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 های صنعتی به روش جذب سطحیمزوری بز روش های حذف آرسنیک اس پساب

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

:چكیده   

ٍ آالیٌذُ ؾٌاصش تالقَُ ػوی آسػٌیک اص جولِ هٌاتؽ آب تِ ؾٌاصش تالقَُ ػوی اػت.  یکی اص هـکالت هْن دس قشى اخیش آلَدگی

ّای آتی حزف آسػٌیک اص هحلَل. هی تاؿذ هَجَدات صًذُاًؼاى ٍ ػایش  تشای حیات جذیّای هٌاتؽ آب ٍ خاک ٍ تْذیذی 

ّا، سٍؽ جزب ػطحی اص تیي ایي سٍؽ ؿَد.ؿاهل تثادل یًَی، اػوضهؿکَع، جزب ػطحی اًجام هی، هؿوَال تا چٌذیي سٍؽ

اسصاى قیوت  ی تالقَُ، ٍّاّای هؿذًی یکی اص جاربتاطلِ سٍد.ثش جْت حزف آسػٌیک اص پؼاب تِ ؿواس هیؤتکٌیکی ػادُ ٍ ه

ّای هؿذًی اص قثیل گل قشهض، پیشیت،آلَهیٌای فؿال، ًاًَ رسات اًَاؼ هختلفی اص تاطلِّؼتٌذ. ّا جْت حزف فلضات ػٌگیي اص پؼاب

تِ  گل قشهضًذ. اػتفادُ اص اّای اسصاى قیوت جْت حزف آسػٌیک اص پؼاب اػتفادُ ؿذُصئَلیت تِ ؾٌَاى جاربٍ  آّي صفش غشفیتی

تَػط  ّای آتیهحلَل. دس ایي هطالؿِ، حزف آسػٌیک اص اػت هَسد تاییذ قشاس گشفتِجارتی تالقَُ تشای حزف آسػٌیک  ؾٌَاى

 سٍؽ جزب ػطحی هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػت.

 
 (ّای هؿذًی، گل قشهض، صئَلیت، پؼابآسػٌیک، ؾٌاصش ػوی، جزب ػطحی، تاطلِ :)كلیذ ٍاطُ ّا

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 
 

One of the major problems in the last century is the, pollution of water resources to potentially toxic 

elements. Arsenic is one of the toxic elements that has been recognized as a serious threat to human 

life and other living organisms. There are several methods for arsenic removal from aqueous 

solutions,(e.g. including ion exchange, reverse osmosis and adsorption). Among these methods, 

adsorption is an effective one to remove arsenic from aqueous solutions. Mine wastes (e.g. red mud, 

pyrite, activated alumina, zeolite nanoparticles ,iron affordable zero-valente have been recognized as 

effective suitable and inexpensive adsorbents for Arsenic removal absorbents One of these minerals 

such as. The use of red mud as a suitable adsorbent for arsenic removal is approved. This study aims to 

evaluate the adsorption method for As removal using various mine wastes. 
 

Keywords: ( Arsenic, Toxic elements, adsorption, Tailings, red mud, zeolite, waste water) 
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 : مقدمه

هی  هَجَدات صًذُّای هٌاتؽ آب ٍ خاک ٍ تْذیذی هْن تشای حیات اًؼاى ٍ ػایش آسػٌیک اص جولِ فلضات ػٌگیي ٍ آالیٌذُ.                            

