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بازیابی میکروبی و بررسی سینتیکی انحالل وانادیم از پنتااکسید وانادیم خالص به منظور
استخراج آن از باطلههای سنگ معدن اورانیم
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 از آنجایی که وانادیم یک فلز گرانقيمت و کاربردي در صنایع مختلف است و از طرفی باطلههاي برخی از معادن اورانيم ایران حاوي:چکیده
 در این تحقيق انحالل کاهشی وانادیم با استفاده از دو گونه باکتري اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان و اسيدي،مقادیر قابل توجهی از این فلز است
. دور بر دقيقه مورد بررسی قرار گرفت310  و سرعت همزنی10˚C  گرم برليتر در دماي3  و0/5 تيوباسيلوس تيواکسيدان در دو چگالی پالپ
باکتري اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان زودتر از اسيدي تيوباسيلوس تيواکسيدان با شرایط محيط سازگار شد و نتایج بهتري را در انحالل وانادیم
 روز و32  و4 ، به ترتيب، اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان پس از گذشت، گرم برليتر3  و0/5 از خود نشان داد به طوري که در چگالی پالپ
 نتایج تجربی با مدلهاي. درصد وانادیم را حل کنند90  روز توانستند بيش از20  و9 ، به ترتيب،اسيدي تيوباسيلوس تيواکسيدان پس از گذشت
.سينتيکی درجهي اول و دوم مطابقت داده شد و مشاهده شد که انحالل وانادیم با واکنش درجهي دوم مطابقت بهتري دارد

 سینتیک، وانادیم، بازیابی میکروبی:کلیدواژهها

Microbial Recovery and Kinetic Study of Vanadium Dissolution from
Pure Vanadium Oxide in Order to Extract it from Uranium Ore Residues
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Abstract: Vanadium is an expensive and practical metal in different industries, and in Iran, in
particular uranium ore residues contain a considerable amount of this metal. In this investigation
reductive dissolution of vanadium using two strains, acidithiobacillus ferrooxidans and acidithiobacillus
thiooxidans, in two pulp densities, of 0.5 and 1g/l, were surveyed at 30˚C, and 180 rpm.
Acidithiobacillus ferrooxidans adapted to the medium sooner than the acidithiobacillus thiooxidans and
had a better result in dissolution of vanadium. In 0.5 and 1g/l, more than 90% of vanadium was disolved
by acidithiobacillus ferrooxidans during 6 and 12 days, respectively and by acidithiobacillus thiooxidans
in a period of 9 and 20 days, respectively. The experimental data were fitted to first and second order
kinetic models, and it was observed that vanadium dissolution followed the second order kinetic model
correctly.

Keywords: Microbial Recovery, Vanadium, Kinetic
*email: arashidi@aeoi.org.ir

93/4/23 : تاریخ پذیرش مقاله90/33/10 :تاریخ دریافت مقاله

77

بازیابی ميکروبی و بررسی سينتيکی انحالل وانادیم. . .

 .1مقدمه

مورد نياز براي رشد خود را از اکسایش گوگرد تأمين میکنند،

فلز وانادیم از جملهي فلزاتی است که براي بهبود خواص فيزیکی

اکسایش گوگرد موجب ایجاد گونههاي واسطهاي مانند سولفيت

مانند استحکام کششی ،سختی و مقاومت حرارتی فوالد به طور

( )SO12-و تيوسولفات ( )S2O12-میشود که قدرت کاهشی

گسترده در توليد آلياژها به کار میرود .این فلز با توجه به اینکه

باالیی دارند .این گونههاي واسطهاي توانایی کاهش فلزاتی چون

داراي عددهاي اکسایش مختلفی است ،در فرایندهاي اکسایش-

منگنز ) ،(IVآهن ) (IIIو وانادیم ) (Vرا دارند .سازوکار

کاهش نيز استفاده میشود ] .[3ترکيبات وانادیم در

پيشنهادي براي انحالل کاهشی وانادیم چنين است ][1

کاتاليزگرهاي مورد استفاده در فرایندهایی چون تصفيه و
شيرینسازي نفت خام و توليد گوگرد نيز استفاده

