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چکیده
آلودگي ناشي از سدهای باطله از مهمترين معضالت صنايع معدني بوده و مشکالت زيستمحیطي فراواني را ايجاد ميکند .در اين میان
فلزات سنگین نقش عمدهای را در نابودی و تخريب زيستگاههای طبیعي داشته و همچنین اثرات زيانباری بر سالمت انسانها دارند .در
اين مطالعه ضمن بررسي عوامل موثر در انتقال فلزات سمي از سد باطله کارخانه بوکسیتي جاجرم ،کاهش آن با استفاده از کربن فعال
مورد ارزيابي قرار رفته است .در بخش اول مقاله حاضر به بررسي پارامترهای مؤثر در انتقال فلزات آالينده در سد باطله پرداخته شده
است .در ادامه با انجام آزمايشهای مربوط به فروشويي مخزني مشخص شد از بین عناصر سنگین تنها واناديوم غلظت بااليي دارد که در
 pHبرابر با  ،12دمای برابر با  06درجه سانتيگراد ،زمان  8ساعت و نسبت فاز جامد به مايع  1حداکثر میزان انتقال آن به محلول اتفاق
ميافتد .حداکثر میزان جذب واناديوم توسط کربن فعال در  pHبرابر با  ،7زمان  0ساعت و غلظت کربن  6/0گرم بهدست آمده است .

کلمات کلیدی
واناديوم ،کربن فعال ،فروشويي مخزني ،فلزات سنگین

*نویسنده مسئول مکاتبات
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پایین خطرناک و سمی باشد اطالق میشود[ .]5برخی
دیگر از محققین عبارت "فلزات سنگین" را بیشتر برای
فلزات و شبهفلزات با دانسیته بیشتر از چهار یا پنج به کار
بردهاند[ .]6-8بهطور کلی فلزات سنگین شامل سرب
( ،)Pbکادمیوم ( ،)Cdروی ( ،)Znجیوه ( ،)Hgآرسنیک
( ،)Asنقره ( ،)Agکروم ( ،)Crمس ( ،)Cuآهن (،)Fe
جیوه ( ،)Hgوانادیوم ( )Vمیباشند.

 -1مقدمه
توسعه صنایع معدنی منجر به تولید مقادیر زیادی از مواد
باطله و محصوالت جانبی بیارزش شده که خود موجب
پدید آمدن مشکالت زیست محیطی مختلف است .در طی
سالهای بهرهبرداری از معادن ،بهتدریج کیفیت کانسنگ
در اثر استخراج ذخایر پرعیارتر ،کاهش یافته و در نتیجه
میزان باطله تولید شده افزایش مییابد .انباشت باطلهها،
بهویژه باطلههای حاصل از مراحل مختلف فرآوری ،از
منابع مهم ایجاد مشکالت زیست محیطی ناشی از معدن-
کاری محسوب میشوند ،بسیاری از این باطلههای معدنی
سمی بوده و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم روی محیط
زیست اثر میگذارند .در صورتی که باطلهها به درستی
کنترل نشوند ،مواد مضر آنها وارد آبهای سطحی و
زیرسطحی شده و منطقه وسیعی را آلوده میسازند[.]1
باطلههای معدنی به سه دلیل با سایر باطلههای صنایع
دیگر متفاوت است:

 -2پیشینه تحقیق
از روشهای مختلفی برای حذف فلزات سنگین از محلول-
های آبی استفاده میشود .جدول  1-2مقایسهای بین
برخی از این روشها را نشان میدهد[ .]11در حالت کلی
روشهای حذف فلزات سنگین (از قبیل وانادیوم) شامل
موارد زیر میباشند[:]11-14

 -1باطلههای معدنی اغلب هوازده نیستند و بنابراین در
ابتدا حاوی کانیهای غیر اکسیده بوده که ممکن است بعد
از اکسید شدن ،زهابهای اسیدی معدن را به وجود آورند.



شستشو با عاملهای شیمیایی غیر برجا (خاک-
برداری)



شستشو با عاملهای شیمیایی برجا





 -2باطلههای معدنی حاوی مواد آلی نیستند؛ بنابراین مواد
مغذی که اغلب در خاک یافت شده و برای رشد گیاه الزم
است را در خود ندارند.

