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 الملخص

 

  عديدة،منذ أعوام  له والمصدرةالكويت من الدول الغنية بالنفط  تبردولة الكويت حيث تع شريان الحياة االقتصادية فيو ه طالنف

لدول الغنية بهذه الثروة كذلك بالنسبة ل تؤرق العاملين في القطاع النفطي وأحد أهم المشاكل التي  ستعرضسنهذا في مشروعنا 

  لالشتعال،يعتبر ذو سمية عالية وقابلية  لعمليات استخراج النفط أحد الغازات المصاحبة( الهيدروجين )كبريتيدغاز الطبيعية، 

األمانوفير أكبر قدر من الحماية وتنسعى لمشروعنا هذا في و  (1) التسربجًدا كبيرة على اإلنسان في حال  أخطارله   

تعتمد فكرتنا في هذا   النفطية،لألشخاص سواء العاملين في الحقول النفطية أو المختبرات وأيضا المنشئات القريبة من الحقول 

عند تسرب الغاز يعمل الجهاز ذاتياً فوإليها  التي يتوقع تسرب الغاز فيها المشروع على جهاز بسيط يتم تركيبة في الغرف  

ه خالل  تمريرو لنقلهبحيث يتم سحب الغاز  المحمل بالغاز السام )كبريتيد الهيدروجين( يدير مروحة شفط الهواء زمستشعر غا 

.مثل حمض الكبريتيك القوي أو األيوناتليتم تفكيكه إلى مواد أقل خطورة يمكن التعامل معها بسهولة الماء   
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 العرفان الجميل واالهداء 

َ َمْن ال َيْشُكُر النهاسَ  »  «ال َيْشُكُر َّللاه

 
 والعلماء.عز وجل على نعمة العلم والتعلم  نبدأ كلماتنا في الشكر والثناء واالمتنان هلل

 األستاذة أمنة الجويسر: المعلم المشرف.  -

 المختبر: لتجهيز األدوات الالزمة لتطبيق التجارب العلمية.محضرة  -

 عصام الرقبة: لشرح وتبسيط بعض الجزئيات المتعلقة بالمسابقة.المهندس  -

على تقديم المساعدة واإلجابة على األسئلة المتعلقة بجانب  كيمياء / جامعة الكويت العازمي: نعبد الرحمالدكتور  -

 .ئيةالكيمياالتفاعالت 

 المهندس أمل الصفار للمساعدة في تطبيق النموذج المستخدم في المسابقة.  –القادسية  –ورش األندية العلمية  -

على منحنا هذه  العلميويت للتقدم الك ومؤسسة ،والبترولعميد كلية الهندسة  المسابقة،أن نشكر المسؤولين عن هذه  ونود

 الفرصة الفريدة للقيام بهذا المشروع.

مع اللجنة   والتواصلة الصدر في التعامل مع جميع االستفسارات ابلسعة ورح ي نخص بالشكر األستاذة هند الشايج  -

 والمعلم. المسؤولة وتنظيم المواعيد بشكل مريح جداً للطالب 

 لنا. نشكر والدينا وزمالؤنا على التشجيع الدائم  -

 والمسابقة وأخذ الفائدة العلمية وشرف المحاولة. معنويًا الستكمال المشروع  وحفزنا كل من شجعنا  نشكر

حكومةً وشعباً والعاملين في القطاع النفطي بشكل خاص كما نهي هذا البحث   الكويت غاليةالنهاية نهدي هذا البحث لدولتنا ال في

 للعالم أجمع بهدف نشر األمن والسالم.

