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در ايــن مقالــه حــذف ســولفيد هيــدروژن (H2S) از يــك 

جريــان گازي توســط محلــول كيــالت آهــن در يك برج 

ـت.  جــذب بســتر متحــرك مــورد مطالعه قــرار گرفته اـس

آزمايش هايــي در شــرايط عملياتــي گوناگــون صــورت 

                                                                                      ،۲۲-۲۸ lit/min ـت. دبــي گاز درمحــدوده پذيرفتــه اـس

                                                                                                       ۰/۲-۰/۵ lit/min دبــي محلول كيــالت آهــن درمحــدوده

                                                                                                      ۳۰۰۰-۴۰۰۰ ppm در محدوده  (H2S) و غلظت سولفيد هيدروژن

متغير بوده و دو ارتفاع اســتاتيكي بســتر،۱۳و cm ۲۳، و دو 

آكنه با قطرهاي ۲ و ۲/۵cm مورد بررسي قرارگرفته اند. نتايج 

حاصله بيانگر آن است كه ميزان جذب گاز سولفيد هيدروژن 

با افزايش ارتفاع اســتاتيكي بســتر، افزايــش مي يابد، زيرا با 

افزايش ارتفاع اســتاتيكي بســتر، سطح تماس و زمان تماس 

فازهــاي گاز و مايع افزايش مي يابد. همچنين با افزايش دبي 

محلول كيالت آهن به دليل در دســترس قرارگرفتن مول هاي 

بيشــتري از فريك (Fe+3) براي واكنش، ميزان جذب افزايش 

مي يابــد. البته افت فشــار نيز با افزايــش پارامترهاي مذكور 

افزايــش مي يابــد، بنابراين ميــزان افزايش ايــن پارامترها با 

محدوديت مواجه مي باشــد. بررســي ســاير پارامترها نشان 

داد كه در شــرايط عملياتي يكســان، افزايش عواملي مانند 

قطــر آكنه ها، غلظت ســولفيد هيدروژن و دبــي گاز، به دليل 

 Fe3+ / H2S كاهــش ســطح تماس بين فازها، نســبت مولــي
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ـت، موجب كاهــش ميزان ســولفيد هيدروژن  و زمــان اقاـم

ـب نســبت دبــي مايع به دبي  مي گردد. تعيين محدوده مناـس

ـت طراحي برج جذب  گاز (L/G) از ملزومات اساســي جـه

بســتر متحرك مي باشــد. لذا با توجه به نتايج اخذ شده، اين 

نسبت بســته به غلظت گاز سولفيد هيدروژن خوراك و قطر 

آكنه مورد اســتفاده در محــدوده lit/m3 ۲۱-۸ تعيين گرديد.                                                                                                                                           

مقدمه
فرايند ســولفيران[۱] جزو فرآيندهاي اكسيداسيون- احياء 

در فــاز مايع۱ مي باشــد كــه داراي راندمــان بااليي جهت 

 H2S حذف ســولفيد هيدروژن از جريانــات گازي حاوي

نظيــر گاز طبيعي، گاز همراه۲، گاز ســوختن، گاز دودكش 

ـت فرآيند مورد نظر آهن مي باشــد  و هوا مي باشد.كاتاليـس

 ۴EDTA ۳NTAكه توســط عوامل كيالت كننده اي همانند ٬

وHEDTA ۵ بصورت محلول نگاهداشــته شده و از رسوب                                                                                                                                             
1. Liquid - Redox
2. Associated Gas
3. Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
4. Nitrilo Triacetic Acid
5. Hydroxyethl Ethylene Diamine Triacetic Acid
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 H2S آن جلوگيري مي شــود. در اين فرآيند ابتدا گاز حاوي

ـت (كيالت آهــن) در يك ظرف  بــا محلــول آبي كاتاليـس

تمــاس دهنــده گاز- مايع (مانند برج جــذب حاوي آكنه، 

شستشودهنده ونچوري۱ ، استاتيك ميكسر۲ و ...) تماس داده 

شــده تا H2S در محلول كاتاليست جذب شده و سپس در 

اثر يونيزاسيون، H2S به يون سولفيد تبديل شود. آنگاه يون 

حاصله در اثر احياء يون آهن فريك به گوگرد اكسيد مي گردد.                                                                                                                                         