روشهای پایدارسازی بهمنظور کاهش حاللیت
فلزات سنگین
پوشش آلودگیهای سطحی با خاکهای تمیز
روشهای رقیقسازی

 استفاده از مواد آلی از جمله چوبهای درختان
و غیره.
مجموعهای از روشها بهمنظور کاهش  ،pHهم در پسماند
و هم در آبهای خروجی از کارخانه بهکارگرفته میشود.
روشهایی مانند در تماس گذاشتن پساب خروجی با آب
دریا بهمنظور ترسیب یونهای هیدروکسید ،کربنات،
آلومینات به همراه اضافه کردن منگنز و کلسیم ،و یا دی-
اکسید کربن بهمنظور کاهش کربنات کلسیم و کلسیم
آلومینوکربنات پیشنهاد شده است .استفاده از اسیدهای
معدنی قوی بهمنظور کاهش قلیائیت نهرها بازدهی خوبی
دارد[ .]15-17از سولفات کلسیم و آهن بهمنظور بهبود
اسیدیته گل قرمز نیز استفاده میشود[ .]18-21استفاده
از مواد اصالحکننده آلی مثل لجن فاضالبها موجب
افزایش مواد آلی در خاک شده که میتواند سبب بهبود
یافتن ساختار خاک و افزایش حاصلخیزی شود[.]22 ,21

 -3باطلهها ممکن است غلظت باالیی از فلزات سنگین و
معرفهای اضافه شده در آسیاها و فلوتاسیون را در خود
داشته باشند ،که در این صورت منابع بالقوهای برای
آالیندهها میباشند[ .]2مهمترین آلودگی که کارخانههای
فرآوری تولید میکنند ،آلودگی مربوط به فلزات سنگین
بوده و محلهای دپو و سدهای باطله مهمترین نقاط برای
انتشار فلزات سنگین است.
 -1-1فلزات سنگین
فلزات سنگین موجود در خاک یکی از مهمترین
مشکالت محیط زیستی را در سراسر جهان ایجاد کرده
است [ .]4 ,3طبق تعریف ،عبارت " فلز سنگین " به هر
عنصری که دارای چگالی باال بوده و در غلظتهای حتی
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جدول  :1مخاطرات بهداشتی فلزات سنگین].[3
نام عنصر

اثرات سوء

کادمیوم

تجمع در کلیهها ،پیدایش امراض قلبی و فشار خون ،دردهای استخوانی ،اسهال ،سرطان پروستات

باریم

افزایش فشار خون ،تحریک ماهیچههای قلب ،بروز تشنج ،ضایعات عصبی ،بروز سرطان

جیوه

تجمع در کبد و کلیه ،ایجاد مسمومیت در مغز ،اختالل در اعصاب تا در حد مرگ

کروم

ورم ریه ،ایجاد حساسیتهای پوستی

مس

کم خونی در اطفال ،ایجاد ناراحتیهای کبدی ،تهوع و استفراغ

سرب

ایجاد دردهای استخوانی ،تهوع و استفراغ ،فلج ،اختالالت مغزی

آرسنیک

سرطان پوست و ریه ،کم شدن وزن ،اسهال ،تورم بدن

نیکل

سرطان ریه ،تورم بدن

کبالت

عامل گواتر و فشار خون

قلع و وانادیوم

ایجاد عارضه در حلق ،بینی و گلو

جدول  :2روشهای مختلف برای حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی.
معایب

مزایا

روش

هزینه باال ،کاربرد محدود (برخی یونها)

قابلیت بازیابی باالی مواد مصرفی ،عملکرد انتخابی

تبادل یونی

هزینه سرمایهگذاری باال ،هزینه عملیاتی باال ،ثابت
ماندن  pHو چگالی جریان اولیه

عملکرد انتخابی ،بدون مصرف مواد شیمیایی ،میتوان به فلز خالص
دست یافت

روشهای الکتروشیمیایی

هزینه باالی کربن فعال ،عدم بازیابی مواد و میزان
راندمان آن بستگی به نوع جاذب دارد

