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 تسریع و افزایش بازدهی فرایند استخراج، انجام اقدامهایی برای بهبود، یکی از چالشهای اساسی در رابطه با زیستفروشویی اورانیم:چکیده
 از آنجایی. فراهم نمودن شرایط محیطی و زیستشناختی مطلوب برای باکتری اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان است، از جملهی این اقدامها.است
 محیط کشت2  در پژوهش حاضر از، از اینرو،که مواد مغذی محیط کشت باکتری تأثیر بسزایی بر روی عملکرد و رشد باکتری پیشگفته دارد
 محیط کشتهای انتخابی. استفاده شده است، به صورت مقایسهای، درصد12/5  و2/5 مجزا در فرایند زیستفروشویی اورانیم در چگالی پالپهای
 فرایند زیستفروشویی اورانیم با.( استTSB)  با پپتون و تریپتیک سوی براث9k  و محیط کشت غنی شدهی9k شامل محیط کشت متعارف
 درصد نشان داد که2/5  نتیجههای حاصل از چگالی پالپ. محیط کشت و چگالی پالپهای انتخابی در شرایط بهینه انجام پذیرفت2 استفاده از این
 کل اورانیم، همچنین. روز به طول انجامید3  متعارف،9k  روز و با استفاده از محیط کشت2 ، جدید9k استخراج اورانیم با استفاده از محیط کشت
 میزان. روز استخراج شد7  و3  متعارف به ترتیب در مدت9k  جدید و9k  درصد با استفاده از محیط کشت12/5 موجود در سنگ در چگالی پالپ
 تا13  به میزان9k  جدید به نسبت9k  در محیط کشتEh  محیط کشت و چگالی پالپهای انتخابی نشان داد که مقدار2  با استفاده ازEh تغییرات
 با توجه به دادههای تجربی به دست آمده در این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که استفاده از مواد مغذی همچون. درصد افزایش داشته است22
پپتون و تریپتیک سوی براث تأثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد و فعالیت باکتری و در نتیجه سرعت استخراج اورانیم داشته است و با بهینهسازی
. به همراه پپتون و تریپتیک سوی براث در فرایند زیستفروشویی اورانیم توصیه میشود9k  استفاده از محیط کشت،شرایط
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Abstract: One of the main challenges in uranium bioleaching process is events related to
improvement, acceleration and enhancement of the extraction. One of them is to provide a favorable
environment and biological conditions for Acidithiobacillus ferrooxidans. While, the nutrients of bacteria
medium have a significant impact on the activity and growth of bacteria, in the present study, two
selective culture mediums were used in uranium bioleaching process at pulp densities of 2.5 and 12.5 %.
The media are containing the usual 9k and enriched 9k medium with peptone and TSB (Tryptic Soy
Broth). The uranium bioleaching process using the selective 2 media with different pulp densities were
performed under optimum conditions. The results indicated that the uranium extraction at 2.5% pulp
density, using the 9k-New medium and 9k medium, have carried out during 2 and 3 days, respectively. In
addition, at 12.5 % pulp density, the total uranium in the ore was extracted during 3 and 7 days using the
9k-New and 9k media, respectively. Eh variations showed that the Eh in the 9k-New medium in
compared with the 9k medium were increased 13-22%. According to the results obtained in this study, it
is concluded that the use of nutrients such as peptone and TSB have significant impacts on the activity of
bacteria and also the speed of uranium extraction. Thus, the optimization of the 9k medium using
peptone and TSB is recommended for the uranium bioleaching process.
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بررسی تأثیر پیتون و تریپتیک سوی براث ) (TSBبر روی . . .

 .1مقدمه

آهن فریک طبق واکنش زیر ،اورانیم  4ظرفیتی نامحلول به

سنگ معدنهای مرغوب و درجه -باال که در جهان حفظ شده

اورانیم  6ظرفیتی محلول تبدیل و از سنگ استخراج میشود ].[6

است ،به دلیل تقاضای باالروندهی فلزها ،رو به کاهش است.
در این میان ،انباشتههای بزرگی از معدنهای با عیار پایین

()1

)U(IV) + 2Fe(III)  U(VI) + 2Fe(II

وجود دارد که هنوز استخراج نشدهاند .بنابراین مشکل بازیافت
و استخراج فلزها از این معدنهای کمعیار با استفاده از

یکی از موارد اصلی مربوط به بهینهسازی فرایند

فنآوریهای موجود ،به دلیل مصرف باالی انرژی ،نیاز به

زیستفروشویی اورانیم ترکیبهای مورد استفاده در محیط

سرمایهی زیاد و ضررهای زیستمحیطی مقرون به صرفه نیست.

