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 فروشویی میکروبی اورانیم به وسیلهي باکتري اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان در مقیاس آزمایشگاهی از طریق تغییر پارامترهایی چون:چکیده
 نتایج به دست آمده نشان داد که. سرعت همزنی بررسی شد، اولیهي محیط فروشوییpH ، غلظت یون فرو به عنوان منبع انرژي،چگالی پالپ
 ساعت و چگالی86  اورانیم در مدت26% . ساغند مناسب است8 گونه ي میکروبی به کار رفته براي بازیابی اورانیم از کانسنگ عیار پایین آنومالی
5/8%  تنها، اورانیم و از طریق فروشویی شیمیایی در محیط سولفوریک اسید8%  تنها، بدون فعالیت میکروبی. استخراج شد6/8% (W/V) پالپ
.اورانیم بازیابی شد
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Abstract: Microbial leaching of uranium from Saghand low grade ore deposit by the acidiophilic
mesophile acidithiobacillus ferrooxidants was investigated by changing the parameters such as pulp
density, ferrous ions concentration as the resource of energy, initial pH of leaching solution and shaking
speeds. The findings indicated that this strain is suitable for uranium recovery from the mentioned ore.
About 60% of uranium could be recoverd in 50 hours by a pulp density of 2.5%(W/V). In the absence of
microbial activity only about 5% of uranium was recoverd, and by the sulfuric acid leaching, only about
8.5% of uranium was extracted.
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بازیابی میکروبی اورانیم از کانسار عیار پایین آنومالی  8ساغند

اورانیم شش ظرفیتی به سادگی در محیط اسیدي حل میشود

 .1مقدمه
استفادهي روزافزون از اورانیم در صنعت هستهاي و در تولید برق،

ولی اورانیم چهار ظرفیتی براي حل شدن ابتدا باید به حالت شش

و به عنوان منبع انرژي جايگزین در صنعت ناوبري و در

ظرفیتی اکسید شود .در فرایندهاي فروشویی شیمیایی غلظت آهن

زیردریاییها به تمام شدن تدریجی ذخایر پرعیار اورانیم انجامیده

فریک در محلول فروشویی ،با تنظیم پتانسیل اکسایش -کاهش از

است .از اینرو ،براي همراهی با تقاضا ،روشهاي جدیدي براي

طریق افزودن عاملهاي شیمیایی اکسنده چون سدیم کلرات،
()3

بازیابی اورانیم از کانسارهاي کمعیار توسعه یافتهاند .با توجه به

کارو اسید و منگنز اکسید (پیرلوسیت) کنترل میشود [،38 ،37

مشکالت به کارگیري روشهاي سنتی مبتنی بر استفاده از

 .]32در فرایندهاي میکروبی ،فعالیت میکروبها این مهم را

اسیدهاي قوي ،هزینهي سرمایهاي زیاد و همچنین مصرف باالي

برعهده دارد .براي تأثیر بیشتر واکنشگرها بر انحالل اورانیم،

انرژي در این روشها ،استفاده از روشهاي کمهزینه و کارآمد

پتانسیل اکسایش و کاهش محیط واکنش باید به بیش از

براي بازیابی اورانیم از اهمیت باالیی برخوردار است .استخراج

 766mVبرسد .باکتريها میتوانند از طریق سازوکار و

اورانیم از کانسارهاي عیار پایین از طریق فروشویی شیمیایی

سوختوساز خودکار و تکرارپذیر خود این پتانسیل را تولید و به

مقرون به صرفه نیست چرا که محتواي وزنی اورانیم بسیار پایین

حدود  286میلیولت برسانند ].[34

است [ .]3لذا ،الزم است فرایند جايگزینی براي بازیابی مؤثر و

رفتار کانیهاي حاوي اورانیم در طول عملیات فروشویی را

مقرون به صرفهي اورانیم توسعه داده شود .تجارب تجاري نشان

میتوان به صورت زیر توصیف نمود [:]35

میدهد که فرایند فروشویی میکروبی که از ریزجاندارانی چون

 )3کانسنگهایی که در آنها اورانیم موجود در شبکهي کانی

باکتريها و قارچها به عنوان کاتالیزگر استفاده میکند ،در

به راحتی وارد محلول میشود و در نتیجه اورانیم به صورت

مقایسه با فرایند فروشویی شیمیایی مقرون به صرفه بوده و از نظر

اقتصادي قابل بازیابی است .این دسته از کانسنگها به دو

زیست محیطی مناسب است [.]8 ،7 ،1 ،6 ،3

گروه تقسیم میشوند:
-

اساس فروشویی میکروبی کانسنگ اورانیم ،تولید فریک

کانیهاي حاوي اورانینیت (یا پیچبالند به عنوان شکل

سولفات از پیریت موجود در کانسنگ از طریق فعالیت باکتريها

آمورف آن) و کافینیت که در آنها اورانیم بیشتر در

است .به عبارت دیگر ،در طی فرایند ،ریزجانداران شرایط

حالت چهار ظرفیتی است و در نتیجه نیاز به یک اکسنده

شیمیایی مورد نیاز براي انحالل اورانیم را فراهم میآورند.

