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بهینهسازی جذب یون مس توسط فیلتر زئولیتی
با استفاده مطالعات آزمایشگاهی و مدلسازی عددی

بتول عزیزی ،1عبدالرضا واعظی هیر* ،۲کمال

سیاهچشم۳

 1دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی محیطزیستی؛ گروه علوم زمین دانشگاه تبریز ،ایران
 2دکترای هیدروژئولوژی؛ دانشیار گروه علوم زمین دانشگاه تبریز ،ایران
 3دکترای زمینشناسی اقتصادی؛ دانشیار گروه علوم زمین دانشگاه تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت1308/90/90 :؛ تاریخ تصویب)1300/90/90 :

چکیده
در نتیجه فعالیت معدن مس سونگون واقع در شمال استان آذربایجانشرقی زهاب اسیدی ایجاد و وارد رودخانه پخیرچای میشود.
در این مطالعه با استفاده از مطالعههای آزمایشگاهی و مدلسازی ،روش بهینه برای تصفیه زهاب اسیدی این معدن ارایه شده است.
بدین منظور ابتدا با استفاده مطالعههای آزمایشگاهی دینامیک بر روی زئولیت میزان حذف مس توسط زئولیت ارزیابی شد و بعد از
آن تحت آزمایشهای استاتیک میزان حداکثر جذب با مقدار  2/88میلیگرم در هر گرم زئولیت محاسبه شد .در نتیجه فیلتر زئولیتی
به طول 289متر برای حذف یون مس از زهاب معدن سونگون در نظر گرفته شد و به منظور شبیهسازی انتقال یون مس در این
فیلتر از مدل  HYDRUS 2Dاستفاده شد تا رفتار آالینده در محیط متخلخل با بدنه زئولیتی و تاثیر زئولیت بر کاهش غلظت مس
تحت سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد .پیشبینی تحت سناریوی نخست برای غلظت فعلی زهاب نشان داد که زئولیت
تا دو ماه غلظت مس را تا زیر حد استاندارد  8mg/Lخواهد رساند .سناریوی دوم که معرف بدترین حالت ممکن است و طی آن
فرض شد غلظت یون مس  89درصد افزایش یابد پیشبینی کرد که این فیلتر فقط به مدت یک ماه میتواند غلظت مس را زیر
حد استاندارد نگه دارد .در نهایت آخرین سناریو یعنی خوشبینانهترین سناریو که بر اساس آن ورود یون مس یک ماه پس از اجرای
مدل قطع میشود نشان داد که در این شرایط بدون نیاز به تعویض فیلتر زئولیتی طی دو ماه یون مس موجود در کل زهاب عبوری
جذب خواهد شد.

کلیدواژهها:

*نویسنده مسئول:

زهاب اسیدی ،یون مس ،معدن سونگون ،شبیهسازیHYDRUS ،

Email: r.vaezi@tabrizu.ac.ir
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سرآغاز
زهاب اسیدی معادن) )1((AMDاز جمله منابع آلودهکننده
محیطزیست است که در نتیجه اکسیداسیون کانیهای سولفیدی
موجود در باطلههای معدنی و یا در معادن سولفیدی متروکه به
وجود میآیند ) .(Wei et al., 2014قبل از عملیات معدنکاری،
اکسیداسیون کانیهای سولفیدی و نرخ تشکیل اسید ،تابعی از
فرایند هوازدگی طبیعی است .اکسیداسیون در کانساری که تحت
عملیات معدنکاری و فرایندهای فراوری قرار نگرفته است بسیار
کند بوده و در نتیجه تولید اسید نیز آهسته است .عملیات استخراج
و فراوری ،سبب افزایش نرخ واکنشهای اکسیداسیون ،به دلیل
باال رفتن سطح تماس کانیهای سولفیدی با هوا و آب میشوند و
بدینترتیب باطلههای باقیمانده از این فعالیتها همچون منبعی
برای آلودگی محیط اطراف به خصوص آبهای سطحی و
زیرزمینی خواهند بود ( .(Ridge et al., 1995زهاب اسیدی
معدن یک تهدید جدی برای سالمت انسان و سیستمهای
محیطزیستی است ،به این دلیل که  AMDشامل آالیندههای
فلزات سنگین مانند Pb2+ ، Cd2+ ،Zn2+ ،Mn2+ ، Fe3+ ، Cu2+
است که زیست تجمعپذیرند و در نتیجه تمایل به تجمع در
بافتهای موجودات زنده دارند که میتوانند این عناصر سمی را
وارد زنجیره غذایی انسان کنند ) ;Garcia et al., 2001
.(Sprynskyy et al., 2006
تصفیه زهاب اسیدی معدن به دو روش کلی تصفیه فعال و
غیرفعال تقسیمبندی میشود .تصفیه فعال مانند استفاده مداوم از
مواد قلیایی برای خنثی کردن زهاب و رسوب یونهای فلزی از
محلول و تصفیه غیرفعال مانند استفاده از جاذبهای سطحی و
خنثیکنندهها است ) ;Johnson & Hallberg, 2003
 .(McGinness, 1999از میان این روشها جاذبهای سطحی
بهعنوان یک روش موثر و اقتصادی با پتانسیل باال برای حذف،
بازیابی و بازیافت فلزات شناخته شده است به خصوص وقتی جذب
توسط یک ماده طبیعی ارزان قیمت و در مقادیر زیاد در دسترس
است ( . (Yavuz et al., 2003; Cui et al., 2006یکی از
بهترین جاذبهای طبیعی زئولیت است که دارای سطوح داخلی و
خارجی زیادی برای جذب بوده ( )Wang et al., 2010و توانایی
باالیی برای جذب یونهای فلزات سنگین دارد ) Leppert,
 .(1990کانالهای آهکی روباز ( )2()OLCیکی از سیستمهای
تصفیه غیرفعال میباشند که بیشتر از طریق فعالیتهای شیمیایی
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پاکسازی را انجام میدهد )OLC .(Kalin et al., 2006ها از
یک کانال با بستر آهکی یا جاذبی مانند زئولیت تشکیل شدهاند،
OLCها به دلیل هزینه ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری کم آن
ارجحیت دارند.
برای انتخاب راهکار مناسب برای تصفیه زهاب نیاز به انجام
مطالعههای آزمایشگاهی است تا با بهرهگیری از نتایج آزمایشگاهی
روش مناسب برای پاکسازی انتخاب شود .از طرف دیگر به منظور
بررسی اثربخشی تصفیه پیش از اجرای آن از مدلهای فیزیکی یا
عددی استفاده میشود .پیچیدگیهای مرتبط با جریان و مکانیسم
انتقال آالینده از طریق مدلسازی عددی قابل تحلیل است
) .(Merdun, 2012در سیستمهای تصفیه که به روش جذب
عمل میکنند مدلسازی جریان و انتقال میتواند در درک بهتر
فرایند جذب ،تعیین میزان جذب و زمان نهایی اشباع شدن فیلتر
مفید است .در این میان )Šimunek et al., HYDRUS-2D
 (2011به طور گسترده در ارزیابی تاثیر خواص هیدرولیک محیط
متخلخل و ویژگیهای آن بر انتقال آالینده مورد استفاده قرار
میگیرد .مدل  HYDRUSیکی از مدلهایی است که در
پیشبینی شستشوی مواد مغذی خاک توسط بسیاری از محققان
مورد بررسی قرار گرفته است که میتواند یک روش پیشبینی در
مدیریت خاک و میزان شستشوی مواد مغذی مانند نیترات است
) .(Mo’allim al., 2018; Li et al., 2015همچنین با استفاده
از مدل  HYDRUS 2Dمیتوان میزان احتباس آب موجود در
خاک و تبخیر آن را محاسبه کرد ) Peña-Sancho et al.,
 .(2015با استفاده از این مدل میتوان میزان نفوذ و جذب فلزات
سنگین به خاک یا بستر نفوذپذیر را محاسبه کرد مطالعهای بر روی
خاک سانتا ماریا در برزیل انجام شد که بر اساس نتایج به دست
آمده میزان نفوذ فلزات سنگین به آبهای زیرزمینی بیشتر از مقدار
استاندارد برای خاکهای کشاورزی بود ) Mallmann et al.,
 (2012که با توجه به نتایج قابل قبول این مطالعه Dos Santos
و همکارانش بر روی نفوذ سرب و روی بر روی خاک را مطالعه
کردند و برای یک دوره  89ساله شبیهسازی کردند که با توجه به
نتایج به دست آمده در طی نیم قرن میزان انتقال عناصر سنگین
موجود در خاک به آب زیرزمینی زیر مقدار استاندارد برای آبهای
آشامیدنی است.(Dos Santos et al, 2013) .
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کاربرد زئولیت در حذف فلز
سنگین مس از زهاب اسیدی معدن مس-مولیبدن سونگون است

بهینه سازی جذب یون مس توسط فیلتر زئولیتی با استفاده مطالعات آزمایشگاهی و مدلسازی عددی

