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بررسیهای آزمایشگاهی با روش  ABAاصالح شده برای
ارزیابی پتانسيل توليد آلودگی از باطلههای ذخایر سولفيدی
با ميزبان کربناته و مقایسه با رویکرد کانیشناسی

تاریخ :دریافت 17/99/42

پذیرش 18/07/91

چکیده
یکی از اصلیترین مشکالت در ارتباط با باطلههای معدنی ،بحث تشکیل پسابهای
معدنی به صورت اسیدی تا قلیایی و انتقال فلزات سمی در مناطق پایین دست است .بنابراین
ارزیابی پتانسیل آلودگی این نوع باطلهها امری پر واضح است .پژوهش حاضر با هدف پایش
غلظت فلزات سنگین و ارزیابی پتانسیل تولید یا خنثیسازی آلودگی در باطلههای سرب و
روی تیپ سولفیدی با میزبان کربناتی در معدن انگوران است .در این راستا ،تعداد  27نمونه
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مهدی زارع ،1علی مرادزاده ،2ابوالقاسم کامکار روحانی،1
فرامرز دولتی اردجانی2؛
 .1دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکدۀ مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک،
 .2دانشگاه تهران ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکدۀ مهندسی معدن

از بخشهای مختلف سطح دمپ باطله برداشت و غلظت عناصر  Ca ،Sو  Mgو همچنین
فلزات سنگین مانند  Pb ،Ni ،Cu ،Cr ،Cd ،Asو  Znبهوسیلۀ روش  ICP-MSتجزیه
شد .از شاخص آلودگی بهمنظور پهنهبندی ریسک آلودگی کل فلزات سنگین استفاده شد و
با روش کریجینگ مدلسازی شد .با توجه به مقادیر کم سولفور کل (کمتر از  ،)%9تمام
نمونهها پتانسیل خنثیسازی خالص باالیی با دامنه بین  21-110کیلوگرم کربنات کلسیم بر
تن از خود نشان دادند .بهمنظور تعیین منشأ خنثیسازی و تفسیر بهتر نتایج استاتیکی از
رویکرد کانیشناسی (مجموع غلظت  )Mg+Caاستفاده شد .نتایج رویکرد کانیشناسی با
یک همبستگی باال ()R=0/11با رویکرد آزمایشگاهی ،کانی کلسیت را بهعنوان منبع اصلی
*نویسنده مسئول

a_moradzadeh@ut.ac.ir
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سپس از روش استاتیکی اسید -باز اصالح شده برای ارزیابی پتانسیل آلودگی استفاده و نتایج
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خنثیسازی معرفی کرد .بهمنظور اعتبارسنجی نتایج ،تجزیه  XRDروی  2نمونه انجام و
حضور کانی کلسیت بهعنوان فراوانترین و بارزترین منبع خنثیسازی تأیید شد.
واژههای کلیدی :پتانسیل آلودگی ،دمپ باطله ،زهاب اسیدی ،باطله سولفیدی با میزبان کربناته ،آزمایش
استاتیکی

مقدمه
اصطالح ذخایر سولفیدی با میزبان کربناته مربوط به یکدسته از ذخایر از جمله سرب-
روی است که میتوان چنین بیان کرد ،فعالیت سیاالت گرمابی منجر به تشکیل کانیهای
سرب و روی تولید و در میزبانهای رسوبی و کربناته نفوذ میکنند و در آنجا میتواند
بزرگترین ذخایر جهانی سرب و روی را بهوجود آورند [ .]4[ ،]9پژوهشهای علمی
صورت گرفته ،حاکی از پتانسیل اقتصادی باالی این نوع ذخایر است .ایران از این قاعده
مستثنی نیست و بزرگترین ذخایر سرب-روی از نوع  Irish ،SEDEXو  MVTرا دارد که
در سنگهای کربناته و سیلیکاتها تشکیل شدهاند [ .]3بیش از  310ذخیره سرب و روی در
ایران وجود دارد که از جمله ذخایر در حد کالس جهانی میتوان به معدن انگوران ،مهدی
آباد و ایرانکوه اشاره کرد [ .]2در اثر فعالیت معدنکاری این نوع ذخایر ،حجم زیادی باطله
معدنی در محیطزیست رها میشود .بهدلیل حضور میزبانهای کربناته ،متأسفانه بررسی اثرات
این نوع باطلهها بر محیطزیست بهصورت جدی درنظر گرفته نشده است و تاکنون بررسیهای
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سولفیدی میشود که در اثر اکسایش این کانیهای سولفیدی ،محلولهای اسیدی حاوی