کشت باکتری است .در بسیاری از مطالعههای مربوط به

زیستفنآوری به عنوان یکی از بهترین و مطمئنترین روشها،

زیستفروشویی اورانیم به منظور انجام این فرایند از محیط کشت

در مقایسه با روش استخراج فلزها با حرارت یا استخراج فلزها به

 9kمتعارف استفاده شده است .این محیط کشت ،محیط کشت

روش شیمیایی در نظر گرفته شده است و بهترین راه حل برای

معمول و پرکاربرد در فرایند زیستفروشویی اورانیم است .در

حل مشکالت در زمینهی استخراج فلزها از معدنهای کمعیار با

مطالعهای پاتل و همکاران ] [6اظهار داشتند که باکتری اسیدی

استفاده از روشهای پیشین است .این روش باعث کاهش هزینهها،

تیوباسیلوس فرواکسیدان  SRDSM2نسبت به اضافه کردن پپتون

میزان سرمایهگذاری ،و آلودگیهای زیستمحیطی خواهد شد.

و تریپتیک سوی براث پاسخ مثبت از خود نشان داده است.

فرایند زیستی تحت شرایط مالیم و معموالً بدون افزودن مواد

بدینصورت که سرعت اکسایش این باکتری در حضور این مواد

شیمیایی سمّی انجام میشود ] .[2 ،1امروزه استفاده از موجودهای

مغذی ،از  29/6تا  35/3%افزایش یافته است که مقدار

زندهی ذرهبینی( )1برای استخراج فلزها از معدنها به خصوص از

قابلمالحظهای است .به عالوه ،آزمایشهای نگوم و همکاران

معدنهای حاوی آهن و سولفید مورد توجه قرار گرفته است؛ به

] [7نیز در رابطه با باکتری اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان و مواد

این فرایند زیستفروشویی اتالق میشود .در طی این فرایند،

مغذی پیشگفته نتیجههای مشابهی را نشان دادهاند .از آنجایی

آهن و سولفید به واسطهی موجودهای زندهی ذرهبینی اکسید

که بهینهسازی فرایندها یکی از مهمترین فعالیتها در صنایع

شده ،تولید آهن فریک و سولفوریک اسید میکنند .مواد تولید

رقابتی امروز است ،از اینرو در پژوهش حاضر تالش شده است

شده ،سولفید نامحلول فلزهایی مانند مس ،نیکل ،روی ،اورانیم و

با استفاده از محیط کشت مغذی ،فرایند زیستفروشویی اورانیم

 ...را به سولفات فلز که محلول است تبدیل کرده و در نتیجه

بهبود بخشیده شده و راهی برای افزایش فعالیت باکتری و در

باعث استخراج فلز مورد نظر میشوند ].[3

نتیجه استخراج اورانیم گشوده شود.

باکتری اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان( )2که باکتری گرم
منفی ،اسیددوست و شیمیولیتوتروف غیرآلی است ،جزء

 .2مواد و روشها

شناختهترین باکتریهایی است که از اکسایش آهن و گوگرد

 1.2سویهی مورد استفاده

برای تأمین انرژی خود استفاده میکند و در فرایند

در این پژوهش از باکتری بومی اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان

زیستفروشویی اورانیم استفاده میشود ] .[3زیستفروشویی

 FJ2که در پژوهشهای پیشین از چشمهی گوگردی رامسر

اورانیم متأثر از یکسری شرایط خاص از قبیل ،pH :دما ،مواد

جداسازی و شناسایی شده بود استفاده شد ].[8

مغذی ،مقدار اکسیژن و کربن دی اکسید ،غلظت آهن مورد
استفاده ،سویهی باکتری و  ...است ] .[5-3در رابطه با فرایند

