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حذف یون سولفید از محلول هيدروکسيد سديم
بهروش ازنزنی -جذب سطحی
جمشید بهین
دانشکده نفت و پتروشیمی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
تاريخ دريافت96/11/28 :

تاريخ پذيرش97/4/22 :

چكيده
بازیافــت محلــول قلیایــی هیدروکســید ســدیم مصرفــی در جــذب ســولفید هیــدروژن از گاز ارســالی بــه مشــعل از جملــه عوامــل
بازدارنــده در اســتفاده از ایــن جــاذب قــوی در صنایــع نفــت و گاز بهشــمار م ـیرود ،زیــرا در فرآینــد جــذب ،ســولفید ســدیم در یــک
واکنــش بازگشــتناپذير بیــن ســولفید هیــدروژن و محلــول هیدروکســید ســدیم تولیــد میشــود .در تحقیــق پیــشرو ،از فرآینــد
ترکیبــی دو مرحل ـهای (در  pHثابــت) شــامل اکسیداســیون بــا گاز ازن بــه منظــور تبدیــل یــون گوگــرد (ســولفید) بــه یــون ســولفات
و جــذب ســطحی بــا زئولیــت طبیعــی (کلینوپتیلولیــت) بــرای جداســازی یــون ســولفات از محلــول و بازیابــی هیدروکســید ســدیم
مصرفــی اســتفاده گردیــد .بــرای ایــن منظــور ،محلــول قلیایــی ســولفید ســدیم در هیدروکســید ســدیم تهیــه و تاثیــر ســه متغیــر زمــان
ازنزنــی ،حجــم آب اکســیژنه و غلظــت اولیــه ســولفید ســدیم در ســه ســطح بــر بــازده تبدیــل یــون ســولفید بــه ســولفات بررســی
شــد .آزمایشهــای اکسیداســیون مطابــق الگــوی پیشــنهادی در نرمافــزار  Design Expertانجــام و شــرایط بهینــه بــهروش ســطح
پاســخ تعییــن گردیــد .در شــرایط بهینــه (حداکثــر ســطح متغیرهــا) مقــدار بازدهــی تبدیــل معــادل  %72/11بهدســت آمــد .در مرحلــه
بعــدی آزمایشهــا و بــرای حــذف یــون ســولفات تولیــد شــده در مرحلــه اکسیداســیون ،از عملیــات جــذب ســطحی ب ـرروی زئولیــت
طبیعــی و اصــاح شــده بــا کلریــد باریــم اســتفاده شــد .باالتریــن بــازده جــذب یــون ســولفات ( )%91بــرروی زئولیــت اصــاح شــده و
در بیشــترین ســطح مقــدار زئولیــت مصرفــی حاصــل گردیــد .فرآینــد ترکیبــی اکسیداســیون -جــذب ســطحی بــا بــازده حــذف یــون
ســولفید بــه مقــدار  %65/7و بــدون کاهــش قابــل توجــه قلیایــت محلــول ،میتوانــد بهعنــوان گزینـهاي قابــل بررســی جهــت جایگزینــی
هیدروکســید ســدیم بهجــای اتانــول آمینهــا در صنایــع نفــت و گاز معرفــی شــود.
كلمات كليدي :گاز مشعل ،سولفید هیدروژن ،ازنزنی ،جذب سطحی ،زئولیت کلینوپتیلولیت

مقدمه

تغییــرات فشــار گازهــای همــراه نفــت خــام در جریــان
اســتخراج آن در میادیــن نفتــی و نیــز پاالیــش آن در

صنایــع باالدســتی از نقطــه نظــر فنــی و ایمنــی بســیار
*مسؤول مكاتبات
Behin@razi.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)Doi: 10.22078/pr.2018.3292.2520( :

مــورد توجــه اســت .بــه منظــور جلوگیــری از خطــرات
احتمالــی ماننــد اشــتعال و انفجــار ،جریانــات گازی بــه
مشــعل (فلــر) هدایــت و در آن جــا ســوزانده میشــوند.

ســوزاندن نــه تنهــا منشــأ مشــکالت زیســتمحیطی و
تولیــد گازهــای گلخان ـهای از جملــه دی اکســید کربــن،

اکســیدهای گوگــرد و اکســیدهای نیتــروژن اســت ،بلکــه
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یکــی از منابــع اتــاف انــرژی در صنایــع نفــت و گاز

زیــر امکانپذیــر اســت [:]7

فراوانــی بــه کشــورهای تولیدکننــده و صادرکننــده نفــت

در دمــا و فشــار اتمســفری بــوده و در شــدت جریــان

بهشــمار میآیــد و منجــر بــه تحمیــل هزینههــای
میشــود .درســالیان اخیــر ،اصــاح و بهینهســازی
عملکــرد ایــن بخــش ،بــا توجــه بــه حجــم زیــاد گازهــای

ســوزانده شــده ،از اهمیــت بســزایی برخــوردار بــوده و
مــورد توجــه شــایانی قــرار گرفتــه اســت [ .]1تاکنــون

روشهــای گوناگونــی جهــت کاهــش حجــم و نیــز بازیابــی
ایــن گاز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه میتــوان

بــه مــواردی ماننــد تزریــق دوبــاره بــه درون میدانهــای

نفتــی و گازی ،تبدیــل گاز بــه مایــع ( LPGو  ،)LNGتولید
مــواد پتروشــیمی ،تصفیــه و اســتفاده بهعنــوان ســوخت
در تولیــد بخــار آب اشــاره نمــود [.]2

ســولفید هیــدروژن ( )H2Sیــک گاز اســیدی ،خورنــده،

ســمی و یکــی از مهمتریــن آالیندههــای موجــود در

گاز مشــعل بهشــمار میآیــد .امــکان اســتفاده مجــدد
از گاز مشــعل هنگامــی میســر خواهــد بــود کــه ایــن
ترکیــب بــه درســتی از جریــان گاز جــدا گــردد [ .]3در

فرآیندهــای شیرینســازی گاز طبیعــی (تــرش) معمــوالً
از آمینهــا [ ]4و حاللهــای ترکیبــی (ماننــد ســولفینول

يــا فلکســورب) بــرای ایــن منظوراســتفاده میشــود.