     برج هاي جذب بســتر متحرك كه تحت عناويني نظير 

برج هاي جذب بســتر متالطم۴ و يا برج هاي جذب تماس 

آشــفته۵ نيز شناخته مي شوند، برج هايي هستند كه از انرژي 

همزمان حاصل از اســپري كردن مايع و جريان گاز جهت 

ايجــاد تماس موثر بيــن گاز و مايع اســتفاده مي كنند. اين 

ادوات، شبيه برج هاي حاوي آكنه هاي استاتيكي۶ مي باشند 

بــا اين تفاوت كــه در آنها آكنه هاي موجــود متحرك بوده 

و با يك ســرعت تقريبًا ثابت در حال حركت هســتند. در 

ايــن نوع برج ها رژيم جريان از نوع قطره اي بوده و جريان 

گاز تاميــن كننده اصلي انــرژي الزم جهت حركت آكنه ها 

محسوب مي شود و در عين حال ماندگي مايع در برج و اثر 

شناورســازي آن بر روي آكنه هاي مورد نظر سبب تسهيل 

در حركت آكنه ها مي گردد. برج هاي جذب بســتر متحرك 

به دليــل افزايش ســطح تماس موثر بيــن گاز و مايع عمال 

در فرآيندهاي جذب نســبت به برج هاي آكنده و همچنين 

برج هاي سيني دار ارجحيت دارند. از طرفي در اين برج ها 

ـت و برخورد آكنه ها، مســئله گرفتگي، ايجاد  به دليل حرـك

افت فشــار و پديده كاناله شدن۷ كه در ساير برج ها متداول 

است، مشاهده نمي گردد.

     همان گونه كه در شــكل ۱ مشــاهده مي شــود يك برج 

جذب بســتر متحرك داراي ناحيه آكنه هاي كروي مي باشد 

كه اين قســمت توســط دو صفحه مشبك با فاصله تقريبي 

ـت. آكنه هاي مورد  ۳ برابر ارتفاع آكنه ها محدود شــده اـس

اســتفاده در اين نــوع برج ها كــروي و توخالي و اغلب از 

جنس پلي پروپيلن يا پلي اتيلن مي باشند. جريان گاز مورد 

نظر از قسمت پايين و جريان مايع نيز پس از اسپري شدن 

از باالي سيستم وارد مي شوند.

     امروزه برج هاي جذب بستر متحرك به صورت گسترده 

ـت خالص ســازي جريانات گازي مورد اســتفاده قرار  جـه

مي گيرند [۲-۵]. مطالعات انجام شــده حكايت از آن دارد 

كــه از لحاظ بــازده كاري، يك برج جذب بســتر متحرك 

داراي بازدهي معادل يك برج آكنده و يا يك برج سيني دار 

معمولي است، با اين تفاوت كه در برج جذب بستر متحرك 

همانگونه كه قبال نيز اشــاره گرديد برخورد آكنه ها مانع از 

ايجاد پديده گرفتگي و افت فشــار شده و از طرفي به دليل 

باال بودن ســرعت گاز در برج هاي جذب بســتر متحرك، 

اين برج ها نســبت به برج هاي متداول ســيني دار و آكنده با 

سايز يكسان، قادر به فرآورش گاز تا حد پنج تا شش برابر 

برج هاي ياد شده مي باشد [۶].

1. Packed Bed Absorber
2. Venturi Scrubber
3. Static Mixer
4. Turbulent Bed Contactor 
5. Turbulent Contact Absorber
6. Packed Tower
7. Channeling

شكل۱- برج جذب بستر متحرك

عوامل موثر در افزايش ميزان جذب در برج هاي جذب بستر 

متحرك مشابه برج هاي آكنده مي باشد يعني با افزايش نسبت 

مايــع به گاز، افزايش ارتفاع اســتاتيكي آكنه ها و يا افزايش 

تعداد مراحــل، به دليل افزايش زمان تماس و ميزان تماس، 

ميــزان جذب افزايش مي يابد امــا از طرفي افزايش عوامل                                                                                                                                            

اشــاره شــده ســبب افزايش هزينه هاي ســرمايه گذاري و                                                                                                                                                

رطوبت گير

افشانه

آكنه متحرك
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عملياتي سيستم مورد نظر نيز  گردند. لذا الزم است تا براي 