 

 

 



H2S Gas REMOVER 

 

3 
 

 الفهرس 

 

 الصفحة الموضوع 

 1 الملخص

 2 العرفان الجميل واإلهداء 

 3 الفهرس

 4 ألشكالقائمة ا

 5 قائمة الجداول 

 6 الرموز المستخدمة 

 المقدمةالفصل األول: 

 7 لمقدمةا

 8 ألهداف ا

 9 وحدوده البحث مجال 

 10 واإلضافة التوصل إليه  قما سب

 الفصل الثاني: الخلفية النظرية 

 12-11 الخلفية النظرية

 لجهاز العملي وخطوات اجراء التجربة الثالث:الفصل 

 13 ألجزاء الجهازرسم تخطيطي ل

 14 أدوات التجربة

 17-15 الخطوات

 النتائج ومناقشتها :لفصل الرابع

 18 ومناقشتهالنتائج ا

 االستنتاجات والتوصيات  –فصل الخامس 

 19 االستنتاجات

 20 التوصيات 

 21 المراجع

 23-22 الملحقات 
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شكالقائمة األ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الصفحة رقم الشكل توضيح 

فور سحبة من   كيميائياً  الهيدروجينمصور يوضح الطريقة المتبعة تفكيك غاز كبريتيد 
واستخراج الكبريت منه الحقل لمنع التسرب  

1 10 

 13 2 يوضح شكل وطريقة تركيب المروحة داخل الغرفةرسم تخطيطي 
يوضح تركيب الجزء الخاص بالتفاعل الكيميائي للتخلص من غاز  رسم توضيحي 

 كبريتيد الهيدروجين 
3 13 
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 قائمة الجداول

 

 رقم الصفحة رقم الجدول  توضيح 

 7 1 جدول تركيزات كبريتيد الهيدروجين وتأثيرها على اإلنسان 
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 الرموز المستخدمة 

 

 الرمز الداللة
 جهاز التنفس الذاتي 

 

Self-contained breathing apparatus 

SCBA 
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المقدمة  –فصل األول ال   

 المقدمة: -

عن حوادث تسرب )غاز كبريتيد الهيدروجين( من الحقول  ة لطالما سمعنا عبر وسائل التواصل االجتماعي والقنوات االخباري

الوقاية اآلمنة   وتدابير، وكيف تبدأ الجهات المختصة بنشر التحذيرات على مستوى دولة الكويت والدول األخرىالنفطية 

 لحين التعامل مع هذا التسربات.  للحفاظ على سالمة العاملين والمواطنين القاطنين تحديداً  بالقرب من المنشئات النفطية

كبريتيد الهيدروجين هو غاز عديم اللون ذو سمية عالية، يوجد بكميات كبيرة في صناعة البترول والغاز الطبيعي أثناء الحفر  

في منطقة غازات حمضية أو أثناء عمليات التخزين والتكرير وعمليات النقل، ويتميز بأنه أثقل من الهواء لذلك يتراكم في  

األماكن المنخفضة، تكمن خطورة هذا الغاز في انه يقتل حاسة الشم بصورة سريعة مما يعطي االحسا س الكاذب بعدم وجوده،  

علماً ان الرائحة المميزة لهذا الغاز يمكن اكتشافها عند وجوده في تركيزات تتراوح بين 0.025 جزء في المليون - الى 200 

 جزء كما في الجدول 1)2( 

                                                                     خطورة تسرب الغاز هي المشكلة الرئيسية وراء قيامنا بهذاإن 

                                                                         المكانالمشروع فنحن نسعى لحل هذه المشكلة بإزالة الغاز من 

                                                                من الممكن أن يتسرب إليه مثل مكاتب العاملين في الحقول الذي

                                                                  المختبرات النفطية وحتىالنفطية أو المنشآت القريبة من الحقول  

                                                                                   من خالل السام،التي يجرى فيها تجارب علمية حول الغاز 

                                                                        تصميم جهاز يصفي الهواء الذي يحتوي على الغاز السام

                                                                ه                 الغرفة التي يتم تركيب ويجمعه من الهيدروجين ( )كبريتيد

ليتم                                                                    مفاعلته مع الماءوجمع الغاز هذا الجهاز على  مل، حيث يعبها 

والتي توجد في حالة  األيونات مثلتفكيكه إلى نواتج ابسط ل  

                                                   (3) الماء.مع  اتزان 

 

 

   ركيزات كبريتيد الهيدروجين وتأثيرها على اإلنسان( ت 1ل )جدو
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 الفصل األول - المقدمة 