هیدروکســید ســدیم یکــی از ارزانتریــن بازهــای غیرآلــی
موجــود در صنایــع وابســته بــه نفــت اســت و در مقایســه

بــا دیگــر مــواد شــیمیایی ماننــد آمینهــا ایمنــی بیشــتر
و بازدهــی جــذب بســیار باالتــری دارد .هیدروکســید
ســدیم در صورتیکــه بــه درســتی احیــاء و بازیابــی شــود،

هیچگونــه پسمانــد مضــر و خطرناکــی در محیــط زیســت
طبیعــی بهجــای نخواهــد گذاشــت [ .]5هنگامیکــه گاز
اســیدی شــامل ســولفید هیــدروژن ،مرکاپتانهــا و ســایر

ترکیبــات گوگــردی بــا هیدروکســید ســدیم واکنــش
میدهــد ،پسمانــدی قلیایــی بــا

pH

بیــش از  12و

بــا نــام "کاســتیک مصرفــی" مطابــق واکنشهــای زیــر
تولیــد میکنــد [ 6و :]7

()1
CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO 2 + H 2 O
()2
بازیابــی (اصــاح) ایــن پسمانــد بهروشهــای مختلــف
H 2S + 2NaOH → Na 2S + H 2 O

 روش بیولوژیکــی کــه روشــی ایمــن و مقــرون بــه صرفــهحجمــی کــم پسمانــد مناســب اســت .در ایــن روش

یــون ســولفید در شــرایط هــوازی یــا بیهــوازی ،بســته

بــه نــوع باکتــری ،بــه گوگــرد عنصــری و یــا یون ســولفات
تبدیــل میشــود .ایــن روش بــه تغییــرات  pHو غلظــت

نمکهــای محلــول حســاس اســت [ 8و .]9

 روش غشــایی (الکترودیالیــز و الکترودیونیــز) کــه درآنیــون ســولفید موجــود در جریــان پسمانــد ابتــدا در یــک

فرآینــد مناســب ماننــد ســراکس ( )Seroxو مطابــق واکنش

زیــر بــه یــون بیضــرری ماننــد ســولفات تبدیــل و ســپس
وارد مــدول غشــایی خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
یــون ســولفید باعــث خوردگــی و تجزیــه غشــاهای تبــادل

کاتیونــی و آنیونــی خواهــد شــد [:]14-10

3Na 2S + 4O 2 + H 2 O → Na 2SO 4 + Na 2S2 O 2 + 2NaOH

()3

 -روش اکسیداســیون بــا هوا کــه در آن اکســیژن مولکولی

بــا یــون ســولفید واکنــش و آن را بــه یــون تیوســولفات،
ســولفیت و یــا ســولفات تبدیــل میکنــد .ایــن فرآینــد در

دماهــای بــاال ( 120تــا  )320 °Cو فشــارهای بــاال ( 8تــا

 )210 atmانجــام میگیــرد [.]15

 -روش اکســایش شــیمیایی که در آن از یک اکســیدکننده

ماننــد هیپوکلریــت ســدیم ،پرمنگنــات پتاســیم ،کلــر
و یــا یــون آهــن بــه منظــور اکســایش اجــزاء گوگــردی

موجــود در پسمانــد اســتفاده [ ]16و ســپس بــا روش

ترســیب شــیمیایی [ ،]17الکتروکواگوالســیون [،]18

کریستالیزاســیون [ ]19و یــا جــذب ســطحی [ ]20یــون
ســولفات را از محلــول جــدا میکننــد.

هاریــز و همــکاران [ ]21بــازده حــذف یــون ســولفید را بــا
روش الکتروکوگوالســیون بــه بیــش از  %80رســاندند .برای

ایــن منظــور ،کاهــش میــزان  pHمحلــول هیدروکســید
ســدیم بــه حــدود ( 9بــا اســتفاده از یــک اســید) جهــت

دس ـتیابی بــه بــازده مربوطــه ضــروری اســت .هــاواری و

همــکاران [ ]7ســه روش خنثیســازی ،روش اکســایش
کالســیک بــا آب اکســیژنه بههمــراه خنثیســازی و
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روش اکســایش پیشــرفته بــا واکنشــگر فنتــون همــراه

یــون ســولفات اســتفاده شــده اســت [.]32

حــذف ســولفید در روش اول  %99در  pHمعــادل 1/5

بــا ازن بــه منظورتبدیــل یــون ســولفید بــه ســولفات

بــا خنثیســازی را بــا هــم مقایســه نمودنــد .بــازده

و حــذف کامــل یــون ســولفید در  pHمعــادل  2/5در
روش دوم و ســوم مشــاهده شــد .در مطالعــه ایشــان نیــز

نیــاز بــه کاهــش  pHبــا اســتفاده از یــک اســید ،ماننــد
اســید ســولفوریک ضــروری اســت کــه نــه تنهــا باعــث

غیراقتصــادی شــدن فرآینــد میشــود بلکــه باعــث
ســلب قابلیــت اســتفاده مجــدد هیدروکســید ســدیم
(بــه دلیــل افــت قلیائیــت) نیــز خواهــد شــد .عالوهبــر

مشــکالت فــوق ،کاهــش  pHدر حیــن خنثیســازی باعــث

در پژوهــش حاضــر از روش اکسیداســیون پیشــرفته
اســتفاده و ســپس جــذب ســطحی یــون ســولفات بــر

روی زئولیــت طبیعــی کلینوپتیلولیــت بررســی میشــود.
فرآینــد ترکیبــی مربوطــه در یــک  pHتقریبـاً ثابــت انجــام
میگیــرد .رادیــکال بســیار فعــال هیدروکســیل تولیــد
شــده در روش اکســایش شــیمیایی پیشــرفته نقش مهمی
در تبدیــل یــون ســولفید بــه ســولفات بــازی میکنــد.

مواد و روشها

آزاد شــدن گاز ســولفید هیــدروژن میشــود [ ]22کــه

آزمایشهــا در دو مرحلــه اکسیداســیون بــا ازن و جــذب

از میــان روشهــای متــداول حــذف یــون ســولفات ،جــذب

ازنزنــی نیــز بــرروی محلــول مــدل شــامل ســولفید

فرآینــدی نامطلــوب تلقــی میگــردد.

ســطحی بهدلیــل ســرعت و گزینشپذیــری بــاال ،زمــان
مانــد کوتــاه ،مخــارج بهرهبــرداری کــم و عــدم نیــاز بــه

تصفیــه نهایــی پســآب و دفــع لجــن باقیمانــده بیــش

از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت [ .]17یــون
ســولفات را بــا کربــن فعــال [ ،]23اکســید فلــزی آبــی

[ ،]24گامــا -آلومینــا [ ]25و کیتیــن [ ]26میتــوان
جــذب نمــود .بــا ايــن حــال ،توســعه انــواع جدیــدی از
جاذبهــای ارزان قیمــت ماننــد کلینوپتیلولیــت ضــروری

بــه نظــر میآیــد .از میــان جاذبهــای موجــود ،زئولیــت

طبیعــی بهدلیــل فراوانــی و قیمــت مناســب میتوانــد
جایگزیــن مناســبی بــرای جــذب یــون ســولفات باشــد

[ .]27-30زئولیتهــا مــواد معدنــی طبیعــی و دســتهای
از آلومینوســیلیکاتهاي متخلخــل بــا بــار منفیانــد کــه
ظرفیــت تبــادل کاتیونــی بــاال و مســاحت ســطح زیــاد