سيستم هاي مختلف، پارامترهاي عملياتي و طراحي طوري 

بهينه گردد تا هزينه هاي اجرايي و عملياتي به حداقل مقدار 

ممكن برســد. به عنوان نمونه جهت جذب گاز SO2 توسط 

محلول آب آهك، در گاز خروجي از دودكش جوش آورها 

با اســتفاده از سيســتم برج جذب بســتر متحرك نســبت 

ـت [۲].                                                                                                                                              مايــع به گاز در حدود lit/m3 ۸ گزارش شــده اـس

    در زمينه جذب گازH2S توســط محلول كيالت آهن و 

با اســتفاده از سيستم برج جذب بســتر متحرك، اطالعات 

محدودي توســط ساير محققين ارائه شده است [۴]. نگل۱  

 H2S تنها به اين نكته اشاره كرده است كه جهت جذب گاز

ـت ۵۰۰ppm از يك جريان گازي توـسـط محلول  بــا غلـظ

كيالت آهن با غلظت ۱۰۰ تا ppm ۴۰۰۰، نســبت مايع به 

                                                              ۱/۲۵-۵۰ lit/m3 گاز بســته به غلظت محلول در محــدوده

تغيير مي باشد. همچنين در گزارش ارائه شده توسط شركت 

MERICHEM مشخص شده است كه واحدهاي عملياتي كه 

بر اساس دو فرايند LO-CAT و MINI-CAT جهت جذب 

گاز H2S توـسـط محلول ppm ۲۰۰۰ بنا شده اند در بهترين 

حالت با توجه به محدوديت هاي عملياتي و سرمايه گذاري،                                                                                       

توانايي جذب حداكثر ppm ۵۰۰۰ گاز H2S را با استفاده از 

تكنولوژي برج جذب بستر متحرك را دارا مي باشند و در بقيه 

حالت ها كه ميزان گاز H2S زياد است، استفاده از شستشودهنده 

1. Nagl
2. Set Up

ـت.                                                                                                                                              ونچوري قبل از برج جذب بســتر متحرك الزامي اـس

     بــا توجــه به محدوديت اطالعات ارائه شــده توســط 

ســاير محققين، هــدف اصلي ايــن مقاله بررســي تجربي 

تاثير پارامترهاي عملياتي بر بازده جذب گاز H2S توســط 

محلول كيالت آهن با اســتفاده از برج جذب بستر متحرك 

ـب مايع به گاز در سيســتم  و همچنين تعيين نســبت مناـس

مورد نظر مي باشد. به  همين منظور يك سامانه۲ آزمايشگاهي 

ـب طراحي و ساخته شــد كه در ادامه به روند انجام  مناـس

آزمايشات وهمچنين نتايج بدست آمده، اشاره مي گردد.

آزمايش ها
به منطــور انجــام آزمايش هــاي مــورد نيــاز يك ســامانه 

آزمايشــگاهي (شــكل ۲) ساخته شــد. برج بستر متحرك 

به كار گرفته شده در ســامانه آزمايشگاهي، از جنس شيشه 

و بــه قطر cm ۶ و ارتفاع cm ۷۰ بوده و از آكنه هاي كروي 

 ۲۵ mm تــو خالي از جنس پلــي پروپيلن با قطرهاي ۲۰ و

ســاخت شــركت CINCOTTA در آزمايش هــاي مختلف 

اســتفاده گرديد. آكنه ها بين صفحات مشبك فلزي (توري 

فلــزي) كه نســبت فضاي خالي به كل ســطح آن برابر ۷۰ 

بــوده، محصور بودند و جهت توزيــع مايع نيز يك توزيع 

كننده دوشــي شــكل بــه قطــر cm ۴ و بــا روزنه هايي به 

قطــر mm ۲ و از جنــس تفلون درون بــرج تعبيه گرديد.                                                                                                                                           