 األهداف:  -

 
 التسرب. وفير مكان آمن يمكن للعاملين اللجوء إليه عند ت -

 سامة. لمواد غير  وتحويلة تجميعهالحد من انتشار الغاز من خالل  -

 اإلصابات. الحفاظ على األرواح وتقليل   -

 توفير وسيلة جديدة للتخلص من الغاز السام قليلة التكاليف المادية.  -

 لحل هذه المشكلة من خالل إلهام المختصين. فتح المجال لمزيد من األبحاث  -

 تصنيع أنابيب زجاجية مغلفة بمواد عازلة. فكرة طرح خاللالتغلب على تآكل األنابيب بسبب الغاز من  -
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 الفصل األول - المقدمة 

 مجال البحث وحدوده:  -

 

وجدنا أن هناك العديد من اإلجراءات الوقائية بعد حدوث تسرب الغاز، ولكن تحتاج عامل السرعة  والتقصيبعد البحث  

تأثيره على حاسة  معين بسببيتم تمييزه بالرائحة عندما يبلغ تركيز  أالالذي من الممكن  وبطبيعة الغاز التنفيذ،والدقة في 

يوجد أجهزة تقوم بعمليات كيميائية معقدة جداً ومكلفة كما أن أحجامها  أما بالنسبة فيما يتعلق بالتخلص من الغاز السام ف ،الشم

   .وحتى المنازل والمختبراتكبيرة مما يجعل من الصعب تركيبها في أماكن مختلفة مثل المكاتب 

كثفنا البحث وحاولنا دمج المعلومات والعمل على تصميم  جهاز بسيط أصغر حجما ً يؤدي وظيفة جديدة عما هو متوفر حالياً،  

مركب من جزئين األول في الغرفة المحددة التي يتم تركيبة بها  سواء كانت مكتب أو مختبر أو حتى منزل و الثاني في سطح  

المبنى بحيث يعمل على سحب الغاز ذاتياً عن طريق مروح ة شفط موصولة بجهاز مستشعر الغاز مما يساعد على تنقية  

الغرفة من الغاز بأسرع وقت ممكن دون الحاجة لإلخالء فوراً ومن هناك نكون قد حللنا مشكلة الوقت ، ينتقل الغاز بعد  

تجميعه وسحبة من الغرفة إلى ا لجزء الثاني من الجهاز و هو عبارة عن خزانين ،األول ي حتوي على الماء وهذا ما يجعل  

الغاز يتفاعل معه من خالل عملية االمتصاص ويتفكك إلى أيوناته  )محلول حمضي(  )4( أو من الممكن أن يكون حمض  

الكبريتيك القوي . أما الخزان الثاني فهو مصمم لتجميع ناتج التفاعل بحيث عندما ينتقل ا لناتج بعد تكوينه يتم التخلص منه عن  

طريق مفاعلته حسب نوعه فاأليونات يمكن مفاعلتها مع مواد أخرى إلنتاج الكبريت منها، أما في حال تكون الحمض فتتم  

مفاعلته مع القاعدة لينتج الملح والماء بحيث يمكن لنا أن نتخلص منه الحقاُ عن طريق الصيانة الدورية بعد كل عملية تسرب 

 )5( وهذا ما تمت دراسته في الكيمياء في المرحلة الثانوية. 

سواء في مجال التفاعل   المختصيننتائج فعالة ربما تحتاج إلى تحسين من نتوقع إننا ف الواقع،في  إذا تم تنفيذ المشروع

 إمكانية إيجاد حل  تتيح لنا سنتمكن من إضافة فكرة جديدة ولكن في النهاية  الكيميائي أو مجال التصميم الهندسي للجهاز،

 لتعامل مع غاز كبريتيد الهيدروجين والحد من انتشاره واألهم من ذلك حماية األرواح. ل
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 الفصل األول - المقدمة 

 :واإلضافةما سبق التوصل إليه  -

من خالل البحث وجدنا أن هناك عدة طرق للتعامل مع غاز كبريتيد الهيدروجين ويتلخص ذلك في طريقتين ما قبل التسرب 

 وبعد التسرب كالتالي: 

 ما قبل التسرب:   •

لمنع   الغاز وتفكيكية بالكاملتعمل المحطات على سحب الغاز من الحقول النفطية من خالل أجهزة خاصة تعمل على نقل  

