
 

 

 شزح خذهات فٌيپيَست شوارُ يك                                                         (هذيشيت تَليذ ثشق دهبًٍذ)سْبهي خبص شكتش     

1 

 

خزيذ سَد هايع تجاری ٍ اسيذ سَلفَريك تجاری جْت استفادُ در  خذهات فٌيشزح 

 (دهاًٍذ)شْذای پاکذشتتصفيِ خاًِ بخار ًيزٍگاُ سيکل تزکيبي 

دسصذ جْت احيبء  89دسصذ ٍ اسيذ سَلفَسيک تجبسی  05هيي سَد هبيغ تجبسی تأػجبست است اص  هَضَع:

 (دهبًٍذ)شْذای پبكذشت سيکل تشكيجيًيشٍگبُ   PRPسصيي ّبی تصفيِ خبًِ ثخبس ٍ 

ی اسيذ ٍسَد ثِ تخليِ هَاد شيويبيي تجبسششكت تأهيي كٌٌذُ هَظف ثِ تحَيل ٍ ًحَُ تاهيي ٍ ارسال:

ُ ثب ششكت تبهيي كٌٌذُ ثَدُ كبسخبًِ ثِ هحل ًيشٍگبهسئَليت ٍ ّضيٌِ حول ًٍمل اص، لزا جبشذآدسس ًيشٍگبُ هي

 هَاد شيويبيي تبهيٌي دس هحل ًيشٍگبُ تحَيل گشدد. هي ثبيست ٍ 

دسصذ هي ثبيست فلضی  89تبًکشّبی هَسد استفبدُ جْت جبثجبيي ٍ اًتمبل اسيذ سَلفَسيک  :1تذکز هْن 

دسصذ اص ًَع پلي اتيلٌي ثبشذ. لزا استفبدُ  05فبدُ جْت سَد هبيغ تجبسی ثبشذ ٍ ّوچٌيي تبًکشّبی هَسد است

 اص تبًکشّبی غيش اص هَاسد اػالم شذُ هشجَع هي گشدد ٍ تبئيذ ٍ تخليِ صَست ًوي پزيشد.

تبًکشّبی هشثَط ثِ جبثجبيي هَاد شيويبيي تجبسی هي ثبيست هجْض ثِ كبًکشي ّبی هتٌبست ثب  :2تذکز هْن 

ثبشذ. لزا اص تخليِ  PRPوپ ّبی آًلَديٌگ اسيذ ٍ سَد تجبسی دس هحل تصفيِ خبًِ ثخبس ٍكبًکشي ّبی پ

 هَادتبًکشّبی كِ فبلذ كبًکشي ٍ يب ػذم تٌبست كبًکشي ثبشٌذ خَد داسی خَاّذ شذ ٍ ّضيٌِ ًمل ٍ اًتمبل 

 شيويبيي هشجَع شذُ ثِ ػْذُ ششكت تبهيي كٌٌذُ هي ثبشذ.

 اص يخ صدگي ٍ كشيستبلي شذى اسيذ ٍ ثخصَص سَد هبيغ، ششكت تبهييثِ جْت جلَگيشی  :3تذکز هْن 

ًسجت ثِ استفبدُ اص تبًکشّبی ػبيك داس الذام ًوبيذ لزا ّضيٌِ ػذم تخليِ كٌٌذُ هي ثبيست دس فصَل سشد سبل؛ 

 تبًکشّب ثِ دليل يخ صدگي توبهبً ثِ ػْذُ ششكت تبهيي كٌٌذُ هي ثبشذ.

يذ كِ تبًکشّبی اسسبل شذُ دس بيست ثِ گًَِ ای ثشًبهِ سيضی ًوبث ششكت تبهيي كٌٌذُ هي :4تذکز هْن

ثشسٌذ لزا اجبصُ ٍسٍد ثِ ًيشٍگبُ ٍ تخليِ تبًکشّب دس  )ًيشٍگبُ(( ثِ هحل همصذ00:55صجح تب 9داسی)سبػبت ا

 سبػبت غيش اداسی اهکبى پزيش ًخَاّذ ثَد.