اس تحت تاثیش قش سا صَست حاد ػالهت ؾوَهیتِ هحیطی سا دس ػشاػش جْاى تِ ٍجَد آٍسدُ اػت ٍ تاؿذ كِ هـکالت صیؼت

ّا، ؿکل ؿیویایی آسػٌیک تؼتگی تِ هٌثؽ آى داسد: تشكیثات هؿذًی آسػٌیک اص كاًی (.Sigrist et al., 2009) دادُ اػت

. ؿَدٍاسد هحیط صیؼت كیّای تیَلَطیکی ّا ٍ فؿالیتكؾاص حـشُ آلی آىّا ٍ ؿکل فاظالب صٌایؽ هختلف ٍ آفت كؾ

هیضاى ٍ هذت تواع  تِ ّوچٌیيٍ تشكیة ؿیویایی آى ٍ ساُ ٍسٍد تِ تذى  ػویت تشكیثات آسػٌیک تؼتگی تِ فشم فیضیکی ٍ

(. ػاصهاى تْذاؿت جْاًی WHO, 2004& WHO, 2001) تؼتگی داسد هیضاى ػویت تا تَجِ تِ ػي ٍ جٌغ افشاد هتفاٍت اػت

(WHO)  ایي دس حالی اػت  كشدُ هیلی گشم تش لیتش آسػٌیک سا تِ ؾٌَاى هقذاس سٌّوَد ًػاستی تشای آسػٌیک ٍظؽ 01/0هقذاس

قشاس گشفتي دس هؿشض آسػٌیک تاؾث  لیتش هی تاؿذ. هیلی گشم تش 00/0هجاص تؿییي ؿذُ دس اػتاًذاسد ایشاى  تكِ حذاكثش غلػ

ّای تیشُ یا سٍؿي تش سٍی پَػت ٍ غاّش ؿَد. غاّش ؿذى لکِتحشیک دػتگاُ گَاسؽ، تَْؼ ٍ اػْال دس هذت صهاى صیاد هی

. ؿَدًؼثت دادُ هیهصشف آسػٌیک  اػت كِ تِ ی ؿکل دس كف پا ٍ پَػت اص اختالالت پَػتی هـخص ّای رستؿذى داًِ

ّای آؿاهیذًی حاٍی ّا دس ًْایت هوکي اػت تِ ػشطاى پَػت تثذیل ؿَد. ؾالٍُ تشایي هصشف آبتشخی اص ایي گًَِ داًِ

تش سٍی  آسػٌیکتا تَجِ تِ خطشات ٍ اثشات ًاهطلَب  ؿَد.ّای سیِ ٍ كثذ هیآسػٌیک تاال تاؾث افضایؾ خطش اتتال تِ ػشطاى

 الصم ٍ ظشٍسی اػت.ّا ٍ هٌاتؽ آب كن ّضیٌِ ٍ كاسآهذ تشای حزف آسػٌیک اص پؼابّای كاس تشدى سٍؽ تِ ّاػالهتی اًؼاى
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 :های آبیهای حذف آرسنیک اس محلولروش

 تثادل یًَی، اػوضهؿکَعّا ؾثاستٌذ اص تشیي آىهکاى پزیش اػت كِ هْنا هؿوَال تا چٌذیي سٍؽ ،ّای آتیحزف آسػٌیک اص هحلَل

سٍد. تِ ؿواس هی ّاثش جْت حزف آسػٌیک اص پؼابؤّا، سٍؽ جزب ػطحی تکٌیکی ػادُ ٍ هاص تیي ایي سٍؽ جزب ػطحی. ٍ

تشای  ّاهؿوَال ایي تاطلِ تٌذ.ّؼّا اسصاى قیوت جْت حزف فلضات ػٌگیي اص پؼاب ّای تالقَُ، ٍّای هؿذًی یکی اص جاربتاطلِ

تِ صَست هحلی دس دػتشع ّؼتٌذ اػتفادُ اص  ٍ تاال دس حجن  ّاتاطلِاًذكی ًیاص داسًذ. اص آًجا كِ  تیواس افضایؾ غشفیت جزب تِ

ٍ  ش غشفیتیآلَهیٌای فؿال، ًاًَ رسات آّي صف ّای هؿذًی اص قثیل گل قشهض، پیشیت،ّا پش ّضیٌِ ًیؼت. اًَاؼ هختلفی اص تاطلِآى