دارنــد .وجــود بــار منفــی در ســاختار زئولیت باعــث کاهش

جــذب آنیونهــا و مــواد آلــی میشــود ،بنابرایــن بهبــود

ویژگیهــای ســطحی زئولیــت امــری اجتنابناپذیــر
اســت .اخیــرا ً از زئولیتهــای اصــاح شــده بــا فلــزات ســه
ظرفیتــی ماننــد  Fe+3 ،Le+3و  Al+3يــا دو ظرفیتــی ماننــد

 Ca+2 ،Mg+2و  Ba+2بــرای حــذف یــون فلورایــد [ ]31و از

زئولیــت اصــاح شــده بــا یــون  Ba+2نیــز بــرای حــذف

ســطحی بــرروی زئولیــت صــورت گرفــت .آزمایشهــای

ســدیم در هیدروکســید ســدیم بــا  pHحــدود  12انجــام

گرديــد .ســولفید ســدیم (شــرکت آذر شــیمی) بــا خلــوص

 ،%60هیدروکســید ســدیم (شــرکت پــارس شــیمی)
بهصــورت پــرک بــا خلــوص  %98و آب اکســیژنه %30

(شــرکت مــرک آلمــان) تهیــه شــدند .در آزمایشهــای

جــذب نیــز از زئولیــت طبیعــی کلینوپتیلولیــت (نگیــن
پــودر ســمنان) اســتفاده شــد .از دســتگاه گریــز از مرکــز

هیتــش مــدل

Universal 320R

ســاخت آلمــان بــه

منظــور صــاف نمــودن محلولهــای مــورد آزمایــش و
بــرای اندازهگیــری غلظــت یــون ســولفات در محلــول
از دســتگاه اســپکتروفتومتر  UV-VISمــدل

Hanon i3

ســاخت کشــور چیــن اســتفاده شــد.
آزمایشهای ازنزنی

آزمایشهــای ازنزنــی درفــاز مایــع و در یــک راکتــور

ســتونی حبابــی اســتوانهای شــکل بــه قطــر  5 cmو بــه

حجــم  1/5 Lاز جنــس شیشــه پیرکــس انجــام شــد .گاز

ازن از هــوای محیــط و بهوســیله ژنراتــور ازن مــدل

Arda

(فرانســه) تولیــد و پــس از اندازهگیــری شــدت جریــان

حجمــی و غلظــت ازن از طریــق یــک توزیعکننــده گاز
بــه راکتــور تزریــق گرديــد .شــکل  1شــمایی از تجهیــزات
مــورد اســتفاده در آزمايشهــای ازنزنــی را نشــان میهــد.
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شکل  1شمای تجهیزات آزمایشهای مربوط به ازنزنی

بــرای هــر نمونــه آزمایــش ،ابتــدا محلــول یــک لیتــری

حجــم آب اکســیژنه و غلظــت ســولفید ســدیم بهعنــوان

ســپس مقادیــرالزم از ســولفید ســدیم و آب اکســیژنه بــه

بهعنــوان متغیــر وابســته (خروجــی نرمافــزار) در نظــر

شــامل هیدروکســید ســدیم بــا غلظــت  0/003 Mتهیــه و
آن اضافــه شــد .مقادیــر کــم آب اکســیژنه بــرای افزایــش

قــدرت اکســیدکنندگی ازن و تولیــد رادیکالهــای فعــال

هیدروکســیل ضــروری اســت .محلولهــای تهیــه شــده
(بســته بــه مقــدار ســولفید ســدیم و آب اکســیژنه)

متغیرهــای مســتقل (ورودی نرمافــزار) و بــازده تبدیــل
گرفتــه شــدند .محــدوده و ســطح متغیرهــای مســتقل (3
ســطح) در جــدول  1ارائــه شــده اســت.

جدول  1محدوده و سطوح متغيرهاي مورد آزمايش

دارای  pHبیــن  12/1تــا  12/2بودنــد .گاز ازن بــا شــدت

متغير مستقل

واحد

انتهــای زیریــن راکتــور تزریــق و در فواصــل زمانــی

زمان ازنزنی

min

جریــان ثابــت  10 cm3/sو غلظــت ثابــت  21 mg/Lبــه
معیــن از محلــول نمونهگیــری و مقــدار یــون ســولفات
اندازهگیــری شــد .بــازده ( )ηتبدیــل یــا اکســایش یــون
ســولفید بــه ســولفات یــا بهعبارتــی میــزان حــذف یــون

ســولفید مطابــق رابطــه زیــر محاســبه گردیــد.
()4

Ct /Co tا η)%(= 1 -

حجم آب اکسیژنه
غلظت سولفید سدیم

cc
M

سطح و محدوده
-1

0

+1

30

45

60

0

2/5

5

0/01

0/02

0/03

نرمافــزار اســتفاده شــده تعــداد  17آزمایــش براســاس
ســه متغیــر ورودی و هــر یــک در ســه ســطح را پیشــنهاد

در ایــن رابطــه Co ،و  Ctبه ترتيــب غلظت اولیه و نهایی یون

داد .آزمایــش مربــوط بــه نقطــه مرکــزی  3مرتبــه تکــرار

غلظــت اولیــه یــون ســولفید و یــون ســولفات تولیــدي

دو بــار تکــرار و میانگیــن بــازده انتخــاب و نتایــج

ســولفید در محلــول اســت کــه غلظــت نهایــی از اختــاف

بــا فــرض اینکــه اکسیداســیون ســولفید فقــط منجــر بــه
تولیــد یــون ســولفات میشــود بهدســت میآیــد .بــه

منظــور شناســایی و تحلیــل اثــرات متغیرهــای ورودی

بــر خروجــی بــا کمتریــن تعــداد آزمایــش ،از طراحــی
آزمایــش در نرمافــزار

Design Expert

(نســخه )7.0.0

اســتفاده شــد .همچنیــن شــرایط بهینــه تبدیــل از روش

ســطح پاســخ ( )RSMبــر پايــه طراحــی مرکــب مرکــزی

( )CCDبهدســت آمــد .در هــر آزمایــش زمــان ازنزنــی،

و بــه منظــور کاهــش خطــای آزمایشــگاهی ،هــر آزمایــش
آن در جــدول  2ثبــت گردیــد .مــدل درجــه دوم نیــز

بــرای تحلیــل ارتبــاط بیــن متغیــر خروجــی (پاســخ)

و متغیرهــای ورودی انتخــاب گردیــد .پــس از تعییــن
شــرایط بهینــه آزمایشــگاهی در حداکثــر نمــودن بــازده
تبدیــل یــون ســولفید بــه ســولفات ،نمونـهای بــا باالتریــن

میــزان تبدیــل بــرای آزمایشهــای جــذب ســطحی
انتخــاب شــد.

