايي غشتالْا ؿذُ اػت.
تشاػاع دػتَسالؼول ؿشوت ػاصًذُ ،ػوشهفيذ ايي غشتال ّا حذٍدا 3ػال هي تاؿذ،يؼٌي تؼذاص پاياى ػال ػَم تايذ
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تؼتشّا تخليِ ؿذُ ٍ غشتال ّاي خذيذ ؿاسطگشدد .تشسػي ّا ٍ تدشتيات هتؼذد ًـاى دادُ وِ ػوذتاواسايي ايي غشتال ّا
دسٍاحذ ًوضدايي پااليـگاُ ّاي گاصي ووتشاصصهاى هزوَس تَدُ تِ ًحَي وِ آتگيشي تَػظ ايي تؼتشّا تِ خَتي اًدام ًـذُ ٍ
تاػث هـىالتي تشاي ٍاحذّاي پاييي دػتي ؿذُ اػت .سػيذى تِ ًمغِ ؿثٌن ايذُ ال ،تايذ غشتال ّاي هَيىَلي هٌاػة هَسد
اػتفادُ لشاس گيشد ٍ ؿشايظ ػولياتي تايذ تِ گًَِ ايي وٌتشل ؿَد وِ ووتشيي هيضاى ؿَن حشاستي ٍفـاسي تِ ايي تؼتشّاٍاسد
ؿَد ،دسايي همالِ تالؽ ؿذُ تا تشسػي تشًذ ّاي پااليـگاُ ّاي هدتوغ گاصپاسع خٌَتي ٍ اًدام آصهايـاتي ،ايي ػَاهل هخشب
ؿٌاػايي ٍپيـٌْاداتي دسخْت سفغ آًْا تياى ؿَد.

واطههای کلیذی :پااليؾ گاص عثيؼيٍ ،احذ ّاي ًن صدايي ،خزب ػغحي ،هَلىَالس ػيَ
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 -1واسؿٌاػي اسؿذ هٌْذػي ؿيوي ،اداسُ پااليؾ ،پااليـگاُ ؿـن
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 -1هقذهه
سؿذ سٍصافضٍى كٌايغ دس دًيا تِ ٍيظُ ًياص ؿذيذ وـَسّاي كٌؼتي ٍتَػؼِ يافتِ تِ اًشطي،فشاٍاًي پشاوٌذگي گاص عثيؼي
دسخْاىّ ،ضيٌِ ووتش اػتخشاج،ليوت هٌاػة ٍ لاتل سلاتت آى ٍ آاليٌذگي ووتش هحيظ صيؼتذسهمايؼِ تا ػايش ػَخت ّاي
فؼيلي  ،گاص عثيؼي سا تِ ػٌَاى هحلَلي پان خايگضيي ػايشاًشطي ّا ٍفشآٍسدُ ّاي ًفتي ًوَد .دسحال حاضش55دسكذ اًشطي
خْاى اص گاصعثيؼي تاهيي هي ؿَد.خوَْسي اػالهي ايشاى تا داسا تَدى تيؾ اص  58تشيليَى هتشهىؼة گاص عثيؼي ،هؼادل
16دسكذ اص رخايش گاصول خْاى ٍ تِ ػٌَاى دٍهيي وـَس داسًذُ ايي اًشطيپان هحؼَب هيگشدد[1].
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سٍؽ ديگش سعَتتصدايي تِ ٍػيلِ خزب ػغحي(آلَهيٌا ،ػيليىاطل ٍ غشتال ّاي هَلىَلي) اػت وِ هؼوَالً هؤثشتش اص
ًنصداّاي گاليىَل ّؼتٌذ .ساُّاي ديگش تشاي ًنصدايي اػتفادُ اص خذاػاصي غـايي ٍ هيؼاى(ػيىلّاي ػشهايـي ،اًثؼاط دس
تَستيي ٍ اًثؼاط تِ ٍػيلِ ؿيش فـاسؿىي) هيتاؿذ.