که با استفاده از یک سری مطالعههای آزمایشگاهی میزان جذب
این فلز توسط زئولیت برآورد شد و با استفاده از شبیهسازی عددی،
انتقال یون مس و جذب آن توسط فیلتر زئولیتی تحت سناریوهای
مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها
معدن مس سونگون در شمالغرب ایران و 139کیلومتری شمال
تبریز ،و  39کیلومتری شمال ورزقان قرار دارد .محدوده معدن مس
سونگون مابین رودخانههای سونگون و پخیرچای واقع شده و جز
سرشاخههای رودخانه ایلگنهچای است .دره پخیرچای محل
انباشت باطلههای معدنی است که در اثر آن زهاب آلوده به عناصر
سنگین با  pHپایین از پاشنه باطلهها خارج شده و پس از طی
مسافت  899متر به رودخانه سونگون میریزد .میزان بارش ساالنه
این منطقه  399تا  899میلیمتر در سال است ولی به دلیل وجود
بارشهای مخفی (مه بارش) میزان بارندگی افزایش قابل
مالحظهای مییابد (حدود  089میلیمتر) که در نتیجه با وجود قرار
داشتن منطقه در باالدست حوضه ،میزان آبدهی رودخانه پخیرچای
قابل توجه است .به دلیل اینکه رودخانه پخیرچای از زیر
حوضههای رود ارس بوده و از منطقه حفاظت شده ارسباران عبور
میکند مطالعه و پژوهش بر روی زهاب اسیدی و پاکسازی آن
حایز اهمیت است.
در مرحله اول برای انتخاب ماده مناسب برای تصفیه با استفاده از
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پنج ماده تصفیه کننده ،مطالعههای آزمایشگاهی بر روی زهاب
اسیدی معدن سونگون انجام گرفت تا بهترین و مناسبترین ماده
مناسب با آب منطقه و شرایط آن انتخاب شود .در این مطالعهها
یک مدل فیزیکی در اندازه آزمایشگاهی با ابعاد19× 89×129 cm3
و شیب  2درصد ساخته شد و داخل مدل با دانههای زئولیت در
اندازههای  2تا  8میلیمتر پر شد تا بهعنوان یک فیلتر جذب عمل
کند .زهاب برداشته شده از محل با دبی  0L/hوارد مدل شد و از
پساب خروجی مدل در بازههای زمانی نیمساعته به مدت 0/8
ساعت برای تعیین غلظت فلزات سنگین نمونهبرداری و میزان
غلظت مس آنها با جذب اتمی اندازهگیری شد .همچنین یک سری
آزمایشهای دیگری به منظور اندازهگیری ظرفیت تعادلی زئولیت
برای حذف مس انجام گرفت که طی آن مقدار 289سیسی از
زهاب به داخل  0ارلن مایر ریخته شد و به ترتیب حدود 19 ،0 ،2
و 29گرم از زئولیت به آن افزوده شد و ترکیب حاصل به مدت 08
ساعت در بر روی شیکر قرار داده شد19 .میلیلیتر از این ترکیب
برداشته شد و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ ذرات معلق باقیمانده
از ترکیب جداسازی شد .سپس برای اطمینان از جدا شدن کامل
ذرات زئولیت از ترکیب ،نمونه توسط فیلتر سر سرنگی صاف شد و
در نهایت برای اندازهگیری غلظت مس به آزمایشگاه ارسال شد.
نتایج این آزمایشها به عنوان پارامترهای ورودی در مدل
 HYDRUS-2Dاستفاده شد.
10 cm

10 cm

Qin= 7 L/h

Qout
(دانه های زئولیت) 1m
شکل ( :)1تصویر شماتیک مدل فیزیکی

 HYDRUS-2Dیک مدل عناصر محدود( )3است که معادله
ریچاردز ( )1031را برای جریان آب به صورت اشباع و معادله

جریان محلول را در محیط متخلخل حل میکند و همچنین قادر
به شبیهسازی در شرایط اشباع و غیراشباع بوده و توانایی تخمین
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ویژگیهای خاک به روش معکوس را دارد .این مدل میتواند
جریان آب و امالح را در یک صفحه افقی و عمودی و به صورت
دو بعدی شبیهسازی کند .در این مدل معادلههای حاکم بر جریان،
شامل معادله اصالح شده ریچاردز به ترتیب زیر است:
∂h