بیشتر فلزات را میتوان حذف نمود راندمان باال

()%33

جذب روی کربن فعال

راندمان پایین

بیشتر فلزات را میتوان حذف نمود مواد نسبتاٌ ارزان

زئولیتهای طبیعی

هزینه اولیه و عملیاتی باال ،نرخ پایین جریان ،در
حضور دیگر فلزات میزان حذف پایین میآید

تولید باطله جامد کمتر ،مصرف کم مواد شیمیایی راندمان باال
(باالی )%35

فرایندهای غشاء و
الترافیلتراسیون

هزینه باال ،مصرف باالی مواد شیمیایی

کاربرد برای بیشتر فلزات ،تهنشست لجن ،آبگیری

کواگوالسیون شیمیایی

تولید زیاد لجن ،مشکالت عملیاتی

روش انجام ساده ،ارزان

ترسیب شیمیایی

برای اندازهگیری برخی از خواص فیزیکی گل قرمز از قبیل
چگالی ویژه ،درصد جامد ،تخلخل و غیره ،ابتدا یک
استوانه مدرج  251میلی لیتری وزن شده و تا حجم 251
میلی لیتر از گل قرمز پر میشود .استوانه و گل قرمز
موجود در آن مجدداً توزین میشوند ،تا وزن خالص گل
بهدست آید .سپس آنقدر آب بر روی گل قرمز ریخته
میشود تا حجم گل بر روی  151میلیلیتر ثابت شود (در
حالت اشباع) .با توجه به روابط زیر برخی از خواص گل
قرمز محاسبه شده و در جدول  5آمده است.
حجم فضای خالی – حجم کلی = حجم ویژه
حجم کل/وزن کل= چگالی حجمی
حجم ویژه  /وزن کل = چگالی ویژه
حجم کل  /حجم فضای خالی = تخلخل

 -3مواد و روشها
 -1-3سد باطله کارخانه آلومینای جاجرم
کارخانه بوکسیت جاجرم در  5کیلومتری شمالشرقی
شهرستان جاجرم و در جنوبشرقی استان خراسان شمالی
قرار گرفته است .میزان گل قرمز تولیدی در مجتمع
ساالنه یک میلیون تن برآورد شده است .سد باطله
کارخانه از نوع حلقهای بوده و شامل چهار باند به شکل
مستطیل است .گل قرمز تولید شده در کارخانه توسط
لولههایی به سد باطله که در  3کیلومتری شرق کارخانه
قرار دارد ،وارد میشود (شکل.)1
-2-3خصوصیات فیزيکي گل قرمز
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جدول  :3پارامترهای مؤثر در انتقال فلزات سنگین در سد باطله
و حد باال و پایین آنها.
پارامترها
pH

سطح پایین

سطح باال

8

11

دما( درجه سانتیگراد)

21

51

نسبت مایع به جامد

1

11

زمان( ساعت)

1/5

8

 -4-3کربن فعال

برای بهدست آوردن کربن فعال شده ابتدا پوست نارگیل را
در دمای اتاق به مدت  24ساعت توسط هیدروژن
پراکسید  11درصد عملآوری شد و سپس توسط آب به-
سرعت شسته ،در دمای  111درجه خشک و سرد شده و
دوباره در دمای  511درجه سانتیگراد برای مدت زمان 3
ساعت فعال شد .این محصول تا زمان استفاده در دسیکاتور
قرار داده شد .شکل  2کربن فعال بهکار گرفته شده را
نشان میدهد.

شکل :1تصویر ماهوارهای از شهر جاجرم ،محدوده کارخانه (به رنگ
قرمز) و سد باطله آن (به رنگ زرد).

 -3-3آزمايش فروشويي مخزني

در آزمایشهای فروشویی مخزنی از دستگاه حمام آب
(بهمنظور تنظیم و یکنواخت کردن دمای انحالل) به
همراه همزن– موتورالکتریکیpH ،متر و بشر استفاده
شده است .بهمنظور اسیدی کردن محلول از اسید
سولفوریک  33درصد و بهدلیل اینکه سود در فرایند
فروشویی تحت فشار بوکسیت بهکار میرود و بخشی از آن
مورد بازیابی قرار نگرفته و وارد سد باطله میشود از این
ماده برای قلیایی کردن محلول نیز استفاده شده است .در
هر یک از آزمایشهای انجام شده در حمام آب مقدار 21
گرم نمونه برای انجام آزمایش وارد تانک فروشویی شده
است.

