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 چکیده :

تَاى اص آى ّای فلضی داسد ٍ هیواًی صئَلیت تذلیل ظشفیت تثادل واتیًَی تاال ٍ ًیض تِ دلیل ػطح ٍیظُ صیادی وِ داسد تَاًایی صیادی تشای خزب واتیَى

-ّای واسخاًِهٌاطك ایشاى ٍخَد داسد خْت پاالیؾ پؼابّای تشخی تؼٌَاى یه هادُ ون ّضیٌِ وِ تِ فشاٍاًی ًیض دس طثیؼت ٍ تخصَف اساظی ٍ خان

تٌاتشایي ّذف اص اًدام ایي هطالؼِ تشسػی واسایی واًی صئَلیت ایشاًی دس خزب تاؿٌذ اػتفادُ وشد. ّای هختلف وِ حاٍی همادیش صیادی فلضات ػٌگیي هی

هحلَل ٍ pHّای اٍلیِ ایي فلضات، همادیش هختلف واًی، اثیش غلظتّای خزب فلضات ػٌگیي تحت تتشخی فلضات ػٌگیي )هغ ٍ ػشب( ٍ تشسػی ایضٍتشم

گشم دس لیتش( دس هؼشض همادیش هختلف هیلی 000ٍ  50، 55، 00، 5، 0ّای هختلف دٍ فلض هغ ٍػشب )غلظتّای تؼادل هتفاٍت تاؿذ. تذیي هٌظَس صهاى

. ًتایح ایي .ػاػت( لشاس گشفتٌذ 050ٍ  75، 52ّای تؼادل هتفاٍت )ٍ دس صهاى (9ٍ  7، 5هتفاٍت )pHگشم دس لیتش( دس همادیش  5ٍ  3، 0واًی صئَلیت )

یاتذ. اص طشف تحمیك ًـاى دادًذ وِ تا افضایؾ هیضاى غلظت اٍلیِ فلضات ػٌگیي دس هحیط هحلَل هیضاى خزب ایي فلضات تَػط واًی صئَلیت افضایؾ هی

دّذ تِ طَسیىِ دس ایي هطالؼِ هیضاى خزب ػشب اصیت خزب تشخیحی اص خَد ًـاى هیدیگش واًی صئَلیت ًؼثت تِ خزب فلضات ػٌگیي تا حذٍدی خ

-تاؿذ وِ دلیل آى سا هیهحلَل هیpHًؼثت تِ هغ تیـتشی هـاّذُ ؿذ. ّوچٌیي هیضاى خزب فلضات ػٌگیي تَػط واًی صئَلیت ایشاًی ؿذیذاً ٍاتؼتِ تِ 

ّای ایي واًی سػی ًؼثت داد. اص طشف دیگش ًتایح ایي هطالؼِ ًـاى داد وِ تا افضایؾ همذاس لثِ تَاى تِ حعَس تاسّای هتغیش ًؼثتاً صیاد تش سٍی ػطَح ٍ

یاتذ. ّوچٌیي تْتشیي یاتذ اها دسصذ خزب یا تَاًایی خزب فلضات ػٌگیي واّؾ هیواًی صئَلیت دس هحیط هحلَل هیضاى خزب فلضات ػٌگیي افضایؾ هی

تاؿذ ٍ همذاس صهاى تیـتش اص ایي هوىي اػت ػاػت هی 75اى خزب فلضات ػٌگیي تش سٍی واًی صئَلیت ایشاًی صهاى تؼادل خْت دػتیاتی تِ حذاوثش هیض

 تاػث واّؾ خزب )افضایؾ ٍاخزب یا آصادػاصی( فلضات اص سٍی ػطح واًی ؿَد.

 

 های آلوده ،فلشات سزب وهس، حذف فلشات سنگین، آب : کانی سئولیت طبیعیکلوات کلیدی 

 

 مقدمه.1

-ی فؼالیتهـىالت سٍ تِ سؿذ، دس ػشاػش خْاى اػت. غلظت تیؾ اص حذ فلضات ػٌگیي دس آب ٍ خان، اغلة تَػیلِ فلضات ػٌگیي یىی اص آب تِ آلَدگیاهشٍصُ 

-ّا ٍ صّابًْایتاً تخلیِ پؼاب ّای حاٍی ایي فلضات، اػتفادُ اص وَدّا ٍ هَاد ؿیویایی وـاٍسصی ٍ غیشُ ٍّای تـش، اص لثیل صٌایغ هؼذًی ٍ اػتخشاج اص ػٌگ هؼذى

 (.5002ٍ ّوىاساى  الدٍؿَد )ّا هٌتح هیّای حاصل اص ایي فؼالیت

                                                 
 09165808501ًَیؼٌذُ هؼَل :  1
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ؿَد وِ اص غلظت ووی دس خان ٍ گیاُ تشخَسداس تاؿٌذ. ایي ػٌاصش هوىي اػت تشای سؿذ ٍ ًوَ گیاُ، اًؼاى ٍ حیَاى ػٌاصش ون هصشف تِ ػٌاصشی اطالق هی

 (.0379، دتیشیؿَد )ایي ػٌاصش تحت ػٌَاى ون هصشف ٍ فلضات ػٌگیي ًام تشدُ هیظشٍسی تاؿٌذ ٍ یا ًثاؿٌذ. اص 