 (6) .1 لشك كما في أخرىالكبريت الخام الذي يتم تصديره إلى الخارج الستخدامات  وإلنتاجتسربه 

 ما بعد التسرب:  •

على تطبيق إجراءات األمن   والعملعند حدوث خطأ يؤدي إلى تسرب الغاز تلجأ الجهات المختصة إلى تحذير األشخاص 

لتحديد موقع   نالهيدروجي لغاز كبريتيد  التنبيهبحث عن عالمة لا العمل،عن العمل فوراً وتحذير زمالء  مثل التوقفوالسالمة 

 إخالء SCBA جهاز ارتداءذا كنت في بالقرب أو عكس الريح من المنطقة المصابة، يجب إ الرياح اتجاهتحقق من التسرب، 

.  مرتفعةإلى أرض  واالنتقال ،ممكناً عكس الريح من المنطقة المصابة كلما كان ذلك  والذهابأمر مهم جداً  المنطقة المتضررة

 ( 8) التسرب  ودفنه لمنعخنق البئر  يتم حرق الغاز أو ةً عاد ( 7)

بحيث  خالء المنطقة بالوقت المحدد أو عند زيادة التركيز للغازإفي حال عدم القدرة على  ي أنهفهمشروعنا بالنسبة ل اإلضافة

يعطي وقتاً أكبر وأمان أكثر لحين  مما  وتجميعه ال يمكن تمييزه من خالل الرائحة فإن جهازنا يعمل ذاتياً لتنقية الهواء من الغاز

   . التخلص منه بطرق بسيطة وغير مكلفةإمكانية كما أنه يعمل على تفكيكه و التعامل مع مشكلة التسرب بالكامل

 

 

  

تفكيك غاز كبريتيد الهيدروجين كيميائياً واستخراج الكبريت   (1شكل )  

 هواء 

 الكبريت الصلب للتصدير

وحدة فصل  

 المواد الصلبة

 معالجة كيميائية 

حامض غاز   

 غاز غير حمضي 

 موصل الغاز / السائل 
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 الخلفية النظرية –الفصل الثاني  

 

 :الخلفية النظرية -
 

فقط، جهاز كبير   المختصة باستخراج النفط الشركاتوجهاز لوضعه باألماكن  هي صناعةحالياً   والمتوفرة سابقاً  الفكرةكانت 

  سحبو (H2Sالهيدروجين  )كبريتيدغاز  الخطر الغازلمنع تسرب  في الجحم وله تكاليف مادية عالية يوفر مساعدة كبيرة

  ال يمكنلكن لذلك   منه لمساعدة الموظفين بالقطاع النفطي التخلصو خطورة  أقلوقت ممكن لتحليله الى مركبات  بأسرعالغاز 

 . والمنشآت القريبة من الحقول النفطية والمنازلبأعداد كبيرة أو تركيبة في أي مكان مثل المختبرات  استخدامه

أصغر حجماً وأقل تكلفة يجعل عملية استخدامه في أماكن مختلفة أمر ممكن   البحث المطول حول كيفية ابتكار جهاز جديد وبعد

رتنا بتوصيل  فك  توصلنا إلىتسربه. من انتشاره وتفادي المشاكل الناتجة عن  والحدفي التخلص من الغاز السام  ويساعد

يالت كهربائية وبرمجة من خالل توص ذاتية عند استشعار تسرب الغاز بطريقة مروحة شفط الغاز بجهاز الكشف لتعمل

بأنابيب   ينتقل عبرها الهواء ألن الغاز ثقيل فيتواجد في مستوى منخفض ارتفاع قريب من سطح األرضتوضع في  بسيطة،

  تم التفاعالتتبحيث  إلى سطح المبنى حيث يدخل إلى خزان الماءبغاز كبريتيد الهيدروجين  المحملالهواء توصل   خاصة

  :ةالتالي

(4) 

 

 