 2.2مواد مصرفی

زیستفروشویی اورانیم میتوان اذعان داشت که اورانیم موجود

تمامی مواد شیمیایی مورد استفاده شامل مواد مورد نیاز محیط

در سنگ به صورت  4ظرفیتی و نامحلول است که در حضور

کشت ،سولفوریک اسید ،سدیم هیدروکسید و گلیسرول از
شرکت مرک تهیه شد .کاغذ صافی  0/2میکرون از شرکت
94
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و پایهی نگهدارندهی آن از شرکت

میلیپور()4

اورانیم در دو محیط کشت مختلف اندازهگیری شد .تغییرات

خریداری شد.

 pHو  Ehتوسط دستگاه  pHمتر و  Ehمتر اُپندورف مدل
مترواُهم  827اندازهگیری شد .مقدار استخراج اورانیم با استفاده

 3.2محیط کشت

از تکنیک پالسمای جفت شدهی القایی ) (ICPاندازهگیری شد.

محیط کشت  ،9kمحیطی است که در آزمایشهای

الزم به توضیح است که به منظور اندازهگیری مقدار اورانیم

زیستفروشویی از آن استفاده میشود .اجزای تشکیلدهندهی

استخراج شده ،روزانه  10میلیلیتر از نمونهها برداشته شده و با

این محیط شامل 3 :گرم  0/5 ،)NH4(2SO4گرم ،K2HPO4

استفاده از صافی  0/2میکرون ،صاف شده و سپس مورد تجزیهی

 0/5گرم  0/1 ،MgSO4.7H2Oگرم  0/01 ،KClگرم

عنصری قرار گرفته است .ضمناً ،حجم برداشته شده با استفاده از

 Ca(NO3(2.4H2Oو  20گرم  FeSO4.7H2Oدر یک لیتر آب

محیط کشت عاری از آهن جبران شد.

مقطر است .به دلیل آنکه ترکیبهای محیط کشت گفته شده به
تنهایی نمیتوانند مواد مغذی کافی در اختیار سلول قرار دهند و

 6.2تحلیل آماری

غلظت سلول در این محیط کشت بسیار پایین است ،در محیط

تفاوتهای بین دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون

کشت جدید ( 9kجدید) ،مخلوطی از پپتون و تریپتیک سوی

 ANOVAتعیین شد .با استفاده از این نرمافزار سطحهای

براث به محیط کشت  9kافزوده شد .غلظتهای پپتون و تریپتیک

معنیداری( )5دادهها ،محاسبه و  P < 0/05به عنوان تفاوت معنیداری

سوی براث انتخاب شده به ترتیب  0/5و  1گرم در لیتر بودند ].[6

در نظر گرفته شد.

در این پژوهش با هدف افزایش استخراج زیستفروشویی
اورانیم ،تأثیر افزودن پپتون و تریپتیک سوی براث به محیط کشت

 .3یافتهها و بحث

بررسی شد.

 1.3اثر مواد مغذی محیط کشت بر روی pH

شکلهای  1و  2نشاندهندهی تأثیر افزودن پپتون و تریپتیک
 4.2آزمایشهای زیستفروشویی اورانیم

سوی براث به محیط کشت  9kبر روی  pHهستند .همانگونه که

به منظور بررسی اثر مواد مغذی انتخاب شده بر روی

از شکلهای  1و  2مشاهده میشود ،روند تغییرات  pHدر محیط

زیستفروشویی اورانیم و عملکرد باکتری اسیدی تیوباسیلوس

کشتهای  9kو  9kجدید در چگالی پالپهای  2/5و 12/5

فرواکسیدان ،آزمایشهای زیستفروشویی در حضور  2/5و

درصد تقریباً مشابه است .بدینصورت که در روزهای اول مقدار

 12/5درصد پودر کانسنگ اورانیم آنومالی  2ساغند یزد و با

 pHدر هر دو محیط کشت انتخاب شده در این پژوهش ،روند

افزایش مقدار  10درصد مایهی تلقیح با غلظت  1×108سلول بر

افزایشی و در روزهای آتی به صورت معنیداری روند کاهشی

میلیلیتر ،انجام شد ] .[9به طور خالصه ،محیط کشت  9kو محیط

داشته است ( .)P < 0/05هنگامیکه شرایط  pHبا هوادهی و

کشت دارای مواد مغذی ( 9kجدید) آمادهسازی شد .سپس،

مخلوط شدن آب افزایش مییابد ،فریک هیدروکسید ممکن

نمونهها در شرایط دمایی  35درجهی سلسیوس pH 2 ،و تندی

است رسوب کند (واکنش  .[10] )1از سوی دیگر ،افزایش

همزن  150 rpmگرماگذاری شدند .تمامی آزمایشها در ارلنهای

ابتدایی  pHرا میتوان ناشی از واکنشهایی دانست که در حضور

 2000میلیلیتری انجام و  3بار تکرار شدند.