گشم تش ػاًتی هتش هىؼة  5گشم تش هَل( صیادتش تاؿذ یا ایي وِ خشم حدوی آى اص  55.2ؿَد وِ خشم اتوی آى اص خشم اتوی آّي)فلض ػٌگیي تِ ػٌصشی اطالق هی

 (.0379، دتیشیصیاد تش تاؿذ )

 (.0325، شفاى هٌؾ ٍّوىاساىتاؿٌذ )ػتشیي خطش سا تشای هحیط صیؼت داسًذ تشیلین، وادهیَم، هغ، خیَُ، ًیىل، ػشب، ػلٌین، ٍاًادین ٍ سٍی هیػٌاصشی وِ تاال

وِ ایي ًیض خَد، فشآیٌذی تؼیاس ی دیگش اًتمال داد ای تِ ًمطِّا سا اص ًمطِتَاى  آىّای آلی دس آب اص تیي تشًٍذ ٍ فمط هیتَاًٌذ ّواًٌذ آالیٌذُفلضات ػٌگیي ًوی

 صئَلیت هیـَد اػتفادُ هحیط دس ػٌگیي فلضات ػاصی فؼال غیش خْت طَسگؼتشدُ ای تِ وِ واًیْا اص گشٍُ یه .(0325ٍ ّوىاساى  تاؿذ. )تزس افـاىّضیٌِ تش هی

 .اػت

ػال اػت وِ اٍلیي تاس تَػط یه هؼذى ؿٌاع ػَئذی تِ ًام فشدیه  550 ّا، هَاد هؼذًی تلَسی ّؼتٌذ وِ تطَس گؼتشدُ دس طثیؼت ٍخَد داسًذ ٍ تیـتش اصصئَلیت

 هیضاى ٍ تثادل واتیًَی ظشفیت تِ ٍاتؼتِ آًْا واسایی وِ اػت هٌفی تاس تا هتخلخل آلَهیٌَػیلیىاتْای اص دػتِ ای صئَلیت وـف ؿذًذ. 0751وشًؼتذ دس ػال 

 ایي وِ اػت آى وشیؼتالی ػاختواى دیذى آػیة تذٍى آب ٍخزب دادى دػت اص دس آى تَاًایی صئَلیت خصَصیات هْوتشیي اص یىی . اػت ّا آى سیض هٌافز

ػاختواى ػِ تؼذی لیت ّا داسای ئوص (.5007ٍ ّوىاساى،  اًصاسی) اػت وشدُ تثذیل هحیط اص صدایی تشای آلَدگی هفیذی تشویة تِ سا صئَلیت خصَصیت

وِ هٌافزی تِ ٍخَد هی آیذ 5  002  ٍ 2  02   ٍ اص تِ ّن پیَػتي چْاس ٍخْی ّای  وٌذٍی صًثَسػؼل اػتًاهحذٍد ّؼتٌذوِ ػاختواى وشیؼتالی آًْاهـاتِ 

هیٌشال ّای صئَلیت داسای فعاّای خالی هی تاؿٌذ ّش  آًگؼتشم هی دّذ . 3-00ایي هٌافز تاّن هشتثط ّؼتٌذٍتـىیل واًال ّای ػشیط طَالًی تااًذاصُ ّای هتفاٍت 

 اى وشیؼتالی هٌحصش تِ فشد خَدؽ سا داسد وِ وِ گَیای خصَصیات فیضیىی ٍ ؿیویایی آى هی تاؿذ .گًَِ صئَلیت ػاختو

 

  

 ساختمان صئولیت-1شکل 

 ػوی ایي تش ػالٍُ . تاؿذ هی آب خصَف تِ هایؼات خشٍج ٍ ٍسٍد ٍ گاص اًتـاس تشای تاس تخلخل داسای ّوچٌیي تشاتشػایؾ؛ دس تاس هىاًیىی لذست صئَلیت

 .ؿَد ًوی صیؼت هحیط آلَدگی تاػث ٍ ًیؼت

صی فاظالب صئَلیت واستشد ٍػیؼی دس تثادل یًَی، فیلتشاػیَى، گٌذصدایی)تَصدایی(،تصفیِ ؿیویایی،خَؿشًگ وشدى هحصَالت، تصفیِ آب، خزب گاص، پان ػا

، صٌایغ آتـٌـاًی، صٌایغ ًؼَص ٍػشاهیه ٍ ّوچٌیي صٌایغ ّا، تصفیِ پؼاب ّای آلَدُ ؿْشی تشای آتیاسی هضاسع ٍ تاغات ٍصٌایؼی ًظیش صٌایغ ًفت ٍپتشٍؿیوی

ّای هیىشٍتی اص هحیط واس خضیی تَتاى تِ ػٌَاى واتالیضٍس، حزف گاص دی اوؼیذ ًیتشٍطى اص هحیط، خزب ػلَلؿَیٌذُ تِ واسسفتِ اًذ.ّوچٌیي دس اوؼیذاػیَى 

آب آؿاهیذًی ًٍیض تثثیت فؼفات ٍ خٌثی ػاصی صتالِ ّای اػیذی ٍپاوؼاصی فاظالب هخصَصاً تیواسػتاى ّا، افضایؾ خلَف داسٍّا، حزف خیَُ ٍ هٌگٌض اص 

 .ؿَداػتفادُ هی
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یىی اص سٍؽ ّای تذام اًذاختي هَاد دسصذ ٍصى خَد سا آب خزب هی وٌٌذ ٍ تا ایي واس ًمؾ هْوی دس هماتل فشػایؾ آتی ٍ تادی ایفا هی وٌٌذ.  15صئَلیت ّا 