Hydrogen Sulfide + Water = hydronium ion+ sulfur ions 

 ومن الممكن أن ينتج 

)5( 

2H4 + 4SO2H → O2H4 + S2H 

 3HHydrogen Sulfide + Water = Sulfuric Acid +  
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يزيد منسوب السائل ليصل إلى  عند حدوث التفاعل الكيميائي من الطبيعي أن يزداد حجم السائل داخل الخزان األول مما و

باالعتماد على ارتفاع   إلى الخزان الثاني ارتفاع محدد بحيث يتم برمجة البوابة المسؤولة عن امرار السائل ) ناتج التفاعل (

إلى الجزء األخير من الجهاز والذي يعمل على تجميعه لحين التخلص منه عبر   أنبوب ناقلعبر  وتوقيت محددمنسوب محدد لل

من الجهاز مهمة جداً  األنبوب الناقل للغاز بالخزان األولطريقة توصيل ، ملية تسرب للغازعالصيانة الدورية التي تتبع كل 

ل الجزء الذي يحتوي على الماء بحيث يتم التفاعل  يتم إدخال الغاز السام من أنبوب أسف يجب أنلضمان عدم تسرب الغاز 

 إضافة الفتحتين أعلى الخزان األول مهم جداً لتقليل ضغط الهواء بالداخل . كما أن ، بشكل أكبر
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 الجهاز العملي وخطوات اجراء التجربة  -الفصل الثالث 

 

 التنفيذ.لتوضيح أجزاء الجهاز قبل  :تخطيطي للجهاز رسم  -

  

( يوضح تركيب الجزء الخاص بالتفاعل الكيميائي للتخلص من غاز كبريتيد الهيدروجين3)شكل   

شكل وطريقة تركيب المروحة داخل الغرفة  ( يوضح 2)شكل   
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 لجهاز العملي وخطوات اجراء التجربة  -لفصل الثالث ا 

 : األدوات المستخدمة -

 
 حمراء( إضاءة )تم برمجتها لتكون خضراء واألخرى  .1

 صفارة   .2

 لوح برمجة االردوينو   .3

 مستشعر غاز .4

   طاقة .5

 محرك  .6

 ك لوح أكريلي .7

 قطع خشب اسطوانية  .8

 

 

 

 

 

 

  

2 x RGB LED 

2 x DC motor 9v / 3v / 6v 

1 x buzzer  
1 x Arduino Uno 

Power adopter  
2 x gas sensor  
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 لجهاز العملي وخطوات اجراء التجربة   -الفصل الثالث 

 : خطوات العمل -

 

 البرمجة   وشرحدراسة  -1

 

لبرمجة القطع   ا البرنامج الذي سنستخدمهعلى  وتعرفنا بشكل مبسط رسنا أساسيات البرمجة دالثاني  واليوم في اليوم األول

كل قطعة الثاني  ( حيث تم برمجة tinker cadبرنامجين األول )  استخدمنا  وتعرفنا على هذه القطع ثم المستخدمة

(Arduino ide حيث نقلنا البرمجة الى )نقلناها الى لوح البرمجة ثم  ومن لغة 

 

 

 

 

 

 

 وتوصيلها تركيب القطع    -2
 

 )لوحبلوح االردوينو  ووصلناها ومن ثم بحثنا عن هذه القطع  وصلنا القطع أوال عن طريق البرنامجالثالث في اليوم 

 صحيح. البرمجة( بعد التأكد بأن التوصيل  
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 المربعات وقطعأخذ قياسات الغرفة   -3

لقطع هذه المربعات  بعد أخذ القياسات وضعناها في الحاسوب لتنقلها للجهاز معينه لصنع الغرفة في اليوم الثالث أخذنا قياسات 

 كالتالي:  القياسات هي وهذه قطعناه وتم لصقه فيما بعداستخدام االكريليك  وتم

150 x 150 اثنان 

  147 x 147  اثنان 

 x 147 150واحده 

 x 147 414واحده 

 

 

 

   البرمجة  -4

تجربة   وتملبرمجة القطع حيث وصلناهم أوال عن طريق البرنامج في اليوم الرابع استخدمنا برنامجين الذي تم ذكرهم سابقًا 