2

S  O2  H 2 O  SO 3  2H 

()3

میشوند .در هنگام استفاده از کاتاليزگرهاي حاوي وانادیم،
اکسيدها ،سولفيدهاي فلزي و ترکيبات آلی حاوي فلزات مختلف

یون سولفيت ایجاد شده به وسيلهي باکتري میتواند اکسایش

روي سطح کاتاليزگر رسوب کرده ،فعاليت کاتاليزگر را تحت

خود را به یکی از دو طریق زیر ادامه دهد

تأثير قرار داده و از کارآیی آن میکاهند .در گذشته

 -3ادامهي اکسایش به وسيلهي باکتري و انتقال الکترون به

اینگونه کاتاليزگرهاي مستعمل در مناطقی دفن میشدند ولی

اکسيژن

امروزه به علت قوانين سخت زیست محيطی و شرایط اقتصادي،

()2

ضروري به نظر میرسد ] .[1 ،2از دیگر منابع حاوي وانادیم

 -2اکسایش شيميایی توسط وانادیم

فرآوري اقتصادي فلزاتی چون وانادیم از کاتاليزگر امري
میتوان به سنگ معدن اورانيم حاوي وانادیم اشاره کرد که پس

()1

1
2
2
SO 3  O2  SO4
2

2

2

SO3  6H   2VO 3  2VO 2 SO4  H2O

از فروشویی اورانيم ،وانادیم آن در باطله باقی میماند .امروزه،
آن را به عنوان یک محصول جانبی از باطله بازیابی میکنند که

براساس بررسیهاي انجام شده ،تاکنون پژوهشهاي زیادي

عالوه بر بحثهاي اقتصادي ،از حضور این فلز به عنوان آالیندهي

در زمينهي انحالل و کاهش ميکروبی وانادیم انجام نشده است.

زیست محيطی در باطله جلوگيري به عمل میآید ].[5 ،6

لورا و همکارانش این کار را با اسيدي تيوباسيلوس تيواکسيدان

یکی از روشهاي بازیابی وانادیم از منابع آن فروشویی

انجام دادند و تأثير چگالی پالپ بر ميزان انحالل وانادیم را

زیستی است .فروشویی زیستی بر مبناي توانایی طبيعی

بررسی کردند ] .[1بردبرگ و همکارانش با استفاده از اسيدي

ریزجانداران در انتقال اجزاي موجود در فاز جامد به فاز مایع

تيوباسيلوس تيواکسيدان و اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان

است .این عمل شامل اکسایش یا کاهش آنزیمی اجزاي جامد

انحالل وانادیم از پنتااکسيد وانادیم و متاوانادات سدیم را بررسی

(مستقيم) یا حملهي گونههاي واسطهاي توليد شده به وسيلهي

کردند و نتيجه گرفتند که اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان

باکتري به فاز جامد (غيرمستقيم) است ].[3

توانایی بيشتري نسبت به اسيدي تيوباسيلوس تيواکسيدان در

این فرایند براي استخراج فلزات سنگين از معادن و ضایعات

سازگاري با اثر سمّيت وانادیم از خود نشان میدهد ] .[2پرادهان

صنعتی به کار میرود .به این منظور از باکتري خودپرور اسيدي

و همکارانش اثر سمّيت وانادیم ،نيکل و موليبدن بر روي اسيدي

تيوباسيلوس فرواکسيدان (اکسندهي آهن و گوگرد) و اسيدي

تيوباسيلوس فرواکسيدان را بررسی ،و آستانهي تحمل باکتري

تيوباسيلوس تيواکسيدان (اکسندهي گوگرد) به وفور استفاده

نسبت به غلظتهاي مختلف این فلزات را تعيين کردند ].[3

میشود که با اکسایش این مواد ،الکترون گرفته و آن را به

یکی از کانیهاي موجود در معادن اورانيم ،پنتااکسيد وانادیم

اکسيژن به عنوان آخرین الکترون گيرنده انتقال میدهند و از این

میباشد .وانادیم در آزمایشهاي فروشویی زیستی اورانيم معموالً

طریق انرژي الزم براي رشد خود را تأمين ،و به نوعی به عمل

وارد فاز مایع نمیشود و در باطلهي سنگ باقی میماند .انجام

فروشویی کمک میکنند ] .[7 ،4 ،2وقتی این باکتريها انرژي

پژوهشی با پنتااکسيد وانادیم خالص به منظور بررسی رفتار
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انحاللی وانادیم با استفاده از دو باکتري اسيدي تيوباسيلوس