 .ًذاّای اسصاى قیوت جْت حزف آسػٌیک اص پؼاب اػتفادُ ؿذُصئَلیت تِ ؾٌَاى جارب

ؿَد.گل قشهض اػاػاَ اص رسات سیض فشآیٌذ ؿؼتـَی قلیایی تَكؼیت دس فشآیٌذ تایش تَلیذ هی طیگل قشهض، هحصَلی اػت كِ دس 

. داسدػطح ٍاكٌؾ پزیشی تاالی ، تٌاتشایي اػت یَم تـکیل ؿذُّیذسٍكؼیذ ٍ اكؼیذّای ػیلیغ، آلَهیٌیَم، آّي، كلؼین ٍ تیتاً
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-پظٍّؾ (.Soner Altundog, 2002 )هَسد تاییذ قشاس گشفتِ اػت  ّااص پؼاب جارتی تالقَُ تشای حزف آسػٌیک تِ ؾٌَاى گل قشهض

As( ساًذهاى حزف 7-4) pHی گؼتشُدس  دّذ كِّای اًجام ؿذُ ًـاى هی
 .(Yiran, 2009) .دسصذ تشػذ 90ی تَاًذ تِ تاالهی +5

 ، هادُ هؿذًی یا كاًی ػَلفیذی فشاٍاى دس پَػتِ صهیي اػت ٍ اص لحاظ تشهَدیٌاهیکی دس تؼیاسی اص ؿشایط احیایی(FeS2) پیشیت

 ؿَد. ّای فشآٍسی هَاد اٍلیِ تَلیذ هیؾوذتا تِ ؾٌَاى تاطلِ دس كاسخاًِ ٍ تَدُ اّویت اقتصادی فاقذ پیشیت پایذاس اػت.

تشای جزب آسػٌیک داسد. خـک كشدى ٍ پَدس كشدى ًوًَِ تاطلِ  یكِ پیشیت خالص قاتلیت تاالی دّذهطالؿات اًجام ؿذُ ًـاى هی

 .((Gulay Bulut, 2013  دسصذ كاسایی داسد 99دس حزف آسػٌیک تا  pH  6-4پیشیت دس 

 تَدُ تَجِ هَسد تؼیاس تاال پزیشی ٍاكٌؾ دلیل تِ ادُتش ٍ هاًٌذ پَدس هختلف ّایؿکل تِ غشفیتی صفش آّي ٍػیلِ تِ آسػٌیک حزف

 حزف ی تشا هٌاػثی پتاًؼیل داسای جارب، ؾٌَاى تِ كِ اػت ایي رسات ًاًَ فشد تِ هٌحصش (. خصَصیتLackovic, 2000) اػت

 ,Auffan) اػتادُسا ًـاى د ایاهیذٍاسكٌٌذُ ًتایج صفشغشفیتی آّي رسات ًاًَ تا آسػٌیک حزف. ّؼتٌذ صیؼتّای هحیطآلَدگی

M, 2008). 

 هختلف ؿشایط دس آسػٌیک حزف تِ قادس پیـشفتِ تِ اهکاًات ًیاص تذٍى ٍ كَتاُ صهاى دس ٍ كن تؼیاس هقیاع دس آّي یرسُ ًاًَ

  .اػت

 تاؾث جْاى دس فشاٍاى تَصیؽ ٍ پائیي قیوت تاال، دهای دس ػاختاس حفع تاال، كاتیًَی تثادل غشفیت فعائی، ٍیظُ ػاختاس تا صئَلیت

 ,.Ruggieri et al ) ّاػتآى ٍصى دسصذ 30 تا ّاصئَلیت اص تؿعی جزب قاتلیت. گیشد قشاس تَجِ هَسد جارب یک ؾٌَاى تِ تا ؿذُ

 ّوچٌیي ٍ دسیاّا ؾویق سػَتات صیشصهیٌی، ّایآب تاص ّایػیؼتن ًوکی، ٍ قلیائی ّایدسیاچِ دس طثیؿی طَسِت صئَلیت .(2008