 ش صهییٌی حشوت هی وٌٌذ اػتفادُ اص صئَلیت اػت. تْای صیآالیٌذُ ای وِ تؼوت آ

 ػوٌاى، سٍػیِ رخائشػظیوی ٍخَد داسًذ. دس ایشاى ًیض صٍى ّای آرستایداى ؿشلی)هیاًِ(، ایتالیا، تلغاسػتاى، هىضیه، اصًظشخغشافیایی دسوـَسّایی هثل اهشیىا،

  طلحِ ٍساهیي ٍصٍى ّای خٌَب خشاػاى ًیض هٌاتغ ػظین صئَلیت ؿٌاػایی ؿذُ اػت . صاّذاى، طثغ، وشهاى، طالماى، سٍدّي، اتْش، اػتاى تْشاى)دهاًٍذ(،
 

 هامواد و روش.2

ّای خزب ّای ایي ػٌاصش، تشای هطالؼات ایضٍتشمّای هختلف اص هحلَلدسایي پظٍّؾ خزب فلضات ػٌگیي هغ ٍ ػشب تَػط واًی صئَلیت ایشاًی ٍ دس غلظت

ٍ دس ػِ تىشاس هَسد هطالؼِ لشاس گشفت . هَاد ؿیویایی هَسد اػتفادُ دس ایي آصهایؾ ؿاهل ػَلفات هغ ٍ ػَلفات ػشب )تَلیذ ؿشوت  9ٍ 7، 5ّای pHّا، دس آى

Merck .آلواى( تَد 

  اػتفادُ ؿذ.unicam 939 ّای آلَدُ ؿذُ اص دػتگاُ خزب اتوی هذلتشای تؼییي غلظت ػٌاصش هغ ٍ ػشب دس هحلَل

  های آصمایشیها و محلولآماده ساصی ومووه 2-1

 . هتش( پَدس ؿذًذهیلی 05/0هیکشٍى ) 53ی ای تب اًذاصُی دػتگبُ آػیبة گلَلِّبٍى دػتی ٍ خشدکي الکتشیکی، ثَػیلِ ّبی کبًی، پغ اص خشد کشدى اٍلیِ ثَػیلًِوًَِ

 ثبؿذ:ثشداسی ؿذُ ثَد( ثصَست صیش هیهیبًِ ًوًَِتشکیت ػٌصشی ٍ هیٌشالَطیکی کبًی صئَلیت ایشاًی )کِ اص هؼذًی دس 
 

 مشخصات صئولیت ایشاوی موسد استفاده دس ایه مطالؼه -1جذول 

 تشکیت هیٌشالَطیکی )دسصذ ٍصًی(  تشکیت ػٌصشی )%( 

 SiO2 Al2O3 CaO K2O Na2O Fe2O MgO TiO2  Clinoptilolit Quartz Illite Feldspar ػٌَاى

 5/3 3/5 6/8 5/82  12/0 7/0 91/0 06/1 14/1 39/2 00/8 5/61 هقذاس

 

 هاساصی محلولآماده 2-2

ّبی هَسد ًیبص دس آصهبیؾ، ثب گشم دس لیتش تْیِ گشدیذ . ثشای ػبخت هحلَلهیلی 1000ّبی رخیشُ دسایي هشحلِ اص ّشکذام اص فلضات ػٌگیي هغ ٍ ػشة ثِ عَس خذاگبًِ هحلَل

ص هبدسی هزکَس، هقبدیش یکؼبى ثشداؿتِ، ٍ دسٍى ثبلَى طٍطُ ثب یکذیگش هخلَط ؿذُ ٍ ثِ حدن اػتبًذاسد سػیذًذ تب هحلَل چٌذ ػٌصشی دقیقی اّبی اػتفبدُ اص پیپت اص هحلَل

 ( فلضات ػٌگیي اص ساثغِ صیش اػتفبدُ ؿذ:ppm1000هبدس ) ّبی کبسثشدی اص غلظتفلضات آصهبیـی ثِ دػت آیذ. خْت تْیِ کشدى غلظت

 n1v1 = n2v2                                                                                                                                                            (:1ساثغِ ) 

 ثبؿٌذ.ًیبص ٍ حدن هحلَل کبسثشدی هَسد ًظش هیثتشتیت حدن هحلَل هبدس هَسد v1ٍv2ثتشتیت غلظت هحلَل هبدس ٍ غلظت هحلَل کبسثشدی ٍ n1  ٍn2کِ 

 

 اثش مقذاس جارب 2-3

گشم دس لیتش کبًی صئَلیت اػتفبدُ ؿذ ٍ  5ٍ  3، 1ثِ هٌظَس ثشسػی تبثیش هقذاس خبرة )کبًی صئَلیت( ثش سٍی هقذاس خزة دٍ ػٌصش هغ ٍ ػشة، اص ػِ هقذاس کبًی هتفبٍت ؿبهل 

 گیشی ؿذ.ّب قشاس گشفتٌذ ٍ هقذاس فلض خزة ؿذُ تَػظ خبرة اًذاصُگشم دس لیتش( دس هؼشض ایي هقذاس اص کبًیهیلی 100ٍ  50، 25 ،10، 5، 0ّبی هختلف ایي دٍ فلض )غلظت