دسپااليـگاُ پٌدن پاسع خٌَتي تشايٌن صدايي گاص اص سٍؽ خزب ػغحي اػتفادُ هي ؿَدًَ .ع غشتال هَلىَلي هَسد اػتفادُ
دس ايي ٍاحذ 3Aاػت ،هـىلي وِ دس حال حاضش دسايي ٍاحذّا ٍخَد داسد،تخشية ايي غشتال ّاي هَلىَلي دس صهاى ووتش اص 3
ػال اػت .دس ايي همالِ ّذف ؿٌاػايي ٍحزف ػَاهل هَثش تش تخشية تؼتشّاي خارب سعَتت(غشتال ّاي
هَلىَلي)دسٍاحذّاي ًن صداي ي پااليـگاُ ّاي گاصي هي تاؿذ تا تا تشسػي ًحَُ ػولىشد ايي غشتال ّاي هَلىَلي دس ٍاحذّاي
ًن صدايي ،تْتشيي حالت ػولياتي وِ تاػث ووتشيي آػية هيـَد ،تشاي ايي فشآيٌذ اًتخاب ؿَد .تٌاتشايي تا تشسػي ػَاهل
هختلفي وِ تشاي چٌيي ػيؼتنّايي اسائِ ؿذُ اػت ٍ تا دس ًظش گشفتي ؿشايظ ػيؼتن هَسد تشسػي ،پاساهتشّاي هٌاػة
ٍاحذ سعَتت صدايي تياى هي ؿَد[2].

.
 -5نن صدايي گاص طثيعي
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اًتخاب ؿذُ اػت ٍ ػيؼتن ًن صدايي اص گاص عثيؼي تش اػاع آى كَست گشفتِ اػت ٍ دس ًْايت ًمؾ فاوتَسّاي تاثيشگزاس دس

تخاس آب يىي اص ًاخالليْاي هـتشن تيي اوثش هٌاتغ گاص عثيؼي اػتىِ هـىالت تؼياسي سا دس ػوليات فشاٍسؽ ٍ اًتمال
گاص عثيؼي تَخَد هي آٍسد ً .ن صدايي فشآيٌذي اػت وِ تِ هٌظَس حزف تخاس آب اص گاص هَسد اػتفادُ لشاس هي گيشد ٍ تا
تَخِ تِ اّذاف صيش ضشٍي اػت:


سػيذى تِ هحتَي آب هذًظش()0.1 ppm



خلَگيشي اص خَسدگي

H



خلَگيشي اص تـىيل ّيذسات ٍ هيؼاى آب دس تاػيؼات فشايٌذي ٍ خغَط اًتمال

سٍؿْاي هختلفي تِ هٌظَس ًن صدايي اص گاص عثيؼي هَسد اػتفادُ لشاس هي گيشًذ .ايي سٍؽّا ػثاستٌذ اص:
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خزب آب تِ ٍػيلِ هايغ



غـاء



تِ ٍػيلِ ولشيذ ولؼين



تا ػشهايؾ
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تِ ٍػيلِ خاهذ(خزب ػغحي)[5].
 1-2نن صدايي ته وسيله جارب جاهذ (جزب سطحي)
يىي اص سٍؿْاي ًَيي ػوليات ًن صدايي اص گاص عثيؼي واستشد خزب ػغحي هي تاؿذ .تؼياسي اص خارب ّاي خاهذ لادس
تِ خزب آب اص گاص ّؼتٌذ .خارب ّا هؼوَالً تِ ػلت هـىالت ٍ ّوچٌيي خغشّاي ًاؿي اص ػايؾ ،تشاي چشخؾ پيَػتِ
هٌاػة ًيؼتٌذ .تِ ّويي دليل خارب ّا هؼوَالً دس تؼتشّاي ػاوي ٍ تا ًَػاًات دٍسُ اي اػتفادُ هي ؿَد .دس ػادُ تشيي
حالت ،يه تؼتش دس حالت خزب ػغحي ػول هيىٌذ ٍ ديگشي دس حالت دفغ ٍ ،ايي دٍ تِ كَست دٍسُ اي تغييش ٍضؼيت
هي دٌّذ.ؿىل()1ػيؼ توي ػادُ هتـىل اص دٍ تؼتش سا ًـاى هي دّذ .يىي اص تؼتشّا دس حال خزب آب اص خشياى گاص

m

اػت ٍ ديگشي دس حال احيا .تِ هٌظَس دفغ آب اص خارب ،اصگاص داؽ اػتفادُ هي ؿَد ٍ تؼذ اص آى تِ ٍػيلِ گاصي وِ دس
دهاي ؿشايظ خزب اػت دهاي تؼتش پاييي آٍسدُ هيؿَد.هؼيش خشياى تؼتشّا لثل اص ايٌىِ تؼتش دس حال خزب ،واهالً اص
آب اؿثاع ؿَد تؼَيض هيؿًَذ[3].