علمی دقیقی روی پتانسیل تولید آلودگی باطلههای این نوع تیپ ذخایر صورت نگرفته است.
یکی از اصلیترین مشکالت زیستمحیطی در ارتباط با باطلههای معدنی ،پسابهای
معدنی و قرارگیری آنها در مجاورت آب و اکسیژن ،منجر به اکسایش مستقیم پیریت و در
نهایت تشکیل پساب معدنی یا زهاب اسیدی 4مطابق واکنش ( )9شده که نتیجه آن تولید
 SO42- ،Fe2+و  H+است [ .]1زهاب اسیدی بهدلیل داشتن  pHپایین و قابلیت حل و انتقال
فلزات و دیگر ترکیبات میتواند میزبان یکسری از مشکالت زیستمحیطی باشد Fe2+ .آزاد
)1. Acid Rock Drainage (ARD
)2. Acid Mine Drainage (AMD
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معدنی 9است .حضور کانیهای سولفیدی مخصوصاً پیریت ( )FeS2همراه با باطلههای
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شده میتواند در مجاورت اکسیژن اکسید شود و مطابق با واکنش ( )4به آهن سه ظرفیتی
( )Fe3+تبدیل شود [ .]6در شرایط اسیدی ایجاد شده امکان رشد گونهای از باکتریها بهنام
تیوباسیلوس فرواکسیدان افزایش مییابد ،که این باکتری بهعنوان کاتالیزور عمل کرده و
سرعت واکنش را میتواند  906برابر افزایش دهد [ .]7در نتیجه ،در حضور این باکتری ،یون
فریک ( )Fe3+ایجاد شده مثل اکسیژن بهعنوان عامل اکسیدکننده برای پیریت عمل کرده و
مطابق با واکنش ( )3تحت شرایط غیراکسیدان با پیریت واکنش داده و زهاب اسیدی بیشتری
تولید خواهد شد .بررسیها نشان داده که تولید  Fe3+و اکسایش پیریت وقتی اهمیت دارد
()9
()4
()3

در شرایطی که کانیهای خنثیکننده در باطلههای معدنی بهطور قابل توجه موجود باشند
و یا اکسیداسیون کانیهای سولفیدی ضعیف باشد ،پدیدهای بنام زهاب طبیعی یا قلیایی

4

( )NAMDبا مقادیر  pHباال رخ میدهد [ .]90[ ،]1سه گروه کانی که بیشترین ارتباط در
پتانسیل خنثیسازی را دارند عبارتند از :کربناتها ،هیدروکسیدها و سیلیکاتها [ .]99در این
میان کلسیت بهعنوان مهمترین کانی کربناته شناخته میشود که بهدلیل سرعت واکنش و
انحالل باال ،بیشترین تأثیر در فرآیند خنثیسازی را دارد و معموالً در محاسبات پتانسیل
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که باکتریهای ذکر شده حضور داشته باشند [.]8

خنثیسازی در تستهای اسید -باز استفاده میشود [ .]94مکانیزم خنثیسازی اسید بهوسیلۀ
کلسیت بر اساس تابعی از  pHمحیط در شکل  9نشان داده شده است .چنانکه مشاهده
آزادسازی بیکربنات

در محلول تحت شرایط  pH < 6/3محیط میشود .در

اینصورت واکنش خنثیسازی اسید بهصورت رابطۀ ( )2بیان میشود .بهعبارتی خنثیسازی
یک مول پروتون بهازای یک مول کلسیت حل شده رخ میدهد.
()2
)1. Neutral Alkaline Mine Drainage (NAMD
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میشود ،تا زمانیکه کلسیت بهعنوان خنثیکننده در سیستم موجود باشد ،انحالل آن منجر به
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حال اگر  pHمحیط کمتر از  6/3باشد (شکل  ،)9گونۀ غالب محلول اسیدکربنیک
است و واکنش خنثیسازی بهصورت رابطۀ ( )1بیان میشود:
()1

بهعبارتی میتوان گفت که سیستم کربناتی قادر به خنثیسازی  4مول پروتون بهازای یک
مول کلسیت در  pHکمتر از  6/3است [ .]99شکل  4مدل مفهومی از مکانیزم تولید و یا
خنثیسازی زهاب اسیدی را نشان میدهد.

شکل .4توزیع اجزاء محلول در سیستم بسته کربناتي آبدار بهصورت تابعي از ]44[ pH
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شکل .4مکانیزم تولید پساب اسیدی از باطلههای معدني []43
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اگرچه فلزات و انواع کاتیونهای فعال مانند  Pb ،Cuو  Cdدر شرایط  pHپایین
انحاللپذیرتر هستند ولی در مقابل آن فلزاتی بهصورت گونههای آنیونی مانند  V ،Cr ،Seو
 Moتمایل به انحاللپذیری بیشتر در  pHباال [ ]92و فلزات سمی دیگری مانند ،Zn ،Ni
 As ،Coو  Sbدر شرایط  pHنزدیک به خنثی دارند و میتوانند بهطور بالقوه در تولید
آلودگی هرچند بدون شرایط اسیدی مؤثر باشند [ .]91بنابراین پتانسیل اسید تولید شده از
باطله معدن بهطور قابل توجهای روی ترکیب ،انتقال و سرنوشت آلودگیهای منتقل شده از
باطله معدنی مؤثر است [ .]96معدن سرب -روی انگوران از جمله ذخایر سولفیدی با میزبان
شده است .بررسی منابع نشان میدهد که اگرچه تعدادی محدود مطالعه در مورد آلودگی
فلزات سنگین ناشی از فعالیت معدنکاری روی آب ،خاک و گیاهان مناطق پاییندست و
اطراف چنین معادنی صورت گرفته است [ ،]97[-]40ولی تاکنون پژوهش جامعی روی
ارزیابی پتانسیل تولید یا خنثی سازی آلودگی زیست محیطی ناشی از باطلههای این نوع
ذخائر و یا تأثیر پساب خروجی بر رفتار فلزات سنگین در منطقه صورت نگرفته است.
تکنیکهای مختلفی از جمله تحقیقات آزمایشگاهی (استاتیکی و سینتیکی) و کانیشناسی
بهمنظور پیشبینی و ارزیابی پتانسیل تولید یا خنثیسازی آلودگی از باطلههای معدنی در طول
چنددهۀ گذشته گزارش شده است [ .]49آزمایشهای استاتیکی بر اساس روشهای شیمیایی،
پتانسیل کلی تولید و خنثیسازی آلودگی از یک نمونه باطله را تخمین میزنند و در مقایسه با
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کربناتی در حد کالس جهانی است که باعث تولید حجم زیادی باطله در اطراف پیت معدن