A
∂xᵢ[k(K A
ij ∂xj + K iz )]-S

()1

∂θ
=∂/
∂t

در این رابطه هدایت هیدرولیک ] θ ،[LT-1مقدار رطوبت حجمی
] h ،[L3L-3بار فشار ] [Lو  Sتخلیه ] [T-3است xi ،عبارت از
مختصات مکانی] t ،[Lزمان] [Tو  Kijمولفههای بیبعد تانسور
ناهمسانی است .از آنجا که معادلهی ریچاردز یک ترکیب غیرخطی
بوده و حل تحلیلی آن به خصوص برای مسابل پیچیده دشوار
است ،روشهای عددی مانند مدل  HYDRUSمیتواند در حل
سریع مسایل و با نظر گرفتن پارامترهای متعدد راهگشا است.
نرمافزار  HYDRUSبرای حل معادله ریچاردز از توابع تحلیلی
بروکس و کوری( ،)1090ونگنوختن ( ،)1089کوسیوگی( )1009و

دورنر ( )1000استفاده میکند که بر اساس دادههای موجود در این
پژوهش از روش ونگنوختن استفاده شد( .رابطه  2و )3
1

𝑛 𝑚 =1−و

()2

1
m

K(se ) = K s Sel [1 − (1 − Se )m ]2

()3

و پارامترها شامل  θsو  θrآب باقیمانده و حجم آب اشباعشده
] α ،[L3L-3و  nضرایب رابطه h ،متوسط فشار بار ] Se ،[Lرطوبت
موثر] بر حسب درصد[ Ks،هدایت هیدرولیکی] [LT-1و  lپارامتر
اتصال منافذ ]بدون بعد[ است .برای توصیف مدل هیدرولیکی
محیط متخلخل نیز رابطه ونگنوختن انتخاب شد؛ و پارامترهای
هیدرولیکی داده شده به مدل  HYDRUSتوسط بسته Rosseto
که در آن واقع شده (با دادن بافت خاک و چگالی آن بر اساس
شبکه عصبی) تعیین شد (جدول .)1

جدول( :)1مشخصات هیدرولیکی ورودی به مدل

HYDRUS
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θs
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انتقال امالح در مدل  HYDRUSدر هر سه حالت مایع ،جامد و
گاز وجود دارد و همه حاالت را میتوان با آن شبیهسازی کرد .به
طورکلی جابهجایی و انتشار امالح در محیط متخلخل با سه
مکانیسم انتشار( ،)0همرفت( )8و پراکنش( )9انجام میگیرد ،حرکت
مس در محیط متخلخل با در نظر گرفتن هم زمان این سه فرآیند
وارد مدل شد .همچنین برای انتقال آالینده از تابع وزنی گالرکین
) (Fletcher, 1984که روشی استاندارد برای به حداقل رساندن
نوسانات عددی است استفاده شد ;(Neuman, 1975
) .Zienkiewicz, 1977; Pinder & Gray, 2013حل عددی
این معادله به دلیل وجود جمالت دارای مشتق اول پیچیده بوده و
استفاده از روش گالرکین سبب ایجاد ناپایداری در حل مدل میشود
β

()8

𝜃𝜃 −

𝑠
𝑟
|𝜃(ℎ) = 𝜃𝑟 + [1+|∝ℎ
𝑚] 𝑛
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و نوسانات شدیدی در نتایج ایجاد میکند .این نوسانات با ریزتر
کردن اندازه شبکه کاهش یافت تا معیار ثبات مدل که حاصلضرب
عدد پکلت و کورانت( )0است محقق شود .مقداری که برای این
معیار توصیه شده است برابر با  2است ).(Šimunek et al., 2011
ایزوترم جذبی که برای انتقال جرم در نظر گرفته شده است بر
اساس آزمایشهای انجامشده از مدل غیرخطی النگمویر تبعیت
میکند .که به صورت رابطه ( )0توصیف میشود:
B

()0

2β
ks,kck k

βk
(1+ᶇk ck )2 ∂t

که در آن ] [-] βk ، Ks,k [L3M-1و [L3M-1] ᶇ kضرایب تجربی
میباشند .معادالت جذبی فروندلیخ ،النگمویر و جذب خطی نیز از
رابطه ( )8مشتق میشوند .وقتی  βk=1است معادله النگمویر و