co

ٍاحذّاي خزب تِ ٍػيلِ خاهذ هؼوَالً ّضيٌِ اٍليِ ٍ ػولياتي تيـتشي ًؼثت تِ ٍاحذّاي گاليىَل داسًذ .دس ًتيدِ
هَسد اػتفادُ آًْا تِ هَاسدي هحذٍد هيـَد وِ :

 -هحتَي  H2Oدس گاص صياد اػت.

s.

ً -مغِ ؿثٌن تؼياس پاييٌي تشاي آب دس ًظش اػت.

 وٌتشل ّن صهاى ًمغِ ؿثٌن آب ٍ ّيذسٍوشتي ّاي ّوشاُ آى هذ ًظش اػت. -تشاي هَاسد ٍيظُ اي ًظيش گاصّايي وِ هحتَي اوؼيظى ّؼتٌذ.
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دس فشآيٌذّاي تلفيِ گاص صهاًي وِ دس ػيؼتن ّا ّيذسات تـىيل هي ؿَد ،هتاًَل تضسيك هيؿَد تا ّيذسات سا اص تيي تثشًذ.
دس فشآيٌذّايي وِ دس دهاي پاييي اًدام هي ؿًَذ ،تِ هٌظَس خلَگيشي اص تـىيل ّيذساتً ،ن صدايي تِ ٍػيلِ خارب خاهذ
هؼوَالً تِ تاصداسي تِ ٍػيلِ تضسيك هتاًَل تشخيح دادُ هي ؿَدّ.واى عَس وِ گفتِ ؿذ ؿواس وثيشي اص هَاد خاهذ لادس تِ
خزب تخاس آب اص گاص ّؼتٌذ .ت ؼضي تا تشلشاسي پيًَذ ؿيويايي ،گشٍّي تا تـىيل هَاد ّيذسات ضؼيف ٍ گشٍّي تِ ٍػيلِ
خزب ػغحي [4].

H
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ؿىل( )1ؿواي ٍاحذ ًن صدايي تِ سٍؽ خزب ػغحي

 2-2سيستن هاي نن صدائي تا سه تستش خشك كننذه
دسايي ػيؼتن وِ دس ؿىل (ً )5ـاى دادُ ؿذُ اػت ،دٍ تؼتش دسحال ػشٍيغ ٍتؼتش ػَم دسحال احياء هيثاؿذ
ايٌىاسوشدسا ًـاى هيدّذ ،دسايٌحالت دٍ تؼتش تِ كَست هَاصي يا تِ عَس ػشي هيتَاًٌذ دسػشٍيغ تاؿٌذ ٍ خشياًي اص گاص
خـه خشٍخي اص تؼتشّاي ػشٍيغ اصپائيي تِ تاال ،احياءتؼتش ػَم سا اًدام هيدّذ .دس ايي ػيؼتوْا ّويـِ يه تؼتش دس

om

حال خـه وشدى گاص ،ديگشي دس حال گشم ؿذى ٍآخشي دس حال ػشد ؿذى اػت وِ پغ اص هذت صهاى هؼيٌي تا يىذيگش
تؼَيض هيـًَذ  ،يؼٌي تؼتشي وِ لثالً ػول ًوضدائي سا اًدام هيذاد دس حالت گشم ؿذى لشاسهيگيشد ٍتؼتشي وِ گشم ؿذُ
اػت دسحالت ػشدؿذى ًٍْايتاً تؼتشيىِ ػشدؿذُ اػت دسحال ًوضدائي لشاس هيگيشد]. [7

ps
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ؿىل()5ؿواي ًن صدايي تا هَاد خارب الشعَتِ تَػظ ػِ تؼتش