آزمایشهای سینتیکی ،سریع و کم هزینهتر است [ .]44در حالیکه روشهای کانیشناسی
براساس ترکیبات کانیشناسی باطلهها است [.]43
تغییرات غلظت فلزات سنگین در دمپ باطلههای تیپ سولفیدی با میزبان کربناته در معدن
سرب -روی انگوران ارزیابی شود .سپس توزیع و پراکندگی پتانسیل تولید یا خنثیسازی
آلودگی بهصورت نقشههای دوبعدی برای اولین بار مورد ارزیابی و پیشبینی قرار بگیرد که
نتایج کمک شایانی به شناسایی و دید کلی از روند و گسترش نواحی بیخطر ،کم ریسک و
پر ریسک میدهد و در نهایت شناسایی نوع منبع خنثیکننده آلودگی در باطلهها با مقایسه
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هدف از این پژوهش سه رویکرد مد نظر است ،اول اینکه نحوۀ گسترش و روند

134

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد چهاردهم ،شمارۀ  3پاییز 9311

نتایج آزمایشگاهی و بهکارگیری از رویکرد کانیشناسی است .نتایج این تحقیق در بحث
احیاء و بازسازی دمپهای باطله میتواند بسیار مفید واقع شود و بهعنوان الگویی مبنا برای
سایر معادن مشابه برای به کنترل در آوردن مشکالت زیستمحیطی و شناسایی از رفتار و
انتقال فلزات سنگین در پساب خروجی استفاده شود.

منطقۀ بررسي شده
معدن سرب -روی انگوران در شهرستان ماهنشان ،در  931کیلومتری جنوبغربی شهر
تقریبی  3000متر از سطح دریا واقع شده است (شکل  3الف) .این ناحیه در شمالغربی پهنۀ
سنندج-سیرجان واقع و دارای خصوصیات تکتونوماگمایی و زمینشناسی مشابه با این پهنه
است [ .]42در مورد مدل ژنتیکی کانسار انگوران نظریههای متفاوتی ارائه شده است .نتایج
تحقیقات صورت گرفته ،طیف گستردهای از مدلهای سولفیدی تودهای ( ،)VMSرسوبات
آواری ( ،]41[ )SEDEXو همچنین نوع دره میسیسیپی ( ]46[ )MVTرا گزارش
کردهاند .بر اساس پژوهشهای انجام شده ،کانسار انگوران یکی از مهمترین ذخایر سرب و
روی سولفیدی با میزبان کربناته است که از نظر کانیشناسی ،بخش سولفیدی غالباً از
اسفالریت ،بههمراه گالن ،پیریت و آرسنوپیریت تشکیل شده است ،در حالیکه بخش کربناته
شامل اسمیت زونیت و سروزیت است [ .]47در اثر استخراج مواد معدنی طی سال  9180تا
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زنجان و با موقعیت  36درجه و  37دقیقه شمالی و  27درجه و  42دقیقه شرقی با ارتفاع

 ،4097میزان تناژ باطله در معدن حدود  84میلیون تن برآورد شد که در اطراف پیت معدن
با ارتفاع بیش از چندده متر دپو شده است (شکل  3ب).

بهمنظور ارزیابی پتانسیل آلودگی در باطلههای سولفیدی با میزبان کربناته انگوران ،تعداد
 27نمونه از عمق  0-10سانتیمتری با وزن تقریبی  4تا  4/1کیلوگرم بهصورت تصادفی از
روی سطح دمپ باطله جمعآوری شد .مختصات جغرافیایی نمونهها بهوسیلۀ دستگاه GPS

ثبت و به هر نمونه یک کد اختصاص داده شد .پس از آمادهسازی نمونهها ،غلظتهای
سولفور ،کلسیم ،منگنز و فلزات سنگین مانند  As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Znدر آزمایشگاه
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مواد و روشها
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شکل  .3الف) موقعیت معدن سرب و روی انگوران در شمالغربي زون سنندج-سیرجان [،]41
ب) نمایي از قرارگیری دمپهای باطله در جنوب پیت معدن ،ج) موقعیت جغرافیایي نمونههای
برداشت شده از محدودۀ بررسي شده [عکس گرفته شده از ]Google Earth

ساخت کشور آمریکا تجزیه شد .بررسیهای ژئوشیمیایی با تجزیه و تحلیل آماری دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSS23و پهنهبندی ریسک آلودگی فلزات سنگین با کمک نرمافزار
 Surfer8انجام شد .سپس از آزمایش استاتیکی اسید-باز اصالح شده 9بهدلیل انحالل تحت
شرایط دمای محیط ،برای ارزیابی پتانسیل تولید یا خنثیسازی آلودگی از باطلههای معدنی
1. Modified Acid Base Accounting

