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چكیده
سولفید هیدروژن یکی از مهمترین ناخالصی های موجود در گاز طبیعی ایران است که اثرات زیانباری بر انسان ،محیط زیست و
تجهیزات عملیاتی دارد .در تحقیق حاضر فناوری های مختلفی که برای جداسازی گاز سولفید هیدروژن از مخلوط گازها به کار میروند
مورد بررسی قرار گرفته است .این فناوریها شامل جذب ،جذب سطحی ،تبدیل شیمیایی ،تجزیهی حرارتی ،جداسازی با غشا ،پالسمای
غیر همدما با فوتوکاتالیست میباشند که فرآیندهای تجزیهی حرارتی و پالسمای غیر همدما همراه با فوتوکاتالیست فناوریهای جدیدی
هستند .در حال حاضر مرسومترین فرآیند برای جداسازی هیدروژن سولفید فرآیند جذب با آمین میباشد .همچنین مشخص شد که
با استفاده از ترکیب سیستمهای جذب و غشا ،بخصوص غشاهای پلیمری توخالی ،میتوان به راندمان باالتری نسبت به فرآیند مرسوم
جذب رسید .همچنین به دلیل پیشرفت های اخیر در زمینه غشا ،فرآیند کالوس مورد توجه واقع شده است .همچنین نتایج محققان
نشان میدهد که در فرآیند جذب سطحی مرسومترین و مناسبترین جاذبها کربن فعال ،اکسید روی و زئولیتها هستند که هر کدام
راندمان حذف باال (باالی  )%90از خود نشان دادهاند.

کلمات کلیدی
حذف هیدروژن سولفید ،جذب سطحی ،پالسمای غیرهم دما با فوتوکاتالیست ،غشا ،تبدیل شیمیایی

Present technology to Hydrogen sulfide removal from gas mixtures
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ABSTRACT
Hydrogen Sulfide is the most important impurity that must be removed from the natural gas due to the
toxicity impact on human and environment and to prevent corrosion to piping and production facility
caused. In this article, current technologies for the acid gas removal are selected and reviewed. The review
includes absorption, adsorption, chemical conversion of H2S into elemental sulfur, and membrane reactor
for H2S decomposition and desulfurization and non-thermal plasma using photo catalyst that the thermal
decomposition and non-thermal plasma using photo catalyst are new technologies in this field. Recently,
the most common process to remove H2S is absorption by Amine solution. It was also found that higher
process efficiency can be achieved using combination of hollow fiber membrane contactor and absorption
processes. Recent trends on Claus tail gas cleanup technologies are highlighted due to the recent progress
in membrane technology. The result of reviewers also show the most common and suitable adsorbents are
active carbon, zinc oxide and zeolites that
KEYWORDS
Hydrogen sulfide removal, Adsorption, non-thermal plasma using photo catalyst, Membrane,
Chemical conversion
 iرعنا سلیمانی ()R&D001@NitelPars.com
آدرس :تهران ،میدان ونک ،خیابان خدامی ،خیابان آفتاب ،نبش کوچه انتظاری ،پالک  ،23شرکت تامین تجهیزات نیتل پارس (گروه فاتح)
تلفن 021-88604147 :نمابر (فکس)021-88604158 :

1

مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی ایرانR&D001@Nitelpars.com , +98-9382944338 ،

سومین همایش بین الملی نفت ،گاز و پتروشیمی ایران
هرکدام از آنها ،پیشرفتهای اخیر در این روشها ارائه میشوند.

 -1مقدمه
گاز طبیعی ،گاز پاالیشگاهی و گاز حاصل از احتراق زغال سنگ
حاوی گازهای اسیدی از جمله هیدروژن سولفید و کربن دی اکسید
میباشند .این گازهای اسیدی باید از جریانهای گازی جدا شوند که
به فرآیند جداسازی این گازها ،شیرینسازی گاز طبیعی(ترش)اطالق
میشود] .[1دالیل این جداسازی ،افزایش ارزش حرارتی گاز طبیعی،
کاهش حجم برای انتقال در خط لوله ،سمی بودن  H2Sو جلوگیری از
خوردگی خطوط لوله میباشند .خوردگی در تجهیزات عملیاتی
مهمترین دلیل شیرینسازی گاز در ایران است .به طوری که غلظت
سولفید هیدروژن موجود در خط لوله باید کمتر از 4 ppmباشد].[2
هیدروژن سولفید به طور گستردهای توسط صنایع شیمیایی مانند
واحدهای تصفیه گاز طبیعی ،گوگردزدایی با هیدروژن )HDS(1و
صنایع زغال سنگ تولید میشود H2S .دارای بوی نامطبوع است و
حتی در مقادیر کم سمی میباشد .این ماده هم برای انسان و هم برای
حیوانات مرگ آور است .قدرت بویایی انسان میتواند  H2Sرا حتی در
غلظتهای پایین ( )0/4 ppmحس کند .آستانهی تحمل  H2Sبرای
انسان از نظر سمی بودن آن حدود  10 ppmمیباشد ،بنابراین با
افزایش غلظت گاز سالمتی انسان به خطر میافتد ]1و.[2
در کنار سمی بودن  ،H2Sاین ماده هم در حالت گازی و هم به
صورت حل شده در محلول بسیار خورنده میباشد .این ماده هنگامی
که در فرآیند احتراق اکسید میشود و به صورت  SO2وارد جو زمین
میگردد باعث به وجود آمدن بارانهای اسیدی میشود .در بسیاری از
فرآیندهای صنعتی مانند هیدروژناسیون ،2سنتز آمونیاک و پیلهای
سوختی H2S ،حتی در مقادیر کم باعث مسمومیت کاتالیستهای
فلزی میشود ،بنابراین حذف این ترکیب گوگردی از گاز امری ضروری
است ] .[3همچنین هیدروژن سولفید به شدت باعث خوردگی فوالد
کربنی (خطوط لوله انتقال) مورد استفاده در صنایع نفت و گاز میشود.
قوانین زیست محیطی بین المللی به منظور جلوگیری از انتشار گازهای
حاوی گوگرد توسط صنایع جدی گرفته میشود .به منظور برآورده
کردن نیازهای این قوانین ،فناوریهای خالص سازی مختلفی مورد
استفاده قرار گرفته است .این فناوریها شامل جذب ،3جذب سطحی،4
تبدیل شیمیایی 5و اخیراً غشای کاتالیستی میشود .عملیات
میکروبیولوژیکی میتواند به عنوان یک عملیات جایگزین برای گازهای
حاوی  H2Sدر نظر گرفته شود ]3و .[4بنابراین با توجه به مطالبی که
بیان شد به منظور دستیابی به محصوالت پاکتر و قابل انعطافتر،
آلودگی  H2Sباید با راندمان باال از مخلوطها و جریانهای گازی حذف
گردد .در این راستا در مقاله حاضر هریک از فرآیندهای صنعتی و نیمه
صنعتی حذف  H2Sبیان خواهند شد و ضمن معرفی معایب و مزایای