دارند .این کانیها در اکثر ذخایر دنیا به چشم میخورند.

یونهاي فلزي ممکن است تأثیرات مشخصی بر روي آنزیمهاي

سایر کانیهاي موجود در این گروه که کانیهاي سیلیکاته

چرخهي سوختوساز ریزجانداران داشته باشند .با این وجود ،در

هستند عبارتاند از کافینیت و اورانوتوریت .در این نوع

مورد اسیدي تیوباسیلوسها ،مطالعات نشان داده است که

کانیها استخراج ،بیشتر نیازمند اکسنده است [.]39

میتوانند تا مقدار  36گرم  U1O5در لیتر را تحمل نمایند [.]4 ،2

-

کانی هاي ثانویه مانند گومیت ،بکوورلیت ،اتونیت ،سالیت،

یکی از ریزجاندارانی که به طور گسترده در فرایند فروشویی

اسکلودوسکیت ،توربرنیت ،اورانوفن ،کارنوتیت و

میکروبی به کار رفته است ،اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان است

تیویامونیت که در همهي آنها اورانیم در حالت شش

[ .]31 ،36 ،33 ،36 ،9 ،5 ،4 ،2 ،8 ،3این میکروب ،یک باکتري

ظرفیتی است و به نظر میآید که نیازي به اکسنده نباشد.

اسیددوست است که میتواند ترکیبات آهن و سولفور کاهیده

ولی در این مورد باز هم از اکسنده استفاده میشود تا از

شده را اکسید نماید .سازوکار استخراج تسهیل شدهي اورانیم به

کاهش توسط سایر اجزاي کانه یا آهن دو ظرفیتی که از

وسیلهي عملکرد اکسایشی غیرمستقیم این میکروب به شکل زیر

انحالل آهن فلزي در عملیات خردایش به وجود میآید

است ][8

جلوگیري شود [.]35
 )6کانههایی که انحالل اورانیم در آنها به سختی صورت

UO2  2Fe3  SO24  UO2SO4  2Fe2

میگیرد و در آنها کانیشناسی و خصوصیات شیمیایی

] [ U 4  2Fe3   U6  2Fe2
()3

مواد باطله تعیینکنندهي فرایندند .این دسته شامل اکسیدهاي
چندگانه هستند و معروفترین آنها برانریت و دیویدیت
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است .اورانیم در این دسته از کانیها به صورت چهار

 2.2ریزجانداران و محیط کشت

ظرفیتی و شش ظرفیتی است و با تیتانیم ،آهن و بعضی

باکتري اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان ( )FN 766446تهیه

اوقات وانادیم ،توریم و خاکیهاي نادر همراه است [،9

شده از معدن تالمسی ،در آزمایشهاي فروشویی میکروبی مورد

.]36

استــفاده قرار گرفت .براي رشد و فعالیت این باکتري محیط
-3

-3

کشت  9kبا ترکیب )NH7(6SO7,6g L؛ K6HPO7,6/8g L؛

بیشترین عیار اورانیم کانسنگ آنومالی  8ساغند ،مربوط به

-3

-3

-3

MgSO6 .4H6O,6/8g L؛ KCl, 6/3g L؛ 6/637g L

کانیهاي فرعی زیرکن ،دیویدیت ،اسفن ،مونازیت ،باستنازیت و

-3

 FeSO6 .4H6O,76g L ،Ca)NO1(6 .7H6O,به کار رفت.

چوکنیت است [.]63 ،66
فروشویی میکروبی اورانیم از کانسار عیار پایین آنومالی 8
ساغند با استفاده از باکتري اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان مورد

 3.2اندازهگیریهای تجربی

پژوهش و بررسی قرار گرفته است .ابتدا عملیات مقدماتی مانند

ترکیب فازهاي کانی شناختی نمونهي نمایندهي کانسنگ آنومالی

خردایش و تجزیهي سرندي بر روي نمونهي نمایندهي کانسار

 8ساغند ،از طریق ثبت الگوي پراش پودري پرتو ایکس با

عیار پایین آنومالی  8ساغند انجام شد .سپس عمیات فروشویی

استفاده از دستگاه پراش سنج پرتو ایکس مدل  PW1800با خط

میکروبی به اجرا درآمد .کارآیی فروشویی میکروبی اورانیم از

طیفی تابش تک رنگ  kαمس با طول موج  3/8767Ǻتعیین شد.

