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Background and Objective: The emissions, such as Methyl Mercaptan,
Hydrogen Sulfide, Dimethyl sulfide and Dimethyl disulfide from dryer
machines in cardboard industries cause odor annoyance and affect workers
health and that of residents who live nearby. This study aimed to determine
the effectiveness of local exhaust ventilation system and packed bed
scrubber implemented in the control of hydrogen sulfide from dryer
machines of a cardboard industry.
Materials and Methods: In this study, the concentrations of emitted
pollutants into the breathing zone of workers and the workplace were
evaluated regarding on and off settings of the ventilation system as well as
before and after the utilization of scrubber for determining the effectiveness
of the system designed to control the hydrogen sulfide gas.
Results: The efficiency of the local exhaust ventilation system was 55% in
reducing individual exposure to the dryer units. The efficiency of the packed
bed scrubber in removing hydrogen sulfide from the gas stream was obtained
at 91.7%.
Conclusion: The results showed that the local exhaust ventilation system,
along with the packed bed scrubber, has a good efficiency in terms of the
control of hydrogen sulfide emitted from the dryers, and this system can be
a good option for such industries.
Keywords: Hydrogen Sulfide; Industrial Ventilation System; Odor
Annoyance; Packed Bed Scrubber
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طراحی و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و اسکرابر بستردار بهمنظور کنترل سولفید
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/12/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1311/30/33 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :انتشار آالیندههای متیل مرکاپتان ،سولفید هیدروژن ،دیمتیل سولفید و دیمتیل
دیسولفید از دستگاههای خشککن صنایع مقواسازی موجب آزار بویایی شده و اثرات بهداشتی بر افراد
شاغل و ساکنان مجاور این صنایع دارد .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی سیستم تهویه
صنعتی و اسکرابر بستردار اجراشده در کنترل سولفید هیدروژن منتشرشده در خطوط درایر یک صنعت
مقواسازی انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه غلظت آالیندهها در منطقه تنفسی کارگران و محیط عمومی کارگاه در دو
حالت فعال و غیرفعالبودن سیستم تهویه ،قبل و بعد از اسکرابر جهت تعیین اثربخشی سیستم طراحیشده
در کنترل گاز سولفید هیدروژن مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :بازده سیستم تهویه موضعی مکش در کاهش میزان مواجهه فردی در خطوط درایر معادل  55درصد
بود .همچنین ،بازده اسکرابر بستردار در حذف سولفید هیدروژن از جریان گاز در خروجی پاالیشگر معادل
 11/7درصد بهدست آمد.
نتیجه گیری :نتایج بهدستآمده نشان دادند که سیستم تهویه موضعی مکشی به همراه اسکرابر بستردار،
بازدهی مناسبی در کنترل سولفید هیدروژن منتشرشده از خطوط درایر دارد و این سیستم میتواند گزینه
مناسبی برای چنین صنایعی باشد.
واژگان کلیدی :آزار بویایی؛ اسکرابر بستردار؛ درایر؛ سولفید هیدروژن؛ سیستم تهویه صنعتی؛ مقواسازی

مقدمه
انتشار ترکیبات و مواد شیمیایی در محیط داخل صنایع بر
سالمت کارگران تأثیر میگذارد و در طول زمان باعث بروز عوارض
مختلف در آنها میشود و اثرات متعددی بر اقتصاد یک کشور
خواهد گذاشت .از سوی دیگر ،انتشار مواد آالینده بدون تصفیه
در محیط زیست باعث تأثیر مواد آالینده بر سالمت ساکنان
اطراف کارخانهها و اثرات مخرب بر اکوسیستم منطقهای ،گیاهان،
فضای سبز ،خاک و ساختمانها خواهد شد ] .[1استفاده از این
مواد ممکن است منجر به تولید گازها ،ذرات ،بخارات و یا
میستهایی در محیط کار شود که مقدار آنها نیز از حد مجاز
فراتر رود و این امر عالوه بر اثرات بهداشتی متعددی که بر
انسانها بر جای میگذارد ،تأثیرات زیست محیطی و اقتصادی
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آن ،هزینههای سرسامآوری را در پی داشته باشد ].[2
در سالهای اخیر ،فعالیتهای صنعتی از جمله فرایندهای
هیدروژنهکردن ،فعالیتهای بیهوازی ،عملیات حرارتی و غیره
بهطور قابلمالحظهای باعث انتشار سولفید هیدروژن به محیط
شدهاند .سولفید هیدروژن عالوه بر بوی نامطبوعی که دارد،
خطری جدی برای سالمتی انسان و محیط زیست محسوب
میشود ] .[3مقدار قابلتوجهی از این گاز در فرایندهای صنعتی
از قبیل پاالیشگاه نفت ،تصفیهخانه فاضالب ،کارخانه کاغذ و
خمیر آن ،صنایع فرآوری مواد غذایی و تصفیه گاز (گاز ترش)
و دیگر سوختها تولید میشود ].[0
یکی از مشکالت بهداشتی و زیست محیطی در صنایع
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هیدروژن منتشرشده از دستگاههای خشککن یک شرکت مقواسازی