 -1-2جذب مرسوم در صنعت
جذب گاز فرآیندی است که در آن یک مخلوط گازی را در تماس
با یک مایع (حالل) قرار میدهند تا یک یا تعداد بیشتری از سازنده-
های مخلوط گازی در مایع حل شده و محلولی از سازندهها در مایع
حاصل شود .این عملیات شامل انتقال یک ماده از جریان مخلوط گازها
به مایع میباشد ] .[5شرایط بهینه برای فرآیند جذب گازهای اسیدی،
دمای پایین و فشار باال هستند] .[6فرآیندهای جذب در فاز مایع به دو
دستهی فیزیکی و شیمیایی تقسیم میشوند .در جذب فیزیکی جزء
جذب شونده جریان گاز مانند  H2Sاز طریق ایجاد نیروهای بین
مولکولی در فاز مایع حل میشود .از مزیتهای مهم جذب فیزیکی
مصرف انرژی کم در قسمت بازیابی و عدم تخریب حالل مصرفی است.
7
از فرآیندهای این دسته میتوان به فرآیندهای سلکسول 6و سولفینول
اشاره کرد] . [7بسیاری از فرآیندهای جذب صنعتی همراه با واکنش
شیمیایی هستند .واکنش معموالً در فاز مایع و بین مادهی جذب شده
و ترکیبشوندهای که در حالل موجود است صورت میگیرد .گاهی
ترکیبشونده و محصول واکنش هر دو محلول هستند مانند حالتی که
در جذب  CO2و  H2Sدر محلولهای آبی الکانول آمینها مشاهده
میشود .واکنش بین مادهی جذب شده و ترکیب شوندهی موجود در
حالل دارای دو اثر مثبت بر روی شدت جذب است)1( :تغییر ماهیت
شیمیایی ماده ی جذب شده در اثر واکنش ،فشار جزئی تعادلی حل
شونده را کاهش داده و سبب افزایش اختالف غلظت آن ماده در تودهی
گاز و فصل مشترک میشود و در نتیجه شدت جذب نیز افزایش می-
یابد )2( .ضریب انتقال جرم فاز مایع افزایش یافته و سبب افزایش
شدت جذب میگردد] .[5در فرآیند جذب شیمیایی عموماً از محلول-
های آلکانول آمینها به عنوان حالل استفاده میگردد].[7
شکل( )1نمودار جریانی فرآیند جذب-احیاء مرسوم در صنعت را
که برای حذف گازهای اسیدی مورد استفاده قرار میگیرد ،نشان
میدهد] .[1در این فرآیند گاز ترش و یا جریان گازی حاصل از صنایع
مختلف پس از خنک شدن (باالی دمای میعان گاز) و گذشتن از یک
برج شستشو (جداسازی ذرات مایع و جامد) در فشار باال(-205 atm
 )5و دمای پایین ( )35-50°Cبه برج جذب وارد میشود و  H2Sبه
صورت انتخابی توسط محلولهای آمینی جذب میشود .جریان گازی
که  H2Sآن جدا شده است از باالی برج جذب خارج میشود .محلول
غنی از  H2Sپس از گذشتن از یک مبدل گرمایی( 8به منظور گرفتن
گرمای محلول خروجی از واحد بازیابی) به منظور بازیابی حالل و
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 -2انواع روشهای جذبی جهت حذف H2S
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جداسازی  H2Sبه سمت یک برج دفع 1پمپاژ میشود ].[8

شكل ( )1نمودار جریانی فرآیند جذب-احیاء مرسوم برای حذف
گازهای اسیدی ][1

حالل غنی از مادهی جذب شده در دمای باال ( )115-130°Cو
فشار پایین ( )1/4-1/7 atmوارد برج احیاء کننده میشود .بخشی از
 H2Sمحلول در آمین پس از گرمشدن در مبدل ،در هنگام ورود به
برج دفع به صورت گاز در میآیند و بقیه محلول پس از مجاورت با
بخار خروجی از جوشآور ،به طرف پایین برج دفع جریان مییابد ].[1
بخارات خروجی از جوشآور (بخار آب)  H2Sموجود در محلول غنی
از آمین را جدا کرده ،آن را به سمت باالی برج و کندانسور 2هدایت
میکند .در کندانسور قسمت عمده بخار آب کندانس شده و به برج
برمیگردد و  H2Sبدین صورت جدا میشود و پس از آن به منظور
انتقال و ذخیرهسازی فشرده میشود ]1و .[8انرژی مورد نیاز برای
تأمین دما به خصوص دمای برج دفع ،حدود  %70-80از هزینههای
عملیاتی را در پی دارد .محلول حاصل از واحد بازیابی به منظور
استفادهی دوباره از حالل ،به سمت برج جذب پمپ میشود ].[1,6-8
سدیم هیدروکسید ( )NaOHبه عنوان حالل برای حل کردن
 H2Sاستفاده میشود .حاللهای دیگری مانند سدیم هیپوکلریت
( ،)NaClOسدیم یا پتاسیم کربنات ( Na2CO3یا ،)K2CO3
مونواتانول آمین ،)MEA(3دی اتانول آمین ،)DEA(4دی
ایزوپروپانول آمین )DIPA(5و متیل دی اتانول آمین )MDEA(6نیز
میتوانند مورد استفاده قرار گیرند .عملکرد حاللهای مختلف در جذب
با یکدیگر متفاوت میباشد .در میان این حاللها MEA ،و  DEAو
یا ترکیبی از آنها معمولترین حاللها در شیرینسازی گازهای ترش
و گازهای پاالیشگاهی میباشند .اگرچه محلول آبی  MDEAبه علت
ظرفیت جذب باال ،نیاز به انرژی کم برای بازیابی ،فشار بخار کم و دارا
بودن سطح پایینی از خورندگی در صنعت ترجیح داده میشود.

 -2-2تماس دهندههای غشایی
تماس دهندههای غشایی اخیراً برای بهبود عملکرد فرآیند جذب
و غلبه بر مشکالتی مانند کف کردن ،طغیان ،بارگذاری و خوردگی که
از مشکالت عمده در فرآیند جذب مرسوم در صنعت هستند استفاده
می شوند .غشا مانند یک مانع بین فاز آبی و فاز گازی عمل کرده و
اجازه انتقال اجزاء خاصی از گاز به فاز آبی بدون مخلوط شدن یک فاز
به درون فاز دیگر را میدهد ] .[16-13معموالً غشای فیبر توخالی
برای حذف گازهای اسیدی و جداسازیهایی که نیروی محرکهی آنها
گرادیان غلظت میباشد مورد استفاده قرار میگیرد .بین
میکروفیلتراسیون ،الترافیلتراسیون و اسمز معکوس که نیروی محرکهی
آن اختالف فشار است تفاوت وجود دارد .در حذف گازهای اسیدی ،گاز
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همچنین  MDEAهمراه با آمین های نوع اول و دوم مانند ،MEA
 ،DIPA ،DEAدی گالیکول آمین-2 ،)DGA(7آمینو-2-متیل-1-
پروپانول ( )AMPو -2ترتیری بوتیل آمینو-2-اتوکسی اتانول
( )TBEEبه منظور بهرهمندی از خواص هر دو گروه از آمینها (آمین
نوع سوم و آمین نوع اول یا دوم)مورد استفاده قرار میگیرد .به عنوان
مثال ،آمینهای نوع اول یا دوم دارای سرعت واکنش باالتر هستند در
حالی که  MDEAدارای ظرفیت جذب تعادلی باالتری میباشد.
ترکیب حاللها باعث بهره مندی از سرعت واکنش و ظرفیت جذب
تعادلی باال میشود ] .[9ترکیب سه نوع مختلف از حاللها برای رسیدن
به خواص مطلوب غیرمعمول است .با استفاده از سیستمهای
چندحاللی واکنشهای شیمیایی پیچیدهای رخ میدهند که باعث
سخت شدن بازیابی حالل میشوند .دستگاه جذب مرسوم برای حذف
گاز های اسیدی میتواند ستون پرشده ،8ستون پاششی ،9ستون
حبابی ،10ستون با دیواره های مرطوب و یا برج سینیدار باشد .ستون
پرشده ،مؤثرترین ،اقتصادیترین و مرسومترین نوع ستون به کار رفته
در صنایع نفت و گاز میباشد .اگرچه دارای مشکالتی مانند پدیدههای
کف کردن ،11طغیان ،12افت فشار باال و هزینهی سرمایه گذاری باال
میباشد ].[10
هنگامی که از ستون پرشده استفاده شده است راندمان جذب برای
مخلوط گازی حاوی  CO2 %7/9 ،H2S %1/2و %99 ، N2 %90/88
تا  %99/8در شرایط محیط اتاق گزارش شده است .راندمان و
گزینشپذیری حذف  H2Sبا افزایش دما از  20°Cتا  60°Cاز مقادیر
 %99/6و  %99/8به ترتیب به مقادیر  %92/8و  %94/8رسیده است.
پارامترهای عملیاتی دیگری مانند دبی گاز ،نسبت مولی کربن دی
اکسید به هیدروژن سولفید در خوراک مخلوط گازی میتواند بر روی
عملکرد فرآیند جذب تأثیر بگذارد ]12و.[11
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از درون لوله جریان مییابد در حالی که حالل مایع از درون پوسته
جریان مییابد و یا برعکس .جریان میتواند به صورت همسو و ناهمسو
باشد ].[13
شکل ( )2یک تماس دهندهی غشایی فیبر توخالی گاز-مایع در
حالت جریان موازی را نشان میدهد .غشای فیبر توخالی به علت
داشتن سطح تماس باال(حدود )8000 m2/m3به عنوان تماس دهنده
مورد استفاده قرار میگیرد .مقاومت جریان در غشا میتواند به وسیلهی
کاهش در ضخامت آن کاهش یابد .با این کار نفوذپذیری گاز از غشا
افزایش مییابد .عملکرد جذب  H2Sو  CO2به وسیله تماس دهندهی
غشایی فیبر توخالی به پارامترهای مختلفی از جمله پارامترهای
فرآیندی بستگی دارد ].[1