آهن رخ میدهند و مصرفکنندهی اسید هستند ].[11
()2

 5.2ارزیابی تأثیر مواد مغذی بر روی زیستفروشویی اورانیم

برای بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث بر روی
زیستفروشویی اورانیم و عملکرد باکتری موردنظر ،در
توالیهای  24ساعته میزان تغییرات  Eh ،pHو میزان استخراج
95

5
1
Fe2+ + H 2O + O2  Fe(OH) 3 + 2H +
2
4

بررسی تأثیر پیتون و تریپتیک سوی براث ) (TSBبر روی . . .

نشاندهندهی فعالیت باکتری است .به عالوه ،مقایسهی تغییرات

2/30
2/20

 pHمربوط به چگالی پالپهای  2/5و  12/5درصد نشان میدهد

2/10

pH

2
1/90

که در چگالی پالپ باال ( )12/5مقدار  pHدر روز اول تا 3
افزایش داشته است در صورتی که این عدد برای چگالی پالپ

1/80
 9kجدید

1/70

9k

1/60

پایین ( 2/25 )2/5است.
 2.3اثر مواد مغذی محیط کشت بر روی Eh

1/50
3

4

2
زمان (روز)

0

1

آزمایشهای زیستفروشویی اورانیم در چگالی پالپهای  2/5و
 12/5درصد با استفاده از محیط کشت  9kو محیط کشت

شکل  .1رابطهی بین  pHمحیط کشتهای  9kو  9kجدید ،و زمان در

 9kجدید نشان داد که مقدار  Ehدر حضور مواد مغذی بسیار

چگالی پالپ  2/5درصد .عالمت «*» نشاندهندهی نتیجهی حاصل از تحلیل
آماری تغییرات  pHمحیط کشت  9kجدید نسبت به  9kاست که دارای

بیشتر از محیط کشت  9kمتعارف است .همانگونه که در شکل

اختالف معنیدار است (.(P<0/05

 3نشان داده شده است مقدار  Ehدر محیط کشت غنی شدهی 9k
با چگالی پالپ  2/5درصد ،پس از گذشت  1روز از  348میلیولت

3/30

به  586میلیولت افزایش پیدا کرده است ( .(P<0/05این در حالی

3/10

 9kجدید

2/70

میلیولت رسیده است .در رابطه با چگالی پالپ  12/5درصد،

9k

2/50

نتیجهها حاکی از آن است که مقدار  Ehدر محیط کشت 9k

pH

2/90

است که مقدار  Ehدر محیط کشت  ،9kاز  390میلیولت به 420

2/30
2/10

جدید پس از  3روز به  578میلیولت رسیده است (شکل  )4در

1/90

حالی که مقدار آن برای محیط کشت  413 ،9kمیلیولت بوده و

1/70

بسیار کمتر از محیط کشت غنی شده است ( .(P<0/05نگوم و

1/50
8

7

6

5

4

3

2

1

همکاران ] [6به نتیجههایی مشابه با نتیجههای به دست آمده در

0

زمان (روز)

پژوهش حاضر دست یافتهاند .بدینترتیب که نتیجههای آنها

شکل  .2رابطهی بین  pHمحیط کشتهای  9kو  9kجدید ،و زمان در

نشان میدهد که استفاده از پپتون و تریپتیک سوی براث در

چگالی پالپ  12/5درصد .عالمت «*» نشاندهندهی نتیجهی حاصل از تحلیل

محیط کشت اختصاصی باکتری اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان

آماری تغییرات  pHمحیط کشت  9kجدید نسبت به  9kاست که دارای

باعث افزایش اکسایش آهن به میزان  29/6تا  35/3درصد شده

اختالف معنیدار است (.(P<0/05

است.