حذف یون سولفید از ...
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جدول  2طراحی مرکب مرکزی برای سه متغیر مورد آزمایش بر حسب واحدهای کد نشده
شماره آزمایش

زمان ازنزنی ()min

حجم آب اکسیژنه ()cc

غلظت سولفید سدیم ( )Mبازده تبدیل یون سولفید به سولفات ()%

A-t

B-VH O

[C-[Na2S

اندازهگیری شده

محاسبه شده

1

60

0

0/03

55/1

55/39

2

45

5

0/02

47/1

48/23

3

30

5

0/01

25/7

26/35

4

45

2/5

0/02

39/2

41/19

5

30

0

0/01

14

12/27

6

45

2/5

0/03

42/5

43/40

7

60

0

0/01

50/3

51/61

8

60

2/5

0/02

61/9

60/86

9

30

0

0/03

18/5

16/69

10

45

2/5

0/01

37/6

38/98

11

30

2/5

0/02

23/2

21/52

12

45

2/5

0/02

38/3

41/19

13

30

5

0/03

30/1

30/77

14

45

0

0/02

35/5

34/15

15

60

5

0/03

72/2

72/11

16

60

5

0/01

68/7

65/69

17

45

2/5

0/02

40/4

41/19

2 2

آب مقطــر ،در  100°Cو بهمــدت  24 hخشــک گردیــد.

آزمایشهای جذب سطحی

آزمایشهــای جــذب بــرروی نمونــه بهینــه در
آزمایشهــای ازنزنــی و بــا دو زئولیــت طبیعــی و

در نتیجــه ،کاتیــون  Na+بــا  Ba+2جایگزیــن و زئولیــت
اصــاح شــده دو ظرفیتــی شــکل گرفــت.

زئولیــت اصــاح شــده صــورت گرفــت .جهــت اصــاح

در هــر آزمایــش جــذب ،مقــدار الزم از زئولیــت (بیــن 1

ابتــدا مقــدار  10 gکلینوپتیلولیــت را بــه  100 mlمحلــول

از آزمایــش مرحلــه قبــل (ازنزنــی) افــزوده شــد .مخلــوط

یــک همــزن مغناطیســی (ســرعت  )50 rpmهمــزده شــد.

ســرعت  50 rpmهــمزده و ســپس بهمــدت  24 hبــرای

مقطــر شســته و در دمــای  100°Cبهمــدت  24 hخشــک

شــد .در انتهــا ،نمونــه بــا دســتگاه گریــز از مرکــز صــاف

آنیونهــای کلــر باقیمانــده ضــروری اســت .ســپس 5 g

بــازده حــذف (جــذب) و ظرفیــت جــذب بهترتیــب از

افــزوده و بهمــدت  24 hهمــزده شــد .مخلــوط حاصــل

()5

زئولیــت طبیعــی و تعویــض کاتیونهــای آن بــا ســدیم،

الــی  8گــرم) بــه  100 mLمحلــول بهینــه بهدســت آمــده

افــزوده و بهمــدت  24 hبــا بهکارگیــری

بهمــدت  2 hبــه کمــک یــک همــزن مغناطیســی بــا

سوسپانســیون حاصــل صــاف و جامــد دو بــار بــا آب

رســیدن بــه تعــادل کامــل در ظــرف دربســته نگهــداری

گردیــد .شستشــوی جامــد بــه منظــور حــذف کامــل

و غلظــت یــون ســولفات در آن اندازهگیــری شــد [.]30

1M

NaCl

از زئولیــت مربوطــه بــه  50 mLمحلــول 0/5 M

BaCl2

صــاف و جامــد مربوطــه پــس از شستشــو بــا مقــدار کافــی

روابــط  4و  5محاســبه شــد.

) ( Co − C t )( V / W

=
q

شماره  ،102آذر و دی 1397

92

در ایــن رابطــه  qظرفیــت جــذب برحســب  mg/gجــاذب،

(بیشتــر از  )5نشــانه تأثیرگــذاری بیشــترآن متغیــر

برحســب  Co ،gو  Ctبهترتیــب غلظــت اولیــه و نهایــی

متغیرهــای زمــان ازنزنــی ( ،)Aحجــم آب اکســیژنه

 Vحجــم محلــول برحســب  W ،Lوزن خشــک جــاذب

یــون ســولفات برحســب  mg/Lاســت.

اســت .بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  3و مقادیــر  pو ،F

( ،)Bغلظــت ســولفید ســدیم ( ،)Cاثــر تداخلــی زمــان

ازنزنــی و حجــم آب اکســیژنه ( )ABوتــوان دوم زمــان
ازنزنــی

ارائه نتایج و تحلیل یافتهها

()A2

بهترتیــب موثرتريــن عوامــل هســتند.

همچنیــن مقــدار بــزرگ  pدر گزینــه فقــدان بــرازش و

تحلیل نتایج با نرمافزار

مقادیــر اندازهگیــری شــده بــازده تبدیــل در آزمایشهــای

ازنزنــی مطابــق رابطــه  4تعییــن و بهعنــوان خروجــی
مــدل بــرای هرآزمایــش لحــاظ گردیــد (جــدول  .)2بــه

منظــور توصیــف اثــرات متغیرهــای مــورد بررســی در
آزمایــش ازنزنــی ،تحلیــل واریانــس انجــام و نتایــج در

جــدول  3ارائــه گردیــد .در ایــن تحلیــل از آزمونهــای
آمــاری و مقادیــر  Fو  pجهــت تشــخیص متغیرهــای مؤثــر

و غیرمؤثــر در فرآینــد ازنزنــی اســتفاده شــده اســت.
مقــدار  pنشــانگر اثــر متغیــر مــورد بررســی و کمتــر

بــودن آن ( )p≥ 0/05بــه معنــی تأثیرگــذاری بیشــتر آن

متغیــر اســت .در صورتیکــه متغیــر بــا مقــدار  Fنزدیــک

مقــدار ضریــب رگرســیون ( )R 2معــادل  0/987نشــانگر

بــرازش خــوب مــدل بــر دادههــای آزمایشــگاهی اســت.
مقــدار  R ad jمعــادل  0/985نشــانگر همبســتگی بــاالی
2

بیــن مقادیــر پاســخ واقعــی و پیشبینــی شــده اســت.
مــدل ارائــه شــده دقیــق ،معنـیدار و متغیرهــای مســتقل

انتخابــی مناســب در نظــر گرفتــه شــدهاند.