(TCA) شكل۲- شماتيك سامانه آزمايشگاهي برج بستر متحرك

جريان سنج

تخليه به محيط ايمن
دستگاه آناليز

اكسيدايزر

تخليه به محيط ايمن

دستگاه آناليز

جريان سنج
برج جذب متحرك

پمپ

محلول كيالت آهن

سولفيدهيدروژن
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نوع رژيم جريان در برج هاي بســتر متحرك از نوع جريان 

تماس آشفته۱ مي باشد بنابراين جهت برقراري رژيم جريان 

مورد نظر در داخل برج، با توجه به نتايج ارائه شده توسط 

ســاير محققين [۴، ۵، ۷ و۸] الزم است تا سرعت فضايي۲ 

گاز در ستون مورد نظر بيش از ۱ متر بر ثانيه باشد (حداكثر 

سرعت نيز ۴ متربر ثانيه گزارش شده است). همان گونه كه 

ـت هوا با جرياني از گاز  در شــكل ۲ نشــان داده شده اـس

                                                                                             (٪۸۷ CO2 ۱۳٪ و H2S) سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن

مخلوط شده و با غلظت و دبي معين وارد برج جذب مي شود 

و با كاتاليست ورودي از قسمت باالي برج، به صورت جريان 

متقابل، تماس داده مي شــود. گاز سولفيد هيدروژن ابتدا در 

محلــول آبي حل و يونيزه شــده و در اثر تماس با كيالت 

آهن فريك (Fe+3) به گوگرد عنصري تبديل شده و كيالت 

آهن فريــك به كيالت آهن فــروس (Fe+2) احيا مي گردد. 

واكنش هاي يونيزاســيون در اين قسمت به شرح زير است:                                                                                                                                             

                                  

                                            

                                 
جمع واكنش هاي فوق واكنش ذيل مي باشد:

              (۱)

ـت خروجي از برج جذب نيز به اكسيدايزر ارسال  كاتاليـس

مي شود تا پس از احيا با جريان هوا، به برج جذب برگشت 

داده شود. واكنش ها در اين قسمت نيز به شرح زير است:

                        

                   (۲)

     در آزمايشــات انجام شــده از محلــول كيالت آهن با 

 H2Sاســتفاده شــد. مقدار pH=۹ ۲۰۰۰ و با  ppm  غلظت

 H2S) خروجــي از بــرج جذب با اســتفاده از يك دســتگاه

Analyzer (Sensitron Model PL 4)، مقــدار كل آهــن بــه 

                                                      (PERKIN ELMER Model 2320) روش جــذب اتمــي

و غلظت Fe+2 و Fe+3 با اســتفاده از يك دستگاه پتانسيومتر 

1054) از شــركت روزمونت مجهز بــه الكترود  A مــدل)

ـت mv ۱ + -، تعييــن مي شــدند. براي  MODEL 389 بــا دـق

اندازه گيــري pH محلــول از يــك دســتگاه pH متر(مدل 

 MODEL1054 از شركت روزمونت) مجهز به الكترود با A

389 بادقت 0.01 + - اســتفاده شده است. محدوده آزمايشات 

انجام شــده در جدول شــماره ۱ نشــان داده شــده است.                                                                                                                                             

بحث و بررسي نتايج
 H2S در حال حاضر در فرايند ســولفيران جهت جذب گاز

توســط محلــول كيالت آهــن، به طور هم زمــان از ادوات 

فرايندي شستشــو دهنده ونچوري و برج جذب بستر ثابت 

اســتفاده مي گردد. ولي با توجه به مزاياي نسبي برج جذب 

بستر متحرك (كاهش افت فشار، عدم ايجاد گرفتگي و باال 

بودن ميزان فراورش گاز) جايگزيني برج جذب بستر ثابت 

فرايند ســولفيران با برج جذب بســتر متحرك، گريزناپذير 

بوده و در كاهش مشــكالت فرايندي و همچنين در بهبود 

اقتصاد فرايند تاثير بسزايي خواهد داشت.