 ًاؿی تاسهٌفی، تا ییّاػایت ؿاهل تضسگی ّایكاًال صئَلیت، تؿذی ػِ ػاختواى دس  .ؿَدهی تـکیل یقلیائ ّایدسخاک

Al یَى اصجایگضیٌی
Si یَى جای تِ +3

ٍ  اػت ؿذُ گزاؿتِ اؿتشاک تِ ّاحلقِ دس اكؼیظى ّایاتن تا كِ تتشاّذسال، ػاختواى دس+4

 اًَاؼ ؿاهلّا صئَلیت .اػت ؿذُ اؿغال داسًذ، تاس كشدى خٌثی تشای كاًی تواىػاخ دس ظؿیفی پیًَذ كِ یّایكاتیَى تا آى ّایحفشُ

 خٌثی اًذقشاسگشفتِ ّاكاًال دسٍى ٍ ػاختواى دس كِ ّایكاتیَى تا ّا،آًیَى هٌفی تاس هجوَؼ دس .ّؼتٌذ كاتیًَی ّایػایت هختلفی

 هصٌَؾی صئَلیت ٍ )طثیؿی( هؿذًی صئَلیت دػتِ دٍ تِ ّالیتصئَ .ؿًَذ جایگضیي آسػٌیک ّاییَى تا تَاًذهی تٌاتشایي ٍ ؿَدهی

 فیلیپیؼت، هَسدًیت، كلیٌَپتیلَلیت، تِ تَاىهی جولِ آى اص كِ داسد ٍجَد دًیا دس هتفاٍتی طثیؿی ّایصئَلیت .ؿًَذهی تقؼین

 صئَلیت ػاختاس دس .تاؿذهی طثیؿی صئَلیت تشیيسایج كلیٌَپتیلَلیت هیاى ایي دس .كشد اؿاسُ دیگش اًَاؼ تؼیاسی ٍ اػتیلثیت ؿاتاصیت،

 تِ صئَلیت سفتاس .داسد ٍجَد صئَلیتی آب ٍ قاتل تؿَیط ّایكاتیَى آلَهیٌاػیلیکات، كالثذ ؾٌَاى تحت هؼتقل ًؼثتا ءجض ػِ

 داسد. چگالی تؼتگی ٍ یَى ؿکل ٍ اًذاصُ صئَلیت، كالثذ ػاختاس جولِ اص هختلفی فاكتَسّای

 دسصذ 78ٍد ذح كِ ذًّای هختلف سا داسیت ٍ فلیپؼیت تاالتشیي ًشخ حزف آسػٌیک اص آب تشای غلػتّای صئَلیت ؿاتاصػٌگ

 .(Ruggieri et al., 2008 )اػت 
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M 300-200 دس هحذٍدُ هـخص، جزب داسای یک ػطح  (Al2O3)آلَهیٌای فؿال ؿذُ، 
2
 / g كاسایی حزف آسػٌات ٍ اػت .

اس صیاد اػت. غشفیت آسػٌیک تِ صَست قاتل تَجْی دس آب تحت تاثیش ؾَاهل هختلف آسػٌیت تِ ٍػیلِ آلَهیٌای فؿال ؿذُ تؼی

( اػت كِ دس صیش ایي pzcگیشد. آلَهیٌای فؿال داسای ًقطِ تاس صفش )تِ خَتی صَست هی 6تا  0/0تیي  pH تغییش هی كٌذ ٍ تِ ٍػیلِ 

اػت. دس  pH=8/2اػت. ًقطِ تاس صفش آلَهیٌای فؿال ؿذُ دس ًقطِ ػطح آى داسای تاس هثثت ٍ دس تاالی ایي ایي ًقطِ تاس آى هٌفی 

یکی اصپاساهتشّای هَثش دس حزف آسػٌیک اػت. رسات سیض  pHّای خٌثی اص ًػش تاس الکتشیکی یا داسای خاصیت تاصی، آب