 

 pHاثش مقذاس  2-4

ّبی هختلف ایي ػتفبدُ ؿذ ٍ غلظتا 9ٍ  7، 5هتفبٍت ؿبهل pHثش سٍی هقذاس خزة دٍ ػٌصش هغ ٍ ػشة ثش سٍی کبًی صئَلیت، اص ػِ هقذاس pHثِ هٌظَس ثشسػی تبثیش هقذاس 

 گیشی ؿذ.ّب قشاس گشفتٌذ ٍ هقذاس فلض خزة ؿذُ تَػظ خبرة اًذاصُّب دس هؼشض ایي هقذاس اص کبًیpHگشم دس لیتش( دس ایي هیلی 100ٍ  50، 25، 10، 5، 0دٍ فلض )

 

 اثش غلظت اولیه فلضات 2-5

گشم دس لیتش ایي فلضات اػتفبدُ ؿذ ٍ هیلی 100ٍ  50، 25، 10، 5، 0ّبی اس خزة دٍ ػٌصش هغ ٍ ػشة، اص غلظتثِ هٌظَس ثشسػی تبثیش غلظت اٍلیِ هغ ٍ ػشة ثش سٍی هقذ

 گیشی ؿذ.گشم صئَلیت قشاس گشفتٌذ ٍ هقذاس فلض خزة ؿذُ تَػظ خبرة اًذاصُ 1ّبی هختلف ایي دٍ فلض دس هؼشض ایي غلظت
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 اثش صمان تماس 2-6

ّبی ػبػت اػتفبدُ ؿذ ٍ غلظت 120ٍ  72، 24توبع خبرة ٍ خزة ؿًَذُ ثش سٍی هقذاس خزة دٍ ػٌصش هغ ٍ ػشة، اص ػِ صهبى هتفبٍت ؿبهل ثِ هٌظَس ثشسػی تبثیش صهبى 

 گیشی ؿذ.گشم دس لیتش کبًی صئَلیت قشاس گشفتٌذ ٍ هقذاس فلض خزة ؿذُ تَػظ خبرة اًذاصُ 1هختلف ایي دٍ فلض دس هؼشض 
 

 

 

 وحوه اوجام آصمایشات 2-7

ّبی ػبختِ ؿذُ دس توبع ثب یکذیگش قشاس گشفتٌذ تب دسٍى ؿیکش خبهذ ثِ هحلَل، کبًی صئَلیت ثب ّشکذام اص هحلَل 1:10سٍؽ اًدبم آصهبیؾ ثِ ایي گًَِ ثَد کِ ثب سػبیت ًؼجت 

دٍس دس دقیقِ، کبًی اص  3000دقیقِ ثب ؿذت  10تِ ؿذ تب ثِ هذت ّبی ػبًتشیفیَط سیخّبی هزکَس تکبى دادُ ؿًَذ. پغ اص آى ػَػپبًؼیَى اص ؿیکش خبسج ٍ دسٍى لَلِثشای هذت

 گیشی ؿذ.ی دػتگبُ خزة اتوی اًذاصُّبی ّش کذام اص فلضات ػٌگیي ثِ ٍػیلِػَػپبًؼیَى خذا ؿَد. ػپغ دس هحلَل صبف سٍیی غلظت

 

 نتایج. 3

 تش سوی مقذاس جزب سشب و مس تش سوی کاوی صئولیت ایشاوی جزباثش مقذاس  3-1
 ثبؿٌذ.هیبًگیي ػِ تکشاس هی، اسائِ ؿذُ اًذ کِ هقبدیش اسائِ ؿذُ دس خذٍل  صیش دس خذٍلصشّبی هختلف ایي دٍ ػًٌتبیح حبصل اص هغبلؼبت خزة ػغحی هغ ٍ ػشة دس غلظت

 

گشم تش کیلوگشم(مقذاس جزب مس و سشب تش سوی کاوی صئولیت )میلی  -2جذول  

 (mg/kgمقذاس جزب ) 

 مقذاس کل مس سشب (mg/lغلظت اولیه )

0 0 0 0 

5 3/4 ¼ 4/8 

10 5/8 3/8 8/16 

25 7/20 9/18 6/39 

50 2/35 7/32 9/67 

100 9/61 4/56 3/118 

 

 
 

 

 

 های مختلف و مقذاس میاوگیه ضشیة توصیغمقادیش ضشیة توصیغ سشب و مس دس غلظت -3جذول                                    

Kdmedium  هقبدیش ضشیت تَصیغ فلضات ػشة ٍ هغ  

  100 50 25 10 5  

01/1  48/0  94/0  09/1  24/1  33/1  Pb 

93/0  42/0 83/0 02/1 14/1 24/1 Cu 

. 