ks,k ck k
B

=Sk

1+ᶇk ck k

−

∂ks,k

ck βk

β
1+ᶇk c kk ∂t

+

∂c k

β −1

ks,k βk ckk

β
(1+ᶇk ckk ) ∂t

=

∂sk
∂t

اگر  ᶇ=0باشد معادله فروندلیخ و اگر هر دو اینها صادق باشد رابطه
( )8به ایزوترم جذب خطی تبدیل میشود .در پارامترهای انتقال
مواد برای غلظت مس مقدار اندازهگیری شده بر اساس آزمایشهای
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استاتیک در آزمایشگاه انتخاب شد.
پـروفیل شبیهسازی شده شامل یک سیستم تصفیه زئولیتـی با بعد
افقی 289متر و بعد عمودی  99سانتیمتر فرض شد .شرایط مرزی
برای جریان در این سیستم شامل یک ورودی با حجم آب ثابت()8
در نظر گرفته شده و برای خروجی آن شرط زهکشی آزاد( )0در نظر
گرفته شد .همچنین مرز پایینی نفوذناپذیر بوده و مرز باالیی نیز
بدون ورودی در نظرگرفته شد .برای بررسی تغییرات غلظت مس
در طول مدل پنج نقطه مشاهدهای در فواصل 89،199،189،299
و  289متری قرار داده شد (شکل  .)2به عنوان شرایط اولیه غلظت
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ورودی آالینده با توجه به غلظت مس در نمونه زهاب سونگون
 30 mg/Lدر نظر گرفته شد.
و در نهایت مدل برای بررسی عملکرد سیستم تصفیه با فیلتر
زئولیتی در سه سناریوی الف .غلظت فعلی زهاب رودخانه پخیرچای
ب .سناریوی بدترین حالت که با گذشت زمان و افزایش باطلههای
معدن و افزایش زهاب اسیدی غلظت مس افزایش مییابد ج .و
سناریوی خوشبینانه که در آن باطلهها مدیریت شده و زهاب
ورودی قطع خواهد شد.

شکل ( :)۲مکانهای نقاط مشاهدهای و مرزهای ورودی و خروجی

نتایج و بحث
بر اساس آزمایشهای تصفیه زهاب بهوسیله زئولیت و
نمونهبرداریهای متوالی انجام شده غلظت مس در نمونه اولیه
زهاب و نمونههای تصفیه شده توسط روش جذب اتمی اندازهگیری

شد (شکل .)3نتایج به دست آمده نشان داد که زئولیت عملکرد
خوبی بهویژه در حذف مس دارد ولی با گذشت زمان عملکرد آن
تضعیف میشود که میتواند به دلیل اشباع شدن سایتهای فعال
سطحی آن طی فرآیند تصفیه باشد.

30
20
10
0
4.5

4

3.5

3

1.5 2 2.5
)time(h

1

0.33 0.5

)Cu- cocentration(mg/L

40

0

شکل( :)۳حذف مس در حضور زئولیت در مقیاس آزمایشگاهی

با استفاده از آزمایشهای استاتیک و رسم نمودار ایزوترمها مقدار
ظرفیت بیشینه جذب زئولیت محاسبه شد (جدول  )2که نشان داد
جذب تعادلی مس توسط زئولیت با ضریب همبستگی  %00انطباق
بیشتری با مدل ایزوترمی النگمویر دارد.
اجرای مدل در حالت ماندگار

براساس نتایج مطالعههای آزمایشگاهی و پس از ورود پارامترهای

مورد نیاز به مدل  HYDRUSحرکت مس در مقطع طولی فیلتر
زئولیتی در دو بعد برای سناریوی پایه شبیهسازی شد .در این
سناریو فرض شد که نشت آالینده مداوم بوده و غلظت آن در طول
اجرای مدل ثابت است .محدوده مدل  199سانتیمتر در 8
سانتیمتر انتخاب شد و  8نقطه مشاهدهای برای میزان تغییرات
مس در طول فیلتر فرض شد .زمان اجرای مدل عددی همانند
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مدل آزمایشگاهی حدود  8/8ساعت در نظر گرفته شد .خروجی
اولیه مدل با دادههای مشاهدهای مقایسه شد (شکل  )0که نشان
داد نتایج شبیهسازی شده با مشاهدهای از انطباق قابل قبولی برخوردار
نیست .به منظور کاستن از خطای مدل باید پارامترهای اصلی مدل
آنالیز حساسیت شده و با توجه به نتایج مدل واسنجی شود.
جدول ( :)۲پارامترهای مدل النگمویر و فروندلیچ برای
جذب سطحی تعادلی مس توسط زئولیت
بر اساس نتایج مطالعات آزمایشگاهی
مدل تعادلی