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

زرآزما با دستگاه طیفسنج جرمی پالسمای القایی ()ICP-MSمدل Agilent series 4500
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برای  24نمونه استفاده شد .موقعیت جغرافیایی نمونههای برداشت شده از محدودۀ دمپ
باطله در شکل ( 3ج) نشان داده شده است .همچنین از رویکرد کانیشناسی بهعنوان روشی
سریع و ساده ،برای شناسایی منبع خنثیسازی آلودگی و مقایسه آن با نتایج استاتیکی مورد
استفاده و بررسی قرار گرفت .بهمنظور اعتبارسنجی نتایج بهدست آمده از رویکرد کانیشناسی
در شناسایی منبع خنثیسازی آلودگی در باطلهها ،از روش طیفسنجی پراش پرتو ایکس

( )XRDبا استفاده از دستگاه پراشسنج پیشرفته 𝜃

𝜃 4مدل  D8-Advanceساخت شرکت

 Bruker Axsبا پرتو آند  Cuبرای  2نمونه در دانشگاه تهران انجام گرفت.

 .4بررسي غلظت فلزات سنگین و عناصر بررسي شده
نتایج تجزیۀ آماری مربوط به غلظت فلزات سنگین و عناصر بررسی شده در  27ایستگاه
برداشت شده از محدودۀ بررسی شده بههمراه حد تشخیص و مقادیر حداکثر مجاز این
فلزات در محیطزیست بر اساس استاندارد محیطزیست کشور در جدول  9خالصه شده است.
میانگین غلظت فلزات سنگین در نمونههای باطله برای آرسنیک ( ،)408/3کادمیوم (،)44/1
کروم ( ،)900/1مس ( ،)37/3نیکل ( ،)87/1سرب ( )109/4و روی ( )3771/2و برای عناصر
کلسیم ( ،) 474190/6منگنز ( )90190/8و سولفور ( )478/1میلیگرم بر کیلوگرم بهدست
آمد (جدول .)9
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ارائه نتایج و بحث روی آنها

اطالع از رفتار ،منشأ و نحوۀ پراکندگی این نوع فلزات در دمپها میتواند اطالعات با
ارزشی از ارزیابی پتانسیل تولید آلودگی فلزات سنگین در باطلههای معدنی ارائه کند.
اساس رابطۀ ( )6است:
()6

که در آن Ci ،غلظت فلزات اندازهگیری شده ( )As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Znدر این
پژوهش و  Biمقدار مرجع است که در این تحقیق ،حداکثر مقادیر مجاز فلزات در محیطزیست
)1. Pollution Index (PI

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

شاخص آلودگی ،)PI( 9یکی از روشهای تعیین پتانسیل سمیت آلودگی فلزات سنگین بر
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بر اساس استاندارد محیطزیست کشور [ ]48در نظر گرفته شد .طبقهبندی سطوح آلودگی بر
اساس این شاخص بهصورت فاقد آلودگی ( ،)PI< 9آلودگی کم ( ،)9<PI< 4آلودگی متوسط
( ،)4< PI <3آلودگی زیاد ( )3< PI <1و آلودگی خیلی زیاد ( )PI >1است [.]41
جدول  .4آمار توصیفي غلظت عناصر و فلزات سنگین بررسي شده در نمونههای باطله بر حسب
میليگرم بر کیلوگرم
حد تشخیص دستگاه

ICP-MS

0/4

97

210/3

3931

7/3

408/3

As

0/4

3/1

19/9

418/6

0/3

44/1

Cd

4

62

988

187

1/0

900/1

Cr

4

63

42/4

922

8/0

37/3

Cu

4

10

934/8

642

3/0

78/1

Ni

4

300

832/1

2841

1/0

109/4

Pb

4

400

7196/3

32700

78/0

3771/2

Zn

400

-

993923

361100

2900

474190/6

Ca

400

-

93189

12800

9041

90190/8

Mg

40

-

369

9776

19

478/1

S

میانگین شاخص آلودگی ( )PIبرای فلزات روی ،آرسنیک و کادمیوم بهترتیب ،98/81
 94/93و  1/8بهدست آمد که حاکی از پتانسیل آلودگی خیلی زیاد برای این عناصر است.
مقدار شاخص آلودگی برای سرب  9/67و فلزات کروم و نیکل هر دو  9/18بهدست آمد که

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

حد مجاز

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

میانگین

عناصر

بیانگر آلودگی کم است .کمترین شاخص آلودگی برای فلز مس با مقدار  0/6بهدست آمد که
نشاندهندۀ فاقد پتانسیل آلودگی این عنصر است .نتایج نشان میدهد که میانگین شاخص
پیروی میکند .نقشه توزیع مکانی شاخص آلودگی کل فلزات بررسی شده در شکل  2ارائه
شده است .یافتهها حاکی از این است که بیشترین گسترش آلودگی با مقادیر باالی  1مربوط
به بخش شمال شرقی و جنوب غربی محدودۀبررسی شده است.
نتایج ارائه شده در جدول  4مربوط به آنالیز همبستگی پیرسون بین فلزات و عناصر
بررسی شده ،نشان میدهد که در سطح اطمینان  0/09درصد ،همبستگی مثبت و معنیداری

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

آلودگی برای تمام فلزات بررسی شده از روند کاهشی Zn>As>Cd>Pb>Ni>Cr>Cu
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بین فلزات نیکل و کرم ( ،)0/18روی و کادمیوم ( ،)0/12سرب و آرسنیک ( )0/87و منیزیم
با فلزات کادمیوم-نیکل وجود دارد.