 

 

 تش سوی مقذاس جزب سشب و مس تش سوی کاوی صئولیت ایشاوی pHاثش مقذاس  3-2

 ثبؿٌذ.اًذ. هقبدیش اسائِ ؿذُ دس خذٍل هیبًگیي ػِ تکشاس هیؿذُ( دس خذٍل صیشًوبیؾ دادُ 9ٍ  7، 5هتفبٍت ) pHدس هقبدیش  هغًتبیح حبصل اص هقبدیش خزة ػشة ٍ 

 

 

 متفاوت pHمقادیش جزب سشب و مس تش سوی کاوی صئولیت ایشاوی دس مقادیش -4جذول

  5  =pH    7 =pH    9  =pH  

 کل مس سشب  کل مس سشب  کل مس سشب 



 

 اٍلیي کٌفشاًغ ثیي الوللی آة، هحیظ صیؼت ٍ تَػؼِ پبیذاس

 هْش 8تب  6گبُ هحقق اسدثیلی، داًـ، فٌیداًـکذُ  گشٍُ هٌْذػی ػوشاى،
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0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 

5 4/3 00/3 4/7  ¾ ¼ 4/8  7/4 6/4 3/9 

10 9/6 7/5 6/12  5/8 3/8 8/16  3/9 2/9 5/18 

25 1/17 6/13 7/30  7/20 9/18 6/39  5/22 3/21 8/43 

50 3/28 1/22 4/50  2/35 7/32 9/67  7/42 2/39 9/81 

100 6/46 5/37 1/84  9/61 4/56 3/118  6/83 2/72 8/154 

 

 
 

 های مختلف و مقذاس میاوگیه ضشیة توصیغمقادیش ضشیة توصیغ سشب و مس دس غلظت -5جذول 

   فلضات ػشة ٍ هغ ( kdهقبدیش ضشیت تَصیغ )  

Kdmedium  111 51 25 11 5   

826/0  31/0  83/0  86/0  01/1  12/1  Pb 
5  ;pH 

77/0  26/0  77/0  83/0  94/0  05/1  Cu 

01/1  48/0  94/0  09/1  24/1  33/1  Pb 
7  ;pH 

93/0  42/0 83/0 02/1 14/1 24/1 Cu 

298/1  73/0 18/1 36/1 53/1 69/1 Pb 
9  ;pH 

22/1  67/0 10/1 29/1 46/1 59/1 Cu 

 

 اثش مقذاس جارب تش سوی مقذاس جزب سشب و مس تش سوی کاوی صئولیت ایشاوی 3-3

-اًذ. هقبدیش اسائِ ؿذُ دس خذٍل هیبًگیي ػِ تکشاس هیؿذًُوبیؾ دادُ  صیشگشم دس لیتش( دس خذٍل  5ٍ  3، 1ًتبیح حبصل اص هقبدیش خزة ػشة ٍ هغ دس هقبدیش خبرة هتفبٍت )

 ثبؿٌذ.

 

 مقادیش جزب سشب و مس تش سوی کاوی صئولیت ایشاوی دس مقادیش جارب متفاوت-6جذول 

 g/lit 5مقذاس کاوی =  g/lit 3مقذاس کاوی =  g/lit 1مقذاس کاوی =  

 کل مس سشب کل مس سشب کل مس سشب 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 5/2 2/3 7/5 3/4 ¼ 4/8 9/4 6/4 5/9 

11 4/6 2/6 6/12 5/8 3/8 8/16 6/9 7/8 3/18 

25 2/15 1/14 3/29 7/20 9/18 6/39 5/22 1/20 6/42 

51 7/26 9/24 6/51 2/35 7/32 9/67 0/37 7/35 8/72 

111 1/46 3/43 4/89 9/61 4/56 3/118 1/66 3/63 4/129 

 

 های مختلف و مقذاس میاوگیه ضشیة توصیغمقادیش ضشیة توصیغ سشب و مس دس غلظت -7جذول 

   فلضات سشب و مس ( kdمقادیش ضشیة توصیغ )  

Kdmedium  111 51 25 11 5   

766/0  31/0  70/0  81/0  94/0  07/1  Pb 
 گشم دس لیتش 1

682/0  24/0  61/0  73/0  85/0  98/0  Cu 

01/1  48/0  94/0  09/1  24/1  33/1  Pb 
 گشم دس لیتش 3

93/0  42/0 83/0 02/1 14/1 24/1 Cu 

06/1  51/0 99/0 15/1 28/1 38/1 Pb 
 گشم دس لیتش 5

97/0  47/0 98/0 04/1 08/1 27/1 Cu 



 

 اٍلیي کٌفشاًغ ثیي الوللی آة، هحیظ صیؼت ٍ تَػؼِ پبیذاس

 هْش 8تب  6گبُ هحقق اسدثیلی، داًـ، فٌیداًـکذُ  گشٍُ هٌْذػی ػوشاى،
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 تش سوی مقذاس جزب سشب و مس تش سوی کاوی صئولیت ایشاوی اثش صمان تؼادل 3-4
 

اًذ. هقبدیش اسائِ ؿذُ دس خذٍل هیبًگیي ػِ تکشاس ؿذًُوبیؾ دادُ  صیشػبػت( دس خذٍل  120ٍ  72، 24ّبی تؼبدل هتفبٍت )دس صهبى هغًتبیح حبصل اص هقبدیش خزة ػشة ٍ 

 ثبؿٌذ.هی

 

 

 های تؼادل متفاوتکاوی صئولیت ایشاوی دس صمانمقادیش جزب سشب و مس تش سوی -8جذول 

 ساػت 121صمان تؼادل  ساػت 72صمان تؼادل  ساػت 24صمان تؼادل  

 کل مس سشب کل مس سشب کل مس سشب 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ¾ 1/4 4/8 7/4 2/4 9/8 4/4 ¼ 5/8 

11 5/8 3/8 8/16 8/9 5/8 3/18 1/9 8/8 9/17 

25 7/20 9/18 6/39 8/22 4/20 2/43 6/20 7/18 3/39 

51 2/35 7/32 9/67 3/41 2/35 5/76 7/39 4/34 1/74 

111 9/61 4/56 3/118 7/67 7/61 4/129 7/64 7/59 4/123 

 