گیشد. تحقیقات اًجام هی ای هَسد اػتفادُ قشاسدقیقِ 8تا  0هؾ( هؿوَال تشای حزف آسػٌیک تا صهاى تواع  48تا 28آلَهیٌای فؿال )

گشم تش لیتش تش سٍی آلَهیٌای فؿال اػت. تا ؿؼتـَی 106دس حذٍد  pH=6دّذ كِ غشفیت آسػٌات جزب ؿذُ دس گشفتِ ًـاى هی

% آسػٌیک اص ػطح آى جذا هی ؿَد ٍ اگش تا اػیذ ؿؼتـَ 4ػطَح  آلَهیٌای فؿال حاٍی آسػٌیک تِ ٍػیلِ ّیذسٍاكؼیذ ػذین 

 (.Vu., et al 2003ثت ػطح آى پایذاسی تیـتشی تِ خَد هی گیشد )دادُ ؿَد تاس هث

. 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 : نتیجه گیزی

ِ     ّای هتٌَؾی تشای حزف ؾٌاصش ػٌگیي اص آبسٍؽ -ّای آلَدُ ٍجَد داسد كِ ؿاهل تثاادل یاًَی، اػاوضهؿکَع، الکتشٍدیاالیض، تا

ّاا تاِ ؾلات    تاؿٌذ. تشخای اص ایاي سٍؽ  ایا ٍ هؿایثی هیّای پاكؼاصی داسای هضًـیٌی ٍجزب ػطحی هی تاؿذ. ّش كذام اص ایي سٍؽ

ایجاد پؼاب ّای خطشًاک، كاستشد هَاد ؿیویایی ًاػاگاس تا هحیط صیؼت، ًیااص تاِ هؼااحت تؼایاس صیااد ٍ گاشاى قیوات تاَدى هاَاد          

تاش حازف فلاضات    ّا پاكؼااصی تاِ ؾٌاَاى سٍؽ هاؤثش     تاؿٌذ.دس ایي سٍؽ جزب ػطحی دس هقایؼِ تا ػایش سٍؽافضٍدًی هٌاػة ًوی

ؿاَد.  ّای هؿذًی تِ ؾٌَاى جارب اػاتفادُ های  ػٌگیي تِ ٍیظُ آسػٌیک اص پؼاب هی تاؿذ. دس ایي هیاى، سٍؽ جزب ػطحی اص تاطلِ

ّایی هاًٌذ تِ كاسگیشی آػاى، فشاٍاًی تاال، ؾاذم تَلیاذ هحصاَالت جااًثی دس آب ٍ قیوات      ّای هؿذًی تِ ػثة داؿتي ٍیظگیتاطلِ

ُ ْتشیي جاربهٌاػة تِ ؾٌَاى ت ، صهااى  pHّاای هحیطای هثال دهاا،    اًاذ. ٍیظگای  ّا تشای حزف آسػٌیک اص پؼاب دس ًػش گشفتِ ؿاذ

-تواع ٍ غلػت جارب ٍ قذست یًَی تش كاسایی سٍؽ تاثیش گزاس ّؼتٌذ. تا افضایؾ دهای هحلَل، هیضاى جزب آسػٌیک افضایؾ هی

یاتذ. قذست یاًَی هحلاَل   هحلَل افضایؾ هی pHگیشد ٍ تا افضایؾ هیقشاس  pH+ (تحت تاثیش هؼتقین 0یاتذ. هیضاى جزب آسػٌیک )

ی هؿکَع داسد. ّش چِ صهاى تواع جاارب تاا پؼااب ٍ غلػات آالیٌاذُ تیـاتش تاؿاذ كااسایی سٍؽ         تا جزب آسػٌیک اص آب ساتطِ

 كٌذ.افضایؾ پیذا هی
◊◊◊◊◊◊◊ 
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