H

 -3ششح هختصشي اص واحذ خشك كننذه تا تستشهاي جاهذ(واحذ )104دسپااليشگاه هاي هجتوع گاص پاسس
جنوتي
خَسان ٍسٍدي تِ ايي ٍاحذ (حذٍد

h

 ) 500 tnاتتذا تَػظ يه هثذل حشاستي ٍ ػپغ يه چيلش وِ تا پشٍتاى ػشدػاصي سا

اًدام هيدّذ تا دهاي  52-55  Cػشد هي ؿَد .ػپغ ايي گاص ٍاسد يه دسام خذا وٌٌذُ ؿذُ تا آبّاي آصاد دسٍى گاص وِ تا
ػشد ؿذى هيؼاى ؿذُاًذ سا اص خَسان گاصي خذا وٌذ .تا تالي هاًذُ آب هَخَد دس خَسان گاصي سا وِ ًويتَاى تِ كَست
هيؼاى وشد اص آى خذا وشدى چَى ايي هَلىَلّاي آب دسهَلىَلّاي گاص تِ دام افتادُاًذ تشاي خذا وشدى ايي هَلىَل اص
تؼتشّاي خاهذ حاٍي هَلىَالسػيَّا اػتفادُ هي وٌٌذ ايي تؼتشّاي خاهذ يا خـهوٌٌذُ  3تا هيتاؿٌذ وِ ّويـِ دٍتاي
آى دس حالت خزب تا ّ Absorptionؼتٌذ ٍ يىي دس حالت احيا  Regenerationهيتاؿذ[5].
4
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خَسان ٍسٍدي ٍاسد ايي تؼتش ؿذُ ٍ پغ اص خشٍج اص ايي ٍاحذ تِ ٍاحذ خذاػاصي يا تفىيه فشػتادُ هيؿَد .ػول ديگشي
وِ دس ايي ٍاحذ اًدام هيؿَد ػول احيا هيتاؿذ دس ايي ػوليات آ ب خزب ؿذُ دس هَلىَالسػيَّا تَػظ يه فلَي گاصي تِ
هيضاى ّفت دسكذ هَلي خَسان ٍسٍدي وِ تا دهاي  542  Cدسخِ گشم ؿذُ اػت تثخيش هيؿَد ٍ ّوشاُ گاص اص
هَلىَالسػيَّا خذا ؿذُ ٍ اص آى تؼتش خاهذ خاسج هيؿَد ػپغ ايي گاص تَػظ Air Coolerوَلشَّايي خٌه ؿذُ تا آب
تثخيش ؿذُ هيؼاى گشدد ٍ دس يه دسام خذا وٌٌذُ اص گاص خذا ؿَد ػپغ ايي گاص سا تَػظ يه ووپشػَس تِ اتتذاي ٍاحذ 124
فشػتادُ هيؿَد .دس حال حاضش تشجّاي خـه وٌٌذُ  3تا تَدُ ٍ تِ كَست ػيىل  54ػاػتِ صيش واس هيوٌٌذ.
 Absorption .Iصهاى خزب  16ػاػت.

m

 Regeneration.IIصهاى احيا  8ػاػت.
هشاحل احيا ؿاهل هشاحل صيش اػت:

co

1ـگشم وشدى گاص (ّفت دسكذ) تا دهاي .rump up ،542  C
5ـ ػشد وشدى ).(rump down

s.

3ـ آهادُ تاؽ  Stand byؿاهل  32دليمِ]8[ .
 -1-3هشكالت واحذ هاي نن صدايي

ap

1ـ دسحالت خزب ػالٍُ تش خزب آب همذاسي هشواپتاى ّن خزب غشتالّاي هَلىَلي هيؿَد.
5ـ دس حالت احيا تؼتش تِ ػلت دهاي تاال هشواپتاىّا دس هحيظ آتي تِ  H 2 Sؿىؼتِ هيؿًَذ.