 های تؼادل مختلفمقادیش ضشیة توصیغ سشب و مس و مقذاس میاوگیه ضشیة توصیغ دس صمان -9جذول 

   فلضات سشب و مس ( kdمقادیش ضشیة توصیغ )  

Kdmedium  111 51 25 11 5   

01/1  48/0  94/0  09/1  24/1  33/1  Pb 
 ساػت 24

93/0  42/0 83/0 02/1 14/1 24/1 Cu 

11/1  56/0  07/1  17/1  34/1  41/1  Pb 
 ساػت 72

04/1  50/0 96/0 13/1 25/1 33/1 Cu 

03/1  51/0 96/0 09/1 25/1 35/1 Pb 
 ساػت 121

94/0  43/0 81/0 03/1 15/1 27/1 Cu 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیزی. 4
 تاثیش غلظت اولیه فلضات تش سوی جزب مس و سشب 4-1

یبثذ ثغَسیکِ ثِ اػتثٌبی غلظت صفش، کوتشیي ٍ ثیـتشیي هقبدیش خزة ّش دٍ فلض ّوبًغَس کِ ًـبى دادُ ؿذ هقبدیش خزة فلضات ػٌگیي ثب افضایؾ غلظت اٍلیِ فلضات افضایؾ هی

گشم ثش لیتش سخ دادُ اػت. دس ساثغِ ثب تبثیش غلظت اٍلیِ فلضات ػٌگیي ثش سٍی هقذاس خزة ثبیذ هتزکش ؿذ کِ افضایؾ غلظت اٍلیِ فلضات هیلی 100ٍ  5ثِ تشتیت دس غلظت اٍلیِ 

ؿَد. دس ٍاقغ ثب افضایؾ ضات هَخَد دس هحلَل ٍ خبرة هیّبی الکتشٍػتبتیکی ثیي فلػٌگیي دس یک هحیظ هحلَل حبٍی خبرثی ًظیش کبًی صئَلیت ثبػث افضایؾ ثشّن کٌؾ

ّبی سػی داسای ثبس ثبثت ٍ ظشفیت تجبدل کبتیًَی ثؼیبس یبثذ. ثب تَخِ ثِ ایٌکِ کبًی صئَلیت اص کبًیفلضات، هیضاى احتوبل ثشخَسد یب توبع فلضات ثب ػغح کبًی سػی افضایؾ هی

 ّبی ثب ثبس هثجت هَخَد دس هحلَل داسد. ثبؿذ ثٌبثشایي ایي کبًی تَاًبیی ثؼیبس صیبدی ثشای خزة یَىهیهَل ثبس ثش کیلَگشم( ػبًتی 900ثبالیی )حذٍد 

تَاى ثِ ظشفیت تجبدل کبتیًَی صیبد ایي کبًی ٍ ایفبی ًقؾ صئَلیت ثِ ػٌَاى لیگبًذ تک ّبی فلضی سا هیثب تَخِ ثِ ػبختبس ٍیظُ فضبیی کبًی صئَلیت دالیل خزة صیبد کبتیَى

ّب خَد سا دس ّبی ؿجکِ صئَلیتتَاًٌذ تَػظ کئَسدیٌبػِ ؿذى ثب اکؼیظىّبی فلضی ًبم ثشد، ثِ ایي صَست کِ فلضات ٍاػغِ هیای ثضسگ حلقِ، ثشای یَىای یب چٌذ دًذاًًِذاًِد

ؿَد کِ ثب افضایؾ غلظت اٍلیِ فلضات هیضاى ضشایت تَصیغ ّذُ هیّبی هختلف هـبثب تَخِ ثِ هقبدیش ضشایت تَصیغ دس غلظت .(1992 َّالة ٍّوکبساى)ایي ؿجکِ هؼتقش ًوبیٌذ 

 یبثذ.کبّؾ هی



 

 اٍلیي کٌفشاًغ ثیي الوللی آة، هحیظ صیؼت ٍ تَػؼِ پبیذاس

 هْش 8تب  6گبُ هحقق اسدثیلی، داًـ، فٌیداًـکذُ  گشٍُ هٌْذػی ػوشاى،
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بی فلضی قبدسًذ ثب هَقؼیت دس آصهبیؾ اثش غلظت اٍلیِ فلضات ، چَى هقذاس خبرة ثبثت اػت دس غلظت ّبی کن، ػغح ٍیظُ ٍ هَقؼیت ّبی خزة دس خبرة صیبد ّؼتٌذ ٍ یَى ّ

ّبی خزة، ساًذهبى خزة ّن داؿتِ ثبؿٌذ ٍ لزا ساًذهبى خزة افضایؾ هی یبثذ. دس غلظت ّبی ثیـتش ثِ دلیل اؿجبع ثَدى هَقؼیت ّبی خزة هَخَد ثش ػغح خبرة ثشّوکٌؾ

 (1389)اؿشفی ٍ ّوکبساى کبّؾ هی یبثذ 

 

 تاثیش ووع فلض موسد مطالؼه تش سوی جزب مس و سشب 4-2

تیوبسّبی هَسد هغبلؼِ ثیـتش اص هقذاس ضشیت تَصیغ هغ ثَد کِ ًـبى دٌّذُ هیضاى خزة ثیـتش ػشة ثش سٍی فبص ّوبًغَس کِ هـبّذُ ؿذ هقذاس ضشایت تَصیغ ػشة دس اکثش 