کنترل سولفید هیدروژن توسط سیستم تهویه موضعی و اسکرابر بستردار

11

مواد و روشها
مطالعه حاضر یک بررسی مداخلهای -کاربردی است .در این
پژوهش طراحی مورد نظر برای دو خط خشککن (درایر) یک
شرکت مقواسازی بهمنظور کنترل آالیندههای منتشرشده TRS
بهویژه سولفید هیدروژن در محیط کار و کاهش مواجهه افراد
شاغل از تهویه موضعی با اقتباس از استاندارد  VS99-03کمیته
تهویه صنعتی مجمع دولتی متخصصان بهداشت صنعتی آمریکا
( ACGIH: American Conference of Governmental
 )Industrial Hygienistاستفاده شد ] .[13این استاندارد با
طراحی هودهای سایهبانی برای فرایندهای گرم (که کامالً قابلیت
انطباق با دستگاههای خشککن در این کارخانه را داشت) مرتبط
میباشد .با توجه به طول بلند دستگاههای خشککن که بیش از
 23متر بود ،کانال فرعی در فواصل حدود  2/5متری به هودها
وصل میشد و سپس این کانالها با رعایت اصول توازن فشار
استاتیک در تمامی شاخهها به کانال اصلی متصل میگردیدند.
شایان ذکر است که در مطالعه حاضر محاسبات افت فشار شاخهها
براساس روش فشار سرعت انجام شد.
از سوی دیگر ،بهمنظور کنترل آالیندههای گازی
منتشرشده در محیط زیست که دارای غلظت باالیی هستند از
اسکرابر بستردار استفاده شد و مشخصات ساختاری و فنی این
پاالیشگر براساس حد استاندارد زیستمحیطی ،راندمان مورد
نیاز ،دبی هوای آلوده ،نسبت مایع به گاز ()L/G: Liquid/Gas
و غلظت قلیایی مورد استفاده تعیین گردید .باید خاطرنشان
ساخت که دبی نهایی سیستم تهویه موضعی در دو خط درایر
پس از تجمیع در هواکش وارد اسکرابر میشود .پس از طراحی
کانالکشی سیستم تهویه ،دبی نهایی تا قبل از اسکرابر بستردار
معادل  75333پاکت مکعبی در دقیقه بهدست آمد .ذکر این نکته
ضرورت دارد که در طراحی این اسکرابر ،ویژگیهای فنی از جمله
قطر بستر ،ارتفاع بستر ،ویژگیهای مصالح بستر و دبی مایع جاذب
براساس الزامات قانونی و حدود مجاز زیست محیطی قبل از طراحی
مشخص گردید و پارامترهای طراحی )Absorption Factor( AF
(ضریب جذب عمقی) و :Slope of equilibrium curve( m
شیب منحنی تعادل آالینده هدف در مایع جاذب) بهترتیب معادل
 1/3و  13به دست آمد .پس از مشخصنمودن این دو پارامتر،
دبی مولی مایع شوینده و سایر پارامترها با استفاده از روابط زیر
محاسبه گردیدند ].[10
رابطه 1

) Lmol = (AF)(m)(Gmol

 :Lmolدبی مایع جاذب برحسب پوند -مول بر ساعت
 :Gmolدبی جریان گاز بر حسب پوند -مول بر ساعت

مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،6شماره  ،1بهار 1318

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 18:28 +0430 on Thursday September 5th 2019