وجود اطالعات تجربي در زمينه تأثير پارامترهاي عملياتي 

بر عملكرد ادوات فرايندي، نياز اوليه جهت مدل سازي و يا 

طراحي ادوات مورد نظر مي باشــد. همانگونه كه قبال اشاره 

گرديــد در زمينه كاربرد برج جذب بســتر متحرك جهت 

جذب گاز ســولفيد هيدروژن توـسـط محلول كيالت آهن 

اطالعات بســيار محدودي در يــك مرجع علمي و در يك  

گزارش شــركت MERICHEM ذكر شده است [۴]. لذا در 

كار حاضــر، جهت اخذ اطالعات كافي بــراي به كارگيري 

برج جذب بستر متحرك در فرايند سولفيران، آزمايشات در 

جهت بررسي تجربي تأثير پارامترهاي عملياتي بر عملكرد 

برج جذب بســتر متحرك انجام گرديد كه در ادامه به نتايج 

حاصل اشاره مي گردد. 

تاثير دبي (سرعت) گاز و محلول كاتاليست كيالت آهن 

همان گونه  كه درشكل هاي ۳ و ۴ نشان داده شده است، ميزان 

ارتفاع ديناميكي بستر با افزايش سرعت گاز و مايع، افزايش 

مي يابد. در شكل۵ مشــاهده مي شود كه در شرايط يكسان 

ـت، راندمان برج افزايش  عملياتــي، با افزايش دبي كاتاليـس

ـت، ميزان مول +Fe3 در  مي يابد. زيرا با افزايش دبي كاتاليـس

دسترس افزايش يافته و در نتيجه بر شدت جذب گاز سولفيد 

هيدروژن افزوده مي شــود. البته بايد توجه نمود كه افزايش 

ميزان دبي كاتاليست به دليل محدوديت هايي همچون افزايش 

افت فشار، افزايش ماندگي مايع و افزايش ارتفاع ديناميكي 

بســتر عمال با محدوديت هــاي عملياتي مواجه مي باشــد.                                                                                                                                         
1.Turbulent Contacting Bed Regime    
2. Space Velocity
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جدول۱- شرايط عملياتي آزمايشات انجام شده

دامنه پارامتر شماره

۲۲-۲۸ (lit/min) دبي گاز ۱

۰/۲-۰/۵  (lit/min) دبي محلول كاتاليست ۲

۳۰۰-۴۰۰۰  (ppm) غلظت  سولفيد هيدروژن در گاز ورودي ۳

۲ و ۲/۵  cm قطر آكنه ۴

۱۳ و ۲۳ cm ارتفاع استاتيكي آكنه ها ۵

۷۰ نسبت سطح منافذ توزيع كننده به سطح كل (%)  ۶

(۱۳ cm ۲ و ارتفاع استاتيكي بستر cm ۱۳۱۶، قطر آكنه lit/min دبي گاز) شكل۳- تاثير دبي كاتاليست بر ارتفاع ديناميكي بستر

(lit/hr) دبي كاتاليست
۱۴۱۲ ۱۸۱۶ ۲۰ ۲۲ ۲۴

۲۱

۲۰

۱۹

۲۲

۱۷

۱۶

۱۸

۱۵

(۲۳ cm ۲ و ارتفاع استاتيكي بستر cm ۱۶/۸، قطر آكنه lit/hr دبي كاتاليست) شكل۴- تاثير دبي گاز بر ارتفاع ديناميكي بستر
(lit/hr) دبي گاز

۱۳۰۰ ۱۵۵۰۱۳۵۰ ۱۵۰۰۱۴۰۰ ۱۴۵۰
۵۵

۵۸
۵۹

۵۶
۵۷

۶۰
۶۱

۶۳
۶۲

شكل۵- تأثير دبي كاتاليست بر ميزان جذب (دبي گاز lit/hr ۱۴۰۰، قطر آكنه cm ۲/۵، ارتفاع استاتيكي بستر cm ۱۳وغلظت H2S در خوراك
(۴۰۰۰ ppm

(lit/hr)دبي كاتاليست

۹۰

۶۰

۱۱۰

۸۰

۱۰۰

۷۰

۴۰

۵۰

۲۸۲۵۲۲۱۹۱۶
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در طــي انجام آزمايشــات با افزايش ميزان ســرعت گاز و 

