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H2S  ِگبصي است ثيشًگ ثب ثَي ثسيبس ثذ ضجيِ تخن هشؽ گٌذيذُ كِ هخلَط آى دس َّا ثب ضؼل

دسجِ سبًتي گشاد ٍ چگبلي آى ثيطتش اص َّاست لزا توبيل  260هتوبيل ثِ آثي هي سَصد. دهبي استفبدُ آى 

ًفت خبم ، الكل ، اتش ٍ ...  حل اي ًفتي ،  حاللِ آة ،صيبدي ثِ ًطستي سٍي صهيي داسد ٍ دس هبيؼبتي ًظيش 

 ضَد ٍ قبثليت حل ضذى آى دس آة سشد ثيطتش است . هي

 

دس ٍاكٌطْبي اكسيذاسيًَي ضشكت كشدُ ٍ دي اكسيذ گَگشد ٍ اسيذ سَلفَسيك ٍ گَگشد ػٌػشي سا 

،چطوِ ّبي آة هؼذًي ٍ سٍص هي ثبضذ ايي گبص دس عجيؼت اصآتطفطبًْب  2تطكيل هي دّذ ٍ ػوشآى دس َّا 

اص احيبء سَلفبتْب تَسظ ثبكتشي ٍ تجضيِ پشٍتئيي ّب تَليذ هي ضَد. دس غٌؼت  هؼوَال ثؼٌَاى يك هحػَل 

 فشػي ًب خَاستِ تَليذ هي ضَد اهب دس ثؼضي پشٍسِ ّب يك هبدُ ٍاسغِ هْن است . 

 

 هخبصى هَاد ػفًَي ٍ ... ًيض ايي گبص  سا آصاد هي كٌٌذ . –فبضالثْب 

 

ايي گبص ثسيبس سوي است ٍ حتي غلظت كن آى ًيض دس َّا هي تَاًذ  ثِ ثيَْضي ٍ هرش  هٌجرش ضرَد    

ثؼالٍُ ثَي ثذ آى هَجت دسدسش  ثشاي پشٍسِ تَليذ ًفت خبم دس هشاكض تَليذ ٍ پرباليص آى دس پباليطرگبُ ّرب    

 خَاّذ ضذ . 

 

اسرت . غلظرت    10ppmَدى سربػت دس هؼرشؼ  آى ثر    8حذاكثش هيضاى ثخبس ايي  گبص دس ّرَا ثرشاي    

1000ppm          يب ثيطتش آى ثِ ثيَْضي ٍ هش  هٌجش هي ضرَد . الجترِ هوكري اسرت دس ثؼضري هرَاسد ترٌف

 هػٌَػي ٍ ديگش اقذاهبت كوكي دس غلظتْبي كوتش چبسُ سبص ثبضذ .
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 H2Sتاثيز غلظت ّاي هختلف 

0/0000-0/13ppm    دقيقِ آستبًِ تقشيجي احسبس ثَ 1دس چٌذ ثبًيِ يب 

10-20 ppm    سبػت ثبػث سَصش چطن هي ضَد.   6-7دس 

00-100ppm             ثيطتش اص يك سبػت تَسم ثبفتْبي چطن 

100-200ppm            2  دقيقِ ح  ثَيبيي سا هختل هي كٌذ. 10تب 

000-7000ppm             كوتش اص يك سبػت سَصش ًقغِ اي ٍ ػَاسؼ سيستوي اهكبى هرش  پر  اص

 چٌذ سبػت

900ppm              هش  كوتش اص يك سبػت 

1000ppm                   دقيقِ تب ًين سبػت   10هش  دس 

 

ٍ تبٍل سٍي لجْب ضذُ كِ ػالئن سروي ثرَدى آى    –سشدسد  –سشفِ  –دس غلظتْبي كوتش ثبػث دل دسد 

 ّستٌذ.  

 

ايي گربص قبثرل    ثشاسبس خبغيت  ثَي ثسيبس ثذ آى  H2Sّوبًغَس كِ ركش ضذ دس غلظتْبي ثسيبس كن 

تطخيع است اهب اگش غلظت ثيطتش ضذ ٍيب هذت صهبى صيبدي دس هؼشؼ آى ثَدُ ثبضين حر  ثَيربي هخترل    

ضذُ ٍ تَاًبيي ضٌبسبيي سا اص دست هيذّذ ثٌبثشايي ًوي ترَاى سٍي حر  ثَيربيي ثرشاي تطرخيع ٍجرَد آى       

 حسبة كشد .

 

     ي ٍ اصثريي سفرتي ػػرت ثَيربيي      غلظتْبي ثبالي آى هضُ ٍ عؼن ضيشيي داسد كرِ هَجرت سركتِ فرَس    

 ضَد . هي
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 قابليت اضتعال :  -

دسجِ سبًتي گشاد است اهب ثيطرتش خغرش اضرتؼبل آى     260ّوبًغَس كِ ركش ضذ دهبي اضتؼبل ايي گبص 

ّب كِ ايي حبلت سشيؼبً  pipeدس هجبٍست آّي يب فَالد قشاس گشفتِ ثبضذ هثل   H2Sهشثَط ثِ ٍقتي است كِ 

ثب آّي ٍاكٌص دادع ٍ تطكيل هبدُ اي پَستِ هبًٌذ سيبُ سًگ ٍ حجين ثِ ًبم سَلفيذ آّي سا هي دّذ كِ دس 

 غَست ثشخَسد ثب َّا  اكسيژى آى اًفجبس سخ هيذّذ ٍ ثبػث تشكيذگي لَلِ ّب ٍ ًشم ضذى آًْب هي ضَد . 