مقواسازی ،انتشار گازهای بدبوی )Total Reduced Sulfur( TRS
(شامل :سولفید هیدروژن ،متیل مرکاپتان ،دیمتیل سولفید و
دیمتیل دیسولفید) است ] .[5علت اصلی عوامل ایجادکننده
خطرات بهداشتی در صنایع مقواسازی ،سولفید هیدروژن ،متیل
مرکاپتان و مشتقات آنها شناخته شده است ] .[6بوی متعفن
این ترکیبات باعث آزار و رنجش افراد شاغل و ساکن مجاور این
صنایع بوده و باعث میشود که بسیار مورد توجه قرار بگیرند ].[2
در صنایع مقواسازی پس از گذشتن خمیر از ماشین
مقواسازی به سمت تونل خشککن (درایر) فرستاده شده و در
داخل این تونل ،هوای گرم به خمیر مقوا برخورد نموده و باعث
خشکشدن مقوا میشود .در این قسمت پس از خشکشدن
خمیر ،آالیندههای بدبو و در رأس آنها سولفید هیدروژن وارد
هوای محیط میگردند که به همراه ترکیبات مرکاپتان و مشتقات
آنها میتوانند مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی را ایجاد
نمایند ].[7
آالیندههای ذکرشده در صنایع مقواسازی بهطور مصنوعی
تولید میشوند و دارای حد آستانه بویایی پایینی هستند ].[5
انسان میتواند بوی تخممرغ گندیده ناشی از سولفید هیدروژن را
در غلظت  3/0بخش در میلیارد تشخیص دهد ] .[3،1براساس
حدود مجاز مواجهه شغلی ایران ( OEL: Occupational
 )Exposure Limitحد مجاز مواجهه با سولفید هیدروژن1 ،
بخش در میلیون و غلظت مواجهه کوتاهمدت با آن  5بخش در
میلیون میباشد ] .[1این ماده میتواند موجب تحریک قسمت
فوقانی تنفسی ،اختالل سیستم اعصاب مرکزی و عوارض دیگر
گردد ] .[13اگر سولفید هیدروژن منتشرشده در جریان هوا
کنترل نشود ،برای سالمتی افراد در معرض آن خطرناک خواهد
بود ] .[3یکی از بهترین و مؤثرترین روشها بهمنظور کنترل
آلودگی هوا ،جلوگیری از تولید آالیندهها و کنترل این مواد در
منبع تولید آنها است ] .[11روشهای مختلفی برای حذف
سولفید هیدروژن وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به
اسکرابر بستردار ،بیوفیلتر و اسکرابر مهپاش اشاره کرد ] [12که
در این میان ،بهترین روش برای حذف سولفید هیدروژن از
جریان گازی با راندمان باال ،استفاده از اسکرابر بستردار
(ستونهای پرشده) است ] .[3در پژوهش حاضر طی انجام این
فرایند به دلیل استفاده از خطوط درایر جهت خشککردن مقوا
و کاغذ ،میزان آالیندههای سولفید هیدروژن ،متیل مرکاپتان و
مشتقات آن بهویژه سولفید هیدروژن عالوه بر ایجاد ریسک
مخاطرات بهداشتی ،باعث شکایت ساکنان مجاور کارخانه به
مراجع قضایی و اخذ تعهد از کارخانه متعهد جهت حل این
مشکل در دوره زمانی شش ماهه شده بود .با توجه به مطالب
ذکرشده و نیاز صنایع مقواسازی کشور به سیستمی جهت
کاهش مواجهه کارگران با آالیندههای منتشرشده و پیشگیری
از انتشار آنها به محیط زیست ،مطالعه حاضر با هدف بررسی
اثربخشی سیستم تهویه موضعی در جمعآوری و کنترل گاز

سولفید هیدروژن منتشرشده از دو خط درایر در یک صنعت
مقواسازی انجام شد.

صمدی و همکاران

در رابطه  Gmol ،1از طریق زیر محاسبه میشود:

رابطه 6

Gmol = 0.155 Q e

رابطه 2

PM

 :Qeدبی جریان گاز منتشرشده ( SCFM: Standard Cubic Feet

RT

 :Pفشار هوا (اتمسفر)
lb
 :Mوزن مولکولی گاز () ⁄lb ∙ mol
 :Rثابت گاز ()0 ∙ 7302 ft 3 atm⁄lb ∙ mol°R
lb
ft 3

پس از تعیین دبی مولی مایع با استفاده از رابطه  ،3واحد آن
بر حسب گالن در دقیقه بهدست آمد.
1

]×(D ) ×7.48حالل[Lmol ×MW
l

60

= Lgal

Dl = 65.29

پارامتر مؤلفه عمودی ( )ORD: Ordinateنیز با استفاده از
منحنی شکل  1تعیین میشود.

 :Dlدانسیته مایع جاذب (حالل) بر حسب پوند بر فوت مکعب
 :7/01برای تبدیل فوت مکعب به گالن میباشد.
در ادامه Dl ،معادل

lb
ft3

 62.43و  MWمعادل

 18 lb⁄lb ∙ molبهدست آمد و رابطه  3بهصورت زیر سادهسازی
گردید.
Lgal = 0.036 × Lmol

رابطه 0

تعیین ابعاد اسکرابر
قطر بستر

شکل  :1منحنی تصحیح استغراق برای اسکرابرهای بستردار که

پس از اینکه دبی مولی جریانهای گاز و مایع تعیین شد،
در مرحله بعد میبایست ابعاد اسکرابر بستردار تعیین گردد.
قطر اسکرابر بستردار براساس رویکرد استغراق می باشد.
مناسبترین شرایط عملیاتی برای دستیابی به باالترین بازده
تصفیه اسکرابر معادل  63-75درصد شرایط استغراق در
اسکرابر است که میبایست مؤلفه افقی آن ()ABS: Abscissa
برآورد شود؛ اما قبل از آن الزم است دبی جرمی مایع ( )Lو
گاز ( )Gو همچنین دانسیته جریان گاز ( )Dgو جریان مایع
جاذب ( )Dlتعیین گردد ].[10
0/5
D
) ABS = (L⁄G) × ( g⁄D
l