تَاى ثِ ثضسگتش ثَدى کبتیَى ػشة ٍ دس ًتیدِ ؿؼبع ّیذساتِ کَچکتش، ثبثت ّیذسٍلیض ٍ اًشطی آثپَؿی کوتش ٍ ثبؿذ کِ دلیل آى سا هیخبهذ )تَػظ خبرة( ًؼجت ثِ هغ هی

ّبی کَچک هی ّبی ثضسگ داسای قبثلیت خزة ثیـتشی ًؼجت ثِ هَلکَل(. ثغَس کلی هَلکَل1989 لیٌذػیي الکتشًٍگبتیَیتِ ثیـتش ػشة دس هقبیؼِ ثب هغ ًؼجت داد )ّوچٌی

 (.2002،  ىٍ ّوکبسا گبسػیبثبؿٌذ. ایي ٍیظگی هی تَاًذ ثِ تـکیل پیًَذّبی ؿیویبیی قَیتش ثب خبرة ًؼجت دادُ ؿَد )

 محلول تش سوی جزب مس و سشب pHتاثیش  4-3

هحلَل، هیضاى ضشایت تَصیغ ثِ ؿذت افضایؾ یبفتِ pHدّذ کِ ثب افضایؾ ًـبى هی pH 5 ،7  ٍ9ّبی هختلف دس هقبدیش هقبیؼِ هقبدیش ضشایت تَصیغ ػشة ٍ هغ دس غلظت

افضایؾ  pH;  9دس  pH  ٍ18/1;  7دس  94/0ثِ  pH;  5دس  83/0َػظ کبًی صئَلیت اص هیلی گشم ثش لیتش ت 50اػت ثغَسیکِ ثؼٌَاى هثبل هیضاى ضشیت تَصیغ ػشة دس غلظت 

اص هقذاس هغ ٍ ػشة هَخَد دس هحلَل کبػتِ ؿذُ ٍ ثِ هقذاس هغ ٍ ػشة خزة ؿذُ ثش سٍی فبص خبهذ افضٍدُ ؿذُ  pHتَاى اظْبس داؿت کِ ثب افضایؾ یبفتِ اػت. دس ٍاقغ هی

ؿَد. ّبی فلضی هیّبی ثبس هٌفی سا افضایؾ دادُ ٍ ثبػث افضایؾ خزة کبتیَىتب هقبدیش قلیبیی تؼذاد هکبى pHیبثذ. افضایؾ ت تَصیغ افضایؾ هیاػت کِ دس ًتیدِ آى هیضاى ضشی

تش هقذاسی اص فلض ثصَست سػَة یبثذ ٍ دس ثبالاص حذٍد خٌثی تب حذٍد قلیبیی، خزة ػٌبصش ػٌگیي اص ًضدیک ثِ صفش تب ًضدیک خزة کبهل افضایؾ هی pHدس یک داهٌِ هحذٍد 

 (.2008حویذی ٍ ّوکبساى دس هی آیذ)

 

 تاثیش مقذاس جارب تش سوی جزب مس و سشب 4-4

 ، هیضاى ضشیت تَصیغ افضایؾpHصئَلیت هَسد هغبلؼِ دس هحلَل دس توبهی غلظت ّب ٍ دس دٍ هقذاس  گشدد کِ ثب افضایؾ کبسثشد ػغح کبًیثب هقبیؼِ ضشایت تَصیغ هـبّذُ هی

ثذػت آهذ. ّوبًغَس  99/0ٍ  94/0، 7/0گشم ثش لیتش  5ٍ  3، 1هیلی گشم ثش لیتش ٍ دس هقبدیش کبًی صئَلیت  50اٍلیِ  یبفتِ اػت ثغَسیکِ هیضاى ضشیت تَصیغ ػٌصش ػشة دس غلظت

 5ثِ  3دسصذ افضایؾ یبفتِ اػت دس حبلیکِ ثب افضایؾ هقذاس کبًی اص  20گشم دس لیتش، هیضاى ضشیت تَصیغ حذٍد  3گشم دس لیتش ثِ  1ؿَد ثب افضایؾ ػغح کبًی اص کِ هـبّذُ هی

ؿَد اهب ؿیت دّذ کِ ّشچٌذ کِ افضایؾ ػغح کبًی دس هحلَل ثبػث افضایؾ هقذاس خزة هییبثذ کِ ایي ًـبى هیدسصذ افضایؾ هی 5گشم ثش لیتش هیضاى ظشیت تَصیغ حذٍداً 

ّبی خزة قبثل دػتشع، افضایؾ یبفتِ ٍ کبسایی خبرة ثشای حزف یَى ّبی فلضی افضایؾ کبًی اضبفِ ؿذُ ثِ هحلَل، تؼذاد خبیگبُیبثذ. دس ٍاقغ ثب افضایؾ هقذاس خزة کبّؾ هی

ٍ  اٍسىؿَد )ّبی فلضی سا افضایؾ دادُ ٍ ػجت افضایؾ خزة ایي کبتیَى هی(. اص عشفی افضایؾ هقذاس خبرة، احتوبل ثشخَسد خبرة ثب کبتیَى1389ٍ ّوکبساى،  )اؿشفییبثذهی