میافتد که فشار در سمت مایع به مدت طوالنی باال بماند و یا واکنش
شیمیایی بین غشا و محلول جاذب رخ دهد ].[1

(الف)

شكل ( )2تماس دهندهی غشایی گاز-مایع فیبر توخالی با جریان
موازی ][1

هنگامی که از تماس دهندههای غشایی برای حذف گازهای
اسیدی استفاده میشود ویژگیهای انعطاف پذیر دیگری نیز مشاهده
میشود .غشا میتواند حاللدوست یا حاللگریز باشد ،متخلخل یا
متراکم و تودهای باشد که این خواص همه بستگی به مادهی پیش
سازندهی غشا و روش ساخت غشا دارد .پرشدن حفرههای غشا با گاز
به جای پرشدن با جاذب مایع برای کاهش مقاومت انتقال جرم بسیار
مهم میباشد ].[17-15
شکل (-3الف) حالت مطلوبی که گاز کامالً حفرهها را پر میکند و
جاذب مایع دیواره حفرههای غشا را تر نمیکند ،نشان میدهد (حالت
خشک) .برای جلوگیری از تشکیل حباب ،فشار در سمت گازی به
طوری کنترل میشود که همیشه اندکی کمتر از فشار سمت مایع باشد.
فصل مشترک گاز-مایع در حالتی که دهانهی حفرهی غشا حاللگریز
است در سمت مایع تشکیل میشود .شکل (-3ب) حالت مرطوب را
نشان میدهد که در آن جاذب مایع حفرهها را پر میکند .این حالت
به علت کمتر بودن فشار سمت گاز نسبت به فشار سمت مایع رخ
میدهد ]1و .[18افزایش فشار در سمت گازی باعث نزدیک شدن به
شرایط حالت خشک ،جلوگیری از تشکیل قطرات مایع در فاز گازی و
تشکیل فصل مشترک در سمت مایع و دورتر از دهانهی حفره غشا
میشود .اگرچه حالت خشک مطلوب میباشد اما ممکن است در حالتی
که از جاذبهایی مانند محلولهای آلکانول آمینها در حالت خشک
استفاده شود در عمل موفقیتی به دست نیاید .علت این پدیده میل به
چسبندگی این نوع از جاذبها به سطح غشا میباشد که باعث میشود
شرایط عملیاتی حالت خشک ایجاد نشود .با ساخت غشاهای
حاللگریزتر ،ترشوندگی به حداقل خود میرسد .ترشوندگی تماس
دهندههای غشایی متأثر از فاکتورهایی مانند واکنش شیمیایی غشا و
محلول جاذب میباشد .حالت مرطوب و نیمه مرطوب هنگامی اتفاق
4

(ب)

(ج)
شكل ( )3حالتهای عملیاتی در تماس دهندهی غشایی توخالی،
الف)حالت غیرمرطوب ،ب)حالت کامالً مرطوب ج)حالت نیمه
مرطوب ][1

گزارش شده است که استفاده از  DEA ،AMP ،MEAو
 MDEAباعث افزایش ترشوندگی و کاهش سرعت جذب میشود.
محلول های کربناتی مانند کربنات ،بی کربنات و هیدروکسید آبی
میتوانند جایگزین مناسبی برای جاذبهایی که دارای رفتار ترشوندگی
نامناسبی هستند مورد استفاده قرار بگیرند ] .[13در کنار رفتار
ترشوندگی جاذب ،ماده سازندهی غشا میتواند بر روی عملکرد فرآیند
جذب تأثیر بگذارد .برای مثال یک غشای فیبر توخالی ساخته شده از
پلی سولفون  H2Sرا بهتر از غشای ساخته شده از پلی اترسولفون از
جریان گازی حاوی  16-24 ppmهیدروژن سولفید و گاز نیتروژن و
با استفاده از محلول  NaOHجذب میکند .برای جریانهای گازی که
حاوی مقادیر بیشتری از  H2Sهستند( ،)1200 ppmتماس دهندهی
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غشایی ساخته شده از پلی وینیلیدین فلوراید )PVDF(1مناسبتر از
نوع پلی پروپیلن میباشد ] .[1شکل ( )4نمودار جریانی حذف H2S
را با استفاده از تماس دهندهی غشایی  PVDFنشان میدهد.

 -3-2جذب سطحی

شكل ( )4نمودار جریانی فرآیند حذف  H2Sبا تماس دهندهی
غشایی فیبر توخالی ][1

اگرچه تماس دهندههای غشایی  PVDFنتایج قابل قبولی را
نشان دادهاند اما برای کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار نمیگیرند.
دلیل عدم استفاده ی صنعتی از این نوع غشاها این است که غشاهای
پلیمری قادر به تحمل دمای باالی گازهای جداشونده مانند H2S
نیستند .گاز قبل از فرآیند جذب باید ابتدا خنک شود تا بتواند مورد
عمل قرار بگیرد و این به این معنی است که انرژی بیشتری باید مصرف
شود .این مسأله با به کارگیری غشاهای سرامیکی قابل برطرف شدن
است .با این وجود غشاهای سرامیکی دارای پدیده ترشوندگی هستند
که باعث کاهش در راندمان جذب میشود]19و.[20
در فرآیند جذب ،حالل در برج دفع بازیابی میشود و در نتیجه
یکی از مزایای فرآیند جذب ،استفاده مجدد از حالل میباشد که باعث
کاهش هزینههای مربوط به حالل میشود .البته در شرایط مختلف
عملیاتی حاللهای مختلفی باید به کار روند .برای مثال برای جریان-
های گازی حاوی مقادیر کم  CO2و  H2Sبهتر است از حاللهای مایع
مانند  MEAاستفاده شود .یکی دیگر از مزایای جذب ،غیر وابسته
بودن عملیات به کاربر انسانی است و تمام عملیات از جمله افزودن
حالل به وسیله رایانه انجام میگیرند و از طرفی هزینههای مربوط به
نیروی انسانی کاهش مییابند ].[25-21
هزینههای کلی سیستم جذب(شامل هزینههای عملیاتی و نگه-
داری سیستم به عالوه هزینهی مربوط به افزودن حالل جدید)مقدار
باالیی دارد] .[6هزینههای مربوط به بازیابی حالل باالست .از معایب
دیگر جذب ،کاهش عملکرد حالل(کاهش حرارتی ،پلیمریزاسیون
کربامیت و کاهش اکسیداسیونی)و در نتیجه از دست رفتن بخشی از
آن در عملیات جذب است که خود باعث افزایش هزینههای عملیاتی
میشود .یکی از چالشهای پیش رو در فرآیند جذب ،بهینه سازی
فرآیند بین دو عامل قدرت حالل برای جذب و بازیابی حالل است .هر
چه قدرت حالل برای جذب  H2Sبیشتر باشد و پیوندهای قویتری
بین حالل و گازهای اسیدی تشکیل شود ،مقدار بیشتری از این گازها
Polyvinylidene fluoride
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جذب میشود ،اما بازیابی حالل سختتر است و به انرژی بیشتری نیاز
دارد و هر چه این قدرت جذب کمتر باشد ،بازیابی حالل راحتتر است،
اما مقدار کمتری گاز اسیدی جذب میشود .یکی دیگر از معایب جذب،
حضور  O2در جریان گازی است .مقدار زیاد  O2در جریان گازی باعث
پوسیدگی تجهیزات و از دست رفتن بیشتر حالل میشود .گازهای
اسیدی مانند  SOxبا آمینها (به خصوص  )MEAتشکیل یک رسوب
پایدار را میدهند که باعث از دست رفتن حالل میشود .قرار دادن یک
واحد جداسازی  SOxبهینهتر از پرداخت هزینه برای حالل از دست
رفته میباشد .گازهای  NOxنیز مشکالتی مشابه  SOxرا ایجاد می-
کنند] .[7،6از معایب دیگر فرآیند جذب ،محدود بودن حجم  H2Sدر
دسترس برای جداسازی و زیاد بودن حجم دستگاهها میباشند].[7