جدول  .4نتایج آنالیز همبستگي پیرسون بین عناصر و آالیندههای بررسي شده
S

Mg

Zn

Ca

Pb

Ni

Cu

Cr

Cd

9

As

9

0/371

Cd

0/274

-0/046

Cr

9

0/329

0/909

0/391

Cu

9

0/388

٭٭0/444

0/388

-0/061

Ni

9

٭٭

9

-0/931

0/440

-0/994

0/371

0/444

Pb

9

0/322

0/331

0/044

0/318

٭٭0/414

0/496

Zn

9

-0/072

0/960

-0/680

-0/116

-0/623

-0/081

0/939

Ca

9

-0/832

0/063

-0/410

٭٭0/444

0/100

٭٭0/414

0/016

-0/971

Mg

0/313

-0/411

-0/91

-0/069

0/438

0/206

0/962

-0/046

-0/904

S

٭٭ همبسنگی در سطح 0/09

 .4رویکرد آزمایشگاهي

4

یکی از مرسومترین روشهای آزمایشگاهی برای ارزیابی پتانسیل تولید آلودگی ،آزمایش
محاسبه اسید-باز )ABA( 9است که در سال  9178سوبک و همکارانش استفاده کردند [.]30
1. Chemical NP procedures

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

4

As

عناصر

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .1نقشۀ توزیع مکاني شاخص آلودگي کل فلزات
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برای محاسبۀ اسید و باز احتیاج به تخمین پتانسیل تولید اسید )AP( 4و پتانسیل خنثیسازی

3

( )NPاست .مقدار ( )APمستقیماً از مقادیر سولفور کل ( )STotalیا سولفید-سولفور ()SSulphide
بیان شده بهصورت درصد ( )Wt%محاسبه میشود .با ضرب مقدار سولفور کل یا سولفید در
فاکتور  ،39/41مقدار پتانسیل تولید اسید بر حسب کیلوگرم کربنات کلسیم بر تن مطابق
رابطۀ ( )7بهدست میآید [:]39
سولفید یا سولفورکل

()7

عامل  39/41از رابطۀ استوکیومتری واکنش اکسیداسیون پیریت و خنثیسازی اسید بهدست
در سیستم کربناتی است .در pHهای کمتر از ( 6/3مطابق شکل  9و رابطۀ ( ،))1یک مول
کلسیت قادر است دو مول  H+را خنثی کند .از آنجاکه در اثر اکسیداسیون پیریت  2مول
پروتون تولید میشود و پیریت حاوی دو مول سولفور است .در نهایت فرض بر این است که
پروتونهای تولید شده از یک مول سولفور بهوسیلۀ یک مول کلسیت خنثی میشود .این
منجر به محاسبۀ عامل  39/41بر اساس رابطۀ ( )8میشود:
()8

عامل  90یک واحد کاربردی است که نشان میدهد چه مقدار کربنات به واحد
(یا گرم بر کیلوگرم یا  )%برای خنثیسازی سیستم باید به محصوالت تولید شده از AMD

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

میآید .بیشتر روشهای محاسبه اسید-باز ) (ABAفرض میکنند ،یون  H2CO3جزء غالب

اضافه شود.

از  6/3از فاکتور  64/1باید استفاده شود .بهعبارتی مطابق رابطۀ ( )1نیاز به دو مول کلسیت
برای خنثیسازی اسید تولید شده از یک مول سولفور است:
)1. Acid Base Accounting (ABA
)2. Acid Potential (AP
)3. Neutralization Potential (NP

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

حال اگر قبول کنیم که کلسیت ،سیستم را تا نزدیکی  pHقلیایی خنثی کند و هدف کلی
از مدیریت دمپ باطلههای معدنی ،حفظ  pHمحیط در حالت خنثی باشد ،بنابراین باید گونۀ
غالب کربنات موجود در سیستم ،بهصورت بیکربنات باشد (شکل  9و رابطۀ ( .))2پس رابطۀ
( )2باید برای محاسبات  ABAبهجای رابطۀ ( )1در نظر گرفته شود .بنابراین در  pHبیشتر
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()1

از اینرو در رابطۀ ( )7با ضرب مقدار  STotalیا  SSulphideدر عامل  64/1بهجای  ،39/41مقدار
پتانسیل تولید اسید ( )APبهدست میآید [.]99
در مرحلۀ بعد نیاز به تخمین پتانسیل خنثیسازی ( )NPاست .برای این منظور ابتدا به
 0/1گرم از نمونه برای تعیین نرخ فیز ،اسید کلریدریک ( %41 )HCLاضافه میشود .سپس
مطابق با نتایج فیز ،اسید کلریدریک با حجم و نرمالیته مشخص (جدول  )3به  4گرم از نمونه
اضافه و بهوسیلۀ شیکر بهمدت  42ساعت (انحالل طوالنی مدت) تحت شرایط دمای محیط
پایانی  pH=8/3انجام میگیرد تا مقدار اسید مصرف شده در انحالل تعیین شود .مقدار NP

از رابطۀ ( )90قابل محاسبه است [:]34
()90

که در آنها  NPپتانسیل خنثیسازی بر حسب کیلوگرم کربنات کلسیم بر تن a ،نرمالیته
اسیدکلریدریک b ،نرمالیته سود c ،وزن نمونه به گرم x ،و  yبهترتیب حجم اسید کلریدریک
و سود مصرفی به میلیلیتر است.
جدول  .3حجم و نرمالیته  HCLاستفاده شده بر اساس نرخ فیز []34