یکبار  3ميلیليتر از محلول موجود نمونهگيري و پس از  30بار

تيواکسيدان و اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان در راستاي

رقيقسازي و عبور از صافی  0/2ميکرومتر براي تعيين مقدار

فرآوري وانادیم سنگ معدن هدف اصلی این مقاله است.

وانادیم حل شده ،با استفاده از تکنيک پالسماي جفت شدهي القایی

همچنين با توجه به اینکه تاکنون بررسی مدلهاي سينتيکی براي

) (ICPتجزیه شد .شمارش باکتريها به روش ميکروسکوپی و با

انحالل وانادیم انجام نشده است ،دیگر هدف این مقاله تعيين مدل

استفاده از الم نئوبار انجام و ميزان تبخير روزانه با استفاده از آب

سينتيکی مناسب براي انحالل ميکروبی پنتااکسيد وانادیم است.

مقطر در  pHبرابر  3/5جبران شد .تمامی مواد از خلوص
آزمایشگاهی برخوردار بودند و در تمامی آزمایشها از آب

 .2مواد و روشها

مقطر استفاده شد .به منظور اطمينان از نتایج براي هر آزمایش

 1.2ریزجانداران و آمادهسازی آنها

یک تکرار و یک کنترل درنظر گرفته شد.

گونهي بومی مزوفيل اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان و اسيدي
تيوباسيلوس تيواکسيدان از یکی از معادن اورنيم ایران جدا شد.

 .3نتایج

این گونه در محيط کشت  APHبا ترکيب  2گرم بر ليتر

 1.3عملکرد گونههای میکروبی در انحالل وانادیم

 0/5 ،)NH6(2SO6گرم بر ليتر  0/5 ،K2HPO6گرم بر ليتر

شکلهاي  3و  1ميزان انحالل وانادیم و شکلهاي  2و  6رشد

 0/3 ،MgSO6.7H2Oگرم بر ليتر KCl؛  0/03گرم بر ليتر

باکتريهاي اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان و اسيدي تيوباسيلوس

 Ca)NO1(2.6H2Oکشت داده شد ] .[9با توجه به این که هر

تيواکسيدان براي چگالیهاي پالپ به ترتيب  0/5و  3گرم برليتر

دو گونه توانایی اکسایش گوگرد را دارند ،از گوگرد عنصري به

را نشان میدهند .همانطور که از این شکلها پيدا است با افزایش

غلظت  30گرم برليتر به عنوان مادهي اصلی استفاده شد .در این

چگالی پالپ براي هر دو گونه ،زمان فاز تأخير (زمان الزم براي

قسمت دما و سرعت همزن به ترتيب  10درجهي سانتیگراد و

تطبيق باکتري با محيط رشد خود) افزایش مییابد و در هر دو

 310دور بر دقيقه در نظر شد و تنظيم  pHاوليه روي  3/5با

چگالی پالپ ،اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان داراي فاز تأخير

استفاده از سولفوریک اسيد  30Nبه انجام رسيد .همچنين عمل

کمتري نسبت به اسيدي تيوباسيلوس تيواکسيدان است .این امر

تلقيح براي آزمایشهاي فروشویی پس از گذشت  1روز از رشد

نشاندهندهي توانایی اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان در

باکتري انجام شد.