1

اثرهای متقابل میان جاذب و جذب شونده متشکل از نیروهای دو
قطبی دائمی ،دو قطبیها و چهار قطبیهای ناشی از اثرات
الکترواستاتیک و نیروهای واندروالس 2میباشد .در نتیجه به علت عدم
اشباع بودن سطح جاذب از مواد جذب شده ،نیروهای بین جذب شونده
و جاذب به تعادل میرسند .در این حالت غلظت یا تراکم جذب روی
سطح جامد همیشه بیشتر از غلظت در تودهی سیال است .این فرآیند
که توسط آن سطح اضافی ساخته میشود ،جذب سطحی نامیده
میشود .مادهی چسبیده بر روی سطح جذبشونده و مادهای که جذب
شونده به آن میپیوندد جاذب نام دارد .در سطح مولکولی ،جذب
سطحی ناشی از فعل و انفعاالت جذب بین سطح و گونههای در حال
جذب است .براساس نیروهای بین مولکولی جذب سطحی به دو
دستهی فیزیکی و شیمیایی طبقهبندی میشود ].[22
جذب فیزیکی ناشی از تغلیظ مولکولی در سطح جاذب است .در
این حالت مادهی جذب شونده به وسیلهی پیوند ضعیف واندروالس بر
روی جاذب ،جذب میشود .اگر جامد دارای تخلخل باال و لولههای
مویین زیادی باشد ،مادهی جذب شونده در صورت ترکردن جامد به
داخل این روزنهها نفوذ میکند .عمدتاً جذب فیزیکی در دمای کمتر یا
نزدیک به دمای بحرانی مادهی جذبشونده رخ میدهد ].[22
جذب شیمیایی نتیجهی فعلوانفعاالت شیمیایی بین جامد و
مادهی جذبشونده است که به آن جذب سطحی فعال نیز میگویند.
از سوی دیگر جذب شیمیایی شامل به اشتراکگذاری الکترون بین
مولکولهای جذبشونده و جاذب است که نتیجهی آن یک واکنش
شیمیایی را به دنبال دارد .اساساً پیوند بین جاذب و جذب شونده در
این حالت پیوندی شیمیایی است که بسیار قوی تر از پیوند فیزیکی
عمل میکند .همچنین جذب شیمیایی معموالً برگشتناپذیر بوده و
مادهی جذب شده ماهیت اولیهی خود را از دست میدهد].[22،7
از جمله مهمترین جاذب هایی که در صنعت جهت جذب H2S
استفاده می شوند ،عبارتند از :کربن فعال ،جاذبهای ساخته شده از
اکسید فلزات و زئولیتها ].[25-22
2 Van der waals
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 -1-3-2کربن فعال
کربنهای فعال به عنوان جاذبهای حیاتی در صنایع شناخته
شدهاند و کاربردهای گستردهای با توجه به قابلیت جذب گازها و
مایعات دارند و میتوان از آنها برای تصفیه و حتی بازیافت مواد
شیمیایی استفاده کرد].[23کربن فعال عموماً به عنوان جاذب در جذب
سطحی گازها و بخارها مورد استفاده قرار میگیرد .این ماده در صنایع
نفت ،گاز ،پتروشیمی ،نیروگاههای حرارتی ،صنایع غذایی ،دارویی،
الکل سازی ،جذب گازها و بخارات صنایع شیمیایی ،تصفیه آب،
استخراج طال و نقره ،تصفیه روغنهای گیاهی و خوراکی ،رنگ زدایی
و تصفیه ی مایعات حاوی مقادیر کم مواد آلی ،کاربرد وسیعی دارد.
کربن فعال دارای سطح ویژهی باالیی میباشد(بیشتر از m2/g
 .)1000سطح ویژه ،حجم حفرات و شیمی سطح باعث بهبود بسیاری
از واکنشهای کاتالیستی میشوند .مواد کربنی معموالً از
پیشسازندههای آلی مختلفی مانند زغال سنگ ،چوب ،قیر و منابع
بیومس(خاک اره ،پوستهی نارگیل و دانههای روغنی)به دست
میآیند] .[22،1مواد کربنی به صورت فیزیکی یا شیمیایی فعال
می شوند .در فعال سازی فیزیکی ابتدا پیش سازنده در دمای °C
 700-1000کربنیزه شده و سپس به وسیلهی بخار آب یا کربن دی
اکسید در دمای  800-1000 °Cفعال میشود .در فعالسازی
شیمیایی ،مواد شیمیایی مانند فسفریک اسید ،روی کلرید یا پتاسیم
هیدروکسید بعد از کربنیزه شدن پیشسازنده با آن مخلوط
میشوند] .[1کربنهای فعالشده به دلیل مساحت گستردهی آنها،
ساختار منفذی ،ظرفیت جذب باال و قابلیت فعال سازی مجدد سطح،
یک مادهی منحصربهفرد میباشند و به دلیل همین ویژگیهای
منحصربهفرد و همچنین قیمت پایین ،در مقایسه با جاذبهای غیر آلی
مانند زئولیتها از اهمیت ویژهای برخوردارند] .[23عملکرد مواد کربنی
در جذب سطحی بستگی زیادی به خواص مولکولهای جذب شده
دارد .به عنوان نمونه ،کربنهای با تخلخل میکرو برای جذب گازهای
سبک استفاده میشوند در حالی که کربنهای با توزیع گستردهی
اندازهی حفرات برای جذب مولکولهای آلی بزرگتر مفید
میباشند].[1
اتمهای سطحی جامد کربن فعال در مقایسه با اتمهای داخلی
دارای انرژی موازنه نشدهای میباشند و مولکولهای خارجی سعی بر
موازنه کردن این انرژی دارند و بر سطح جامد جذب میشوند .این
مولکولها الیهی تکی روی سطح کربن فعال تشکیل میدهند].[13
کربن خنثی یا غیرفعال قادر به جذب  H2Sنمیباشد که علت آن
تخلخل میکرو و فعالیت کمتر مکانهای فعال میباشد .اگر کربن فعال
دارای حفرات کوچک باشد میزان جذب سطحی باال خواهد بود و
مولکولهای  H2Sو کربن درگیری بیشتری با هم خواهند داشت.
همچنین بین مولکولهای کربن و  H2Sنیروهای ون در والس شکل
Impregnation
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میگیرد که باعث خارج شدن  H2Sاز مخلوط گازی و چسبیدن آنها
به کربن میشود.
شیمی سطح کربن فعال میتواند در خالل جذب سطحی یا واکنش
1
کاتالیستی تغییر کند .برای بهبود خواص کاتالیستی کربن فعال ،تلقیح
با مواد آلکالینی مانند سدیم یا پتاسیم هیدروکسید ،سدیم یا پتاسیم
کربنات یا یدید ،پت اسیم پرمنگنات ،آمونیاک ،اوره و نیتریک اسید
پیشنهاد شده است .اصالح سطح کربن فعال باعث بهبود فرآیند جذب
سطحی و تشکیل پیوندهای شیمیایی با مواد جذب شده میشود .کربن
فعال از طریق تفکیک  H2Sبه یون  HS-باعث حذف آن از مخلوط
گازی میشود .این یون به وسیلهی اکسیژن هوا یا الکترونها و در
حضور یک کاتالیست اکسید آهن ،اکسید میشود ]1و22و.[13
کربن فعال به منظور کاهش تخلخل جاذب و افزایش جذب H2S
با مواد سوزآور مانند  NaOHو  KOHتلقیح میشود .همچنین
تخلخل جاذب به وسیلهی تلقیح آن با محلولهای هیدروکسید فلزی
میتواند کاهش پیدا کند ] .[22روش دیگر برای افزایش جذب H2S
و اکسیداسیون مستقیم آن به گوگرد ،تلقیح کربن فعال با اکسندههایی
نظیر پتاسیم یدید و پتاسیم پرمنگنات میباشد .اگرچه ظرفیت جذب
فیزیکی کربن فعال ممکن است کاهش یابد .دلیل این کاهش مواد
افزودنی هستند که باعث بسته شدن دهانهی حفرههای میکرونی
میشوند .سدیم هیدروکسید با  H2Sواکنش میدهد و یون  HS-به
وجود میآید که تحت تأثیر افزایش  pHکربن میباشد .گوگرد عنصری
یا اسید سولفوریک از اکسیداسیون یون  HS-تولید میشوند ].[1
شکل ( )5عملکرد جذب  H2Sبه وسیلهی کربن فعال تلقیح شده
با محلولهای آلکالین مختلف را نشان میدهد .با توجه به نمودارها
مشخص است که کربن فعال تلقیح شده با  NaOHباالترین ظرفیت
جذب  H2Sرا دارا میباشد .کربن فعال تلقیح شده با اوره نیز برای
جذب  H2Sبه کار میرود .گزارش شده است که گروههای نیتروژن
موجود در اوره باعث بهبود ظرفیت و بازده جذب میشوند H2S .به
اجزای گوگردی قابل حل در آب اکسید میشود .این پدیده به علت
تماس مستقیم یونهای  HS-با گروههای نیتروژنی که بر روی سطح
کربن پراکنده شدهاند به وجود میآید ].[13