 نقلها الى لوح االردوينو لتسهل  كلغة أصبحنقلنا البرمجة الى البرنامج الثاني حيث ثم  ومنبالبرنامج 
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 وتجربته تركيب المجسم   -5
 

في اليوم الخامس قمنا بوضع قياسات للجهاز ومن ثم قمنا بوضعها بالحاسوب لتنقلها للجهاز لقطع قطع االكريليك أخرى بعد 

نقلها قام الجهاز بالبدء بالتقطيع بعد االنتهاء أخذنا القطع وبدأنا  بالتركيب أوالً ركبنا القطع التي تم قطعها أوال وهي قطع الغرفة  

بعد تركيبها وصلنا القطع التي تم برمجتها كال على حدة وقمنا  بتجربتها واحده تليها األخرى بعد التأكد من كل شي صحيح  

قمنا بلصق األجهزة المبرمجة بالغرفة التي تم لصقها وتركيبها بعد ذلك ركبنا القطع التي تم قطعها الحقا وهي قطع الجهاز ثم  

 وصلناهم ببعض 
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 الفصل الرابع – النتائج ومناقشتها

 النتائج ومناقشتها:  -

 

 الجهازاستجابة عن طريق  الغازات من المتخلص الجهاز إلىأو المكان الذي تم وضع الجهاز فيه  اآلمنة الغرفة من الغاز ينتقل

  او تحويله إلى حمض يتفكك بالماء مذابة يوناتأ الى الغاز تحويل عملية لتبدأ السام الغاز باستشعار بحيث يبدأ لتسرب الغاز

 اكتمال بعد تفتح األول و الثاني خزانبين ال محدد لوقت مبرمجة  أوتوماتيكية بوابات توجد ذلك بعد بإضافة قاعدة كيميائية،

 غير النواتجحيث يتم تخزين  الخزان الثاني  الى األول لخزانا من الناتج فينتقل ،التفاعل الكيميائي  عمليةالمحدد لحدوث قت الو

نراعي  ،  المختصين قبل من شهرياً  الجهاز صيانة تملحين االنتهاء من عملية تسرب الغاز و التعامل معها بعد ذلك ت سامه

 . النواتج استخراجو بالصيانة المختصين خالل مناالشراف على عملية افراغ الخزان  كونيبحيث  السالمة احتياطات
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 الفصل الخامس – االستنتاجات والتوصيات

 ت:االستنتاجا -

 

تجميع الغاز و  عمل مشروعنا على عدة اهداف حاولنا من خاللها إفادة المجتمع وجميع الكائنات الحية، فكان هدفنا األساسي 

التخلص من غاز كبريتيد اخراجه خارج المكان المراد حمايته من الغاز المتسرب و الذي من المتوقع وجود األشخاص به  ثم 

العديد من المضاعفات التي قد    إلىأقل خطورة كونه غاز سام ممكن أن يؤدي   رىأخ  ( وإخراجه بصورةH2Sالهيدروجين )

وكوننا في دولة نفطية فإننا معرضون لخطر هذا الغاز بشكل كبير ألن غاز كبريتيد الهيدروجين   ،ات الحيةتؤدي بحياة الكائن 

جمع  نا انجزنا هدف المشروع الرئيسي وهو أنفلذلك من خالل الجهاز الذي صنعناه نستطيع ان نقول   ،يكون مصاحب للنفط

خراجه خارج الموقع المحدد لتوفير األمان لألشخاص في ذلك المكان باإلضافة إلى إدخاله بتفاعل كيميائي وإالغاز المترسب 

خال الغاز واخراجه بصورة غير خطرة وآمنة إضافةً على  إد  حيث يعمل الجهاز على ،بسيط لتحويلة إلى مواد أقل خطورة

وضعنا للقاعدة الكيميائية اال وهي هيدروكسيد  يمكننا التعامل مع الناتج في حال كان حمض الكبريتيك من خالللك ذ

الصوديوم  كبريتاتماء وملح هو  يكون الناتج  بحيثللتخلص من الحمض بأمان  ةفي المرحلة األخير(  NaOHالصوديوم )

(4SO2Na  هذا الملح له استخدامات عديدة ، )  كاستخدامه في مستحضرات التنظيف المنزلية و كشط المعادن في الصناعات