رابطــه پیشــنهادی (مــدل درجــه دوم) بــرای تعیــن بــازده
تبدیــل و پــس از حــذف متغیرهــای بیاثــر بهصــورت
واقعــی عبــارت اســت از:

+221[Na 2 S]+0.041t

)(6

2O2

η(%)=-8.851+0.456V H
VH O +0.008 t

2

2 2

بــه  ،1بیاثــر و هــر چــه ایــن مقــدار بزرگتــر باشــد
جدول  3تحلیل واریانس ( )ANOVAدر آزمایشهای ازنزنی
متغیر

مجموع مربعات

درجه آزادی

متوسط مربعات

مقدار F

مقدار p

مدل

4448/62

9

494/29

322/59

>0/0001

زمان ازنزنی ()A

3869/09

1

3869/09

2525/07

>0/0001

حجم آب اکسیژنه ()B

495/62

1

495/62

323/45

>0/0001

غلظت سولفید سدیم ()C

48/84

1

48/84

31/87

0/0008

A.B

18/60

1

18/60

12/14

0/0102

A.C

0/045

1

0/045

0/029

0/8688

B.C

0/24

1

0/24

0/16

0/7012

A2

9/47

1

9/47

6/18

0/0419

B2

1/06

1

1/06

0/69

0/4326

C2

1/03

1

1/03

0/67

0/4390

باقیمانده

10/73

7

1/53

-

-

فقدان برازش

8/51

5

1/70

1/53

0/44

خطای خالص

2/22

2

1/11

-

-

همبستگی کل

4459/35

16

-

-

-
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و بهصورت کد شده:
()7

+ا+ 2.21Cا + 7.04Bا19.67Aا= 40.09+ا(η)%
+ 1.88A2ا1.52A.B

شــکل مشــخص اســت ،نقــاط فاصلــه خیلــی کمــی بــا

خــط دارنــد کــه ایــن خــود نشــان از کفایــت مــدل دارد.
اثر متغیرها بر پاسخ

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از تحلیــل واریانــس و روابــط

شــکل  3اثــر تغییــر در هــر متغیــر را بــر بــازده تبدیــل

اهميــت عبارتانــد:

خــود قــرار دارنــد نشــان میدهــد .مقادیــر میانــی متغیرها

بهدســت آمــده ،تأثیــر متغيرهــاي ورودي بهترتيــب

هنگامیکــه دو متغیــر دیگــر ثابــت و در مقادیــر میانــی

غلظــت ســولفید ســدیم < حجــم آب اکســیژنه < زمــان

عبارتند از :زمان ازنزنی (، )45 minآباکسیژنه ()2/5 mL

ازنزنــی

و غلظــت ســولفید ســدیم ( .)0/02 Mبــا افزایــش زمــان

تحلیل نمودارها

ازن یــک اکســیدکننده قــوی اســت و میتوانــد هــم

هرچــه اختــاف مقادیــر پیشبینــی شــده مــدل بــا

کــرده و هــم بهصــورت غیرمســتقیم و بــا تولیــد رادیــکال

دقیقتــر اســت .نمــودار احتمــال پراکندگــی نرمــال

اکسیداســیون پیشــرفته در  pHبــاال) شــرکت کنــد [:]33

صحت مدل

دادههــای آزمایشــگاهی کمتــر باشــد ،مــدل ارائــه شــده
دادههــادر فضــای مــدل و بــرای متغیــر پاســخ در شــکل
 -2الــف نشــان داده شــده اســت .در ایــن نمــودار،

پراکندگــی خطــی خطــای مدلســازی را بــه خوبــی
میتــوان مشــاهده نمــود .در ایــن نمــودار هــر نقطــه

نشــانگر یــک آزمایــش و خــط راســت معیــاری بــرای
بررســی مــدل مناســب و میــزان تصادفــی بــودن دادههــای
آزمایشــگاهی اســت .کمتــر بــودن فاصلــه نقــاط بــا خــط،

نمایانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه مقادیــر باقیمانــده از

یــک تابــع نرمــال تبعیــت میکننــد .ایــن امــر تصادفــی

بــودن مقادیــر باقیمانــده را بــه اثبــات میرســاند و
نشــان از دقــت مــدل پیشــنهادی اســت .پراکندگــی

خطــی بــه معنــی توزیــع نرمــال خطاهــا در فضــای
ماتریــس طراحــی آزمایشهــا اســت ،لــذا احتمــال وجــود

خطــای تصادفــی وخطــای ترتیــب انجــام آزمایشهــا در
مدلســازی رفتــار متغیرهــا بــه حداقــل ممکــن رســیده

اســت .مقادیــر واقعــی و پیشبینــی شــده بــا مــدل در
شــکل  -2ب مقایســه شــدهاند .فاصلــه هــر چــه بیشــتر

نقــاط از خــط نیمســاز نشــانگر پیشبینــی ضعیفتــر
مــدل نســبت بــه دادههــای حاصــل از آزمایــش اســت.

پیــروی نقــاط از یــک الگــوی نامنظــم نشــانگر تصادفــی

بــودن مقادیــر باقیمانــده اســت .همینطــور کــه در

ازنزنــی بــازده تبدیــل افزایــش مییابــد (شــکل  -3الــف).

بهصــورت مولکولــی در واکنــش اکسیداســیون شــرکت

بســیار فعــال هیدروکســیل (مکانیســم غالــب در فرآینــد
()8

3O3 + OH − + H + → 2OH o + 4O 2

ازطرفــی ســرعت واکنــش اکسیداســیون در حضــور
رادیــکال هیدروکســیل  106تــا  109مرتبــه بیــش از
ســرعت واکنــش بــا مولکــول ازن اســت [ .]34بــا افزایــش
زمــان ازنزنــی مقــدار بیشــتری ازن بــه محلــول منتقــل
شــده و بــه دنبــال آن تولیــد رادیکالهــای هیدروکســیل

نیــز افزایــش مییابــد .ایــن امــر موجــب افزایــش
ســرعت واکنــش اکسیداســیون و در نتیجــه تبدیــل

بیشــتر یونهــای ســولفید بــه ســولفات (افزایــش بــازده)
میشــود .شــکل  -3ب تأثیــر افزایــش مقــدار آباکســیژنه

بــر بــازده تبدیــل را هنگامــی کــه دو متغیــر دیگــر ثابــت
و درمقــدار میانــی خــود قــرار دارنــد نشــان میدهــد.
مشــاهده میشــود کــه بــا افزایــش حجــم آباکســیژنه

میــزان تبدیــل افزایــش مییابــد .واکنــش ازن در حضــور
آباکســیژنه یکــی از روشهــای اکسیداســیون پیشــرفته

اســت کــه بــه فرآینــد پروکســون مشــهور اســت .ازن در

حضــور آباکســیژنه توانایــی تولیــد رادیکال هیدروکســیل
بســیار فعــال را دارد کــه ایــن مــاده بــه نوبــه خــود عامــل
اکســیدکننده قویتــری نســبت بــه ازن اســت:
()9

H 2O 2 + 2O3 → 3O 2 + 2OH o

شماره  ،102آذر و دی 1397
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الف

احتمال نرمال ()%

ب

58/25
43/50
28/75

مقادیر پیشبینی شده بازده

99
95
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
1

73/00

14/00
14/00 28/60 43/21 57/81 72/42
-1/80 -0/69 0/42 1/53 2/64
مقادير واقعي بازده
باقيمانده استيودنت شده دروني ()-
شکل  2بررسی صحت مدل درجه دوم .الف) منحنی توزیع نرمال باقیماندهها ،ب) مقایسه مقادیر واقعی و پیشبینی شده بازده
الف

