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 چكيده

 حجم تولید به منجر اخیر های سال در معدنی مواد فرآوری و استخراج های فعالیت توسعه و صنایع سریع رشد مقدمه:

 پایدار توسعه به دستیابی رظومن به. شود می محیطی زیست خطرات از بسیاری بروز سبب که است شدهپسماند  زیادی

 زمینه این در صحیح مدیریت به دستیابی برای اول گام. است اساسی ضرورت یک پسماندها مدیریت ،صنایع معدنی در

 در شده تولید صنعتی پسماندهای بررسی هدف با حاضر پژوهش. است معدنی پسماندهای ترکیب و نوع مقدار، شناسایی

 این زمینه صورت گرفته است.صنایع مطرح در  به عنوان یکی از گهر گل صنعتی و معدنی شرکت

این مطالعه در دو بخش صورت گرفت در بخش اول به بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی  روش بررسي:

به صورت میدانی از محل های مورد نظر بازدید صورت گرفت فرآیند های تولید بررسی و پرداخته شد و به این منظور 

صاحبه های حضوری با و میزان تولید پسماندها مشخص گردید. م ه تفکیک شناساییتولید پسماند ب محل های

گرفت و مستندات مربوط به پسماندها بررسی شد سپس به طبقه صورت  محیط زیست و تولید کارخانجات کارشناسان

استفاده  XRFگاه عدنی نیز از دستبه منظور بررسی ترکیبات باطله های م ،بندی پسماندهای شناسایی شده پرداخته شد

 در باطله های معدنیآرسنیک، باریوم، کادمیم، کروم، سرب، و نقره . در بخش دوم به بررسی غلظت فلزات سنگین گردید

 (TCLP)با استفاده از روش  در این مطالعهو خاک منطقه پرداخته شد. استخراج فلزات سنگین از باطله های معدنی 

استخراج و فرآوری سنگ آهن  بخش هایو میزان سمیت فلزات سنگین باطله های معدني در  کمیتبررسي   عنوان پروژه:

 شرکت معدني و صنعتي گل گهر سیرجان

 

 محسن طرزنان  محقق: دانشجویي نوع: 

   مشاور صنعتي: زشكي یزدپعلوم    دانشگاه :

 آب و محیط زیستوهشي: بخش پژ ميابراهیاصغر  علي    ما:راهن استاد

 :تاریخ پایان 96زمستان   تاریخ شروع:
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خاک منطقه شرکت معدنی و صنعتی ات سنگین در استخراج فلز می باشد. EPA Method 1311استاندارد  روش طبق

غلظت فلزات سنگین ، صورت گرفت ISO 11466طبق استاندارد  Aqua regiaاز روش هضم اسیدی  با استفاده گل گهر

ی اطالع برامورد مطالعه هم غلظت عناصر های  سپس نقشهاندازه گیری شد.  ICP-OESمورد نظر با استفاده از دستگاه 

 از چگونگی توزیع فلزات سنگین در منطقه ترسیم شدند.

به نتایج این مطالعه نشان داد پسماندهای صنعتی تولیدی در بخش های استخراج و فرآوری سنگ آهن  نتيجه گيري:

باشند، می ت بازیافت لیدر شرکت معدنی و صنعتی گل گهر عمدتاً از نوع جامد بوده و دارای قابجزء پسماندهای معدنی 

پسماندهای معدنی تولیدی نیز . که جهت جلوگیری از مشکالت زیست محیطی نیازمند توجه بیشتر به این امر می باشد

به عنوان  استفاده از اینگونه پسماندها در صنایع دیگر دارای حجم نسبتاً زیادی بوده که نیازمند توجه بیشتر به منظور

از نظر آلودگی . ید آنها از طریق تغییر در فرآیند تولید کارخانجات می باشدزی جهت کاهش تولو برنامه ری مواد اولیه

کمتری بوده و نیازمند پایش آلودگی فلزات سنگین پسماندهای معدنی در این صنعت نسبت به صنایع دیگر دارای 

تاثیر کارخانجات بر نیازمند بررسی  عضی از نواحیبا توجه به آلودگی خاک در ب مستمر غلظت آنها در آینده می باشد.

 روی میزان غلظت فلزات سنگین در خاک منطقه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.

 

 TCLP، سمیت ، فلزات سنگین،معدنی ، باطلهصنعتی پسماندكلمات كليدي: 

 