رابطه 5

𝐿 :دبی جرمی مایع جاذب (𝑟 )𝑙𝑏⁄ℎکه معادل حاصلضرب
(  )Lmolدر ( حالل )MWاست.
𝐺 :دبی جرمی جریان گاز ( )lb⁄hrکه معادل حاصلضرب
(  )Gmolدر (  )𝑀𝑊eاست.
𝑔𝐷 :دانسیته جریان گاز
𝑙𝐷 :دانسیته مایع جاذب

lb

ft3
𝑏𝑙
𝑓𝑡 3

در ادامه ،دانسیته جریان گاز از طریق رابطه  6تعیین شد.
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به روش تصادفی پر شدهاند ][10
پس از اینکه  ABSتعیین شد ،به وسیله نمودار شکل ،1
( ORDمقدار مؤلفه عمودی) را بهدست میآوریم .از این مؤلفه
برای تعیین دبی جرمی گاز به ازای سطح مقطع بستر اسکرابر
(  )Garea.fاز رابطه  7استفاده میشود .با توجه به اینکه مصالح مورد
استفاده برای پرکردن بستر از نوع  Pall Ringدو اینچی میباشد،
ضرایب ثابت  aو  eبهترتیب معادل  3/12و  31محاسبه گردید.
0∙5

رابطه 7

}

𝑐𝑔× 𝑙𝐷× 𝑔𝐷×𝐷𝑅𝑂(
𝑎
] [( 3 )(𝜇𝐿)0∙2
𝑒

{ = 𝑓𝐺𝑎𝑟𝑒𝑎.

 :μLویسکوزیته مایع جاذب ()2/1cp
 :g cثابت شتاب ثقل32/2 ft/s2 ،
 eو :bضرایب مصالح بستر
 :Garea.fبرای نقطه استغراق است.
با درنظرگرفتن ضریب استغراق ( )fمعادل  ،3/75دبی جرمی
ایدهآل توسط رابطه زیر محاسبه میگردد.
رابطه 1

Garea = fGarea.f
11
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 :Tدمای گاز °R

)per Minute

رابطه 3

= Dg

کنترل سولفید هیدروژن توسط سیستم تهویه موضعی و اسکرابر بستردار

پس از تعیین دبی جرمی ایدهآل ،مساحت سطح مقطع بستر
مورد نیاز با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود.
رابطه 1

A = G⁄3600G
area

رابطه 13

0.5
Dcolumn = [(4⁄π)A] = 1.13A0.5

 :Dcolumnقطر ستون یا بستر اسکرابر ()ft
 :Aسطح مقطع آن ( )ft 2

ارتفاع بستر
برای تعیین ارتفاع بستر اسکرابر باید تعداد واحد انتقال جرم
(  )Nogو ارتفاع هر واحد انتقال جرمی (  )Hogمحاسبه شود .در
این مطالعه تعداد واحد انتقالی از طریق رابطه زیر و با انتخاب
مقدار حد خروجی  3/5بخش در میلیون بخارات اسیدی از
اسکرابر تعیین شد ].[10
رابطه 11

Ht column = Nog × Hog

 :Nogتعداد واحدهای انتقال گازی (بدون واحد)
 :Hogارتفاع کل واحد انتقال گاز ( )ftبراساس ضرایب کل الیه
گازی

رابطه 12

𝑒𝑃𝐴𝐻
1
1
}]) ()(1− ( ))+
𝑜𝑃𝐴𝐻
𝐹𝐴
𝐹𝐴
1
)) ( (1−
𝐹𝐴

([{𝑛𝑙

= 𝑔𝑜𝑁

با توجه به اینکه جنس مصالح بستر از  Pall Ringبوده و
اندازه آن  2اینچ و جنس آن از پالستیک است ،مقدار  Hogبرابر
با  1/5میباشد ].[10

جهت ارزیابی عملکرد سیستم تهویه موضعی اجراشده در
کاهش بار آلودگی ،سنجش آالیندهها در دو مرحله فعال و
غیرفعالبودن سیستم تهویه انجام شد .در این راستا ،بهمنظور
تعیین اثربخشی سیستم تهویه اجراشده در کاهش بار آلودگی،
تراکم آالینده شاخص (سولفید هیدروژن) واحد خشککن ،قبل
و بعد از اجرای سیستم اندازهگیری گردید .نمونهبرداری،
استخراج و آنالیز نمونههای سولفید هیدروژن نیز مطابق با روش
National Institute for Occupational ( NIOSH6013
 )Safety and Healthصورت گرفت ] .[15عالوهبراین،
نمونهبرداری از دو بخش منطقه تنفسی کارگر و هوای عمومی
کارگاه ،قبل و بعد از اسکرابر بستردار در داخل کانال سیستم
تهویه انجام شد.
در مجموع تعداد  13نمونه سولفید هیدروژن از منطقه
تنفسی کارگران و هوای محیط واحد خشککنها ،قبل و بعد از
پاالیشگر گرفته شد و بالفاصله پس از اتمام نمونهبرداری،
آمادهسازی و آنالیز نمونهها مطابق با روش استاندارد صورت
پذیرفت .شایان ذکر است که آنالیز نمونهها با استفاده از دستگاه
کروماتوگرافی مایع (مدل  1260 Infinityساخت شرکت
 Agilentآمریکا) ،ستون ( PRP-X100ساخت شرکت
 Hamiltonآمریکا) و دتکتور هدایتی (مدل  CE4710ساخت
شرکت  Adeptانگلستان) انجام شد .از سوی دیگر ،برای
نمونهبرداری از سولفید هیدروژن هوا از فیلتر (پیشفیلتر
پلیتترافلورواتیلن  25 Zefluorمیلیمتری با قطر منافذ 3/05
میکرومتر به همراه پد پشتیبان از جنس پالستیک خلل و فرجدار
در کاست  25میلیمتری) و لوله جاذب (ذغال فعال 233
میلیگرم 033/میلیگرم) استفاده گردید .همچنین ،دبی پمپ
نمونهبرداری از سولفید هیدروژن در حالت نمونهبرداری فردی و
محیطی با میانگین  3/15لیتر بر دقیقه انجام شد .دبی پمپ
نمونهبرداری از سولفید هیدروژن نیز در حالت نمونهبرداری قبل
از پاالیشگر و بعد از آن به روش نمونهبرداری ایزوکینتیک
بهترتیب معادل  3/3و  3/5لیتر بر دقیقه جهت تعیین بازدهی
اسکرابر صورت گرفت .برای تعیین کارایی سیستم تهویه و نیز
پاالیشگر از رابطه زیر استفاده گردید.
رابطه 1

