عنوان:

بزرسی کارایی سنگ بوکسیت معادن فعال ایزان در حذف فلوراید اس محلول های
آبی :مطالعه موردی آب منطقه کوهبنان

توسط :مزضیه جاودان
استاد راهنما :دکتز محمد ملکوتیان
استاد مشاور :دکتز فزناس ایزانمنش

سال تحصیلی3141-49 :
چکیذُ
صهیٌِ ٍ ّذف :فلَسایذ تِ دلیل ًقص هعذًی ساصی دًذاى ٍ استخَاى داسای اّویت هی تاضذ .دسیافت اضافی فلَسایذ
تشای اًساى هضش هی تاضذ .ایي هطالعِ تا ّذف تشسسی کاسایی سٌگ هعادى فعال ایشاى دس حزف فلَسایذ اص آب اًجام
گشفت.
هَاد ٍ سٍش ّا :هطالعِ تِ صَست تجشتی اص اسدیثْطت  1332تا خشداد سال  1333تش سٍی ًوًَِ سٌتتیک ٍ ًوًَِ
ٍاقعی آب هٌطقِ کَّثٌاى دس استاى کشهاى اًجام ضذ .تَکسیت اص هعادى فعال تَکسیت ایشاى طثق آهاس ساصهاى صٌایع
ٍ هعادى کطَس تْیِ ضذ .تا تْیِ هحلَلْای سٌتتیک اثش پاساهتشّای  ،)10-3( pHصهاى تواس ( 15-240دقیقِ) ،هقذاس
جارب ( 2-50گشم تش لیتش) ٍ غلظت ّای هختلف فلَسایذ ( 6 ٍ 4 ،2هیلی گشم تش لیتش) تش سٍی ساًذهاى حزف فلَسایذ
تشسسی گشدیذ .تِ هٌظَس دسک تْتش فشایٌذ جزب ،سٌتتیک جزب ٍ ایضٍتشم ّای جزب هَسد تشسسی قشاس گشفت .ساًذهاى
حزف فلَسایذ تَسط تَکسیت ّش یک اص هعادى ایشاى تعییي گشدیذ .هیضاى فلَسایذ تِ سٍش اسپادًس اًذاصُ گیشی ضذ.
هطخصات تَکسیت تِ سٍش آًالیض  XRF ٍ XRDاًجام ضذ .تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا تَسط ًشم افضاس  Excelاًجام
ضذ.

یافتِ ّا :تَکسیت هعذى جاجشم تا کوتشیي هقذاس جارب ( 20گشم تش لیتش) ٍ کَتاّتشیي صهاى تواس تشای سسیذى تِ
تعادل ( 30دقیقِ) ًسثت تِ تَکسیت هعادى دیگش هَسد هطالعِ داسای ساًذهاى حزف تیطتشی ( 55/15دسصذ) دس حزف
فلَسایذ اص آب ضشب است .هعادى دیگش تَکسیت تِ تشتیة ساًذهاى حزف فلَسایذ دس ًوًَِ آب ضشب ضاهل :هٌذٍى>
صذس آتاد> خیذتس> خضشی> ضاُ تالغی> تاش> تیگلش است .تَکسیت هعادى ضوال یضد ،حسي آتاد ٍ ضْیذ ًیلچیاى
تذٍى آهادُ ساصی اٍلیِ ٍ اصالح کاسایی الصم جْت استفادُ دس حزف فلَسایذ اص آب ضشب سا ًذاسًذ.
ًتیجِ گیشی :ساًذهاى حزف دس ًوًَِ ّای ٍاقعی تِ علت حضَس عَاهل هذاخلِ گش تسیاس کوتش اص ًوًَِ ّای سٌتتیک
است .تِ دلیل اسصاى تَدى ،دستشسی فشاٍاى تَکسیت ٍ عذم ًیاص تِ ًیشٍی هتخصص ٍ تکٌَلَطی پیچیذُ هی تَاى تا
کاستشد سٍضْای اصالحی اص جولِ گشها دادى ،اسیذی ًوَدى ،سیض ًوَدى رسات ٍ ّیثشیذ کشدى دٍ یا چٌذ سیستن حزف
کاسایی ایي جارب سا تا حذ هطلَب تاال تشد.
کلوات کلیذی :هعادى فعال ایشاى ،تَکسیت ،ایضٍتشم جزب ،سٌتتیک جزب ،حزف فلَسایذ