 H 2 S  ...
 ٍ Rsh  H 2O ايي تاػث تاال سفتي همذاس  H 2 Sدس خشياى خشٍخي گاص پااليـگاُ هي ؿَد [6].
دما

av

3ـ هَلىَالسػيَّا تِ دٍ كَست عثيؼي ٍ غيشعثيؼي فاػذ هيؿًَذ حالت عثيؼي تش اثشاحيا هىشس ٍ دس دهاي تاال هيتاؿذ ٍ
حالت غيشعثيؼي تِ ػلت ٍخَد ًاخاللي ّايي چَى تشويثات ػَلفَسي ،آهيي ،سٍغي ٍ گشيغ پوپّا ٍ هَاد ضذوف ٍ
ّيذسٍوشتيّاي ػٌگيي  C5دس خَسان ٍسٍدي تِ ايي تؼتشّا هيتاؿذ.

 . Iتَلف ػيىل پشٍپاى خٌهػاصي

H

4ـ ٍسٍد حدن صيادي اص آب لاتل هيؼاى ؿذُ تِ تؼتشّا تشاثشهـىالت ػولياتي صيش.

 .IIدس َّاي گشم پاييي آهذى واسايي هثذلّا ٍ دس ًتيدِ ٍخَد آبّاي لاتل هيؼاى ؿذى دس گاص ٍسٍدي تِ تؼتشّا
 . IIIػشيض آب هيؼاى ؿذُ دس دسام خذا وٌٌذُ لثل اص دسايشّا تا حول همذاسي اص ايي آب تَػظ گاص ٍسٍدي تِ تؼتشّا
تش اثشػشػت صياد گاص.
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 5ـ ايداد ؿَن حشاستي دس ٌّگام احيا تشاثشهتَلف ؿذى ػىًَغ حشاستي (دس ايي حالت هوىي اػت غشتال ّاي هَلىَلي
خيلي ػشيغ اص دهاي  582  Cػشد ؿًَذ).
6ـ خشٍج غشتال ّاي هَلىَلي تش اثش پاسُ ؿذى هؾ.
7ـ تٌؾّاي فـاسي تاػث ايداد پذيذُ((channellingچٌليٌگ دس دسايشّا ؿذُ وِ ايي پذيذُ تاصدُ غشتال ّاي
هَلىَلي سا پاييي هيآٍسد.
 -2-3پاساهتشهاي هوثش تش عولكشد غشتالهاي هولكولي دس عوليات نن صدايي

s.
co
m

تِ عَس ولي وليِ پاساهتشّايي سا وِ تش ػولىشد غشتال ّاي هَلىَلي دسفشايٌذ ًن صدايي هَثش ّؼتٌذ،هي تَاى تِ هَاسد صيش ًام
تشد :فـاس ،دها ،فـاس خضئي ،افت فـاس ،غلظت ،عَل تؼتش ،اًثؼاط تؼتشًَ ،ع خارب ،لغثيت ٍ اًذاصُ هَلىَل خزب ؿًَذُ
 -4تشسسي عواهل افضايش اختالف فشاسدس يكي اص تستشها

ػلت اكلي افضايؾ اختالف فـاستؼتش Cتِ احتوال تؼياس ،تدوغ سعَتت داخل تؼتشتش اثش احياي غيشواهل غشتال ّاي
هَلىَلي تَدُ اػت وِ خَد دساثشػولىشد ًاهٌاػة ٍلَّاي ٍسٍدي( )KVهؼيشخزب دسٍسٍد ٍ خشٍج هي تاؿٌذ وِ تِ ػلت فـاس
تاالتش اص هؼيش احيا ،تاػث واّؾ خشياى احيا تِ تؼتشٍ تاليواًذى سعَتت دستؼتش ؿذُ وِ تِ هشٍسصهاى پذيذُ تشگـت
واًذًؼيت ٍ تخشية حشاستي سٍي آى اتفاق افتادُ ٍ همذاسي اصغشتال ّاي هَلىَلي تثذيل تِ پَدس ؿذُ وِ تاػث افضايؾ
اختالف فـاس تؼتش ؿذُ اػت[7].

av
ap

ّوچٌيي تٌـْاي فـاسي دس صهاى تؼَيض تؼتشّا ًيض ًمؾ تِ ػضايي دسايي ػايؾ(  (attritionداؿتِ اًذ .تِ عَسهثال دس
هَاسدي هـاّذُ ؿذُ اػت وِ صهاى تؼَيض تؼتشّا اختالف فـاس تِ 0.9تاس ًيض سػيذُ اػت وِ تياًگش ػثَس توام خشياى اص
يه تؼتش اػت وِ ايي هْن هيتَاًذ تاػث واًاليضُ ؿذى تؼتشًيض ؿذُ تاؿذ.
 -1-4سونذ تغييشات اختالف فشاسدوسشتستشها