همچنین ،بر طبق پژوهشهای باسکر ] ،[5کاهش  pHدر

واکنش  3نشاندهندهی روند فرایند اکسایش آهن فرو و

روزهای آتی در فرایند زیستفروشویی فلزهای سولفیدی به دلیل

تبدیل آن به آهن فریک است که این ،باعث افزایش مقدار

اکسایش مواد معدنی گوگردی توسط باکتری اسیدی

خواهد شد .در نتیجه میتوان گفت که هر قدر میزان اکسایش

تیوباسیلوس فرواکسیدان است .این باکتری از تحمل باالیی نسبت

آهن بیشتر شود ،مقدار  Ehبه همان اندازه افزایش یافته و باعث

به شرایط اسیدی برخوردار است که در این شرایط آهن و

استخراج بیشتر اورانیم خواهد شد.

گوگرد را اکسید کرده و باعث استخراج فلز اورانیم میشود
] .[12به طور کلی میتوان اذعان داشت که کاهش

اسیدی باسیلوس فرواکسیدان

Eh

4Fe2+ + O2 + 4H + 
( 4Fe 3+ + 2H 2O )3

pH
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600

استخراج اورانیم

550

همانگونه که در شکلهای  5و  6قابل مشاهده است ،مقدار و

500
450
 9kجدید

400

9k

350
3

4

0

1

2
زمان (روز)

(میلیولت) Eh

650

 3.3تأثیر مواد مغذی محیط کشت بر روی مقدار و سرعت

سرعت استخراج اورانیم در محیط کشتهای  9kو  9kجدید
بسیار متفاوت است .در چگالی پالپ  2/5درصد در محیط کشت
 ،9kاورانیم موجود در سنگ پس از گذشت  3روز به طور کامل
( )100%استخراج شده است ،در حالی که در محیط کشت 9k

300

جدید این زمان به  2روز میرسد (شکل  .)5در رابطه با چگالی

شکل  .3رابطهی بین  Ehمحیط کشتهای  9kو  9kجدید ،و زمان در

پالپ  12/5درصد نتیجهها نشان دادند که در محیط کشت 9k

چگالی پالپ  2/5درصد .عالمت «*» نشاندهندهی نتیجهی حاصل از تحلیل

جدید باکتری اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان توانسته است در

آماری تغییرات  Ehمحیط کشت  9kجدید نسبت به  9kاست که دارای

طی مدت  3روز  100%اورانیم موجود در سنگ را استخراج کند،

اختالف معنیدار است (.(P<0/05

ولی در محیط کشت  9kاین زمان به  7روز میرسد (شکل .)6
نتایج به دست آمده از این آزمایشها حاکی از آن است که مواد
مغذی مورد استفاده در محیط کشت  9kجدید بر روی عملکرد

650
600

500
450

8

(میلیولت) Eh

550

باکتری و سرعت استخراج اورانیم بسیار موثر بوده و اثر بسیار
مثبتی بر روی فرایند زیستفروشویی اورانیم داشته است.
الزم به توضیح است که نتیجههای حاصل از آزمایشهای

 9kجدید

400

زیستفروشویی اورانیم در چگالی پالپهای  2/5و  12/5درصد

9k

350

نشان میدهند که با افزایش چگالی پالپ مدت زمان الزم برای

300

استخراج اورانیم بیشتر شده است .دلیل این امر آن است که

7

6

5

4

3

2

1

0

افزایش چگالی پالپ باعث افزایش زمان تأخیر رشد باکتری در

زمان (روز)