پارامتر
q max

النگمویر

Kl
2

R

Kd

فروندلیچ

F
R2

شکل ( :)4مقایسه خروجی مدل و دادههای مشاهدهای

مقدار
2/88
9/29
9/00
9/80
1/00
9/03

پیش از واسنجی

واقعی به مدل داده شده است مقایسه شده و از روی اختالف مقدار
هر کدام با حالت واقعی ،درصد حساسیت مدل به پارامتر مربوطه
به دست آمد .در مورد غلظت اولیه مس ) (C0میتوان گفت که
افزایش یا کاهش این پارامتر تقریبا به یک اندازه بوده و درصد
تغییرات در حدود  %22است .در مورد  ،Kdبه نصف رساندن آن
سبب حساسیت  00درصدی مدل به پارامتر و  2برابر کردن آن
سبب حساسیت  %00شد که کاهش این پارامتر تاثیر بیشتری
داشت .در مورد پارامتر هدایت هیدرولیکی ) (Ksمیتوان به این
نتیجه رسید که  2برابر کردن آن ،نسبت به نصف کردن حساسیت
بیشتری را به دنبال دارد .یعنی اگر مقدار جریان دو برابر شود اثری
که در خروجیها مشاهده میشود بیشتر از اثر حالتی است که در
آن مقدار جریان نصف شده است به طوری که دو برابر کردن این
پارامتر سبب حساسیت  %89میشود .در مجموع مدل
 HYDRUSاجرا شده نسبت به تغییرات هدایت هیدرولیکی
حساسیت بیشتری نشان میدهد (جدول .)0

آنالیز حساسیت

به منظور تعیین حساسیت مدل نسبت به پارامترهای مختلف و
انجام مرحله واسنجی سه پارامتر مهم و تاثیرگذار برای آنالیز
حساسیت انتخاب شدند .این پارامترها عبارتند از هدایت
هیدرولیکی اشباع ) ،(Ksضریب جذب ) (Kdو مقدار غلظت مس
ورودی ) .(C0برای آنالیز حساسیت یک بار پارامتر به نصف)(X/2
و بار دیگر به دو برابر ) (2Xمقدار اولیه تغییر یافت تا میزان تغییر
خروجی مدل نسبت به تغییر این پارامترها مورد ارزیابی قرار گیرد.
نمودار تغییرات غلظت در برابر زمان ،در هر سه حالت بررسی و
غلظت مس بر اساس خروجی مدل ،مبنای بررسی پارامتر حساسیت
قرار گرفت .مقادیر مربوط به حالت  X/2و  2Xبا حالتی که دادهی

جدول( :)4درصد حساسیت مدل به سه پارامتر  Ks, Kdو C0
هدایت هیدرولیکی اشباع()ks

Ks

Ks/2

2Ks

8/92

2/98

19/8

درصد تغییرات

-

%93

%89

ضریب جذب ()Kd

Kd

Kd/2

2Kd

غلظت مس خروجی

8/92

0/81

3/10

درصد تغییرات

-

%00

%00

میزان غلظت مس ورودی()C0

C0

C0/2

2C0

8/92

0/30

9/0

-

%22

%22/0

غلظت مس خروجی

غلظت مس خروجی
درصد تغییرات
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واسنجی مدل

با توجه به نتایج آنالیز حساسیت ،بر اساس انطباق نتایج شبیهسازی
شده با نتایج مشاهدهای پارامترهای اصلی مدل مانند هدایت
هیدرولیکی اشباع ) (Ksواسنجی شد .نتایج واسنجی مدل برای
شبیهسازی جذب مس در فیلتر زئولیتی در جدول ( )8نشان میدهد
که مقادیر بهدست آمده در آزمایشگاه نزدیک به مقادیر مس
باقیمانده شبیهسازی توسط مدل شده است .پس از واسنجی مدل،
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نتایج مدل با مقادیر اندازهگیری شده مس خروجی مورد مقایسه
قرار گرفت که نشان داد خطای  RMSEبه دست آمده از مدل
برابر  9/908بوده و ضریب همبستگی محاسبه شده مربوط به مس
خروجی به دست آمده از مدل و مقادیر به دست آمده از
آزمایشهای دینامیک  9/03است (شکل  .)8بنابراین مدل
واسنجی شده از دقت قابل قبولی برخوردار است.

