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مذلساصی کیىتیکی ي ایضيتشم تیًجزب فلضات سىگیه (سيی ،مس ،سشب ي کادمیًم) تا
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سال تحصیلی0930 -0931 :

چکیذٌ:
صمیىٍ ي َذف :حضًس فلضات سىگیه دس پساتُای صىعتی تاعث تشيص مطکالتی تش سيی سالمت اوسان ي دیگش فلًسَاای
طثیعی محیط صیست می ضًد .یکی اص تکىًلًطی َای مًثش تشای حزف آوُا،استفادٌ اص جارب َاای صیساتی اسات کاٍ
مضایایی َمچًن اقتصادی تًدن ،دستیاتی ساحت ي مىطثق تًدن تا استاوذاسدَای صیست محیطی سا داسا می تاضىذَ .ذف
اص ایه مطالعٍ تشسسی تیًجزب فلضات سىگیه تًسیلٍ جلثک ايلًتشیکس صيواتااص فاضالتُای صىعتی است.
سيش تشسسی :ومًوٍ تشداسی اص فاضالب صىایع مس ،تاطشی ساصی ي آتکاسی ضُش کشمان تعمل آمذ .مقادیش ايلیٍ فلضات
مس ،سيی ،سشب ي کادمیًم آوُا تا دستگاٌ جزب اتمی مطخص ضذ .جُت تعییه میضان جزب فلاضات تًساط جاارب
ايلًتشیکس صيواتا مقادیش مختلفی اص جارب ( 1 /5 ،1 ،0/5 ،0/4 ،0/2گشم) تحت ضشایط َ pHای مختلف (،6 ،5 ،4 ،3
 ،)7دماَای مختلف ( 30 ،25 ،20 ،15 ،10دسجٍ ساوتی گشاد) ،صمان تماسُای مختلف ( 80 ،60 ،45 ،30 ،15دقیقٍ) دس
فاضالتُای مزکًس تماس دادٌ ضذوذ .سپس ایضيتشم َای جزب ي مذلساصی سیىتیکی یًوُای فلضی یش سيی جارب تاش
اساس آصمًن مذل َای ایضيتشم الوگمًیش ،فشيوذلیچ ي سیىتیکُای وًع ايل ي ديم تعییه ضذوذ.

یافتٍ َا :میضان حزف فلضات تًسیلٍ جارب ايلًتشیکس صيواتا متفايت تًد .تحت ضشایط تُیىٍ میضان حزف فلضات مس،
سيی ،سشب ي کادمیًم تٍ تشتیة  98/4 ،96 ،98/2ي  94/7دسصذ تًد .اص میان متغییش َاای ماًسد تشسسای pH ،وقاص
مُمتشی دس میضان جزب فلضات داضت تٍ طًسی کٍ دس  3 pHتا  5تیطتشیه جزب فلضات مطاَذٌ ضذ.
وتیجٍ گیشی :تش اساس وتایج تذست آمذٌ ،جزب فلضات اص مذلُای فشيوذلیچ ،الوگماًیش ي معادلاٍ سایىتیک دسجاٍ ديم
تثعیت ومًد .پاسامتشَای ایضيتشم وطان داد کٍ ظشفیت جارب دس جزب فلض سشب تیطتش است اما جزب کادمیًم تا اوشطی
تیطتشی صًست می گیشد .تا تًجٍ تٍ ساوذمان تاالی جزب ،جلثک ايلًتشیکس صيواتا می تًاوذ تاٍ طاًس ماًثشی جُات
تیًجزب فلضات سىگیه اص فاضالب َای صىعتی تٍ کاس سيد.
ياطگان کلیذی :مذلساصی کیىتیکی ،ایضيتشم تیًجزب ،فلضات سىگیه ،جلثک ايلًتشیکس صيواتا ،فاضالتُای صىعتی