طریق تغییر پارامترهایی چون چگالی پالپ ،غلظت اولیهي یون

تجزیهي عنصري نمونهي نماینده با استفاده از طیفسنج
فلوئورسانی پرتو ایکس ،مدل  Axford ED2000به انجام رسید.

فرو pH ،اولیهي محیط فروشویی ،سرعت همزنی مورد ارزیابی

 pHو پتانسیل اکسایش -کاهش محلول با دستگاه میکرو

قرار گرفتند.

 pHمتر متلر -تالدو  GmbH 2500Aاندازهگیري شد .الکترود
 .2روش تحقیق و مواد

مرجع نقره/نقره کلرید با الکترولیت پتاسیم کلرید و الکترود

 1.2نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها

اندازهگیري از جنس پالتین بود.

مادهي معدنی ورودي این پژوهش ،کانسنگ آنومالی  8ساغند

مقدار اورانیم بازیابی شده در محلول فروشویی ،با استفاده از

بود .نمونهبرداري به صورت سطحی و سیستماتیک انجام شد.

تکنیک پالسماي جفت شدهي القایی ( )ICPاندازهگیري شد.

نمونهها ابتدا ،با استفاده از سنگشکن فکی تا اندازهي  8میلیمتر

مقدار آهن فریک در محلول با روش طیف نورسنجی و در

خرد و سپس به وسیلهي آسیاي گلولهاي در محدودهي  21تا 356

حضور معرف پتاسیم تیوسیانات اندازهگیري شد .آهن کل (آهن

میکرون آسیا شدند .محدودهي اندازهي ذرات براساس درجهي

فرو+آهن فریک) موجود در محلول به روش طیفسنجی جذب

آزادي در مطالعات میکروسکوپی روي سنگ معدن انتخاب شد.

اتمی ( )AASتعیین مقدار شد .آهن فرو به صورت اختالف آهن

مطالعات قبلی ،اندازهي ذرات براي آزاد شدن کانی اورانیم از

کل و آهن فریک تعیین شد.

سنگ معدن آنومالی  8ساغند را حدود یک صد میکرون به

منحنی رشد باکتري به روش شاخصکدورتسنجی در طول

دست داد ] .[63آسیاي گلولهاي مورد استفاده داراي قطر ،حجم

موج  226nmبا استفاده از دستگاه طیف نورسنج مدل

داخلی و سرعت بحرانی به ترتیب برابر با  658میلیمتر 3/6 ،لیتر و

 analytikjena, specord 30به دست آمد.

 52/12دور بر دقیقه بود .شرایط آسیا کامالً بهینه شده و سرعت
آن برابر  48درصد سرعت بحرانی (یعنی  28دور بر دقیقه)

 8.2روش کار

انتخاب شد .نسبت بار خردکننده به مادهي معدنی  6به  3و حجم

 1.8.2کشت باکتری و آمادهسازی ریزجانداران

کل بار در آسیا برابر  78%انتخاب شد [ .]66آنگاه ،نمونههاي

پس از تلقیح باکتري به محیط کشت و ایجاد شرایط بهینهي

آسیا شده با استفاده از مجموعه سرندهاي آزمایشگاهی با ابعاد

رشد ،به منظور کنترل رشد باکتري اقدام به تهیهي تصاویر با

 386 ،368 ،96 ،48 ،21و  356میکرون از نظر اندازه

استفاده از میکروسکوپ الکترونی گردید .براي این منظور

طبقهبندي شدند.

مقداري از محیط کشت تلقیح شدهي  8روزه در ظرفهاي
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مخصوص سانتریفیوژ وارد و در مدت  38دقیقه و با سرعت

 8.8.2آزمایشهای مقایسهای فروشویی میکروبی و شیمیایی

 36666دور بر دقیقه رسوبگیري شد .رسوب حاصل با استفاده

براي مقایسهي کارآیی شیوههاي مختلف فروشویی 7 ،رشته

از لوپ در زیر هود بر روي پایههاي مخصوص میکروسکوپ

آزمایش به شرح زیر طراحی و اجرا شد:

الکترونی که از قبل تمیز و استریل شده بودند قرار داده شد.

