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 چکیذه

اهزٍسُ تِ دلیل کوثَد هٌاتع آتی کافی  ٍ هٌاسة تزای کطاٍرسی گزایص تِ سوت استفادُ اس پساتْای 

گزچِ ایي هٌاتع فزاٍاى ٍ لاتل دستزط ّستٌذ ٍلی هطکالت خاظ خَد را دارًذ .غٌعتی افشایص یافتِ است 

ك استفادُ دام  ٍ طیَر کِ اس طزی.کِ یکی اس هْوتزیي آًْا ٍخَد آالیٌذُ ّایی ّوچَى فلشات سٌگیي است 

اس ایي آتْا تِ اًساى هٌتمل هی ضًَذ ٍ چَى ًیوِ عوز ایي فلشات طَالًی است ٍ هکاًیسن هٌاسثی خْت 

تِ ّویي دلیل رٍضْای هختلفی .دفع آًْا اس تذى ٍخَد ًذارد یکی اس خطزات هحیطی هْن تحساب هی آیٌذ

 . تل استفادُ ضًَذتزای کاّص آلَدگی ّا تکار هی رٍد کِ ایي هٌاتع آتی لا

 مواد و سوشها

راّْای هختلفی تزای دفع ٍ رفع ایي فلشات اس پساتْا ٍ در ٍالع هٌاسة کزدى آًْا تزای آتیاری ٍخَد 

 ٪دارد کِ در سیز تِ طَر خالغِ تِ آًْا اضارُ هی کٌین

 (Precipitation )ته نشینی -1

ٍ تِ ایي غَرت است کِ تا اضافِ  .است  ppmیکی اس هعوَلتزیي رٍضْای دفع فلشات سٌگیي در حذ

ٍ حضَر دیگز آًیًَْا  pHالثتِ تاثیز ایي رٍش تِ .کزدى آًیَى هٌاسة ًوکْای فلشی تِ ًطیي هی ضًَذ

 .تستگی دارد

 (Ion exchange ) تبادل یون  – ٢

 ٍ.دارد ppbکِ یک هتذ هَفك در دفع فلشات سٌگیي اس پساب غٌایع است ٍ تَاًایی دفع فلشات را در حذ 

هثل )تِ ایي غَرت است کِ یک هادُ تثادل کٌٌذُ  یَى هثل رسیي ٍارد پساب ضذُ ٍ کاتیًَْا ٍ آًیًَْا را 

ٍالیت تِ عٌَاى تستزی تزای رفع آالیٌذُ ّا اس ئتا یًَْای دیگز تثادل هی کٌذ ٍ یا ایٌکِ  اس س( فلشات سٌگیي 

 ٪تطزیك تثادل یًَی استفادُ ضَد کِ رٍش اخیز ضاهل سِ پزٍسِ اس

پزٍسِ تخلیِ کِ در طی آى پساب را تز رٍی تستز ریختِ ٍ در حیي فزًٍطست فلشات سٌگیي ٍ (الف

 .سایز آالیٌذُ ّای یًَی  تا یًَْای ّن تار خَد در تستز خایگشیي هی ضًَذ

کِ در ایي هزحلِ تا استفادُ اس آب همطز دٍتار تمطیز ضذُ .هزحلِ تعذی ضستطَی دٍتارُ است( ب

 .هَاد ریش اس تستز خارج هی ضًَذ خثاتْای َّا ٍ

تزای کاهل کزدى  NaNo3,KNo3,CaCl2 ))هزحلِ تعذی استفادُ اس یک هحلَل ّوَیًَیک ( ج

 . پزٍسِ اتتذایی است
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 (Electro-winning ) کشنذه الکتشیکی  -٣

رٍضی است کِ اس آًذّایی تزای دفع ٍ دٍتارُ تذست آٍردى فلشات سٌگیي اس پساب غٌایع استخزاج  

 .لشات ٍ هعادى تکار هی رٍدف

 (Electro-coagulation ) انعقاد الکتشیکی -٤

تِ ایي غَرت کِ آالیٌذُ ّا دارای .هتذی است کِ تزای دفع آالیٌذُ ّای خاهذ ٍ ًاهحلَل تکار هی رٍد 

آساد کزدُ کِ  +Fe³+, Al³تار الکتزیکی ّستٌذ ٍ ایي سیستن  اس طزیك اکسیذاسیَى الکتزیکی آًذ  

ضذُ کِ هی تَاًذ آالیٌذُ ّای غیز آلی را تِ طَر  Al-O-Al-OH  تاعث ایداد ضثکAlِ رٍلیش ّیذ

در پضٍّطی تزای خارج .ضیویایی خذب ٍ تِ غَرت فَلیکَلِ در آٍرد اس هحلَل خارج ٍ تِ ًطیي ضًَذ 

ی هْن در اس فاکتَرّا.تذر هَخَد در پساب خار% ٩٩کزدى تَر اس پساب اس ایي هتذ استفادُ ضذ کِ حذٍد 

 .است...، دها ٍ غلظت آالیٌذُ ٍ(تطخیع دادُ ضذُ ٨اپتیون  pH)  pHایي فزایٌذ 

 

 ) سیمانی شذن  -٥

Cementation) 

ًَعی تِ ًطیٌی است 

کِ تز هکاًیسن 

الکتزٍضیویایی در ضزایطی 

کِ پتاًسیل  Fe(0)→Fe(II)کِ فلشات پتاًسیل الکتزٍ ضیویایی تاالیی دارًذ  داللت دارد فزضا 

 .اکسیذاسیَى کوتزی دارد ٍ تِ حالت ًاهحلَل ٍ پایذار در آهذُ ٍاس پساب خارج هی ضًَذ

 

 (Reverse osmosis )اسمض واسونه  -٦

در ایي رٍش اس یک غطا ًیوِ تزاٍا تزای دٍتارُ تذست آٍردى یا استخزاج فلشات سٌگیي در یک پساب 

 .رلیك استفادُ هی ضَد

 (Biosorption )جزب بیولوطیکی  -٧

در ایي رٍش اس تَدُ ّای سًذُ ،غیز سًذُ ،فعال ٍ غیز فعال هیکزٍ اٍرگاًیسوْا هثل خلثک ،تاکتزی،لارذ 

تزای استخزاج للشات سٌگیي اس پساتْا رلیك استفادُ هی ضَد کِ در ٍالع اًْا ًمص یک تثادل کٌٌذُ یَى را 

 .کِ هٌطا تیٍَلَصیک دارد تاسی هی کٌٌذ

 :بحث ونتایج 

لییِ رٍضْای فَق در رفع آالیٌذُ ّا هَثز تَدُ فشضا  در تحمیمی کِ تِ رٍش تثادل یًَی اًدام ضذ  ک

 ٪ًتایح سیز حاغل ضذ

Pb445mg/l 191رسیذ تِ همذار mg/l        Cu40mg/l 25رسیذ تِ همذارmg/l 

  Cd104 mg/lرسیذ تِ همذار mg/l 26    Zn200mg/l 123رسیذ تِ همذارmg/ 

 .اس تَر اس پساب خارج ضذ% ٩٩اس رٍش اًعماد الکتزیکی تا اسٌفادُ 
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تِ دلیل ایداد آلَدگی کوتز ٍ کن ّشیٌِ تَدى ٍلاتل استفادُ تَدى در سطحی   Biosorbtionاها رٍش 

 .ٍسیع پیطٌْاد هی ضَد
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