× 100

C1 −C2
C1

=E

 :Eبازده سیستم (درصد)
 :C1تراکم آالینده قبل از پاالیشگر (بخش در میلیون یا )m3
mg
 :C2تراکم آالینده بعد از پاالیشگر (بخش در میلیون یا )m3
mg

شکل  :2شماتیک اسکرابر بستردار
12

یافتهها
روش کانالکشی و کدبندی قطعات سیستم تهویه موضعی
به همراه جانمایی پاالیشگر و هواکش در شکلهای  2و  3نشان
داده شده است.
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در ادامه ،قطر بستر اسکرابر با استفاده از رابطه زیر محاسبه
گردید.

ارزیابی عملکرد سیستم تهویه

صمدی و همکاران

طراحی اسکرابر بستردار با توجه به دبی  75333فوت مکعب
بر دقیقه و نوع بستر  Pall Ringبا ضخامت  2اینچ و دمای 63
درجه سانتیگراد و فشار  3/15اتمسفر انجام شد .نتایج محاسبات
پارامترهای مختلف اسکرابر بستردار مطابق با روابط  1تا  12به
شرح زیر میباشد.
دبی مولی مایع شوینده
دبی مولی جریان گاز
دبی آب

در نهایت ،ارتفاع ستون بستر اسکرابر (  )Ht columnمعادل
 7/3فوت برآورد شد.

Lmol = 196462/5 lb ∙ mol⁄hr
Gmol = 11625 lb ∙ mol⁄hr

پس از تعیین ارتفاع بستر ،ارتفاع کل بدنه اسکرابر بهصورت
زیر بهدست آمد.

gal⁄
min

Lgal = 7072.65

دبی جرمی مایع جاذب
دبی جرمی جریان گاز

G = 330150 lb⁄hr
lb
ft3

Dg = 0.0557
lb

Dl = 65.29

دانسیته جریان مایع

ft3

مؤلفه بعد افقی

ABS = 0.312

مؤلفه بعد عمودی

تعداد واحدهای انتقال گازی

Nog = 4.871

Ht column = 7.306 ft

L = 3536325 lb⁄hr

دانسیته جریان گاز

قطر بستر اسکرابر

Dcolumn = 18.71ft ≈ 18 ft

⟹ ORD = 0.07

دبی جرمی جریان گاز به ازای سطح مقطع بستر اسکرابر

Garea.f = 0/4456 lb⁄h ∙ ft 2

دبی جرمی ایدهآل

Garea = 0.3346

مساحت سطح مقطع بستر

A = 274.41 ft 2
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Ht total = 13.806 ft

نتایج سنجش آالیندهها در حالت فعال و غیرفعالبودن سیستم
تهویه و اسکرابر در شکل  0نشان داده شده است .همانطور که
مالحظه میشود ،تأثیر سیستم مذکور بر کاهش بار آلودگی در سه
وضعیت مورد بررسی متفاوت میباشد؛ بهطوری که میانگین غلظت
سولفید هیدروژن در حالت غیرفعالبودن سیستم تهویه در منطقه
تنفسی کارگران معادل  6/31بخش در میلیون بوده است؛ اما در
حالت فعالبودن سیستم تهویه ،میانگین تراکم سولفید هیدروژن
در منطقه تنفسی کارگران به  2/10بخش در میلیون کاهش یافت
که این امر بیانگر بازده  55درصدی سیستم تهویه در کاهش تراکم
سولفید هیدروژن در منطقه تنفسی کارگران میباشد .سنجش
محیطی تراکم این گاز در داخل واحد درایرها نیز در حالت
غیرفعالبودن سیستم تهویه معادل  1/16بخش در میلیون بود که
به  0/73بخش در میلیون در زمان روشنبودن سیستم تهویه
کاهش یافت که در این شرایط نیز نشاندهنده بازده  52/3درصدی
این سیستم بود .در نهایت ،تعیین بازده اسکرابر بستردار در کنترل
گاز سولفید هیدروژن نشان از کاهش غلظت آن از  11/03بخش در
میلیون در ایستگاه سنجش قبل از اسکرابر به  1/61بخش در
میلیون در خروجی اسکرابر داشت که نشاندهنده بازده 11/7
درصدی پاالیشگر در حذف سولفید هیدروژن از هوا بود.