بدون واکنش

40

0/9

ضعیف

20

0/9

متوسط

80

0/1

قوی

80

0/1

سرانجام پتانسیل خنثیسازی خالص )NNP(9از طریق اختالف  NPو NNP=NP-( AP

 )APو یا در بعضی موارد نسبت  NP/APبر حسب کیلوگرم کربنات کلسیم بر تن محاسبه و
تفسیر میشود .بر اساس مقادیر بهدست آمده ،نمونهها به انواع باطلههای حاوی پتانسیل تولید
)1. Net-Neutralization Potential (NNP

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

نرخ فیز

حجم ( HCLمیليلیتر)

نرمالیه HCL

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

هم زده میشود .در نهایت با هیدروکسید سدیم یا سود ( )NaOHتیتراسیون معکوس تا نقطۀ
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آلودگی ( ،)NNP<-40پتانسیل خنثیسازی آلودگی ( )NNP>+40و مقادیر نامشخص
( )-40<NNP<+40کالسهبندی میشوند [.]33
بعد از انجام آزمایشها ،مقادیر  AP ،NPو در نهایت  NNPمحاسبه و بهصورت نقشههای
دوبعدی با استفاده از درونیابی کریجینگ 9در نرمافزار  Surfer8بهدست آمد .روش کریجینگ
از مهمترین و گستردهترین روشهای درونیابی است که بر پایه مدلها و روابط آماری
برنامه ریزی شده است و قادر است بر اساس مدل برازش شده بر وریوگرام تجربی و نمونه-
های اندازهگیری شده در جامعه ،نقاط نمونهبرداری نشده را بدون اریب و با حداقل واریانس
کریجینگ معمولی است [ .]32نقشههای دوبعدی امکان نمایش توزیع پراکندگی متغیرها و
همبستگی مستقیم و معکوس بین آنها و همچنین تعریف مناطق با ویژگیهای خاص را داد.
با توجه به کم بودن مقادیر غلظت سولفور کل (کمتر از  )%9در محاسبات از سولفور کل
استفاده شد .بنابراین مقادیر  APدر شرایط قلیایی بودن محیط ( ،)pH>6/3بر اساس مقدار
سولفور کل ( )Wt%و عامل  64/1محاسبه شد .توزیع دوبعدی پتانسیل تولید آلودگی با دامنه
بین  0/34تا  99/9کیلوگرم کربنات کلسیم بر تن در شکل ( 1الف) نشان داده شده که حاکی
از این است در بخش شرق و جنوبشرقی محدوده ،بهدلیل زیاد بودن غلظت سولفور ،مقادیر
پتانسیل تولید آلودگی نسبت به بخشهای دیگر بزرگتر است .مقادیر  NPبا استفاده از روش
اسید– باز اصالح شده برای  24نمونه محاسبه و یک دامنۀ گسترده بین  10تا  119کیلوگرم

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

برآورد کند .عمومیترین روش آن که در علوم محیطزیستی نیز کاربرد فراوانی دارد،

کربنات کلسیم بر تن بهدست آمد .این نشاندهندۀ تغییرات در مقادیر کانیهای خنثیکننده در
نمونه است .شکل ( 1ب) توزیع دوبعدی از این تغییرات را در محدودۀ دمپ باطله نشان
برای کالسهبندی نمونهها محاسبه و یک دامنه بین  21تا  110کیلوگرم کربنات کلسیم بر تن
بهدست آمد .نتایج حاکی از این است که تمامی نمونهها دارای ظرفیت خنثیسازی آلودگی
باالیی دارند و ریسکی از تولید زهاب اسیدی در آنها مشاهده نمیشود .مدلسازی دوبعدی
مقادیر در شکل ( 1ج) ارائه شده است.
1. Kiriging

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

میدهد .بر اساس اختالف بین مقادیر  APو  ،NPمقدار پتانسیل خنثیسازی خالص ()NNP
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تولید آلودگي ،ب) مقادیر پتانسیل خنثيسازی آلودگي ،ج) مقادیر پتانسیل خنثيسازی خالص

 .3رویکرد کانيشناسي

4

رویکرد کانیشناسی بهندرت برای تخمین پتانسیل خنثیسازی آلودگی بهکار برده میشود
که اساساً بهدلیل هزینه زیاد و محدودیت امکانات برای کمیتپذیر کردن دادهها است .هرچند
آخرین پیشرفتها در کمی کردن اطالعات کانیشناسی مانند روش  ]31[ Rietveldیا برنامه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .4توزیع و پراکندگي نتایج ارزیابي پتانسیل آلودگي بهروش آزمایشگاهي ،الف) مقادیر پتانسیل

 ]36[ ModAnو همچنین تجزیۀ کانیشناسی کمی خودکار (مثل  QEMSCANیا )MLA
[ ]99امروزه میتوانند استفاده موفقیت آمیز روش کانیشناسی در تخمین پتانسیل خنثیسازی
اساس ترکیبات کانیشناسی پیشنهاد کرد [ .]37در این روش برای هر کانی موجود در نمونه
براساس فراوانی و ضرایب واکنشهای خنثیسازی ،یک مقدار  NPبر حسب اسیدسولفوریک
یا کربنات کلسیم محاسبه شده است .بدینمنظور برای محاسبه  NPبا بیش از یک نوع کانی
خنثی کننده در نمونه مطابق رابطۀ ( )99داریم:
1. Mineralogical NP approaches
2. Paktunce