بذلك نكون قد أفدنا المجتمع بالتخلص من غاز كبريتيد الهيدروجين الذي يهدد سالمة وأمن مجتمعنا ودولتنا ،  ( 9) المعدنية

هاز استيعاب هذه الكمية او التخلص كوننا في دولة نفطية. لكن في حال تسرب الغاز بكميات كبيرة ممكن ان ال يستطيع الج 

 عبر توسيع حجم الجهاز واستخدام تقنيات عالية الجودة.  المشكلةمنها لذا نستطيع حل هذه 
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 االستنتاجات والتوصيات –الخامس الفصل 

 التوصيات:  -

 

عند   الهيدروجينكبريتيد فغاز نوصي أن تكون حجرات التفاعل الكيميائي عبارة عن زجاج مبطنة بمادة عازلة للحرارة  

كما أن كبريتيد الهيدروجين  وهذا ما ال نرغب بحصوله للحصول على أفضل النتائج نالتفاعل من الممكن أن يتفاعل مع المعاد

تدعيم الغرفة بأسطوانات اكسجين وأقنعة  يسبب تآكل لألنابيب المعدنية لذلك فإننا نأمل بذلك تقليل التكاليف المادية كما نوصي ب

وفي حال عدم القدرة على توفيرها بسبب  كما الطائرات تخرج من السقف عند استشعار الجهاز الخاص بالكشف عن الغاز

من خالل البحث وجدنا أن  كما أننا ة تعمل على ادخال تيار هوائي خارجي كما التكييف ييف ممكن توفير فتحات تهوالتكال 

في مستوى قريب من سطح االرض  الخارجية وضع المروحة فنقترح  األرض،الغاز ثقيل ويتواجد في أماكن قريبة من سطح 

 ( . 7)ثقيل كونه غاز بمعدل أكبر و أسرع لتستطيع المروحة شفط الغاز  
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 االستنتاجات والتوصيات – الخامسالفصل 

 المراجع:  -

 رقم المرجع  توثيق المرجع 

24/11/2021الهيدروجين، موقع العاملين بالقطاع النفطي، كلمة السيد/ إسماعيـل أبـل للوقاية من مخاطر غاز كبريتيد    

https://www.q8ow.com/vb/threads/55146/ 

1 

Hydrogen sulfide, U.S. DEPARTMENT OF LABOR, 10/2/2022 

 

Hydrogen Sulfide - Hazards | Occupational Safety and Health Administration (osha.gov) 

2 

Hydrogen Sulfide in Aqueous Solvents ,NIST, 16/2/2022 

SDS-32-pages_1.pdf (nist.gov) 

3 

Hydrogen Sulfide (H2S) Reactions, chemistryscl,10/1/2021 

Hydrogen Sulfide (H2S) Reactions (chemistryscl.com) 

4 

What happens when sodium hydroxide reacts with sulphuric acid? byjus , 20/11/2021 

https://byjus.com/questions/what-happens-when-sodium-hydroxide-reacts-with-sulphuric-acid/ 
5 

H2s removal, welldonetest , 15/1/2022 

https://welldonetest.com/gtuit/flare-gas-conditioning/h2s-removal/?locale=en 
6 

Hydrogen Sulfide (H 2 S), ATSDR,5/12/2021 

Managing Hazardous Materials Incidents (cdc.gov) 
7 

 2/12/2021أسابيع، الجريدة نت،  3مراحل لمعالجة تسرب حقول الشمال تستغرق 

https://www.aljarida.com/ext/articles/print/1462128799924895600/ 

8 

 WARBLETONCOUNCIL (Na2SO4)     ،18/12/2021الصوديوم، كبريتات 

 (warbletoncouncil.org) التركيب، الخصائص ، االستخدامات ، اإلنتاج - علم - 2022 :(Na2SO4) كبريتات الصوديوم

9 

 