ثابت بودن ساير شرايط عملياتي، مشاهده گرديد كه به دليل 

كاهــش زمــان تماس، از ميــزان جذب كاســته گرديد. در 

اين شــرايط (افزايش ســرعت گاز)، با افزايش نسبي دبي 

ـت، ميزان جذب گاز سولفيد هيدروژن نيز افزايش  كاتاليـس

يافت لذا نتايج حكايت از آن داشت كه تعيين ميزان نسبت 

مناسب دبي محلول كاتاليست كيالت آهن به دبي گاز مورد 

استفاده، از الزامات اوليه جهت به كارگيري برج جذب بستر 

متحرك در فرايند سولفيران مي باشد، كه با توجه به ۲۷ داده 

آزمايشي اخذ شده، اين نسبت با توجه به قطر آكنه و ميزان 

H2S خوراك و براي جذب بيش از ۹۸ درصد گاز سولفيد 

هيدروژن موجــود در خوراك تعيين گرديــد (جدول ۲). 

نتايج جدول ۲ همچنين مشخص نمود كه بر خالف فرايند 

حــال حاضر ســولفيران كه در آن جهت فــراورش گاز، با 

توجه به محدوديت هاي عملياتي نظير گرفتگي برج جذب 

بســتر ثابت و افزايش افت فشــار برج، مجبور به اســتفاده 

هم زمان شستشــودهنده ونچوري و برج جذب بستر ثابت 

مي باشــيم، مي توان با استفاده از برج جذب بستر متحرك و 

بدون نياز به شستشــو دهنده ونچوري، جريانات گازي تا 

ـتppm ۴۰۰۰ گاز H2S را فراورش نموده و در نتيجه  غلـظ

در اقتصاد فرايند تاثير بسزايي ايجاد نمود.

 جدول۲- مناسب ترين نسبت دبي كاتاليست به دبي گاز در برج
 جذب بستر متحرك، جهت جذب بيش از ۹۸ درصد گاز سولفيد

هيدروژن موجود در خوراك

L/G (lit/m3) (ppm) خوراك H2Sميزان (cm) اندازه آكنه

۸-۱۱ ۰-۹۰۰ ۲

۱۱-۱۴ ۹۰۰-۲۰۰۰ ۲

۱۱-۱۷ ۰-۱۳۰۰ ۲/۵

۱۹-۲۱ ۱۳۰۰-۴۰۰۰ ۲/۵

تأثير قطر آكنه

در شرايط عملياتي يكسان (دبي كاتاليستlit/hr ۱۳/۸، دبي 

گازlit/hr ۱۳۱۶ با غلظت ppm ۱۱۳۵ گاز سولفيد هيدروژن 

و آكنه به ارتفاع اســتاتيكي cm ۱۳) مشــاهده گرديد كه با 

افزايش قطر آكنه مورد استفاده از cm ۲ به cm ۲/۵؛ ارتفاع 

ديناميكي بستر نيز ازcm ۱۶ به cm ۱۸ افزايش يافته و ميزان 

                                                                                       ۴۰ ppm غلظت گاز سولفيد هيدروژن در جريان خروجي از

به ppm ۶۰ افزايش مي يابد. دليل اين پديده ناشي از كاهش 

تعــداد آكنه ها با افزايش قطر آكنه هــا (با ثابت بودن ارتفاع 

اســتاتيكي آكنه ها) و در نتيجه كاهش ســطح تماس گاز و 

مايع به ازاي واحد حجم مي باشد.

تأثير ارتفاع استاتيكي آكنه ها

 ،۱۶/۸ lit/hrـت در شرايط يكســان عملياتي (دبي كاتاليـس

دبــي گازlit/hr ۱۳۱۶ بــا غلظت ppm ۱۱۳۵ گاز ســولفيد 

هيدروژن، و آكنه با قطر cm ۲) با افزايش ارتفاع استاتيكي 

آكنه از cm ۱۳ بــه cm ۲۳، با وجود كاهش ماندگي مايع۱؛ 

ميزان غلظت گاز ســولفيد هيدروژن در جريان خروجي از 

ppm ۳۰ بــه ppm ۱۵ كاهش مي يابد. باالرفتن ميزان جذب 

با افزايش ارتفاع اســتاتيكي، به دليــل افزايش تعداد آكنه ها 

و در نتيجه افزايش ســطح تماس گاز و مايع مي باشد البته 

برخــي از محققين، افزايش ضريب انتقال جرم را علت اين 

امر دانسته اند [۹ و۱۰]. 