دس ؿىل( )7همايؼِ افضايؾ اختالف فـاس تيي تؼتش  Cتاتؼتشّاي  A,Bساًـاى هي دّذّ ،وٌغَس وِ دسؿىل هـاّذُ هي ؿَد
سًٍذ افضايؾ اختالف فـاس دس تؼتشً Cؼثت تِ دٍ تؼتش ديگش دسعَل صهاًي هـخق واهال ًواياى اػت.

H
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شکل()3نموداسمقایسه اختالف فشاستستشهایA.BوC

 -1-2-4اثش پاساهتشفشاس وسودي ته واحذ

av
ap

 -2-4تناسة افضايش اختالف فشاس تستشها تا پاساهتشهاي هوثش

ؿىل( )4سًٍذ تغييشات اختالف فـاس تؼتش  Cسا تشاػاع تغييشات فـاس ٍسٍدي تِ ٍاحذ ًوضدايي ًـاى هيذّذ .فـاس ٍسٍدي
ٍاحذًوضدايي دسصهاى ؿاسطاٍليِ  65.6تاستَدُ اػت وِ تا افضايؾ فـاس ٍسٍدي تِ همذاس  ، 67.05تِ ًظش هيشػذ ايي افضايؾ
فـاس تاحذي تش سٍيا فضايؾ ؿية تغييشات اختالف فـاسدٍ ػشتؼتشتاثيشداؿتِ اػت ٍّواًغَسوِ هيذاًين خزب دسفـاستاالتش
تْتش اًدام هيـَدٍ تؼتشُ اآب تيـتشي خزب هي وٌٌذ.

H

7

www.ChConf.ir

The International Conference on New Research in Chemistry and Chemical engineering

s.
co
m

شکل( )4نموداسا اثشپاسمتش فشاستشوی تستش C

 -5تشسسي چنذ عاهل ديگش تشعولكشد غشتالهاي هولكولي
 -1-5تاثيشتنش فشاسي هنگام تعويض تستشها

تاتَخِ تِ پاػي ٍلَّاي ٍسٍدي ٍ خشٍخي تؼتشّا تيـتش ٍلَّا تا ؿيشّاي ايضٍلِ وٌٌذُ تؼتِ هيـًَذ ٍ صهاى دسػشٍيغ

av
ap

آٍسدى تؼتش هيثايؼت اتتذا ٍلَ ّاي ايضٍلِ تاصؿًَذ ٍ ػپغ ٍلَّا تاص ؿًَذوِ اگش دس تاص وشدى ؿيشّاي ايضٍلِ وٌٌذُ تاخيشي
تِ ٍخَدآيذ آًگاُ تواهي فلَ دسهذت صهاى وَتاّي اص يه تؼتش ػثَس خَاّذوشد وِ تاػث تٌؾ فـاسي ٍخشياى تا ػشػت تاال دس
تؼتشخَاّذ ؿذوِ تاسّا ايي اتفاق دس عَل فشايٌذ سخ خَاّذ داد..

 -2-5تاثيشپاساهتشدهايي هشحله احياي تستشها:
ؿىل ( )5صيش دهاي خشٍخي اصتؼتش Aسادسصهاى احيا اص صهاى ساُ اًذاصي تؼتش تاوٌَى ًـاى هيذّذّ .واًغَس وِ هيذاًين
تشاي تؼتشّاي  B,Cدهاي خشٍخي اص تؼتشّا تغييشخاكي ًذاؿتِ اًذ ٍلي تشاي تؼتش  Aدهاي خشٍخي اص تؼتش دس صهاى گشم
وشدى دستيـتشيي همذاسخَد حذاوثش ٍ 209Cدسووتشيي همذاستشاتش 205Cتَدُ اػت..هشاخؼِ تِ ؿىل(ً )15ـاى هيذّذوِ