13
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شکل  :3نقشه کانالکشی سیستم تهویه موضعی دستگاههای خشککن

کنترل سولفید هیدروژن توسط سیستم تهویه موضعی و اسکرابر بستردار

20

10

قبل از اجراء سیستم
پس از اجرای سیستم

5

0
مواجهه فردی

تراکم محیطی

پاالیشگر

شکل  :1نتایج سنجش غلظت گاز سولفید هیدروژن

بحث
اهمیت هوای پاک در محیطهای کار صنعتی بهخوبی
شناخته شده است .یک محیط کار سالم و عاری از آلودگی ،جزئی
از حقوق اولیه افراد شاغل محسوب میگردد .مطابق با بررسی
اولیه انجامشده از واحد درایر صنعت مورد مطالعه ،منابع اصلی
تولید و انتشار گازهای بدبو ،دستگاههای درایر هستند .در مرحله
عبور ورقهای مرطوب مقوا از غلتکهای داغ و در اثر حرارت،
رطوبت ورقها به شکل بخار درمیآید و گازهای بدبو در این
مرحله منتشر میشوند .منبع دیگر تولید و انتشار ترکیبات بدبوی
منتشرشده در محوطه کارخانه و حتی داخل واحد درایر در
مطالعه حاضر ،حوضچههای تصفیه پساب این صنعت بودند که در
فضای باز و در مجاورت واحد درایر با فاصله کمتر از  23متر قرار
داشتند .مطالعات مختلف اصلیترین آالینده بدبوی موجود در
صنایع مقواسازی را سولفید هیدروژن و تا حدودی ترکیباتی مانند
متیل مرکاپتان ،دیمتیل سولفید و دیمتیل دیسولفید گزارش
کردهاند ] .[5،6در بین ترکیبات مذکور ،گاز سولفید هیدروژن به
دلیل حد آستانه بویایی کم (بهطور متوسط  53بخش در میلیارد)
و بوی متعفن آن قادر است در مقادیر بسیار کمتر از حد مجاز
مواجهه شغلی ایران که معادل  1بخش در میلیون است،
آزاردهنده باشد] .[1در این راستا ،در مطالعهای که  Kangasو
همکاران در مورد مواجهه با سولفید هیدروژن ،مرکاپتانها و
سولفور دیاکسید در صنایع مقواسازی انجام دادند ،گزارش
نمودند که غلظت سولفید هیدروژن در محدوده  3-23بخش در
میلیون و غلظت متیل مرکاپتان و مشتقات آن بین  3-15بخش
در میلیون متغیر است .غلظت دیمتیل سولفید و دیمتیل
دیسولفید نیز بیش از  1/5بخش در میلیون گزارش گردید ].[16
شایان ذکر است که میزان غلظت سولفید هیدروژن در محوطه
داخل واحد درایر در زمان خاموشبودن سیستم تهویه بهطور
میانگین معادل  1/16بخش در میلیون بود .البته حتی در حالت
خاموشبودن سیستم تهویه نیز به دلیل باالبودن دمای بخار
منتشرشده از غلتکهای درایرها ،بخشی از این بخار به درون
11

هودها و کانالها وارد میشد و تراکم این آالینده در هوای داخل
واحد درایر بدون نصب هودها و سیستم تهویه ،بیشک بیشتر از
حد گزارششده میباشد.
با بررسی گزینههای مطرح بهمنظور حل مشکل از جمله
تغییر محل کارخانه و انتقال آن به یکی از شهرکهای صنعتی
بیرون از محدوده شهری ،تغییر دستگاهها و تجهیزات کارخانه و
نوسازی کامل آنها و سایر گزینهها مشخص شد که برخی از
راهحلهای موجود منجر به تعطیلی کامل و یا حداقل دو ساله
این کارخانه و صرف هزینههای هنگفتی میگردد که در عمل
خارج از توان اقتصادی این کارخانه بوده و علت بیکاری حدود
 263کارگر شاغل در این صنعت میشد .با توجه به شرایط مذکور
و برگزاری جلسات متعدد مدیریت کارخانه با مجری طرح و سایر
مشاوران ،طراحی و اجرای سیستم تهویه موضعی به همراه
پاالیشگر مناسب جهت تصفیه آالیندههای بدبو ،مؤثرترین،
کمهزینهترین و اجراییترین راهحل ممکن تشخیص داده شد.
عالوهبراین ،نتایج برخی از مطالعات انجامشده در صنایعی که در
برخی از جنبهها مشابهتی با این فرایند داشتند نیز احتمال
موفقیت اجرای پروژه سیستم تهویه موضعی و اسکرابر بستردار
را تقویت مینمود .از جمله مطالعات متعدد گزارششده در زمینه
کارآیی سیستم تهویه موضعی در کنترل آالیندههای فرایندها و
صنایع مختلف میتوان به مطالعه اکبری و همکاران در ارتباط
با میزان اثربخشی سیستم تهویه موضعی در کنترل اسید
سولفوریک واحدهای الکترولیز روی که نشاندهنده بازده 11
درصدی کاهش مواجهه افراد شاغل بود ] [17و یا به پژوهش
گرکز و همکاران اشاره نمود .نتایج مطالعه گرکز و همکاران نشان
از بازده  61/5و  75درصدی کاهش غلظت گازهای  CO2و CO
منتشرشده از کوره القایی یک صنعت فوالد توسط سیستم تهویه
موضعی داشتند ] .[11عالوهبراین ،در مطالعهای که توسط
شکیبایی در ارتباط با بررسی کاهش مواجهه کارگران با مواد
شیمیایی و گرد و غبار در سالن تهیه الک ناخن با استفاده از
مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،6شماره  ،1بهار 1318
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غلظت سولفید هیدروژن ()ppm