73/0

28/75
30/00 37/50 45/00 52/50 60/00
زمان ()min

58/25

بازده ()%

43/5

ب

14/0

43/5
28/75
0/00 1/25 2/50 3/75 5/00
حجم آب اکسیژنه ()cc

ج

بازده ()%

58/25

73/0

14/0

73/0
43/5
28/75

بازده ()%

58/25

14/0

0/01 0/015 0/02 0/025 0/03
غلظت سولفید سدیم ()M
شکل  3اثر انفرادی متغیرها بر بازده تبدیل (زمان ازنزنی ،45 min :حجم آباکسیژنه 2/5 mL :و غلظت سولفید سدیم .)0/02 M :الف)
اثر زمان ازنزنی بر بازده تبدیل ،ب) اثر حجم آباکسیژنه بر بازده تبدیل ج) اثرغلظت سولفید سدیم بر بازده تبدیل

آباکســیژنه ماهیــت اســیدی داشــته و در محیط اســیدی

شــایانی میکنــد .بهيــن و همــکاران نیــز در حــذف رنــگ

بــا ازن واکنــش میدهــد ،امــا در محیــط قلیایــی و

پیشــرفته بــا  H2O2/O3بــه نتیجــه مشــابهای دســت

نیــز پایــدار میباشــد ،بنابرایــن در  pHپاییــن ،بــه کنــدی
حتــی در غلظتهــای کــم ،بــه یونهــای  HO2-تفکیــک
شــده کــه موجــب تجزیــه موثرتــر ازن بــه رادیکالهــای

از پســآب کارخانــه رنگســازی بــهروش اکسیداســیون
یافتنــد [.]35

اثر برهمکنشها

هیدروکســیل میشــود [ .]34آباکســیژنه در محیــط

برهمکنــش دو متغیــر ،تعیینکننــده اثــر همزمــان آن

ســولفات تبدیــل کــرده کــه خــود موجــب افزایــش میــزان

اســت .از نتایــج مربــوط بــه تحلیــل واریانــس مشــخص

S−2 + 4H 2O2 → SO4 − 2 + 4H 2O

تأثیــر همزمــان را در بــازده تبدیــل داشــتند .شــکل 4

قلیایــی طبــق واکنــش زیــر یونهــای ســولفید را بــه

دو متغیــر در مقایســه بــا یــک متغیــر مســتقل بــه تنهایــی

تبدیــل میشــود:

شــد کــه زمــان ازنزنــی و حجــم آب اکســیژنه بیشــترین

()10

بنابرایــن محیــط قلیایــی آزمایــش بــه تأثیــر هــر چــه
بیشــتر آب اکســیژنه در افزایــش بــازده تبدیــل کمــک

کانتورهــای مربــوط بــه برهمکنــش زمــان ازنزنــی و
حجــم آباکســیژنه ( )ABرا در حالــت دو بعــدی (شــکل
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 -4الــف) و ســه بعــدی (شــکل  -4ب) نشــان میدهــد.

کامــل اندازهگیــری و بــازده جــذب مطابــق رابطــه 4

 Bدر مقــدار بیشــینه خــود قــرار گیرنــد .بــا افزایــش

حــذف یونهــای ســولفات در هــر دو نــوع زئولیــت

بــرای رســیدن بــه بــازده تبدیــل بیشــتر ،بایســتی  Aو
همزمــان هــر دو متغیــر در شــرایط آزمایشــگاهی میــزان

محاســبه گردیــد .بــا افزایــش مقــدار جــاذب ،راندمــان

افزایــش مییابــد .افزایــش مقــدار جــاذب ،افزایــش ســطح

رادیکالهــای هیدروکســیل تولیــد شــده بیشــتر شــده کــه

قابــل دســترس (ســایتهای تبــادل) و افزایــش جــذب

بهینهسازی آزمایش ازنزنی

[ .]36همچنیــن میــزان جــذب یــون ســولفات در زئولیــت

موجــب افزایــش بــازده تبدیــل میشــود.

بــا در نظــر گرفتن محــدوده متغیرها و پاســخ ،بهینهســازی
اجــرا و مقادیــر بهینــه هــر یــک از متغیرهــای عملیاتــی

در مقــدار بیشــینه خــود بهدســت آمــد .مقادیــر بهینــه
عبارتنــد از :زمــان ازنزنــی  ،60 minحجــم آب اکســیژنه

ml

 5و غلظــت ســولفید ســدیم

M

 .0/03نرمافــزار

اســتفاده شــده در ایــن تحقیــق در حالــت بهینــه ،عــددی

برابــر  % 72/11را بهعنــوان بیشــترین بــازده تبدیــل

پیشبینــی میکنــد .آزمایشهــای تکمیلــی در تأییــد
درســتی پیشبینــی ،در شــرایط بهینــه انجــام و بــازدهای

برابــر  % 72/2بهدســت آمــد .نتیجــه مشــاهدات تجربــی

بــا مقــدار پیشبینــی شــده مطابقــت خوبــی داشــت.
جذب سطحی

بهدنبــال آزمایشهــای ازنزنــی ،آزمايشهــای جــذب
ســطحی یــون ســولفات بــا اســتفاده از زئولیــت طبیعــی

و اصــاح شــده انجــام و نتایــج بهصــورت بــازده حــذف
(جــذب) در جــدول  4ارائــه شــد .غلظــت اولیــه یــون

ســولفات ( 0/022 Mغلظــت بهینــه خروجــی از مرحلــه

ازنزنــی) و غلظــت نهایــی آن پــس از رســیدن بــه تعــادل
الف

بازده )(%

5/00

60/00

37/50

0/00
30/00

()cc

1/25

بــا توجــه بــه بــار منفــی روی ســطح زئولیــت طبیعــی،
میــزان جــذب مــواد آنیونــی ماننــد یــون ســولفات بــا بــار

منفــی بــه کنــدی صــورت میگیــرد .بــا اصــاح ســطح
زئولیــت طبیعــی و ایجــاد بــار مثبــت ب ـرروی آن ،تمایــل

زئولیــت بــرای جــذب یونهــای ســولفات بــا بــار منفــی
(آنیــون ســولفات) بــه مراتــب افزایــش مییابــد .واکنــش

جایگزینــی یــون دو ظرفیتــی باریــم بــا یــون تــک ظرفیتی
ســدیم را میتــوان بهصــورت زیــر در نظــر گرفــت:

(محلول) +ا( + 2Naزئولیت) ( → Ba+2زئولیت) +ا( + 2Naمحلول) Ba+2

()11

بــا داشــتن غلظــت اولیــه و غلظــت تعادلــی یــون ســولفات
میتــوان بــازده جــذب را محاســبه نمــود .بیشــترین میــزان
جــذب یــون ســولفات ( )%91مربــوط بــه زئولیــت اصــاح

شــده و در ســطح مصرفــی بیشــینه ( 8 gدر

cc

100

محلــول) بهدســت آمــد .بــا افزایــش مقــدار جــاذب ،تعــداد

ســایتهای تبادلــی در زئولیــت طبیعــی و نیــز اصالح شــده
(تعــداد یونهــای باریــم بــا بــار مثبــت) بیشــتر میشــود.