لزا ٍصى هحوَلِ هي ثبيست ثِ تبئيذ ًيشٍگبُ تَصيي تبًکشّب ثب ثبسکَل ًيشٍگبُ صَست هي پزيشد  :5تذکزهْن 

 سسبًذُ شَد ٍ دس صَست هغبيشت ثِ صَست هکتَة ثِ ششكت تبهيي كٌٌذُ اػالم خَاّذ شذ.
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 هيشاى هصزف سالياًِ تقزيبي هَاد شيويايي تجاری:

ثِ  PRPهتَسط هصشف يکسبلِ سَد تجبسی دس هجوَع جْت استفبدُ دس تصفيِ خبًِ ثخبس ٍ تمشيجي همذاس

 هي ثبشذ. کيلَگزم(ّشار)چْارصذٍپٌجاُ    450/000Kgهيضاى: 

ثِ  PRPتمشيجي هتَسط هصشف يکسبلِ اسيذ سَلفَسيک دس هجوَع جْت استفبدُ دس تصفيِ خبًِ ثخبس ٍ  همذاس

 هي ثبشذ.سيصذٍپٌجاُ ّشار کيلَ گزم() Kg 350/000هيضاى: 

الصم ثِ ركش است همبديش ركش شذُ تمشيجي هي ثبشذ لزا ششكت تبهيي كٌٌذُ هي ثبيست آهبدگي  :6تذکز هْن 

 همبديش ركش شذُ سا داشتِ ثبشذ ±%25الصم جْت تبهيي اسيذ ٍ سَد ثب اختالف 

 ًحَُ ارسيابي ٍ تائيذ فٌي هحوَلِ ّای شيويايي:

يض اص ّشكذام اص تبًکشّبی اسسبل شذُ جذاگبًِ تبئيذ فٌي هحوَلِ ّبی اسيذ ٍ سَد تجبسی ثب ًوًَِ گيشی ٍ آًبل

صَست هي پزيشد. كِ دس صَست تبئيذ ٍضؼيت ظبّشی)ػذم كذس ثَدى يب ساست شذى( ًسجت ثِ آًبليض دس 

 هحل آصهبيشگبُ ًيشٍگبُ الذام خَاّذ شذ.

 ديتا شيت هزبَط بِ سَد هايع تجاری
 ّيذرٍکسيذ سذين

 سَد سَس آٍر ًام صٌعتي

 NaOH فزهَل شيويايي

 PRPتصفيِ خاًِ بخار ٍ  هحل هصزف

هيشاى هصزف سالياًِ 

 تقزيبي
450000 kg 

 پاراهتزّای آسهايشگاّي

 تست ٍاحذ هقذار هجاس

Min48% - Max 50% % NaOH 

Min 0% - Max 0.9% % Na2CO3 

0.06% % NaCl 

5 ppm NaClO3 

1 ppm Fe 

0.05 ppm 
heavy metals 

(total) 

5 ppm SiO2 

0.02% - Na2SO4 
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 اسيذ سَلفَريك تجاریديتا شيت هزبَط بِ 

 اسيذ سَلفَريك

 اسيذ سَلفَريك ًام صٌعتي

 H2SO4 فزهَل شيويايي

 PRPتصفيِ خاًِ بخار ٍ  هحل هصزف

 kg 350000 هيشاى هصزف سالياًِ تقزيبي

 پاراهتزّای آسهايشگاّي

 تست ٍاحذ هقذار هجاس

98% % H2SO4 

5 ppm Fe 

5 ppm SiO2 

0.2 ppm Other heavy metals 

0.01% - Organic matter 

2 ppm Nitrogen compounds 

0.2 ppm As 

~0 - 
Suspended matter as 

turbidity 

None - Inhibitors 

 

ركش شذُ ثشگِ آًبليض ّوشاُ ّش كذام اص تبًکشّبی اسسبل شذُ هي ثبيست هطبثك ثب ديتب شيت  :7تذکز هْن 

 ثبشٌذ ٍ ثِ ثخش شيوي ًيشٍگبُ تحَيل ًوبيٌذ. داشتِ

دس صَست خبسج اص سًج ثَدى يکي اص آيتن ّبی ديتب شيت، ًسجت ثِ هشجَع كشدى هحوَلِ  :8تذکز هْن 

 الذام هي گشدد.

ششكت تبهيي كٌٌذُ هَاد شيويبيي حك ّيچگًَِ اظْبس ًظشی ًسجت ثِ چگًَگي اًجبم تست ّب  :9تذکز هْن 

 لشاسداد ًيشٍگبُ جْت آًبليض سا ًخَاّذ داشت.   ٍ يب ششكت ّبی طشف

 