شكل ( )5ظرفیت جذب  H2Sبر روی کربن فعال و کربن فعال
آلكالین در سیستم جذب یک جزئی ][1
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 -2-3-2جاذبهای اکسید فلز

است .در این روش در واقع با قرار دادن اتم  Alدر کریستال اکسید
روی ،نظم شبکه تا حدودی به هم خورده میشود .به این ترتیب،
استحکام شبکهی کریستالی کمتر شده و این ترکیب به انرژی کمتری
جهت واکنش با  H2Sنیاز دارد .الزم به ذکر است که یون آلومینیوم
دارای الکترون اضافی است که میتواند به شکستن H2Sکمک کند و
باعث ایجاد واکنش سادهتر بین  H2Sو نانو ذرات اکسید روی شود .هم
چنین این اتمها به دلیل داشتن شعاع یونی کوچکتر از نانو ذرات
اکسید روی ،زمانی که در شبکه قرار میگیرند باعث کوچکتر شدن
سایز و پارامترهای شبکه میشوند] .[29با وجود اینکه افزایش غلظت
Alمنجر به افزایش میزان جذب در تمامی نمونهها شده ،اما این کار با
محدودیتهایی نیز همراه است ،از جمله گرانتر بودن  Alنسبت به
نانو ذرات اکسید روی و اینکه افزایش بیش از حد  Alمنجر به افزایش
سایز نانوذرات اکسید روی دوپشده میشود .در واقع با افزایش سایز،
نسبت سطح به حجم این ذرات که مهمترین عامل در جذب H2S
میباشد ،افزایش مییابد و در نتیجه میزان جذب کاهش مییابد.
استرومال 2و همکاران] [30نشان دادهاند که حاللیت یک ناخالصی در
پلی کریستال با کاهش اندازهی آنها افزایش مییابد ،چون ناخالصیها
نه تنها در بخش عمدهای از بلور بلکه در مرز دانهها نیز حل
میشوند]31و  .[30ضخامت الیههای مرزی ایجاد شده به شدت به
غلظت دوپکننده بستگی دارد .از آنجا که نمونهی دوپشده با غلظت
 0/01Alدارای کوچکترین سایز و بیشترین نسبت سطح به حجم
میباشد در نتیجه بیشترین میزان جذب در این غلظت صورت
میگیرد .دلیل نزول میزان جذب برای غلظتهای بیش از 0/01 Al
در دماهای مختلف ،افزایش اندازهی ذرات و کاهش نسبت سطح به
حجم آنها میباشد .البته الزم به ذکر است که حتی برای نمونهی با
غلظت  0/12 Alنیز اندازهی ذرات به طور متوسط کوچکتر از اندازهی
ذرات اکسید روی خالص بوده و به همین دلیل میزان جذب آن بیشتر
است].[28

بسیاری از اکسید فلزات وجود دارند که قادر به حذف  H2Sاز
مخلوطهای گازی در دمای باال میباشند .به عنوان مثال میتوان به
اکسیدهای  NiO ،CoO ،ZnO ،MnO ،Cu2O ،FeOو ،MoO
اکسیدهای فلزات قلیایی خاکی مانند  SrO ،CaOو  BaOو اکسیدهای
فلزات قلیایی مانند  K2O ،Li2Oو  Na2Oاشاره کرد که در این میان
اکسید روی جایگاه ویژهای دارد .این ماده از اکسیدهای فلزی بسیار
ارزشمند و پر مصرف در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی میباشد .اکسید
روی در حذف  H2Sبه علت داشتن ثابت تعادل باالی خود ،در
فرآیندهایی چون جداسازی  H2Sاز گاز سنتز بسیار مورد استفاده قرار
میگیرد .بیش از  30سال ،اکسید روی به طور گستردهای جهت حذف
 H2Sاز جریان گاز طبیعی مورد استفاده قرار گرفته است .از این جهت
اکسید روی به عنوان یک اکسید فلزی منحصربه فرد از نظر عملیاتی
و امنیت شرایط عملیاتی در بسیاری از کاربردها شناخته شده است.
عالوه بر آن اکسید روی در فرآیندهایی چون ریفرمینگ ،سلهای
سوختی و سیکلهای ترکیبی گازی شدن جهت جذب  H2Sاز ترکیب
گازهای  CO2 ،H2O ،H2S ،H2و  COمورد استفاده قرار میگیرد].[26
این در حالی است که با پیشرفت نانوفناوری و کاربرد آن در سنتز و
آماده سازی نانوذرات اکسید فلزی ،نه تنها خواص فیزیکی و شیمیایی
آنها بهبود یافته بلکه توانایی بیشتری در جذب  H2Sاز خود نشان
میدهند .بعنوان مثال با استفاده از اکسید روی که با نانوذرات اکسید
آلومینیوم دوپ شده (تقویت) است ،میتوان شاهد افزایش عملکرد
جاذب بود .روی که با در این روش ،گاز از درون یک راکتورکه حاوی
نانو ذرات اکسید روی در درجه حرارت حدود  700درجه سانتی گراد
میباشد ،عبور داده میشود .جهت ایجاد جریان مناسب ،گاز آرگون به
عنوان گاز حامل مورد استفاده قرار میگیرد .طی این فرایند H2S
موجود در گاز با نانو ذرات اکسید روی واکنش داده و منجر به تولید
 ZnSو آب میشود] .[27پرهوده 1و همکاران] [ 28خاصیت جذب نانو
ذرات اکسید روی اصالح شده با آلومینیوم را مورد بررسی قرار دادند.
در این تحقیقات نرخ جذب  H2Sتوسط اکسید روی دوپ شده با
آلومینیوم در غلظتهای مختلف آلومینیوم و در دماهای مختلف اندازه
گیری شده و با نتایج حاصل از نرخ جذب  H2Sتوسط نانو اکسیدروی
خالص مورد مقایسه قرار گرفتهاند .شکل ( )6نشان میدهد که با افزایش
دما میزان جذب افزایش مییابد ] .[29همچنین در شکل ( )6مشخص
است که میزان جذب  H2Sتوسط نانوذرات اکسید روی با حضور غلظت
یک درصدی  Alحتی در دمای  400درجه سانتیگراد از میزان جذب
H2Sتوسط نانو ذرات خالص اکسید روی در دمای  600درجه ی
سانتی گراد بیشتر است .توانایی جذب  H2Sتوسط نانو ذرات اکسید
روی دوپشده با آلومینیوم ،با اندازهگیری میزان گوگرد جریان ،قبل و
بعد از تماس گاز با ذرات دوپشده ،توسط تصاویر  XRDسنجیده شده

 -3-3-2زئولیتها
زئولیتها یا آمینوسیلیکاتها بلوری دارای حفراتی در ابعاد

1

2

Parhoodeh

7

شكل ( )6تغییرات میزان جذب نسبی گوگرد()Sبر حسب غلظت
آلومینیوم ][28
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مولکولی هستند .امروزه زئولیتها در تولید مواد شیمیایی ،کاتالیستها،
تصفیهی نفت یا گاز طبیعی کاربرد دارد .در صنایع نفت مهمترین
کاربردهای زئولیتها در واکنشهای کراکینگ ،هیدروکراکینگ و
ایزومری شدن می باشد .زئولیتها موادی هستند که گزینشپذیری
شکلی دارند و فقط از آلومیناسیلیکات تشکیل شدهاند ] .[30این مواد
دارای فرمول کلی  Mv(AlO2)x(SiO2)y.zH2Oمیباشند .اجزاء
 AlO2و  SiO2واحدهای اساسی هستند که یونهای اکسیژن را
مشارکت میدهند تا شکل تتراهدرال  AlO4و  SiO4بلوکهای
سازنده ی سلول واحد باشد .بنابراین چهارچوب زئولیت از آلومینیوم و
سیلیکون تتراهدرال ساخته شده ،در حالی که کاتیونهای فلز یا
هیدروژن()Mمکانهای قابل تعویض کاتیونی را پر کردهاند .زئولیتها
به طور مؤثری بعضی از مواد مانند آب و هیدروژن سولفید را از
جریانهای گازی حذف میکنند .در حال حاضر  194ساختار شبکهای
زئولیتی وجود دارد .امروزه تحقیقات بر روی جداسازی گازها با استفاده
از زئولیتهای طبیعی مانند موردنایت 1رو به افزایش است .قبل از
استفاده از زئولیتهای طبیعی یک مرحله فعالسازی نیاز است.
زئولیتهای طبیعی عملکرد بهتری را نسبت به زئولیتهای سنتزی در
فرآیندهای تجاری از خود نشان میدهند .ظرفیت جذب سطحی
زئولیتها برای  H2Sباال میباشد و بازیابی آن آسانتر میباشد و نیاز
به هزینهی کمتری دارد .زئولیتهای مختلف(بدون تغییر ساختار اصلی
و با تغییر ساختار)دارای سطح ویژه ،ظرفیت جذب ،انتخابپذیری باال،
قابلیت بازیابی مناسب و مقاومت حرارتی خوب در برابر دما هستند که
این ویژگیها باعث شده است که تحقیقات آزمایشگاهی و تئوری
مختلفی بر روی جداسازی  H2Sبه وسیلهی آنها صورت بگیرد ]-32
.[39