-1-4-3استفاده از کربن فعال برای جذب واناديوم از
محلول

بهمنظور حذف وانادیوم از محلول توسط کربن فعال سه
پارامتر مقدار کربن فعال pH ،و زمان در این مطالعه مورد
بررسی قرار گرفته است .جدول  4حد باال و پایین هر یک
از این پارامترها را نشان میدهد.

-1-3-3طراحي آزمايش

با مطالعه منابع گذشته مشخص شد چهار پارامتردما،
 ،pHزمان و نسبت فاز جامد به مایع بیشترین تأثیر را در
انتقال فلزات سنگین از حالت جامد به حالت محلول دارند.
در این بررسی از نرمافزار طراحی آزمایش ( )DX7و
روش پاسخ سطح ( )CCDبرای طراحی آزمایش استفاده
شده است .در جدول  3پارامترهای مؤثر در انتقال فلزات
سنگین در سد باطله به همراه مقادیر باال و پایین هریک از
این پارامترها آورده شده است.

شکل  :2تصویر  SEMنمونه به کار گرفته شده زغال فعال در
فرایند جذب.
جدول  :4پارامترها و حد باال و پایین آنها برای جذب وانادیوم
از محلول توسط کربن فعال.
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نام پارامتر

حد باال ( گرم)

حد پايین (گرم)

غلظت (جاذب) گرم

6/0

6/1

pH

8

13

زمان (ساعت)

1

0
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 -4بحث و نتیجهگیری

جدول  :6آنالیز  XRDنمونه گل قرمز.

 -1-4نمونهبرداری و آنالیز گل قرمز

از سد باطله کارخانه بوکسیت جاجرم  12نمونه گل از
نقاط مختلف آن گرفته شد و همگنسازی شده است .با
انجام آنالیز دانهبندی نمونه همگن شده  d80نمونه بهدست
آمده  48میکرون بهدست آمد (شکل .)3
120
100

60
40

درصد تجمعی عبوری

80

Ca3Al2(SiO4)3-X(OH)4X
) =x( 1/5 -3

کاتوئیت

Al2Si2O5(OH)4

کائولینیت

Fe2O3

هماتیت

CaCo3

کلسیت

)FeO(OH

گوتیت

Na8(Al6Si6O24)Cl2

سودالیت

TiO2

آناتاز

TiO2

روتیل

FeTiO3

ایلمینیت

جدول  7آنالیز  XRFنمونه گل قرمز گرفته شده از سد باطله را
نشان میدهد .البته آنالیز  XRFدقت باالیی نداشته ،اما به کمک آن
می توان میزان فراوانی عناصر موجود در سد باطله را مشخص کرد.
همانطور که از جدول  5مشاهده میشود ،عناصر آهن ،کلسیم،
سیلیسیم ،آلومینیوم و تیتان باالترین میزان غلظت را در گل قرمز
داشتهاند.

0
10
100
دهانه سرند (میکرون)

فرمول شیمیايي

نام کاني (فاز)

-2-1-4آنالیز  XRFگل قرمز
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1

جدول  :7آنالیز  XRFنمونه گل قرمز سد باطله.

شکل  :3آنالیز سرندی گل قرمز.

نام عنصر (به صورت اکسیدی)

غلظت ()%

Al2O3

16/21

SiO2

13/62

CaO

حجم کلي (میلي لیتر)

156

25/31

Fe2O3

28/12

وزن( گرم)

122/45

TiO2

6/87

حجم فضای خالي (میلي لیتر)

85/51

حجم ويژه( میلي لیتر)

04/49

چگالي حجمي( گرم بر میلي لیتر)

6/810

چگالي ويژه ( گرم بر میلي لیتر)

1/9

درصد جامد

6/43

تخلخل

6/57

جدول  :5خصوصیات فیزیکی گل قرمز.