هَخَد دس فبص خبهذ افضٍدُ  (. دس ٍاقغ ثب افضایؾ هیضاى خزة دس اثش ثِ کبس ثشدى هقبدیش ثیـتش کبًی، هیضاى ػٌبصش فلضی دس فبص هحلَل کبّؾ یبفتِ ٍ ثِ ػٌبصش فلضی2005، کبیب

 یبثذ.گشدد دس ًتیدِ هیضاى ضشیت تَصیغ، افضایؾ هیهی
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ػبػت فلضات صهبى  72ثِ  24ؿَد کِ ثب افضایؾ صهبى تؼبدل اص ثب هقبیؼِ ضشایت تَصیغ ثذػت آهذُ دس ثخؾ هشثَط ثِ تبثیش صهبى تؼبدل ثش سٍی خزة هغ ٍ ػشة  هـبّذُ هی

( desorption) ػبػت ثبػث افضایؾ هقذاس ٍاخزة 120ثِ  72تؼبدل اص  کٌٌذ دس حبلیکِ افضایؾ صهبىّبی الکتشٍػتبتیکی ثب ػغَح خبرة پیذا هیثیـتشی ثشای ایدبد ثشّوکٌؾ

گیشد ثلکِ  ػبػت هقذاس خزة ثِ حذاکثش خَد سػیذُ اػت ٍ پغ اص ایي هذت صهبى ًِ تٌْب خزثی دس هحلَل صَست ًوی 72ؿَد. دس ٍاقغ دس هذت صهبى تؼبدل  فلضات ػٌگیي هی

ّبی . دس اکثش هغبلؼبتی کِ دس ساثغِ ثب تؼییي ثْتشیي صهبى تؼبدل خْت حذاکثش هیضاى خزة فلضات ػٌگیي تَػظ کبًیؿًَذ. هقذاسی اص فلضات خزة ؿذُ ًیض ٍاخزة )آصاد( هی

  (. 2007داسػَى ٍ پبالاًذ )ػبػت هٌدش ثِ ثیـتشیي هقبدیش خزة ایي فلضات ثش سٍی ػغَح کبًی ؿذُ 72تب  24ّبی تؼبدل سػی اًدبم ؿذُ اػت هـبّذُ ؿذُ اػت کِ صهبى
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تَاى اص آى ثؼٌَاى یک هبدُ کن ّبی فلضی داسد ٍ هیکبًی صئَلیت ثذلیل ظشفیت تجبدل کبتیًَی ثبال ٍ ًیض ثِ دلیل ػغح ٍیظُ صیبدی کِ داسد تَاًبیی صیبدی ثشای خزة کبتیَى

ّبی هختلف کِ حبٍی هقبدیش صیبدی فلضات ّبی کبسخبًَِد داسد خْت پبالیؾ پؼبةّبی ثشخی هٌبعق ایشاى ٍخّضیٌِ کِ ثِ فشاٍاًی ًیض دس عجیؼت ٍ ثخصَف اساضی ٍ خبک

ظ کبًی صئَلیت افضایؾ ثبؿٌذ اػتفبدُ کشد. ًتبیح ایي تحقیق ًـبى دادًذ کِ ثب افضایؾ هیضاى غلظت اٍلیِ فلضات ػٌگیي دس هحیظ هحلَل هیضاى خزة ایي فلضات تَػػٌگیي هی
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دّذ ثِ عَسیکِ دس ایي هغبلؼِ هیضاى خزة ػشة ًؼجت ثِ َلیت ًؼجت ثِ خزة فلضات ػٌگیي تب حذٍدی خبصیت خزة تشخیحی اص خَد ًـبى هییبثذ. اص عشف دیگش کبًی صئهی

حضَس ثبسّبی هتغیش تَاى ثِ ثبؿذ کِ دلیل آى سا هیهحلَل هی pHهغ ثیـتشی هـبّذُ ؿذ. ّوچٌیي هیضاى خزة فلضات ػٌگیي تَػظ کبًی صئَلیت ایشاًی ؿذیذاً ٍاثؼتِ ثِ 

 ّبی ایي کبًی سػی ًؼجت داد. اص عشف دیگش ًتبیح ایي هغبلؼِ ًـبى داد کِ ثب افضایؾ هقذاس کبًی صئَلیت دس هحیظ هحلَل هیضاى خزة فلضاتًؼجتبً صیبد ثش سٍی ػغَح ٍ لجِ

دّذ کِ ثبیذ دس صهبى اػتفبدُ اص ایي کبًی ثؼٌَاى یک سٍؽ پبالیؾ کٌٌذُ ـبى هییبثذ کِ ایي ًیبثذ اهب دسصذ خزة یب تَاًبیی خزة فلضات ػٌگیي کبّؾ هیػٌگیي افضایؾ هی

حقیق ًـبى دادًذ کِ ثْتشیي صهبى ّبی آلَدُ ثِ هیضاى حذ هغلَة اػتفبدُ اص ایي کبًی تَخِ ًوَد ٍ ًجبیذ ثیـتش اص ایي حذ اص ایي کبًی اػتفبدُ کشد. ّوچٌیي ًتبیح ایي تپؼبة

ثبؿذ ٍ هقذاس صهبى ثیـتش اص ایي هوکي اػت ثبػث کبّؾ خزة )افضایؾ ػبػت هی 72حذاکثش هیضاى خزة فلضات ػٌگیي ثش سٍی کبًی صئَلیت ایشاًی تؼبدل خْت دػتیبثی ثِ 

 ٍاخزة یب آصادػبصی( فلضات اص سٍی ػغح کبًی ؿَد.
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