جدول ( :)5مقایسه مقادیر مس خروجی اندازهگیری شده در آزمایشگاه با مقادیر شبیهسازی شده
خطای باقیمانده
9
9/28
9/33
9/00
9/18
9/982
9/08
9/81
9/13
9/9
9/89
9/08

مقادیر شبیهسازی شده مقادیر اندازهگیری شده
()mg/L

()mg/L

9
9/31
9/82
1332
1/82
2/20
2/08
3/10
3/92
0/90
0/00
0/80

9
9/9
9/00
9/88
1/93
2/20
3/2
2/98
3/00
3/03
3/88
8/3

زمان (ساعت)
9
90/9
10/1
90/1
10/2
2/90
3/10
3/90
0/10
0/90
8/10
8/90

5

y = 0.8617x + 0.5754
R² = 0.93

4
3
2
1
0

6

2
4
داده های اندازه گیری شده

داده های پیش بینی شده

6

0

شکل ( :)5مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی و مدلسازی پس از واسنجی

بر اساس مطالعههای آزمایشگاهی و حداکثر ظرفیت جذب زئولیت
به دست آمده ،به منظور کاهش غلظت عناصر سنگین به زیر حد
مجاز یک فیلتر زئولیتی به طول  199متر و عمق  2متر برای
تصفیه آب پخیرچای پیشنهاد میشود که شامل یک کانال بتنی با
مقطع ذوزنقهای است که با گرانولهای زئولیتی به سایز کمتر از

 19میلیمتر پر خواهد شد .با توجه به غلظت مس موجود در زهاب
این مقدار زئولیت میتواند تا دو ماه زهاب را تصفیه کرده و مقدار
آن را تا زیر حد استاندارد ) (EPA, 2006برساند و بعد از دو ماه
نیاز به تعویض زئولیت خواهد بود .براین اساس اولین سناریو داده
شده به مدل با مقیاس ذکر شده و بقیه پارامترهای موجود در جدول
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( 1و  )2برای مدت  99روز اجرا شد که بر اساس نتایج مدل غلظت
مس در نقاط مشاهدهای در شکل ( )9و توزیع غلظت مس در
پروفیل عمودی تحت سناریوی شماره یک در شکل ( )0نشان داده
شده است.
بر اساس شکلهای ( 9و  )0بعد از دو ماه غلظت مس در زهاب
اسیدی به میزان تقریبا  9mg/Lرسیده است که بیشتر از مقدار
استاندارد  8mg/L( EPAمیلی گرم در لیتر) است که استفاده از
یک روش تکمیلی در کنار آن برای کاهش بیشتر غلظت مس
ضروری است که قبل از تماس زهاب با زئولیت از اسیدیته محیط
با استفاده از یک بافر کاسته شود تا میزان جذب فلزات محلول
توسط زئولیت افزایش یابد ،چون در محیطهای با  pHباال تمایل
زئولیت برای جذب یونهای فلزی افزایش مییابد.

شکل ( :)6نتایج مدل برای شبیهسازی غلظت مس ،حین
عبور از فیلتر زئولیتی در یک دوره دو ماهه
(سناریوی اول)

شکل( : )7توزیع غلظت مس در نیمرخ فیلتر زئولیتی بر حسب  ، mg/Lروزهای  66،46،۲6ام (سناریوی اول)

سناریوی دوم برای بدترین حالت اجرا شد که طی آن با گذشت
زمان و افزایش باطلههای حاصل از معدنکاری میزان مس موجود
در زهاب بیشتر از مقدار کنونی شده و به  89mg/Lبرسد .سایر
پارامترها و متغیرها مانند سناریوی اول در نظر گرفته شد .در شکل
( 8و  )0نتایج به دست آمده از مدل و توزیع غلظت در طول فیلتر
زئولیتی نشان داده شده است.
نتایج اجرای مدل برای این سناریو نشان میدهد تا یک ماه اول
زئولیت میتواند میزان غلظت مس را تا زیر  8mg/Lبرساند حتی
زئولیت بعد از این مدت نیز توانایی جذب دارد و میتواند استفاده
شود ولی با افزایش میزان یون فلز مس و افزایش زهاب ورودی
به پخیرچای عمر مفید این سیستم تصفیه کاهش خواهد یافت.