تأثير افزايش غلظت گاز سولفيد هيدروژن در خوراك

نتايج نشــان داد كه در شرايط يكســان عملياتي با افزايش 

ميــزان غلظت گاز H2S در خــوراك، ميزان غلظت H2S در 

خروجي برج نيز افزايش يافتــه و در نتيجه ميزان عملكرد 

ـت ماندن دبي  بــرج كاهــش مي يابد (شــكل ۶) زيرا با ثاـب

كاتاليست عمًال با افزايش غلظت گاز سولفيد هيدروژن در 

خوراك، نســبت مولي H2S/Fe+3 افزايش يافته و با توجه به 

  H2S در محلول كاتاليست، ميزان Fe+3 محدود بودن غلظت

جذب نشده در خروجي برج افزايش مي يابد. 

نتيجه گيري
بــا توجه به ارجحيت نســبي برج جذب بســتر متحرك بر 

برج جذب بســتر ثابت (كاهش افت فشــار، جلوگيري از 

پديده گرفتگي و همچنيــن امكان فراورش گاز تا حد پنچ 

تا شــش برابر) جايگزيني برج جذب بستر ثابت موجود در 

فرايند سولفيران با برج جذب بستر متحرك، مي تواند نقش 

قابل مالحظه اي در كاهش مشــكالت فرايندي و همچنين 

اقتصاد فرايند مورد نظر داشــته باشد. اما با توجه به كمبود 

اطالعات ارائه شــده در زمينه جذب گاز سولفيد هيدروژن 

توسط محلول كيالت آهن و با استفاده از برج جذب بستر                                                                                                                                             
1. Hold Up
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متحرك، در كار حاضر با اخذ داده هاي تجربي در يك سامانه 

آزمايشــگاهي، ضمن بررســي تأثير پارامترهاي عملياتي بر 

راندمان برج مورد نظر، نســبت مناسب دبي محلول كيالت 

آهــن به دبي خوراك گازي كه يك پارامتر مهم در طراحي 

و به كارگيري برج مورد نظر در فرايند ســولفيران مي باشد، 

تعيين گرديد. 

     نتايج حاصل نشــان داد كه با افزايش ارتفاع اســتاتيكي 

آكنه ها به دليل افزايش ســطح و زمــان تماس و همچنين با 

افزايش دبي محلول كيالت آهن، به دليل افزايش ميزان مول 

آهن فريك، ميزان جذب افزايش مي يابد.

 بررسي تاثير پارامتر قطر آكنه (با فرض يكسان بودن ارتفاع 

اســتاتيكي) حكايت از آن داشت كه با افزايش اين پارامتر، 

ميــزان جذب كاهــش مي يابد كه اين امر ناشــي از كاهش 

ميزان سطح انتقال جرم مي باشد.

ـب برج جذب بستر متحرك در فرايند  جهت طراحي مناـس

فراورش گاز، عالوه بــر روابط هيدروديناميكي موجود در 

ـت تا نسبت مناسب مايع  اين زمينه [۶ و ۱۳-۱۱]، الزم اـس

به گاز نيز مشخص گردد كه با توجه به نتايج اخذ شده، اين 

نسبت بسته به غلظت گاز سولفيد هيدروژن خوراك و قطر 

آكنه مورد استفاده در محدوده lit/m 3 ۲۱- ۸ تعيين گرديد.                                                                                                                                           

۴۰۰ ۹۰۰
۰

۱۴۰۰ ۴۴۰۰۲۹۰۰۱۹۰۰ ۳۹۰۰۳۴۰۰۲۴۰۰

۷۰

۹۰
۸۰

۴۰
۳۰
۲۰
۱۰

۵۰
۶۰

شكل۶- تاثير غلظت گاز سولفيد هيدروژن در خوراك بر ميزان جذب (نسبت دبي كاتاليست بر دبي خوراك lit/m3 ۱۶/۷، قطر آكنه 
(۱۳ cm ۲/۵ و ارتفاع استاتيكي بستر cm

(ppm) درخوراك H2S غلظت گاز
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