()1
()2

با توجه به این که مرحلهی اول فرآیند کالوس گرمازا بوده در صورت
عدم وجود ناخالصی در گاز اسیدی ،دمای کوره به بیش از 1200°C
می رسد .محصوالت داغ خروجی از کوره در طی چند مرحله تا دمای
حدود  170°Cتا  190°Cسرد شده و گوگرد موجود در آن به صورت
مایع از جریان گاز جدا میگردد ] .[26با توجه به باال بودن نسبی
غلظتهای سولفید هیدروژن و دی اکسید گوگرد در راکتور اول ،غلظت
گوگرد تولیدی در گاز درون راکتور نسبتاً باال میباشد .به منظور
جلوگیری از میعان گوگرد بر روی بستر کاتالیستی ،گاز خروجی از
کندانسور میباست قبل از ورود به راکتور اول تا حدود  320°Cگرم
شود .برای این منظور میتوان از مبدل حرارتی یا مخلوط نمودن گاز
سرد خروجی از کندانسور با جریانی از گاز داغ خروجی از محفظه
احتراق استفاده نمود .جریان گاز گرم شده ،سپس وارد راکتور اول،
شامل بستری از کاتالیست کبالت-مولیبدن برپایهی آلومینای فعال
میگردد .گاز خروجی از راکتور اول مجدداً تا حدود  180°Cسرد
میشود .دمای گاز ورودی به بسترهای کاتالیستی دوم و سوم به ترتیب
 240°Cو  200°Cمیباشند .نمودار جریانی ساده شده فرآیند کالوس
برای دو بستر کاتالیستی در شکل ( )7نشان داده شده است .در صورت
نیاز میتوان از تعداد بیشتری بسترهای کاتالیستی برای بازیابی گوگرد
موجود در گاز اسیدی تا میزان موردنظر استفاده کرد .در کشورهای
پیشرفته به منظور صیانت از محیط زیست و جدا نمودن مقدار بسیار
ناچیز گوگرد باقی مانده در گاز خروجی از آخرین کندانسور ،از واحد
تصفیهی نهایی گاز استفاده میگردد ].[40

 -3انواع روشهای تبدیل شیمیایی جهت حذف H2S
 -1-3فرآیند کالوس
فرآیندهای مبتنی بر واکنشهای کالوس از متداولترین واحدهای
بازیافت گوگرد در پاالیشگاههای گاز ایران و جهان میباشند که معموالً
برای عملیات با دبی بیش از  5میلیون فوت مکعب در روز گازهای
اسیدی مقرون به صرفه هستند .راندمان این نوع فرآیندها در کالس
جهانی بیش از  %97بوده اما در ایران به دلیل وجود ناخالصیهای زیاد
در گازهای اسیدی و همچنین استفاده از کاتالیستهای نامناسب حتی
ممکن است به کمتر از  %85برسد .مطابق واکنشهای زیر ،فرآیند
کالوس عمدتاً به صورت اکسایش جزئی گاز اسیدی میباشد ] .[26در
این فرآیند ،حدود یک سوم از گاز اسیدی در محفظهی احتراق اکسید
شده و تولید گاز دی اکسید گوگرد میکند .گاز مذکور با باقیماندهی
 ،H2Sابتدا در محفظهی احتراق (کوره) و سپس در راکتورهای
کاتالیستی واکنش داده و مطابق واکنشهای زیر تولید بخار گوگرد
میکند:
Mordenite

8

شكل ( )7شماتیک ساده شدهی جریانی فرآیند کالوس

با توجه به این که حصول دمای بیش از  1000 °Cدر محفظهی
احتراق(کوره)جهت انجام واکنش تجزیه سولفید هیدروژن بسیار
ضروری است ،بنابراین میبایست با حذف ناخالصیها از گاز اسیدی،
دمای مذکور را تا حد ممکن افزایش داد .چنانچه به هر دلیل نتوان
ناخالصی های موجود در گاز اسیدی را جدا نمود ،با استفاده از احتراق
گاز حاوی آمونیاک میتوان نسبت به افزایش دمای کوره تا حد موردنیاز
اقدام کرد ] .[40در صورت عدم دسترسی به گاز آمونیاک ،میتوان با
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استفاده از فرآیند غشایی نسبت به تغلیظ اکسیژن هوای ورودی اقدام
نمود .این فرآیند که عموماً به نام فرآیند اصالح شده کالوس شناخته
میشود ،قادر به افزایش دمای محفظه احتراق تا حدود 1350 °C
میباشد .عالوه بر فرآیند فوق ،فرآیند دیگری نیز با عنوان سوپر کالوس
جهت بهبود راندمان بازیافت گوگرد طراحی و ساخته شده است.
مهمترین ویژگی این فرآیند نسبت به فرآیند اصالح شدهی کالوس،
استفاده از بستر ک اتالیستی مناسب جهت اکسیداسیون انتخاب پذیر
 H2Sباقیمانده در گاز خروجی از فرآیند کالوس و تبدیل آن به گوگرد
میباشد.
 -2-3اکسیداسیون کاتالیستی انتخابی

1

تبدیل  H2Sبه گوگرد عنصری از طریق فرآیند اکسیداسیون
کاتالیستی انتخابی یکی از روشهایی است که برای حذف  H2Sاز
جریان گازی خروجی از فرآیند کالوس استفاده میشود .اکسیداسیون
کاتالیستی انتخابی  H2Sمیتواند در باال یا پایین دمای شبنم
گوگرد( 180درجهی سانتیگراد)انجام شود .فرآیند سوپرکالوس که در
بخش قبلی بیان شد یکی از این فرآیندهایی است که در این دسته
قرار میگیرد .این فرآیند در سال  1985توسعه پیدا کرد و به طور
پیوسته بهبود یافت ،به طوری که در حال حاضر در دمای  240درجهی
سانتیگراد میتوان به راندمان  %99/5دست یافت .گوگرد عنصری
تولید شده در بیرون از راکتور کندانس میشود ] .[1کاتالیستهای به
کار رفته در این فرآیند  Feو  Crبر پایهی آلومینا یا سیلیکا هستند.
فرآیند دوکسوسولفرین(الف-لورگی) 2در دمای زیر نقطهی شبنم
گوگرد و در یک سیستم آدیاباتیک عمل میکند(بین  90و 140
درجهی سانتی گراد) .گوگرد عنصری تولیدشده در این فرآیند بر روی
بستر کاتالیست باقی میماند .کاتالیست به وسیلهی حرارت دادن
راکتور تا حدی که گوگرد مایع شود و به بیرون بستر کاتالیست جریان
یابد ،احیا میشود .گزارش شده است که کاتالیست کرم بر روی
آلومینای اصالحشدهی مورد استفاده در این فرآیند در حالت ناپیوسته،
دارای راندمان حذف گوگرد  %99/9میباشد ].[1
جذابترین فرآیندی که اخیراً در اکسیداسیون کاتالیستی استفاده
میشود ،فرآیند اکسیداسیونی مستقیم موبیل )MODOP(3و فرآیند
سوپرکالوس میباشد .فرآیند اکسیداسیون مستقیم  H2Sبه گوگرد
عنصری و آب درصد تبدیل باالیی دارد .دلیل این تبدیل باال وجود
واکنشهای برگشتناپذیر از نقطه نظر ترمودینامیکی میباشد .در
فرآیند  MODOPاکسیداسیون مستقیم  H2Sبه گوگرد عنصری به
وسیلهی کاتالیست  TiO2و با وجود مقدار استوکیومتری اکسیژن اتفاق
میافتد .عیب این فرآیند وجود آب در جریان خوراک میباشد که باعث
غیرفعال شدن کاتالیست میشود .در فرآیند سوپرکالوس H2S ،بدون
حذف آب از جریان خروجی اکسید میشود .با این وجود ،فرآیند
سوپرکالوس قادر است غلظت  H2Sرا تا زیر  %2حجمی پایین بیاورد
1