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

را فراهم کنند .در سال  ،9111پاکتونس 4رویکردی جدید برای تعیین پتانسیل خنثیسازی بر
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()99

که در آنها  NPپتانسیل خنثیسازی کانیشناسی با واحد کیلوگرم اسید سولفوریک بر تن18 ،
مقدار وزن مولکولی اسید سولفوریک  90 ،فاکتور تبدیل برای کیلوگرم بر تن Xi ،مقدار کانی
خنثی کننده  iبه واحد  Ci ،wt%تعداد کاتیونهای غیراکسیدی در یک فرمول واحد از کانی
خنثی کننده  ns ،iتعداد مولهای اسید سولفوریک تولید شده از اکسیداسیون یک مول کانی
سولفیدی  ni ،sتعداد مول مورد نیاز از کانی خنثی کننده اسید wi ،وزن مولکولی کانی خنثی
کننده  )g.mol-1( iو  kتعداد کانیهای خنثی کننده در نمونه است .با ضرب رابطۀ ( )99در
مورد نیاز برای برخی گونههای کربناتی رایج در جدول  2ارائه شده است .مقدار  NPبرای
کانی کلسیت را میتوان به شکل روابط ( )94و ( )93ساده کرد:
()94
()93
جدول  .1پارامترهای استفاده شده برای محاسبه  NPدر رویکرد کانيشناسي w ،وزن مولکولي،
 cتعداد کاتیونهای غیراکسیدی n ،تعداد مول مورد نیاز برای خنثي کردن یک مول اسید
سولفوریک تولید شده []34
n

c

w

Formula

Mineral

4

9

900

CaCO3

کلسیت

4

9

82/3

MgCO3

مگنزیت

4

9

14

Mg0.5Ca0.5CO3

دولومیت

محاسبه میشود .هر چند این روشی آسان است و فرض میشود تمام سولفور بهصورت
پیریت است .اگر نمونه حاوی پروتیت باشد ،تخمین مقدار صحیح  9/1 ،APبرابر بزرگتر
است .بنابراین بهدلیل حضور بیش از یک نوع کانی سولفیدی در نمونهها ،مقدار  APباید
براساس رابطۀ ( )92محاسبه شود:
()92

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

مقدار  APدر روشهای مرسوم اسید-باز بر اساس مقدار غلظت سولفور یا سولفید

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

عدد  ،9/04مقدار  NPبر حسب کیلوگرم کربنات کلسیم بر تن بهدست میآید .پارامترهای
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که در آنها  APپتانسیل تولید اسید کانیشناسی با واحد کیلوگرم اسید سولفوریک بر تنns ،

تعداد مولهای اسید سولفوریک تولید شده از اکسیداسیون یک مول کانی سولفیدی 18 ،s
مقدار وزن مولکولی اسید سولفوریک 90 ،عامل تبدیل برای کیلوگرم بر تن Xs ،مقدار کانی
سولفیدی  sبه واحد  ws ،wt%وزن مولکولی کانی سولفیدی  )g.mol-1( sو  mتعداد کانیهای
سولفیدی در نمونه است .مقدار  APبرای کانی پیریت با وزن مولکولی  940را میتوان
بهصورت رابطۀ ( )91ساده کرد و همانند  NPبا ضرب رابطۀ ( )91در عدد  ،9/04مقدار AP

بر حسب کیلوگرم کربنات کلسیم بر تن بهدست میآید [:]37
()96

بهمنظور درک بهتر ،مقادیر  NPبا رویکرد کانیشناسی از طریق رابطۀ ( )99برای دامنۀ
متنوعی ( 20 ،40 ،90 ،1 ،4 ،9درصد ( )wt%از مقادیر یکسری از کانیهای کربناتی رایج از
جمله کلسیت ،دولومیت و منیزیت که قابلیت انحالل باالیی دارند بهطور جداگانه استفاده و
نتایج در شکل  6برحسب تابعی از غلظت  Ca+Mgارائه شده است .این نمودارها میتوانند
بهعنوان ابزار کیفی برای کنترل مقادیر  NPآزمایشگاهی و شناسایی نوع کانی خنثیکننده
آلودگی استفاده شوند .در شکل  6خطوط مربوط به کلسیت و دولومیت و منیزیت بهترتیب
کمترین تا بیشترین مقادیر  NPرا در برابر غلظت  Ca+Mgنشان میدهند.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

شکل  .4ارتباط بین  NPکانيشناسي با غلظت  Ca+Mgبرای گونههای کربناتي مختلف

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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بهمنظور شناسایی منبع کانی خنثیکننده در نمونهها ،با داشتن مقادیر غلظت Ca+Mg

نمونهها و رابطه رگرسیونی بدست آمده از رویکرد کانیشناسی برای هر یک از کانیهای
خنثیکننده کلسیت ،دولومیت و منیزیت در شکل  ،6مقادیر  NPبا رویکرد کانیشناسی
محاسبه و با مقادیر اندازهگیری شده  NPدر روش اسید-باز اصالح شده مقایسه شد .توزیع
دوبعدی نتایج مقایسهای به سه محدودۀ پتانسیل خنثیسازی ،پتانسیل خنثیسازی زیاد و
خیلی زیاد کالسهبندی و در شکل  7ارائه شده است .یافتهها حاکی از این است که اگر کانی
کلسیت بهعنوان کانی خنثیکننده غالب در نمونهها در نظر گرفته شود ،نتایج رویکرد
آزمایشگاهی دارد .بنابراین کلسیت با حاللیت نسبتاً زیاد را میتوان بهعنوان منبع اصلی
خنثیسازی آلودگی و عاملی مهم در تولید پساب قلیایی در منطقه شناسایی کرد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