15

صمدی و همکاران

مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،6شماره  ،1بهار 1318

lb

جریان گاز به میزان  11/2درصد با نرخ جریان گاز  713 ft2−hrو
نسبت مایع به گاز  5/36از جریان گاز حذف گردید ]Krischan .[3
و همکاران نیز طی پژوهشی گزارش نمودند که در برجهای
شستشوی محلولهای  NaOHو  ،NaHCO3سولفید هیدروژن را
بهصورت انتخابی و با راندمان  17درصد نسبت به  CO2گازی از
جریان هوا حذف میکنند ] .[20عالوهبراین ،در مطالعهای که
 Cooneyدر سال  1112در ارتباط با حذف  H2Sاز جریان گازی
با پایه  NH3در یک اسکرابر انجام داد ،نتایج گویای آن بودند که در
 PHپایین و نزدیک به  12مایع شوینده ،وجود  NH3درصد حذف
 H2Sاز جریان گازی را افزایش میدهد .الزم به ذکر است هنگامی

gal⁄
که  1333بخش در میلیون از  NH3با 1000scf

= 10

L
G

همراه باشد ،درصد حذف از  3/33تا  11درصد افزایش پیدا میکند

و هنگامی که با  G = 20 gal⁄1000scfهمراه باشد ،درصد
حذف از  3/65تا  20درصد افزایش مییابد ].[25
L

نتیجهگیری
با توجه به نتایج این پروژه تحقیقاتی میتوان اذعان نمود که
طراحی و اجرای سیستم تهویه موضعی با رعایت اصول و
استانداردهای مرتبط قادر است به میزان قابلتوجهی در کنترل
ترکیبات بدبو منتشرشده از درایرهای صنایع مقواسازی مؤثر باشد.
از سوی دیگر طراحی و کاربرد صحیح اسکرابر بستردار ،نقش
قابلتوجهی در جذب این ترکیبات بهویژه  H2Sدارد و از انتشار این
ترکیبات بدبو در محیط زیست پیشگیری میکند .شایان ذکر است
که استفاده از سیستم تهویه موضعی و اسکرابر بستردار را میتوان
11
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سیستم تهویه موضعی انجام شد ،نتایج نشان دادند که سیستم
تهویه موضعی قادر به کاهش مواجهه کارکنان با استن به میزان
حداقل  77درصد بوده است ] .[11در دو مطالعه دیگر انجامشده
توسط جعفری و همکاران ] [23و  Leungو همکاران ] [21در
مورد صنایع تولید رنگ و چاپ نیز کاهش تراکم آالیندههای
استنشاقی افراد شاغل در این صنایع به کمتر از حدود مجاز
مواجهه شغلی رسیده بود.
در این مطالعه بهمنظور کنترل آالیندههای منتشرشده ناشی
از خشککنها از سیستم تهویه صنعتی با اقتباس از استاندارد
 VS99-03کمیته صنعتی  ACGIHاستفاده گردید ] [13و برای
تصفیه آالیندهها ،یک دستگاه اسکرابر بستردار ،طراحی و
راهاندازی شد .با توجه به نتایج ارائهشده در شکل  ،3سیستم
تهویه موضعی در حالت روشنبودن باعث کاهش غلظت محیطی
و مواجهه فردی به میزان  52-55درصد شده است که بیشک
این بازده در مقایسه با تراکم آالیندهها قبل از نصب سیستم تهویه
بیشتر از حد موجود خواهد بود .در این شرایط با وجود اجرای
سیستم تهویه موضعی ،میزان مواجهه افراد شاغل در این واحد
بهطور متوسط به  2/10بخش در میلیون کاهش یافته است که
هنوز هم بیشتر از حد مجاز مواجهه شغلی میباشد و الزم است
اقدامات اصالحی دیگری همچون کنترل انتشار آالیندههای
منتشرشده از حوضچههای تصفیه پساب و جلوگیری از نشت گاز
به داخل واحد درایر ،تمهید اتاقک استقرار کارکنان در جنب
درایرها (مجهز به سیستم تهویه فشار مثبت بهمنظور استفاده در
مواقع غیرضروری) و استفاده از تجهیزات فردی حفاظت تنفسی
صورت گیرد.
با توجه به اینکه عمده مشکل این صنعت ناشی از شکایت
ساکنان اطراف این کارخانه بود و نیز با توجه به توسعه منطقه
شهری که باعث شده بود فاصله برخی از منازل با دیوار کارخانه به
کمتر از  13متر کاهش یابد ،تصفیه مؤثر آالینده جمعآوریشده
توسط اسکرابر بستردار از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بود .پس از
طراحی و راهاندازی اسکرابر ،نتایج سنجش غلظت سولفید هیدروژن
در خروجی اسکرابر نشان از تراکم میانگین  1/61بخش در میلیون
داشت .باید خاطرنشان ساخت که میزان حدود مجاز غلظت سولفید
هیدروژن خروجی از دودکش صنایع ایران با توجه به نوع صنعت و
طبقهبندی آنها متفاوت میباشد؛ بهطوری که کمترین حدود مجاز
مربوط به دودکش صنایع پتروشیمی ،پاالیشگاهها و نیروگاهها است.
باید توجه داشت که مقدار مجاز آن برای صنایع درجه یک6 ،
میلیگرم بر متر مکعب نرمال (معادل  0/32بخش در میلیون)
میباشد و بیشترین میزان آن مربوط به کارخانه تهیه کک وابسته
به صنایع تولید آهن و فوالد درجه یک است که میزان حد مجاز
آن  216میلیگرم بر متر مکعب نرمال (معادل  155/52بخش در
میلیون) میباشد ] .[22در مقایسه با کمترین حدود مجاز زیست
محیطی ایران نیز تراکم سولفید هیدروژن خروجی از اسکرابر تقریباً
 2/7برابر کمتر شده بود .کارآیی این نوع اسکرابر هم در کاربردهای