71/00
57/25
43/5
29/75

16/00
5/00
60/00
52/50
3/75
45/00
2/50
()cc
سیژنه
زمان (1/250/00 30/0037/50 n
ب اک
)mi
جم آ
ح

45/00
52/50
زمان ()min
شکل  4برهمکنش زمان ازنزنی و حجم آب اکسیژنه بر میزان تبدیل .الف) حالت دو بعدی ،ب) حالت  3بعدی

بازده ()%

2/50

اصــاح شــده در مقایســه بــا زئولیت طبیعی بیشــتر اســت.

ب
حجم آب اکسیژنه

3/75

یونهــای ســولفات بــرروی زئولیــت را بــه دنبــال دارد
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جدول 4بازده جذب یون سولفات برروی زئولیت طبیعی و اصالح
شده (غلظت اولیه یون سولفات )0/022 M
بازده جذب ()%

مقدار جاذب
گرم

زئولیت طبیعی

زئولیت اصالح شده

1

15/03

54/92

2

18/97

59/89

3

21/93

67/13

4

27/11

72/08

5

34/01

79/52

6

35/95

84/49

7

37/00

87/05

8

38/14

90/91

بســیار کــم (محلــول رقیــق) از دالیــل چنیــن رفتــاری

هســتند .در تجزیــه وتحلیــل فرآینــد جــذب ســطحی،
معادلـهاي ریاضــی بــراي بیــان رابطــه تعــادل بیــن مقادیــر

جــذب شــده و غلظــت در فــاز ســیال مــورد نیــاز اســت که

همدمــا (ایزوتــرم) جــذب نامیــده میشــود .همدماهــاي

جــذب بهصــورت مدلهــاي ریاضــی مختلــف و شــناخته
شــدهای نمایــش داده میشــوند.

همدمای جذب

مــدل ریاضــی جــذب بــه منظــور توصیــف و تحلیــل رفتــار
تعادلــی بیــن جــاذب و جذبشــونده و نیــز طراحــی و

بهینهســازی سیســتم جــذب در مقیــاس صنعتــی کمــک
شــایانی میکنــد .در بررســی مدلهــاي مناســب موجــود

شــکل  5ظرفیــت تعادلــی جــذب برای هــر دو نــوع زئولیت

اســتفاده شــده در آزمایــش برحســب غلظــت تعادلــی بــون
ســولفات در محلــول و بــرای مقادیر غلظت اولیــه 0/022 M

(معــادل  )2080 mg/Lو کمتــر را نشــان میدهــد .دادههــا
پــس از رســیدن بــه تعــادل (مــدت زمــان  )24 hو در دمای

محیــط ( )25±2°Cترســیم شــدهاند .ظرفیــت جــذب بــا

کاهــش غلظــت تعادلــی (افزایــش میــزان مصــرف جــاذب)

کاهــش پیــدا میکنــد ،زیــرا بــا کاهش نســبی غلظــت یون
ســولفات در محلــول (بهدلیــل جــذب بــرروی جــاذب)،

یونهــای ســولفات کمتــری در اختیــار جــاذب قــرار
گرفتــه و ایــن موجــب کاهــش ظرفیــت جــذب میشــود.

نتایــج جــذب یــون ســولفات بــرروی زئولیــت طبیعــی
رونــدی تقریبـاً خطــی را نشــان میدهــد .جــذب کــم یــون
ســولفات ب ـرروی زئولیــت طبیعــی و نیــز غلظــت تعادلــی

در مراجــع بــا دادههــاي تجربــی مربــوط بــه غلظــت یــون
ســولفات ،دو مــدل همدمــای جــذب بــه دادههــای تجربــی

بــا دقــت بهتــری بــرازش شــدند کــه بهترتیــب عبارتنــد
از [:]37

Q .K .C
qe = o l e
1 + K l .Ce

()12

در ایــن رابطــه  qeظرفیــت تعادلــی جــذب برحســب
میلیگــرم بــر گــرم جــاذب Qo ،و  K1بهترتیــب ثابتهــای

مــدل برحســب میلــی گــرم بــر گــرم جــاذب و معکــوس
اســت .فــرم غیرخطــی مــدل فروندلیــچ بهصــورت زیــر

اســت.

1/ n f
e

qe = Kf . C

()13

در ایــن رابطــه  Kfو  nfضرایــب تجربــی مــدل فروندلیــچ

هســتند کــه بهترتیــب نشــانگر ظرفیــت و تــوان جــذب

هســتند.

8
6

زئولیت اصالح شده

4

زئولیت طبیعی
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جــدول  5نتایــج حاصــل از بــرازش مدلهــا را بــا

یــون ســولفات بــرروی زئولیــت اصــاح شــده اســت .در

(شــکل  )5در دمــای محیــط ( )25±2 °Cنشــان میدهــد.

از مرحلــه ازنزنــی (در شــرایط بهینــه) تحــت آزمایــش

دادههــای تجربــی جــذب یــون ســولفات ب ـرروی زئولیــت

جهــت تعییــن پارامترهــای مــدل از رگرســیون غیرخطــی
اســتفاده شــده اســت.

جدول  5پارامترهای همدمای جذب یون سولفات برروی زئولیت
طبیعی و اصالح شده
مدل جذب ثابت زئولیت طبیعی زئولیت اصالح شده
النگمویر

فروندلیچ

Qo

188/68

178/57

K1

5/9×10-5

7/4×10-4

R2

0/982

0/947

Kf

0/020

0/205

nf

1/100

1/132

R2

0/981

0/918

مرحلــه نهایــی آزمایشهــا ،نمونــه مایــع بهدســت آمــده
ســینتیکی جــذب بــا مقــدار و  8 gزئولیــت اصــاح شــده
قــرار گرفــت .ثابــت ســرعت مــدل شــبهه درجــه اول

 -1ا 1/245 hبــا ضریــب رگرســیون ( )R2معــادل  0/994و
ثابــت ســرعت مــدل شــبهه درجــه دوم  0/046 g/mg.hبــا

ضریــب رگرســیون معــادل  0/993بهدســت آمــد.

نتایــج بهدســت آمــده از جــذب ســطحی در ایــن
پژوهــش قابــل مقایســه بــا نتایــج تجربــي حاصلشــده

از جــذب بــرروی زئولیــت پیشتصفیــه شــده اســیدی و
اصــاح شــده بــا مــواد آلــی (ارگانــو -زئولیــت) اســت .در

پیــش تصفیــه اســیدی ،از اســید کلرئیدریــک بــا غلظــت
 2 Mاســتفاده میشــود [.]39

میــزان تبدیــل یــون ســولفید بــه یون ســولفات در شــرایط

ضرایــب همبســتگی ( )R2بــرای مــدل غیرخطــی همدمای

بهینــه آزمایــش ازنزنــی معــادل  %72/2و میــزان جــذب

یــون ســولفات بــر روی زئولیــت طبیعــی و اصــاح شــده

بهینــه آزمایــش جــذب معــادل  %91بهدســت آمــد.