سازگاري با شرایط و مقاومت آن در برابر اثر سمّيت وانادیم
است .مطابق شکل  3براي چگالی پالپ  0/5گرم برليتر ميزان

 2.2آزمایشهای فروشویی

انحالل اوليه وانادیم با هر دوي اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان و

انحالل پنتااکسيد وانادیم در ارلن مایرهاي  300mlانجام و حجم

اسيدي تيوباسيلوس تيواکسيدان برابر  210ميلیگرم برليتر است و

محتویات داخل آن  50mlانتخاب شد ،این عمل در تکاننده-

در نهایت پس از  31روز مقدار انحالل وانادیم براي اسيدي

محفظهي کشت در دماي  10درجهي سانتیگراد و در سرعت

تيوباسيلوس فرواکسيدان و اسيدي تيوباسيلوس تيواکسيدان به

 310دور بر دقيقه انجام شد .دو متغير ،یکی چگالی پالپ در دو

ترتيب به  697و  696ميلیگرم برليتر رسيد (به ترتيب معادل 99/6

سطح  0/5و  3گرم برليتر و دیگري گونهي باکتري بررسی شدند

و  91/1درصد بازیابی) .از آن جایی که رنگ زرد بيانگر وجود

(در مجموع چهار آزمایش) .درصد تلقيح در تمام آزمایشها 30

وانادیم ) V(Vو رنگ آبی نشانهي وجود ) V(IVدر پنتااکسيد

درصد (حجمی -حجمی) انتخاب شد .از گوگرد به غلظت 30

وانادیم میباشد ] [1و براساس مشاهدات در هنگام انجام

گرم برليتر به عنوان مادهي اصلی استفاده شد .براي اندازهگيري

آزمایشها که ابتدا رنگ محلول زرد بود و پس از فعاليت باکتري به

روزانهي  pHاز  pHمتر مدل  127شرکت متراُهم بهره گرفته شد.

رنگ آبی درآمد ،سازوکار فرایند انحالل میتواند چنين باشد

در تمام آزمایشها  pHاوليه  3/5بود که با استفاده از
سولفوریک اسيد و سود  30Nثابت نگه داشته شد .هر  1روز

()6
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درصد انحالل

غلظت باکتری (سلول بر میلیلیتر×)101

At
Af
control

زمان (روز)

زمان (روز)

شکل  .8رابطه بين غلظت باکتري و زمان در چگالی پالپ  3گرم برليتر.

شکل  .1تغييرات درصد انحالل وانادیم با زمان در چگالی پالپ  0/5گرم برليتر.

در ابتدا مقداري از ) V(Vبه صورت شيميایی و تعادلی در
غلظت باکتری (سلول بر میلیلیتر×)101

فاز مایع حل میشود و گونههاي واسطهي حاصل روي مقدار

At
Af

) V(Vموجود در فاز مایع عمل کرده و آن را احيا میکنند که به
صورت برگشتناپذیر انجام میشود .بنابراین با افزایش فعاليت
گونههاي واسطه از غلظت ) V(Vموجود در فاز مایع کاسته
میشود و واکنش به سمت راست پيش میرود .به طور کلی
) V(Vفاز جامد به صورت ) V(IVوارد فاز مایع میشود.
با توجه به شکل  ،1در چگالی پالپ  3گرم برليتر ميزان
انحالل وانادیم براي هر دوي اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدان و

زمان (روز)

اسيدي تيوباسيلوس تيواکسيدان در آغاز فرایند انحالل  600گرم

شکل  .2رابطه بين غلظت باکتري و زمان در چگالی پالپ  0/5گرم برليتر.

برليتر ( 60درصد بازیابی) بوده و با فعاليت باکتري این مقدار به 913
و  910ميلیگرم برليتر (به ترتيب  91/3و  91درصد بازیابی) افزایش
یافت.
 2.3سینتیک انحالل وانادیم
درصد انحالل

براي تعيين سينتيک ،انحالل وانادیم ،دو مدل سينتيکی درجهي
اول و دوم که در شکل انتگرالیاشان با معادلههاي زیر بيان
میشوند ،مورد ارزیابی قرار گرفتند ][30

()5
() 4

C
kt
C
1 1

kt
C C

Ln

که در آنها ◦ Cو  Cچگالی پالپ برحسب ميلیگرم برليتر به

زمان (روز)

ترتيب در ابتداي آزمایش و در لحظهي  t ،tزمان برحسب روز و

شکل  .3تغييرات درصد انحالل وانادیم با زمان در چگالی پالپ  3گرم برليتر.

 kثابت سرعت واکنش است که در واکنش درجهي اول برحسب
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