صنعتی و هم در پژوهشهای آزمایشگاهی به اثبات رسیده است؛
بهعنوان مثال در مطالعهای که قربانی و همکاران در مورد کنترل
گازهای  SO2و  H2Sمنتشرشده از کورههای دوار یک شرکت
تولیدی معدنی با استفاده از سیستم تهویه موضعی و اسکرابر
بستردار با محلول جاذب  NaOHانجام دادند ،گزارش نمودند که
بازده این سیستم در حذف سولفید هیدروژن معادل  12/7درصد
بوده است ] [23که بازده آن با بازده مشاهدهشده در مطالعه حاضر
بسیار نزدیک است .در پژوهش دیگری که  Jensenو همکاران در
ارتباط با حذف سولفید هیدروژن و متیل مرکاپتان از جریان گازی
در یک شرکت مقواسازی انجام دادند ،نتایج گویای آن بودند که در
محلولهای آبی کلرین در  PHباالی  ،12حذف سولفید هیدروژن
مؤثرتر میباشد .این درحالی است که این عامل برای متیل
مرکاپتان بیاثر بود و در محلول جاذب سدیم هیدروکسید برای هر
دو ترکیب سولفید هیدروژن و متیل مرکاپتان هنگامی که مقدار
هیدروکسید نسبت به سولفید و مرکاپتان بهترتیب برابر با  1و 1/1
بود ،جذب مؤثرتری رخ میداد ] .[6از مطالعات دیگر انجامشده در
این راستا میتوان به پژوهش  Chenو همکاران اشاره نمود که طی
آن در یک اسکرابر با استفاده از محلولهای آبی NaOCl/NaOH
در اسکرابر بستردار ،میزان جذب سولفید هیدروژن را مورد بررسی
قرار داد .نتایج حاکی از آن بودند که سولفید هیدروژن موجود در

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 18:28 +0430 on Thursday September 5th 2019

کنترل سولفید هیدروژن توسط سیستم تهویه موضعی و اسکرابر بستردار

بهمنظور کنترل آالیندههای منتشرشده در خطوط درایر یک
شرکت مقواسازی" در دانشگاه علوم پزشکی همدان در رشته
 بدینوسیله نویسندگان از معاونت.بهداشت حرفهای میباشد
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان به دلیل حمایت
 تقدیر و تشکر1612151112 از این مطالعه در قالب طرح شماره
.مینمایند

گزینهای مناسب برای کاهش اثرات بهداشتی و زیست محیطی و
آزار بویایی گاز سولفید هیدروژن در صنعت مقواسازی و صنایع
.مشابه بهویژه در صنایع مجاور مناطق مسکونی تلقی نمود
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد تحت عنوان
 اجرا و ارزیابی سیستم تهویه صنعتی و پاالیشگر،"طراحی
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