 

 طزق رديابي :

َسد آصهبيص اص كبغز هخػَظ يب فيلتشي كِ آغطتِ ثرِ اسرتبت   ػجَس دادى حجن هؼيٌي اص َّاي ه -1

 سشة تَسظ پوپ دستي  

 

كرِ دس آى ٍاكٌطرگش ضريويبيي هخػرَظ        delteetor tubeسَصاًذى هيضاى هؼيٌي اص ّرَا دس   -2

H2S  . ٍجَد داضتِ ثبضذ 

 

 ّطذار ايوٌي :

هيتَاًذ ثسيبس كن  H2S دسغَستيكِ ّطذاس ّبي ريل هَسد تَجِ ٍاقغ ضَد هيضاى هْن دسيبفتي ثذى اص

 يب اغالً حزف ضَد :

پايذار ٍجَد آًزا هسلن فزؼ مٌيين ٍ    H2Sدس غَست ٍجَد ضك هجٌي ثش ٍجَد يب ػذم ٍجَد -1

 هيشاى آًزا قابل تَجِ داًستِ ٍ ًنات ايوٌي السم را هذ ًظز قزار دّين .

 

 قزار ًذّين .   H2Sحس بَيايي را هالك عول بزاي تطخيع ٍجَد  -2
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تَسط اضخاظ عالهت قبلي  سوي بَدى اس قبل تعييي   H2Sبايذ تَجِ داضت استٌطاق  -3

 ضذُ ٍ يا ّطذار السم را بِ ها ًوي دّذ.

 

 ٍيب فشاس اص آى دس هحيظ كبس   H2Sحذامثز تالش جْت حذف  -4

 

ٍ ّوچٌيي آهَصش افشاد دس صهيٌِ   H2Sتَغيِ مزدى ٍ آگاُ مزدى تواهي ًفزات اس خطزات  -5

 ٍافشاد حبدثِ ديذُ   H2Sيقِ ثشخَسد ثب عش

 

الشام افزادي مِ هجبَر بِ مار در فضاي بستِ هثل تاًنْا ٍ سيز سهيٌْيا ٍ ... ميِ احتويال     -6

 هي سٍد ثِ استفبدُ اص هبسك هٌبست    H2Sحضَر 

 

بِ استفادُ اسطٌاب هخػَغي مِ دٍر موز فزد پيچيذُ ضيذُ ٍ   6هلشم ساختي افزاد بٌذ  -7

ًفز مِ در بيزٍى اسهحَطِ خط باضٌذ مِ درغَرت بزٍس حادثِ فيزد حادثيِ    2سز ديگز آى تَسط 

 ديذُ سزيعاً اس هحيط خارچ ضذُ ٍ در هعزؼ َّاي تاسُ قزار گيزد. 

 

  مسي قػذ مول بِ فزد حادثِ ديذُ اسآهَسش افزاد ًسبت بِ ايٌنِ اگز  -8

 H2S  سا داضت ثبيذ ثذاًذ ٍظيفِ  اٍل اص هحبفظت اصخَدش دس ثشاثشH2S    ِاست لزا ثبيذ تَاًربيي ًگر

داضتي ًف  سا داضتِ ثبضذ يب اص هبسك هٌبست استفبدُ كٌذ ٍثبيذ تَاًبيي حول فشد حبدثِ ديرذُ سا داضرتِ ٍ   

 . اٍليِ الصم سا فشا گشفتِ ثبضذ كوكْبي
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باس ميِ ّيَاي    اٍ را بِ هحَطِ  H2Sدرغَرت ًجات فزد حادثِ ديذُ اس هحَطِ آلَدُ بِ -9

تاسُ دارد بزدُ ٍ غَرتص را در هعزؼ باد قزار دادُ ٍ بِ اٍ تٌفس هػيٌَعي اراهيِ ضيَد .ٍ تيٌفس     

هػٌَعي تاقبل اس رسيذى اميپ اهذاد اداهِ يابذ ٍ تٌفس هػٌَعي با امسيژى را در اٍلَييت قيزار   

 دٌّذ .

 

ئن هخػَظ ٍ ّطرذاس  دس آًْب ّست ثب ػال   H2Sهطخع ًوَدى هحلْايي مِ احتوال تَليذ  -01

 دٌّذُ .

 

دٍر بَدى مارگزاى تا حذ اهناى اس هٌطقِ بزيذگي يا قطع اتػاالت لَلِ ّاي اًتقال هيَاد   -00

 ذ آّي ثب َّاي داسد . يثؼلت احتوبل خغش اًفجبس دس غَ.ست ثشخَسد سَلف   H2Sحاٍي 

 

 

 

 