Selective Catalytic Oxidation
)Doxosulfreen Process(Elf-Lurgi
3
Mobil direct oxidation process
2

9

].[1
فرآیندهای  MODOPو سوپرکالوس میتوانند به وسیلهی چهار
واکنش زیر توضیح داده شوند .واکنش اصلی ،اکسیداسیون
برگشتناپذیر  H2Sبه گوگرد می باشد(واکنش اول) .واکنشهای
جانبی ،شامل واکنشهای دوم و سوم و واکنش برگشتپذیر
کالوس(واکنش چهارم)هستند.
()3
()4
()5
()6
اکثر اکسیدهای فلزی به کار رفته در فرآیندهای اکسیداسیون
 H2Sدر حضور گوگرد و بخار سولفاته میشوند .این کار باعث کاهش
فعالیت و در نتیجه تخریب کاتالیست میشود .به منظور غلبه بر تشکیل
 SO2اکسیداسیون انتخابی  H2Sبا اکسیژن ضروری میباشد ].[1
 -4فرآیند تجزیهی حرارتی H2S
4

در سال  1975برای نخستین بار ریمونت به مطالعهی علمی
فرآیند تجزیهی حرارتی  H2Sپرداخت .در سال  1980نیز مطالعاتی
در خصوص تولید هیدروژن از  H2Sبا استفاده از امواج میکروویو در
انستیتو کورچاتوف مسکو انجام شد .همچنین در سال  ،1993ادالند و
پلجر 5به مطالعات راکتور غشایی برای فرآیند تجزیهی حرارتی H2S
پرداختند .به دنبال مطالعات فوق ،وزارت انرژی آمریکا نیز نسبت به
انجام سرمایهگذاری در زمینهی ساخت غشاهای سرامیکی و فلزی اقدام
نمود .به طوری که در شکل ( )8مالحظه میگردد ،در صورت گرم
نمودن گاز اسیدی تا دمای  1500°Cو در غیاب کاتالیست ،بیش از
 %60از هیدروژن سولفید به بخار گوگرد و هیدروژن تجزیه میگردد.
چنانچه از کاتالیست پالتین استفاده شود ،میزان تجزیهی  H2Sدر
دمای  700 °Cو فشار حدود  8اتمسفر ،بیش از  %99/4خواهد بود .با
توجه به اختالف اندازهی مولکولهای گوگرد و هیدروژن تولید شده،
میتوان آنها را توسط غش ا از یکدیگر جدا نمود .معموالً هر دو مرحله
واکنش و جداسازی به صورت همزمان در یک راکتور غشایی انجام
میگیرد .در این گونه راکتورها ،معموالً بخشهایی از قسمت فوقانی
غشا با الیهای از کاتالیست پوشانده میشوند ].[19
در حال حاضر ،گازهای هیدروژن استحصال شده از راکتورهای
غشایی حاوی مقداری گوگرد و سولفید هیدروژن میباشندکه برای

Raymont
Edlund & Pledger
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شكل ( )8وابستگی دمایی هیدروژن سولفید ][19

استفادههای صنعتی چندان مناسب نیستند .مطالعات فراوانی جهت
بهبود کیفیت غشا به منظور کاهش غلظت گوگرد در هیدروژن خروجی
از فرآیند انجام پذیرفته است .برای مثال در سال  2005مؤسسهی
پرکس ایر 1با مشارکت وزارت انرژی آمریکا با بودجهای حدود 800
هزار دالر به انجام پژوهشی جهت ساخت راکتور غشایی مناسب اقدام
کرده است .در صورت کاهش غلظت گوگرد در هیدروژن خروجی از
فرآیند(تا حد مجاز)میتوان از هیدروژن مذکور به عنوان یک سوخت
ارزشمند و زیست سازگار استفاده نمود .همچنین هیدروژن مذکور
می تواند به عنوان خوراک در بسیاری از فرآیندهای شیمیایی از قبیل
تولید آمونیاک ،متانول ،سولفورزدایی و هیدروکراکینگ در پاالیشگاهها
استفاده شود].[38

به بخش تصفیهی مرکزی را برطرف میکند و ایمنی خطوط لوله را
افزایش میدهد .همچنین سیستمهای غشایی ،کوچک و فشرده
میباشند و فضایی حدود  %15فضای واحدهای جذب آمینی را اشغال
می کنند و برای مناطق دورافتاده و سکوهای نفتی روی دریا مناسب
میباشند] .[44-40
سه نوع غشا از گروه غشاهای پلی فسفازین ،غشاهای پلی اتراورتان
اوره و غشاهای کوپلیمر پلی اتر-پلی آمید نسبت به بقیهی غشاها
عملکرد بسیار خوبی را در شیرینسازی از خود نشان دادهاند .برای
مقایسهی بهتر عملکرد این غشاها ،مقادیر عبوردهی و انتخابگری
آنها به صورت نمودار انتخابگری سولفید هیدروژن /متان و دی
اکسیدکربن /متان بر حسب عبوردهی سولفید هیدروژن و دی
اکسیدکربن به ترتیب در شکلهای ( )9و ( )10رسم شدهاند ] .[45با
توجه به بررسیهای انجام شده ،غشاهای  PN 7و، PU 4، PN 8
 Pebax 1074و  Pebax 4011برای شیرینسازی گاز طبیعی
انتخابهای مناسبی هستندPebax 1074 .کوپلیمرهایی از نایلون 12
و پلی اتیلن اکسید ،و  Pebax 4011کوپلیمرهایی از نایلون  6و پلی
اتیلن اکسید هستند .اطالعات دقیقی دربارهی ساخت پلیمرهای
پباکس ،منتشر نشده است ].[44

 -5جداسازی  H2Sبا سیستمهای غشایی
فناوری جداسازی غشایی در دهههای اخیر از رشد چشمگیری
برخوردار بوده و با بهره گیری از ویژگیها و تواناییهای خاص خود
توانسته است رقیب قدرتمندی برای بسیاری از فرآیندهای کالسیک و
رایج جداسازی در صنایع شیمیایی به شمار آید .غشاهای مختلفی برای
جداسازی گازها از هم مورد استفاده قرار گرفتهاند .غشاها در حالت
کلی به دو دستهی غشاهای آلی و غیرآلی تقسیم میشوند .از مهمترین
غشاهای آلی غشاهای پلیمری هستند که این غشاها متخلخل نیستند
و چگال هستند؛ به همین دلیل انتخابپذیری باالیی دارند .از مهمترین
غشاهای غیر آلی میتوان به غشاهای سرامیکی اشاره کرد که این
غشاها متخلخل هستند و مهمترین مشخصهی آنها عبوردهی
باالست].[40سرمایهگذاری کم ،آسانی عملیات ،مصرف انرژی کم،
اندازه و وزن مناسب و دالیل دیگر باعث شده است که فرآیند جداسازی
گاز با غشاء قابل رقابت با دیگر فرآیندهای جداسازی باشد ].[41
غشاهای موجود میتوانند ناخالصیهای گاز طبیعی را تا حد
مناسبی کاهش دهند که این امر به علت تراوشپذیری بیشتر  CO2و
 H2Sنسبت به گاز طبیعی در غشاء میباشد .از مزایای استفاده از
فرآیندهای غشایی ،سرمایهگذاری اندک و امکان استفاده از آنها در
سر چاه میباشد که این امر احتمال بروز خوردگی در لولههای انتقال
Praxair
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شكل ( )9نمودار انتخابگری  H2S/CH4بر حسب عبوردهی
 H2Sبرای غشاهای مختلف ][19

شكل ( )10نمودار انتخاب گری  CH4/CO2بر حسب عبوردهی
 CO2برای غشاهای مختلف ][19

تاکنون چند صد واحد برای دفع  H2Sاز گاز طبیعی در جهان
نصب شده است .بسیاری از آنها کوچک و با ظرفیت  1الی
 10 MMSCFDو بعضی دیگر بزرگ و با ظرفیت  50الی MMSCFD
 100میباشند .بیشتر این واحدها از غشاهایی با جنس استات سلولز