شکل ( :)8نتایج مدل برای شبیهسازی غلظت مس ،حین
عبور از فیلتر زئولیتی در یک دوره دو ماهه
برای شرایط افزایش غلظت مس (سناریوی دوم)
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شکل ( :)9توزیع غلظت مس بر حسب  mg/Lدر داخل فیلتر زئولیتی برای سناریوی دوم در روزهای  66،46،۲6ام

در سناریوی سوم به عنوان خوشبینانهترین حالت فرض شده است
که از تولید زهاب اسیدی جلوگیری شود که این کار با مدیریت
باطلهها و کنترل روانابها ممکن است .طی این سناریو از روز
سیام به بعد غلظت مس ورودی به فیلتر زئولیتی قطع شد که در
شکلهای ( 19و  )11نتایج به دست آمده از مدل نشان داده شده
است .نتایج حاکی از آن است که با کاهش میزان زهاب در طول
دو ماه میزان زهاب خروجی از  8mg/Lبیشتر نمیشود و با کاهش
زهاب ورودی ،این سیستم تصفیه برای مدتی طوالنی بازده دارد.
شکل ( :)16نتایج مدل برای شبیهسازی غلظت مس ،حین
عبور از فیلتر زئولیتی در یک دوره دو ماهه
(سناریوی سوم)

شکل ( : )11توزیع غلظت مس بر حسب  mg/Lدر داخل فیلتر زئولیتی در سناریوی سوم ،روزهای  66،46،۲6ام

152

در مطالعههای انجام شده قبلی بیشتر بر اساس سناریوهایی انجام
شده بودند که نوع خاک متفاوت بودند و میزان ورود آالینده ثابت
بوده ((dos Santos et al, 2013; Mallmann et al., 2012
ولی در این مقاله سناریوها بر اساس تغییر میزان آالینده است .در
همه این مطالعههای جریان به صورت عمودی بوده ولی در این
مورد جریان افقی است و دبی جریان آب نیز بیشتر از نفوذ آب به
خاک است بر همین اساس نیز با توجه به دادههای به دست آمده
برای کارایی این کانال ،میزان غلظت مس در جریان خروجی بعد
از چند ماه باالی حد استاندارد  EPAمیرسد و نیاز به تعویض
دورهای فیلتر زئولیتی خواهد بود.
نتیجهگیری
بر اساس نتایج به دست آمده از کارهای آزمایشگاهی ،تصفیه زهاب
بهوسیله زئولیت عملکرد خوبی بهویژه در حذف مس نشان داد ولی
با گذشت زمان به دلیل اشباع شدن سایتهای فعال سطحی
عملکرد آن تضعیف میشود .همچنین آزمایشهای استاتیک جذب
تعادلی مس توسط زئولیت با ضریب همبستگی  %00انطباق
بیشتری با مدل ایزوترمی النگمویر دارد .براساس نتایج مدل
 HYDRUSمیزان حساسیت مدل نسبت به تغییرات  Ksبیشتر از
سایر پارامترها است .خطای  RMSEناشی از مقایسه نتایج
شیبهسازی شده با دادههای مشاهدهای برای شبیهسازی حرکت
مس برابر  9/908بوده و ضریب همبستگی محاسبه شده مربوط
به مس خروجی به دست آمده از مدل و مقادیر به دست آمده از
آزمایشهای دینامیک  9/03است .بر اساس مطالعههای
آزمایشگاهی ،یک فیلتر زئولیتی به طول  199و عمق  2متر برای
تصفیه زهاب پخیرچای پیشنهاد شد که با توجه به غلظت مس
موجود در زهاب این مقدار زئولیت میتواند تا دو ماه فرایند تصفیه
را تا زیر حد مجاز برساند .براساس سناریوی اول مدل عددی در
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صورت حفظ شرایط موجود در رودخانه پخیرچای بعد از دو ماه
غلظت مس در زهاب اسیدی به میزان تقریبا  9mg/Lخواهد
رسیدکه نیاز به استفاده از یک روش مکمل برای کاهش بیشتر
برای کاهش غلظت خواهد بود استفاده از فیلتر مکمل آهکی
میتواند عالوه بر کاهش غلظت مس به افزایش راندمان فیلتر
زئولیتی کمک کند .در صورتی که با گذشت زمان و افزایش
باطلههای حاصل از معدنکاری میزان مس موجود در زهاب بیشتر
از مقدار کنونی شده و به  89mg/Lبرسد (سناریو دوم) فلتر زئولیتی
فقط به مدت یک ماه توانایی تصفیه زهاب را تا زیر حد استاندارد
خواهد داشت .همچنین در صورتی که با جلوگیری از تولید زهاب
اسیدی از روز سیام به بعد غلظت مس ورودی به فیلتر زئولیتی
قطع شود (سناریوی سوم) در طی مدت دو ماه کل مس موجود در
زهاب ورودی ورودی به فیلتر تا زیر حد استاندارد جذب خواهد شد.
یادداشتها
Acid Mine Drainage
Open lime stone channel
Finite element
Diffusion
Advection
Dispersion
Peclet and Courant
Constant water content
Free drainage

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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