با توجه به غلظت عناصر بهدست آمده توسط دستگاه ،ICP
چهار عنصر کبالت ،نیکل ،آرسنیک و منگنز بهمنظور انجام
آنالیزهای بعدی و کاهش آنها از گل قرمز انتخاب شدهاند .در
جدول  8آنالیز  13نمونه را نشان میدهد .این آنالیزها مربوط
به عناصر نیکل ،منگنز ،آرسنیک ،کروم ،کبالت ،اورانیوم،
تیتانیوم و آهن است .همانطور که مشاهده میشود ،این فلزات
در شرایط مختلف آزمایشگاهی به فاز مایع منتقل نشدهاند.

 -1-1-4آنالیز  XRDگل قرمز
جدول  6آنالیز  XRDنمونه گل قرمز سد باطله کارخانه بوکسیت
جاجرم را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود آلومینیوم موجود در سد باطله در
ترکیبات هیدروسیلیکاتهای سدیم و کلسیم قرار گرفته است .آهن
موجود در سد باطله نیز به صورت اکسیدی -هیدروکسیدی (هماتیتی
و گوتیتی) است .همچنین تیتانیوم در ترکیبات ایلمینیت و آناتاز در
گل قرمز موجود است.
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جدول  :8آنالیز غلظت عنصر راهيافته به محلول.
غلظت عناصر سنگین () ppm

پارامترهای مؤثر
زمان

دما (درجه

شماره

سانتیگراد)

تست

11

56

1

26

2
3

U

Ni

Ti

Mn

Fe

Cr

Co

As

نسبت (مايع به جامد)

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

6/660

Nd

Nd

16

3

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

6/660

Nd

Nd

16

3

8

Nd

Nd

Nd

Nd

6/664

6/667

Nd

Nd

4

8

8

56

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

7

16/5

9/5

35

4

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

6/664

Nd

Nd

7

5/5

12/5

35

5

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

6/663

Nd

7

3

12

26

0

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

6/662

Nd

Nd

4

8

12

26

7

Nd

Nd

Nd

6/660

Nd

Nd

Nd

Nd

4

8

8

26

8

Nd

Nd

Nd

Nd

6/661

6/624

Nd

Nd

1

6/5

11

26

9

Nd

Nd

Nd

Nd

6/663

6/660

Nd

Nd

1

8

8

26

16

Nd

Nd

Nd

6/661

6/667

6/667

Nd

Nd

5

8

9

56

11

Nd

Nd

Nd

6/661

Nd

6/667

Nd

Nd

3

16

5

26

12

Nd

Nd

Nd

6/662

Nd

6/612

Nd

Nd

7

5/5

4

35

13

Nd

(ساعت)

pH

 -2-4بررسي پارامترهای مؤثر در انتقال واناديوم به فاز
محلول

در این مطالعه سه پارامتر زمان ،pH ،دما و نسبت فاز
مایع به جامد بررسی شد ،که در قسمتهای زیر به بررسی
هر یک از این عوامل پرداخته میشود .حداکثر حد مجاز
وانادیوم در پساب کارخانهها  1/1 ppmاست .اما در دما
و pHهای باال این مقدار در پساب کارخانه بوکسیت
جاجرم بیش از  1/5 ppmاست .در آزمایشهای مربوط
به حذف وانادیوم از محلول ،از محلول حاوی ppm
1وانادیوم استفاده شده است.
شکل  :5اثر  pHبر روی انحالل وانادیوم (  :aنسبت مایع به

 -1-2-4اثر pH

جامد =  ،1دما  ،51℃ ،زمان =  7ساعت

شکل  5اثر  pHرا در دو مقدار مختلف دما ،زمان و
نسبت فاز مایع به جامد نشان میدهد .همانطور که در
این شکل مالحظه میشود ،افزایش  pHسبب افزایش
میزان انحالل وانادیوم شده است .افزایش  pHموجب می-
شود که وانادیوم  4ظرفیتی نسیت به وانادیوم  5ظرفیتی
بیشتر در محلول قرار گیرد .همچنین از شکل باال نیز می-
توان نتیجه گرفت ،کاهش نسبت فاز مایع به جامد و
افزایش دما سبب باال رفتن میزان انحالل وانادیوم میشود.