شکل  .4مقایسۀ نتایج آزمایشگاهي با نتایج رویکرد کانيشناسي برای هریک از کانيهای
کلسیت ،دولومیت و منیزیت

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

کانیشناسی با حضور کلسیت دارای تطابق بیشتری با مقادیر اندازهگیری شده بهروش
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 .1اعتبارسنجي نتایج
شکل  8رابطۀ بین مقادیر  NPمحاسبه شده با رویکرد کانیشناسی (گونه غالب کلسیت)
در برابر روش اسید-باز اصالح شده را نشان میدهد .چنانکه در شکل  8مشاهده میشود،
مقادیر اندازهگیری شده ارتباط خوبی با مقادیر بهدست آمده از رویکرد کانیشناسی با ضریب
همبستگی  0/11دارد .معادلۀ رگرسیون خطی بین مقادیر اندازهگیری شده و کانیشناسی
بهصورت رابطۀ ( )97تعریف میشود.
()97
] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

شکل  .4مقایسه  NPرویکرد کانيشناسي در برابر مقادیر اندازهگیری شده آزمایشگاهي

بهمنظور تأیید نتایج بهدست آمده از رویکرد کانیشناسی در شناسایی منبع خنثیسازی
آلودگی در باطلهها ،پژوهشهای کانیشناسی بهروش  XRDبر روی  2نمونه از دمپ باطله
انجام شد .بر اساس نتایج تجزیۀ  ،XRDکانیهای کلسیت ،کوارتز بههمراه کلرید ،ایلیت و
شکل  .)1حضور کانی کلسیت بهعنوان فراوانترین و بارزترین منبع خنثیسازی آلودگی،
نتایج بهدست آمده از رویکرد کانیشناسی را تأیید کرد .از اینرو بهکارگیری از رویکرد
کانیشناسی و تلفیق آن با نتایج اسید-باز اصالح شده در نمونههای باطله معدنی تیپ
سولفیدی با میزبان کربناته ،در فهم و شناخت خصوصیات پساب خروجی و منشأ
خنثیسازی آلودگی مفید واقع شد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

مقادیر جزئیتری آلبیت و هماتیت در نمونههای باطله معدنی شناسایی شدند (جدول  1و
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] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

شکل  .4نتایج تجزیۀ  XRDاز نمونههای باطله معدني
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جدول  .4نتایج تجزیۀ  XRDنمونههای باطله (مقادیر به درصد)
هماتیت

آلبیت

()Hm

()Ab

-

-

9/1

-

9

91/1

ایلیت
()Ill

کلرید

کوارتز

کلسیت

()Chl

()Qz

()Cal

8/1

8/2

89/4

R1

90/7

47

21/8

R2

نمونه

-

-

9/3

7/4

8/1

83

R3

0/4

9/6

93/9

94/6

22/2

47/3

R4

در این تحقیق ابتدا درجه آلودگی و توزیع غلظت فلزات سنگین ،Ni ،Cu ،Cr ،Cd ،As

 Pbو  Znبا استفاده از شاخص آلودگی بررسی شد .فلزات روی ،آرسنیک و کادمیوم با
میانگین شاخص آلودگی خیلی زیاد (بهترتیب  94/93 ،98/81و  )1/8شناسایی شدند و روند
تغییرات کل فلزات در منطقه ،بهصورت  Zn>As>Cd>Pb>Ni>Cr>Cuرتبهبندی شد.
نتایج رویکرد آزمایشگاهی نشان داد که تمام نمونههای گرفته شده از دمپ باطله ،پتانسیل
خنثیسازی خالص ( )NNPقابل توجهای (از  21تا  110کیلوگرم کربنات کلسیم بر تن) دارند.
این حاکی از حضور کانیهای خنثیکننده همراه باطلهها است .نتایج رویکرد کانیشناسی،
کلسیت را بهعنوان فراوانترین و بارزترین کانی خنثیکننده آلودگی معرفی کرد .بین نتایج
رویکرد کانیشناسی بر اساس حضور کانی کلسیت بهعنوان منبع خنثیسازی و نتایج رویکرد

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

نتیجهگیری

آزمایشگاهی در ارزیابی پتانسیل خنثیسازی دمپ باطله ،یک ضریب همبستگی زیادی
( )R=0/11بهدست آمد .تجزیۀ  XRDبهمنظور اعتبارسنجی حضور کانی کلسیت بهعنوان
سولفیدی با میزبان کربناته در این تحقیق ،میتواند بهعنوان الگویی مبنا برای سایر معادن
مشابه باشد و همچنین اساس یک رویکرد مدلسازی برای پیشبینی از رفتار باطلههای
معدنی و سهم هر یک از کانیها در ظرفیت خنثیسازی در بلند مدت بهمنظور برنامههای
بازسازی و احیاء مفید واقع شود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.3.5.7

منبع خنثیسازی تأیید شد .بررسیهای ارزیابی پتانسیل و خنثیسازی آلودگی از باطلههای
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