1
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استفاده میکنند که ممکن است به صورت مدولهای الیاف توخالی یا
مدولهای حلزونی باشند .فرآیندهای غشایی از جدیدترین روشهای
جداسازی هستند که در آنها جداسازی با صرف انرژی کمتری صورت
میگیرد .امروزه این فرآیندها جایگزین مناسبی برای فرآیند جذب گاز
با محلول آمین شناخته شدهاند ] .[45-44در آغاز فرآیندهای غشایی
به جریانهای کم گاز یا مقادیر بسیار زیاد  CO2محدود بود .اما با بهتر
شناخته شدن ظرفیتهای این روش ،این تکنولوژی به جریانهای
بزرگتری از گاز طبیعی تعمیم یافت .با پیشرفت این فناوری ،مزایا و
معایب آن نیز مشخصتر شد .تعدادی از مزایای فرآیندهای غشایی
نسبت به فرآیندهای جذب آمینی که هم اکنون فرآیند غالب در
عملیات شیرینسازی گازها میباشند عبارتند از :
قیمت پایینتر تجهیزات ،هزینهی کمتر عملیاتی(هزینهی تعویض
غشاء) ،عدم نیاز به نظارت و نگهداری مستمر توسط انسان ،سادگی
عملیات ،ضریب اطمینان باالتر به دلیل کمتر بودن اجزاء متحرک،
بازدهی خوب وزنی و فضایی برای کاربرد در نواحی دریایی ،قابلیت
انجام فرآیند در دهانهی چاه ،بازدهی بیشتر واحد به دلیل حذف
همزمان بخار آب و رساندن آن به مقدار استاندارد بدون نیاز به واحد
آبزدایی جداگانه ،کاهش مصرف انرژی ،تولید نیرو با استفاده از جریان
گاز تراوشیافته ،پایینبودن احتمال وقوع انفجار یا اشتعال ،سازگاری
زیستمحیطی به دلیل نیاز نداشتن به حاللها و جاذبها و مواد
افزودنی که به تعویض مداوم و دورریز نیاز دارند و مناسب بودن برای
نواحی دورافتاده].[45

 -6پالسمای غیر

همدما1

روشهای اکسیداسیونی مانند پالسمای غیر همدما()NTPو
فرآیندهای فتوکاتالیستی میتوانند به جای سیستمهای مرسوم
استفاده شوند ،اما اکسیداسیون ناقص آلودگیها باعث تولید ناخواستهی
محصوالت جانبی میگردد که ممکن است از آلودگیهای اصلی
خطرناکتر باشند .بنابراین این فرآیندها در صنعت به طور گسترده
برای جداسازی مورد استفاده قرار نمیگیرند .تعدادی از مطالعات نشان
دادهاند که ترکیب فتوکاتالیست با  NTPباعث حذف سریعتر ترکیبات
 VOCنسبت به فرآیندهای تکی فتوکاتالیست یا  NTPمیشود.
همچنین فرآیند ترکیبی باعث تولید کمتر محصوالت جانبی میشود
].[45
به عالوه ،برای بهبود راندمان فرآیند ،ترکیب پالسما و فتوکاتالیست
بررسی شده و توسعه پیدا کرده است .ثابت شده است که عملکرد
سیستمهای پالسمای غیر همدما برای حذف غلظتهای کم آلودگیها
میتواند مخصوصاً به وسیلهی افزودن مواد فتوکاتالیستی مانند TiO2
به درون راکتور بهبود پیدا کند .یکی از تحقیقاتی که در این زمینه
انجام شده است کار تحقیقی ماکسیم و همکاران می باشد که به بررسی
حذف گازهای آمونیاک و هیدروژن سولفید با استفاده از روش ترکیب
پالسمای غیر همدما و فتوکاتالیست پرداختهاند .هدف آنها ترکیب
Nonthermal Plasma
11

1

مزایای پالسما و فتوکاتالیست بوده است .یک سیستم دوتایی تخلیهی
سطحی دی الکتریک)SDBD(2پالسما/فوتوکاتالیست در یک راکتور
پایلوت طراحی شد .در شکل ( )11سیستم  SBDBرا مشاهده
میکنیم ].[48-46

شكل ( )11سیستم )a .SBDBزاویهی کناری)b ،زاویهی باال
][46

 -7نتیجهگیری و پیشنهادات:
در این پژوهش روشهای فناوریهای مختلف جداسازی گاز
هیدروژن سولفید از جریانهای گازی مورد بررسی قرار گرفت و
مقایسهای فنی-اقتصادی بین بعضی از فناوریها صورت گرفت .نتایج
حاصل از این تحقیق عبارتند از :
برای جداسازی گاز سولفید هیدروژن فناوریهای مختلفی که در
طول متن به آنها اشاره شد وجود دارند که هر کدام مزایا و معایب
خاص خود را داشته و بعضی از آنها مانند فناوری ترمولیز حرارتی در
حال حاضر بیشتر جنبه تحقیقاتی و بررسی آزمایشگاهی دارند.
در حال حاضر روش مرسوم در صنعت برای جداسازی گازهای
اسیدی از جمله سولفید هیدروژن جذب توسط محلولهای آمینی(به
خصوص محلولهای  MEAو )DEAمیباشد که البته روشهایی مانند
غشا میتوانند جایگزین آن گردند.
در مورد روش جذب به منظور بهره مندی از خواص گروههای
مختلف آمینی میتوان از ترکیب آمینهای نوع اول و دوم با نوع
سوم(برای مثال مخلوط  MEAو )TEAاستفاده نمود.
مزیت اصلی فناوری جذب امکان استفاده مجدد از حالل میباشد
که در واحد احیاء مورد بازیابی قرار میگیرد.
کربن فعال با داشتن سطح ویژهی باال ،مادهی مناسبی برای جذب
سطحی گازهای مختلف از جمله گازهای اسیدی میباشد.
کربن فعال تلقیح شده با مادهی آمینی  NaOHنسبت به کربن
فعال از ظرفیت جذب باالیی در جذب سولفید هیدروژن برخوردار است.
اکسید روی نیز یکی از مواد مناسب برای جذب سطحی سولفید
هیدروژن میباشد که در حال حاضر با پیشرفتهای زیاد در فناوری
نانو از ساختار نانویی آن برای جذب سولفید هیدروژن استفاده میشود.
زئولیتها به دلیل داشتن خواص سطح ویژه ،ظرفیت جذب و
انتخاب پذیری باال ،قابلیت بازیابی مناسب و مقاومت حرارتی خوب در
برابر دما به عنوان جاذب مناسبی برای حذف هیدروژن سولفید از
Surfacic Dielectric Barrier Discharge
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جریانهای گازی مطرح هستند.
در فرآیند اکسیداسیون کاتالیستی انتخابی میتوان با انتخاب
کاتالیست مناسبی مانند کرم بر پایهی آلومینای اصالحشده به راندمان
حذف گوگرد  %99/9رسید .در این دسته ،فرآیندهای  MODOPو
سوپرکالوس از جمله مهمترین فرآیندها هستند.
استفاده از پالسمای غیر همدما و فوتوکاتالیست به صورت ترکیبی
نتایج خوبی را در جداسازی هیدروژن سولفید از مخلوط گازی آمونیاک
و هیدروژن سولفید از خود نشان داده است .این فناوری کامالً جدید
میباشد.
مقایسهی فنی-اقتصادی نشان داد که میتوان از سیستمهای
غشایی و یا ترکیبی غشا-جذب برای جداسازی هیدروژن سولفید با
راندمان باالتری نسبت به جذب استفاده نمود.
با توجه به نتایج بدست آمده از فوق ،می توان پیشنهاداتی به مانند
ذیل در مورد حذف هیدروژن سولفید مطرح کرد:
استفاده از آمینهایی با داشتن همزمان خواص ظرفیت جذب باال وسرعت جذب باال.
استفاده از جاذبهای دیگری به جز کربن فعال و اکسیدهای فلزی درجذب هیدروژن سولفید مانند نانولولههای کربنی که نتایج مناسبی در
جذب دی اکسید کربن از خود نشان دادهاند.
میتوان با تغییر خواص سطحی کربن فعال مانند عامل دار کردنآنها با گروههای آمینی از خواص کربن فعال و آمینها به طور همزمان
بهره برد.
سعی شود فناوریهایی که در حال حاضر از لحاظ فنی جنبهی رقابتیبا فرآیند جذب مرسوم را دارند اما به دلیل اقتصادی صنعتی نشدهاند
را بیشتر مورد بررسی قرار داد.

 -8تقدیر و تشكر
بدین وسیله مراتب سپاس و تشکر را از جناب آقای مهندس
فرشید نوربخش (مدیریت محترم عامل شرکت نیتل پارس) و
همچنین جناب آقای مهندس سید محمدعلی فاطمی (مدیریت
محترم گروه فاتح) اعالم داشته و از حمایتهای مادی و معنوی و
همچنین پیشنهادات سازنده و ارزشمند آنها کمال تشکر و قدردانی را
داریم.
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