H

ايي ػاهل ؿايذ تشهيضاى افضايؾ ؿية اختالف فـاسدٍ ػشتؼتش Cتاثيشگزاس تَدُ اػت .تِ دليل ايٌىِ صهاى ؿشٍع تٌذ ؿذى
ؿية اختالف فـاس تا واّؾ دهاي خشٍخي اصتؼتش  Aتمشيثا ّوپَؿاًي داسد.دليل تَخيْيا يي هؼالِ هيتَاًذ تِ ايٌلَست
تاؿذوِ صهاًي وْة ػتش Aدسحالت احيا هيثاؿذ احياي تؼتش تِ خَتي ٍواهل اًدام ًـَد ٍهَخة تشٍص پذيذُ ّاي هثل
سفالوغ ٍاؿثاع ؿذى ػشيغ ،چٌليٌگ ٍحتي پَدسؿذى غشتال ّاي هَلىَلي ٍ  ...ؿذُ تاؿذوِ دسايٌحالت خَسان گاصاصهؼيش
يىِ اختالف فـاسووتشاػت ػثَسهيىٌذ ٍدسًْايت تِ دليل صياد تَدى فلَي خشياى ػثَسي اص تؼتش Cهيضاى اختالف فـاسًيض
صيادتش خَاّذتَد .
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شکل( )11نموداساثشپاسامتشدمایی دسمشحله احیای تستشA
 -6نتيجه گيشي وپيشنهادات

H

 -1-6نتايج آصهايشات:

تشسػي ٍهـاّذات ػيٌي ؿىل ظاّشي غشتال ّاي هَلىَلي تؼذ اص اًدام اصهايـات ًـاى هي دّذ وِ ؿىؼت ٍتخشية هىاًيىي
ٍاسدُ تِ غشتال ّاي هَلىَلي عثك خذاٍل هشتَعِ ًاچيضٍ لاتل كشف ًظش وشدى هي تاؿذّ ،وچٌيي تغييشات خاكي تشسٍي
پشٍػْاي ػغحي غشتال ّا هـاّذُ ًگشديذ.
تٌاتشايي ػوال هي تَاى ًتيدِ گشفت وِ ايي هَاد ؿيويايي دس تاصُ صهاًي ياد ؿذُ ،ػاهل تخشية يا حذالل ػاهل پَدسؿذى
غشتال ّاي هَلىَلي دس ٍاحذ ًن صدايي پااليـگاُ گاص ًثَدُ اػت .تا تَخِ تِ ًتايح وؼة ؿذُ ٍ هـاّذات فَق ايي ًتيدِ
حاكل هيـَ دوِ غشتال ّاي هَلىَلي تِ ػلت يىي يا هدوَػي اصداليل صيشخشد ؿذُ اًذ:
9
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 .1ػذم احياي هٌاػة وِ هيتَاًذ تِ ػلت ايشاد دسًوَداساحيا تاؿذ.
 .5ػذم احياي هٌاػة تِ ػلت پاػي ٍلَّا
 .3پذيذُ سفالوغ دساثشاحياي ًاهٌاػة تؼتش.
ًَ .4ػاى دسدهاي خشٍخي وَسُ تِ تؼتش.
ٍ .5سٍد رسات آب هايغ تِ تؼتشدساثش ػولىشد پاييي خذا وٌٌذُ لثل اصتؼتشّا.

s.
co
m

ٍ .6سٍد آب تيـتشاصحذ تِ ػلت دهاي تاالي گاصتِ تؼتش.
ٍ .7سٍد ػَلفيذ ّيذسٍطى تيـتشاص عشاحي تِ تؼتش.

ٍ .8سٍد ًاخاللي ّايي هاًٌذ اهيي ٍهًََ اتيلي گاليىَل تِ تؼتش
ٍ .9سٍد ّيذسٍوشتي هايغ تِ تؼتش
 . 12تٌؾ دهايي تِ تؼتش.

 . 11تٌؾ فـاستِ تؼتش (ػثَسصياد گاصاصيه تؼتش).