بهدســت آمــده از مدلهــای بـهکار رفتــه در ایــن تحقیــق

اکسیداســیون -جــذب ســطحی قــادر بــه حــذف %65/7

بــرروی هیدروکســی مضاعــف منیزیــم -آلومینــوم نیــز

اولیــه اســت .البتــه نتایــج حاصلشــده در محــدوده

جــذب فقــط بــه الیــه ســطح محــدود بــوده و بهصــورت

ازنزنــی و میــزان زئولیــت مصرفــی میتــوان بــه بــازده

النگمویــر بیشــتر از فروندلیــچ اســت ،بهعبارتــی جــذب

یــون ســولفات بــر روی زئولیــت اصــاح شــده در شــرایط

تطابــق بهتــری بــا همدمــای النگمویــر دارد .نتایــج

بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه فرآینــد ترکیبــی

بــا مــدل همدمــای حاصلشــده از جــذب یــون ســولفات

از یونهــای ســولفید از محلــول هیدروکســید ســدیم

همخوانــی خوبــی دارد [ .]38ایــن بــدان معنــی اســت کــه

متغیرهــای مــورد آزمایــش اســت و بــا افزایــش زمــان

یکنواخــت انجــام میگیــرد (جــذب تــک الیــهاي) و

باالتــر نیــز دســت یافــت .حــذف گوگــرد در قلیائیــت
تقریبـاً ثابــت و معــادل محلــول قلیایــی اولیــه (،)pH ~ 12

یــون دیگــر در ســایت ،هیچگونــه تغییــري در جــذب

پیشــنهادی در تحقیــق پیـشرو اســت کــه نیــاز بــه اســید

الکترواســتاتیکی بیــن آنیــون ســولفات و کاتیــون باریــم

شــکل  6فرآينــد پيشــنهادي براســاس يافتههــاي تحقيــق

شــده اســت .مقادیــر ضریــب جداســازی ( )RLنیــز بــرای

ســديم قابــل برگشــت بــه چرخــه جــذب اســت .همچنیــن

محاســبه شــد .مقــدار بهدســت آمــده بــرای زئولیــت

هیــدروژن نیــز وجــود نخواهــد داشــت.

نيــز ســایتهای جــذب تمایــل یکســان بــرای جــذب
یــون ســولفات دارنــد .همچنیــن بــه محــض ورود یــک

از مزایــای فرآینــد اکسیداســیون -جــذب ســطحی

(در همــان ســایت) رخ نمیدهــد .وجــود نیــروی

اضافــی جهــت کاهــش قلیائیــت را بــر طــرف میســازد.

عامــل افزایــش میــزان جــذب در حالــت زئولیــت اصــاح

را نشــان ميدهــد كــه در آن تمــام محلــول هيدروكســيد

زئولیــت طبیعــی و اصــاح شــده بهترتیــب  5/36و 0/29

بهدلیــل  pHقلیایــی امــکان آزاد شــدن گاز ســولفید

اصــاح شــده (بیــن صفــر و یــک) نشــانگر جــذب مطلــوب
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NaOH

گاز شیرین

ازن خروجی
بستر جاذب زئولیتی

راکتور اکسیداسیون

NaOH+S-2

برج جذب

 NaOH+SO4-2ازن ورودی
شکل  6فرآیند پیشنهادی اکسیداسیون -جذب سطحی به منظور حذف گوگرد از گاز مشعل
گاز ترش

شــده بهدســت آمــد.در عملیــات ترکیبــی اکسیداســیون-

نتیجهگیری

در صورتیکــه ترکیــب اســیدی و خورنــده ســولفید

هیــدروژن بــه درســتی از گاز مشــعل (فلــر) جــدا نگــردد،
امــکان بازیابــی گاز و اســتفاده مجــدد از آن بهعنــوان
منبــع انــرژی غیرممکــن خواهــد بــود .مشــکل اســتفاده
از محلــول هیدروکســید ســدیم بــا قابلیــت جــذب بــاال،

واکنــش یکطرفــه آن بــا ســولفید هیــدروژن اســت.
بازیابــی مقادیــر زیــادی از پسمانــد محلــول قلیایــی

هیدروکســید ســدیم کــه بــه دالیــل زیســت محیطــی و
اقتصــادی نیــز امــکان تخلیــه آن وجــود نــدارد ،از دیگــر
مشــکالت اساســی اســتفاده از آن اســت .در ایــن پژوهــش

از روش اکسیداســیون بــا گاز ازن بــرای تبدیــل یــون
ســولفید بــه یــون ســولفات اســتفاده و بیشــترین میــزان

تبدیــل معــادل  %72/2بهدســت آمــد .تحلیــل نتایــج

واریانــس نشــان از دقــت خــوب نرمافــزار

Design Expert

در بهینهســازی بــازده تبدیــل در آزمایشهــای ازنزنــی
داشــت .عملیــات جــذب یــون ســولفات بــا زئولیــت

طبیعــی و اصــاح شــده نیــز انجــام و بیشــترین راندمــان
جــذب ســولفات ( )%91بــا اســتفاده از  8 gزئولیــت اصالح

جــذب ســطحی و در شــرایط بهینــه آزمایشــگاهی%65/7 ،

یونهــای ســولفید حــذف شــد .اگرچــه بــازده حــذف

در ایــن روش در مقایســه بــا الکتروکوگواالســیون و

خنثیســازی همــراه بــا اکسیداســیون فنتــون کمتــر

اســت ،امــا گاز ســولفید هیــدروژن تولیــد نشــده و نیــاز

بــه اســتفاده از اســید بــرای کاهــش  pHنیــز وجــود
نــدارد .حــذف گوگــرد در یــک قلیائیــت تقریبــاً ثابــت
از دیگــر مزایــای ایــن روش اســت .ضمن ـاً بــا توجــه بــه
قیمــت ارزان و ســهولت دسترســی زئولیــت طبیعــی در
ایــران ،فرآینــد پیشــنهادی مقــرون بــه صرفــه بــوده و

در نتیجــه امــکان اســتفاده مجــدد محلــول قلیایــی در
چرخــه جــذب بــرای حــذف ســولفید هیــدروژن موجــود
در گاز مشــعل وجــود خواهــد داشــت .الزم بــه ذکــر اســت

کــه در گاز ارســالی بــه مشــعل عالوهبــر  H2Sترکيبــات

گوگــردی ديگــری نيــز وجــود دارنــد کــه میتوانــد نتايــج
حاصلشــده از ايــن تحقيــق را تحــت تاثيــر قــرار دهــد .از
ايــن رو مطالعــات تکميلــی در اســتفاده از ترکيــب حقیقی
گاز مشــعل ضــروری بهنظــر میرســد.
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