 :bنسبت مایع به جامد =  ،5دما = ℃ ،31زمان =  7ساعت).
 -2-2-4اثر زمان

شکل  6اثر زمان را بر روی انحالل وانادیوم ( در زمان-
های  1تا  8ساعت) در مقادیر مختلف نسبت مایع به
جامد ،دما و  pHنشان میدهد.
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 -3-4جذب واناديوم توسط کربن فعال
 -1-3-4تأثیر pH

با توجه به شکل  8افزایش  pHتا مقدار  11سبب
کاهش میزان جذب وانادیوم توسط کربن فعال شده است.
در پایینتر از  pHفوق میزان جذب وانادیوم از محلول
تقریبآ به مقدار ثابتی میرسد .همچنین با کاهش pH
میزان حذف وانادیوم از محلول افزایش مییابد .افزایش
میزان غلظت کربن فعال و مدت زمان تماس ( نمودار آبی
رنگ) نیز میزان جذب را افزایش داده است.

شکل  :6اثر زمان بر روی انحالل وانادیوم
( :aنسبت مایع به جامد = ،1دما = ℃  51و pH =12
 : :bنسبت مایع به جامد =  ،5دما = ℃  31و .)pH =7

افزایش دما و مطابق آن افزایش مدت زمان تماس محلول
با گل قرمز سبب افزایش انتقال وانادیوم از گل به فاز مایع
شده است .همانطور که از نمودار قرمز رنگ مشخص
است در ساعت اولیه تماس و در مقادیر  pHپایین و
نسبت فاز مایع به جامد باال تقریبا وانادیوم به محلول
انتقال نیافته است.
 -3-2-4اثر نسبت مايع به جامد

شکل  7میزان انتقال وانادیوم را از حالت جامد به مایع
در نسبتهای مختلف فاز مایع به جامد را نشان میدهد.
همانطور که از نمودارهای باال پیداست افزایش نسبت
مایع به جامد سبب کاهش انتقال وانادیوم به محلول می-
شود .بهطوریکه اگر نسبت فاز مایه به جامد  11برابر
شود ،میزان وانادیوم منتقل شده به فاز محلول از ppm
 2/1به  1/8 ppmکاهش مییابد (نمودار آبی رنگ).

شکل  :8اثر  pHبر روی جذب وانادیوم از محلول ( :aزمان = 6
ساعت ،غلظت کربن فعال =  1,6گرم
 :bزمان =  2ساعت ،غلظت کربن فعال =  1,1گرم).
 -2-3-4اثر زمان

شکل  3اثر زمان را بر روی جذب وانادیوم از محلول در
مقدار ثابت 1/5گرم کربن فعال و مقادیر مختلف  pHنشان
میدهد.

شکل  :7اثر نسبت مایع به جامد در انحالل وانادیوم
(  :aزمان =  7ساعت pH= 12 ،و دما = ℃51

شکل  :3اثر زمان بر روی جذب وانادیوم از محلول در مقدار
ثابت 1/5گرم کربن فعال در  pHهای مختلف.

 :bزمان =  7ساعت pH= 7 ،و دما = ℃ .)31
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که عالوه بر استفاده از جاذبها و ترسیب کنندههای
شیمیایی باید قبل از ورود پالپ به سد باطله از موادی
استفاده شود که  pHپالپ را کاهش دهد .به عنوان مثال
استفاده از سولفات آهن عالوه بر کاهش  pHمحلول ( به
دلیل تشکیل اسید سولفوریک) ،به علت حضور نمکهای
آهن در  pHباال سبب ترسیب همزمان فلزات از جمله
وانادیوم خواهد شد.

با توجه به نمودارهای بهدست آمده در زمانهای  1تا 6
ساعت میتوان گفت که هرچه زمان افزایش یابد ،میزان
جذب نیز افزایش خواهد یافت .همچنین از نمودارهای باال
میتوان نتیجه گرفت که اثر زمان بر روی جذب وانادیوم
از محلول توسط کربن فعال نسبت به دو پارامتر دیگر
تأثیر کمتری را دارد .در مقادیر باالی  pHاثر زمان تأثیر
بر روی جذب وانادیوم ار محلول ندارد.
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