 

https://www.q8ow.com/vb/threads/55146/
https://www.dol.gov/
https://www.dol.gov/
https://www.dol.gov/
https://www.osha.gov/hydrogen-sulfide/hazards
https://srdata.nist.gov/solubility/IUPAC/SDS-32/SDS-32-pages_1.pdf
https://www.chemistryscl.com/reactions/hydrogen-sulfide-H2S-reactions/index.php
https://byjus.com/questions/what-happens-when-sodium-hydroxide-reacts-with-sulphuric-acid/
https://welldonetest.com/gtuit/flare-gas-conditioning/h2s-removal/?locale=en
https://www.atsdr.cdc.gov/MHMI/mmg114.pdf
https://www.aljarida.com/ext/articles/print/1462128799924895600/
https://ar.warbletoncouncil.org/sulfato-de-sodio-11844
https://ar.warbletoncouncil.org/sulfato-de-sodio-11844
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 االستنتاجات والتوصيات – الخامسالفصل 

 :الملحقات -

 مقال حول األثار الناتجة عن كبريتيد الهيدروجين على المستوى الصحي واالقتصادي.

 (alanba.com.kw) بقلم م فهد عبدالرحمن الفارسي  - !H2S معضلة

 ما هو الجزء في المليون؟ تركيزات نسب الغاز 
 

 (q8ow.com) كلمة السيد/ إسماعيـل أبـل للوقاية من مخاطر غاز كبريتيد الهيدروجين | موقع القطاع النفطي

 مقال حول ملح بكبريتات الصوديوم واستخداماته 

 (chemistrysources.com) مصادر الكيمياء | Sodium Bisulfate بيكبريتات الصوديوم

 

 

  

https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/energy-oil-petroleum/585147/13-09-2015-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-HS-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A/
https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/energy-oil-petroleum/585147/13-09-2015-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-HS-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A/
https://www.q8ow.com/vb/threads/55146/
https://www.q8ow.com/vb/threads/55146/
https://www.chemistrysources.com/%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85-sodium-bisulfate/
https://www.chemistrysources.com/%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85-sodium-bisulfate/
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تركيزات غاز كبريتيد  

 الهيدروجين 
 األعراض والتأثيرات

 تركيزات الخلفية النموذجية  0.00011-0.00033

0.01-1.5 

عتبة الرائحة )عندما تكون رائحة البيض الفاسد ملحوظة ألول مرة للبعض(. تصبح الرائحة أكثر  

هجوًما عند 3-5 جزء في المليون. فوق 30 جزء في  المليون، توصف الرائحة بأنها حلوة أو حلوة  

 بشكل مقزز

2-5 

قد يؤدي التعرض لفترات طويلة إلى  الغثيان، أو تمزق في العينين، أو الصداع، أو فقدان النوم، مشاكل 

 في مجرى الهواء )انقباض الشعب الهوائية( لدى بعض مرضى الربو

 إرهاق محتمل، فقدان الشهية، صداع، تهيج، ضعف الذاكرة، دوار  20

50-100 

التهاب الملتحمة الطفيف )غاز العين( وتهيج في الجهاز التنفسي بعد ساعة. قد يسبب اضطراب الجهاز  

 الهضمي وفقدان الشهية

100 

السعال، تهيج العين، فقدان الرائحة بعد 2-15 دقيقة )التعب الشمي(، تغير التنفس والنعاس بعد 30-15 

دقيقة، تهيج الحلق بعد ساعة، زيادة تدريجية في شدة األعراض على مدار عدة ساعات، قد تحدث الوفاة  

 بعد 48 ساعة 

 فقدان حاسة الشم )إرهاق حاسة الشم أو شلل( 100-150

 التهاب الملتحمة وتهيج الجهاز التنفسي بعد ساعة واحدة، قد تحدث الوذمة الرئوية من التعرض الطويل  200-300

 مذهل، ينهار في 5 دقائق. ضرر شديد للعيون في 30 دقيقة. الموت بعد 30-60 دقيقة  500-700

700-1000 

فقدان الوعي السريع “الضربة القاضية" أو االنهيار الفوري في غضون 1 إلى 2 نفس، توقف  التنفس،  

 الموت في غضون دقائق 

 شبه الموت الفوري 1000-2000

تأثير غاز كبريتيد الهيدروجين حسب تركيزه  – ( 1ل )جدو  