 -2-6پيشنهادات جهت سفع هشكل تستش: C

av
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 .15پاييي تَدى اػتحىام تشخَسدي غشتال ّاي هَلىَلي

 .1اصآًدايي وِ دليل اكلي هـىل تَخَد آهذُ تشسٍي تؼتشٍ، Cخَد رسات خشدؿذُ تِ ّوشاُ خاوِ فـشدُ ؿذُ
هَلىَالسػيَ تَدُ اػت وِ تِ دليل ًذاؿتي صهاى وافي تشاي ػوليات ػشًذ ٍخان صدايي اصآًْا دسعَل تؼويشات
اػاػي تَخَدآهذُ اػت لزاپيـٌْاد هيگشدد چٌاًچِ ًياص تِ تخليِ ٍؿاسط هدذد تؼتشّا تاؿذ ػشًذ ٍ غثاسصدايي غشتال
ّاي هَلىَلي تِ عَسواهل دستشًاهِ تؼويشات اػاػي گٌداًذُ ؿَد.

 .5پيـٌْاد هيگشدد ًـاًگشّاي اختالف فـاستؼتشّا تِ كَست دٍسّاي تَػظ اتضاسدليك تِ لحاػ اعويٌاى اصػولىشد

H

كحيح آًْاچه ٍواليثشُ گشدًذ.

 .3پيـثيٌي يه هؼيشًيتشٍطى خـه ًٍوضدايي ؿذُ تشاي ػوليات دي داػتيٌگ تشاي واتاليؼت ؿاسطؿذُ تِ هٌظَس
خاسج ػاختي خان ّوشاُ هَلىَالسػيَّاي داخل تؼتشّا ضشٍست داسد .اصآًدايي وِ دسايي پااليـگاُ هؼيشية
ساياًدام آى ديذُ ًـذُ ٍتِ دليل ٍخَد رسات خان ٍغثاسدستؼتشتؼذاصتؼويشات اػاػي تِ ًاچاس اصگاصفشايٌذي اػتفادُ
ؿذُ اػت لزا دسكَست ٍخَد سعَتت تيؾ اصحذ دسگاص فشايٌذي هيتَاًؼت يىي اصداليل ػوذُ چؼثيذى خاوِ ّا تِ
ّن تاؿذ.
 .4تْيٌِ ػاصي ػيىل احياي تؼتشّاخْت احياي هٌاػة تؼتشّاٍدسًْايت خلَگيشي اصپذيذُ سفالوغ ٍكذهات ّيذسٍ
تشهال هَسد تشسػي لشاسگيشد وِ اص اّويت خاكي تشخَسداس اػت.

11

www.ChConf.ir

The International Conference on New Research in Chemistry and Chemical engineering

 .5دسعَل تؼويشات اػاػي پااليـگاُ ًوًَِ گيشي اصهَلىَالسػيَّاي تواهي تؼتشّا اًدام ؿَد ٍ آصهايـات الصم دس
خلَف ويفيت خزتَ) (crush strengthاػتحىام تشخَسد خارتْا كَست پزيشد.
 .6ثاتت ًگْذاؿتي ؿشايظ دهايي گاص هشعَب ٍسٍدي تِ تؼتشّاٍخلَگيشي اص خشٍج اص تاال ( (Carry overآتْاي آصاد
تِ داخل تؼتشاص ػوت دسام خذاوٌٌذُ تِ هٌظَسخلَگيشي اصٍسٍد سعَتت تيـتشاصظشفيت خزب هَلىَالسػيَّا تِ
تؼتش ..
 .7اػتفادُ اصيه هؾ ػايضسيضتش تشسٍي واتشيح فيلتشّاي ٍاحذًوضدايي خْت خلَگيشي اصهتاثشؿذى ٍاحذپاييي دػتي
دسكَست تىشاسهـىل تشسٍي خارتْاٍپَدسؿذى آًْا.
 .8فشاّن وشدى ؿشايظ ػولياتي تشاي خلَگيشي اص ٍسٍد احتوالي آاليٌذُ ّايي ًظيشػَلفيت ّيذسٍطىّ ،يذسٍوشتي ّاي
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هايغ ،هتيل دي اتاًَل اهيي ٍهًََاتيلي گاليىَل ٍ  ...تِ تؼتشً،ظيشتٌظين ػت پَيٌت لَل دسام لثل اص تؼتشّا
ٍواليثشُ وشدى هٌظن تشاًؼويتشّاي ًـاى دٌّذُ هيضاى هيؼاًات دسٍى تؼتش.
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