شکل  .4رابطهی بین  Ehمحیط کشتهای  9kو  9kجدید ،و زمان در

زمان فرایند زیستفروشویی اورانیم شده که در نتیجه باعث

چگالی پالپ  12/5درصد .عالمت «*» نشاندهندهی نتیجهی حاصل از تحلیل

طوالنیتر شدن زمان استخراج اورانیم میشود ] .[14همچنین،

آماری تغییرات  Ehمحیط کشت  9kجدید نسبت به  9kاست که دارای

افزایش چگالی پالپ را میتوان با تعداد باکتریها ،کاهش میزان

اختالف معنیدار است (.(P<0/05

استخراج یونهای فلزی در محلول ،محدودکنندهی دسترسی

نتیجههای به دست آمده از آزمایشهای زیستفروشویی

باکتریها به اکسیژن ،کربن دی اکسید و تخریب سلولهای

اورانیم در این پژوهش ،بیانگر این مطلب است که با افزایش

باکتریها توسط ذرات کانسنگ مرتبط دانست .در چگالی

مقدار  ،Ehبازده استخراج اورانیم نیز بیشتر میشود و این دو

پالپهای کمتر میزان انتقال جرمی اکسیژن بین تولید و مصرف

عامل با هم رابطهی مستقیمی دارند .از سوی دیگر ،نتیجههای

آن متعادل است ،در حالی که در چگالی پالپهای باال مقدار

حاصل از تغییرات  pHو  Ehنشان میدهد که با افزایش مقدار Eh

اکسیژن مورد نیاز از مقدار اکسیژن تولید شده طی انتقال آن بین

یک روند کاهشی در مقدار  pHمشاهده میشود .این نتیجه با

گاز و مایع بیشتر است ].[17-15

نتیجههای به دست آمده توسط رشیدی و همکاران ] [13با
استفاده از باکتری بومی اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان و
کانسنگ آنومالی  2ساغند یزد همسویی دارند.
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100

طبق نتیجههای به دست آمده از آزمایشهای زیستفروشویی

80
60
40

 9kجدید

درصد استخراج اورانیم

120

 .4نتیجهگیری
کانسنگ آنومالی  2ساغند یزد در چگالی پالپهای  2/5و 12/5
درصد با استفاده از باکتری اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان بومی
ایران میتوان نتیجه گرفت که استفاده از مواد مغذی در محیط
کشت  ،9kتأثیر بسزایی در فرایند زیستفروشویی اورانیم داشته

20

9k

است .یافتههای این پژوهش نشان داد که استفاده از پپتون و

0
4

3

1

2
زمان (روز)

تریپتیک سوی براث به عنوان مواد مغذی در محیط کشت ،9k

0

سرعت استخراج اورانیم و فرایند اکسایش آهن را به میزان زیادی

شکل  .5استخراج اورانیم در چگالی پالپ  2/5درصد با استفاده از محیط

افزایش داده است ،به گونهای که استخراج کامل اورانیم در

کشتهای  9kو  9kجدید .عالمت «*» نشاندهندهی نتیجهی حاصل از تحلیل
آماری استخراج اورانیم در محیط کشت  9kجدید نسبت به  9kاست که

چگالی پالپهای  2/5و  12/5درصد کانسنگ اورانیم ،با استفاده

دارای اختالف معنیدار است (.(P<0/05

از محیط کشت  9kجدید به ترتیب 1 ،و  3روز به نسبت محیط
کشت  9kزودتر انجام شده است .همچنین ،مقدار  Ehکه

120

80
60

درصد افزایش یافته است.
پینوشتها
1. Microorganisms
2. Acidithiobacillus Ferrooxidans
3. Sartorius
4. Millipore
5. P-Value

20

9k
8

کشت  9kجدید به نسبت محیط کشت  9kمتعارف ،بین  13تا 22

40

 9kجدید

7

درصد استخراج اورانیم

100

نشاندهندهی فرایند اکسایش آهن توسط باکتری است ،در محیط

6

5

4
زمان (روز)

3

2

1

0

0

شکل  .6استخراج اورانیم در چگالی پالپ  12/5درصد با استفاده از محیط
کشتهای  9kو  9kجدید .عالمت «*» نشاندهندهی نتیجهی حاصل از تحلیل
آماری استخراج اورانیم در محیط کشت  9kجدید نسبت به  9kاست که
دارای اختالف معنیدار است (.(P<0/05

به طور کلی ،نتیجههای حاصل از آزمایشهای زیستفروشویی

اورانیم در این پژوهش نشان داد که استفاده از مواد مغذی
همچون پپتون و تریپتیک سوی براث در روند فرایند
زیستفروشویی اثر مثبت گذاشته و باعث افزایش سرعت
استخراج اورانیم شده است .از آنجایی که مواد افزوده شده به
محیط کشت به عنوان مواد مغذی و منبع ازت باکتری هستند،

توانستهاند تأثیر بسیار مثبتی بر روی عملکرد باکتری اسیدی
تیوباسیلوس فرواکسیدان در فرایند زیستفروشویی اورانیم داشته
باشند و باعث افزایش سرعت استخراج اورانیم از کانسنگ
کمعیار شوند.
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