-

سپس این پایهها در زیر هود در دماي محیط به طور کامل خشک

فروشویی شیمیایی در محیط سولفوریک اسید با  pHاولیهي
برابر ،3

شدند .در مرحلهي پایانی آمادهسازي ،نمونههاي روي پایهها براي

-

هادي شدن با بخار طال پوشانده شدند .در نهایت پایههاي آماده

فروشویی شیمیایی در محیط کشت اختصاصی باکتري
اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان (آزمایش کنترل)،

شده ،بر روي شاسی مخصوص میکروسکوپ الکترونی قرار داده

-

فروشویی میکروبی در حضور مقادیر  36 ،8و  38گرم بر
لیتر فروسولفات هفت آبه (،)FeSO7.4H6O

شده و از آنها عکسبرداري شد [.]61
براي به دست آوردن منحنی رشد باکتري ،به  76میلیلیتر از

-

محیط کشت تازه ،مقدار  8میلیلیتر از مایهي کشت زندهي 5

فروشویی میکروبی در حضور کانسنگ پیریت به میزان ،6
 38 ،36 ،8و  66کیلوگرم بر تن.

روزهي باکتري تلقیح و در زمانهاي معین کدورتسنجی انجام

تمام این آزمایشها در شرایط بهینهي پیش از این تعیین شده

شد.

(محدودهي ابعادي  -48+21براي نمونه ،چگالی پالپ
( ،6/8%)W/Vسرعت همزنی  356دور بر دقیقه ،دماي  16درجهي

 2.8.2آزمایشهای فروشویی میکروبی

سانتیگراد) انجام شد.

آزمایشهاي فروشویی میکروبی در ارلن مایرهاي  686میلیلیتري

حاوي  76میلیلیتر محیط کشت تازه انجام شدند .پس از

 5.8.2تجزیهی شیمیایی

افزودن نمونهي سنگ معدن با چگالی پالپ معین 7 ،میلیلیتر

محلول فروشویی در پایان هر آزمایش براي تعیین عیار اورانیم

مایهي تلقیح به غلظت از مرتبهي  362سلول بر میلیلیتر (36

مورد تجزیهي عنصري قرار گرفته ،بازیابی اورانیم از رابطهي زیر

درصد حجمی -حجمی) افزوده شد .آزمایشها در دستگاه

محاسبه شد

گرمکننده -تکاننده ،در سرعت همزنی  366دور بر دقیقه ،دماي
 16درجهي سانتیگراد و  pHاولیهي  6/8انجام شدند .در

()6

Recovery%=[(C6V6(/)W3C3(]×366

فواصل زمانی معین  pHمحیط و مقدار اورانیم حل شده
که در آن ( W3)gوزن نمونهي کانسنگ C3)%( ،درصد اورانیم

اندازهگیري شد.

در آن V3)L( ،حجم محلول فروشویی ،و ( C3)g L-3غلظت

بررسی پارامترهاي مؤثر بر عملیات فروشویی میکروبی

اورانیم در آن است.

اورانیم و تعیین مقدار بهینهي آنها با تغییر تنها یک پارامتر در هر
زمان( )6انجام شد.

 .3یافتهها و تحلیل نتایج
 3.8.2آزمایشهای فروشویی شیمیایی

 1.3سنگشناسی و کانیشناسی

آزمایشهاي فروشویی شیمیایی در شرایط مشابه با شرایط

کانیشناسی نمونهي نماینده نشان داد که کانیهاي اصلی آن

فروشویی میکروبی و در محیط سولفوریک اسید با pHهاي ،3

آلبیت ،کوارتز ،کلسیت ،ترمولیت ،اکتینولیت ،منیتیت و ایلمنیت

 3/8و  ،6در محدودهي دانهبندي  ،-48+21چگالی پالپ

هستند .وجود آهن یکی از ضروریات عملیات فروشویی

( ،6/8%)W/Vدر شرایط همزنی با سرعت  356دور بر دقیقه ،و

میکروبی است [ ]67ولی آهن موجود در این کانسنگ به صورت

دماي  16درجهي سانتیگراد انجام شدند.

منیتیت است که این شکل از آهن تأثیر مثبتی بر فعل و انفعالهاي
میکروبی ندارد بلکه برعکس میتواند موجب بروز مشکالتی در
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مرحلهي انحالل و به ویژه در مرحلهي جداسازي شود .وجود
کلسیت در این کانسنگ میتواند در عملیات فروشویی معمولی
و میکروبی موجب بروز مشکالتی چون مصرف زیاد اسید،
افزایش  pHو گرانروي پالپ شود .کانیهاي فرعی شناسایی
شده در این کانسنگ ،اسفن ،زیرکن ،دیویدیت ،آالنیت ،روتیل،
ایلمنو روتیل ،پیریت و کالکوپیریت هستند .مقدار کانیهاي
پیریت و کالکوپیریت موجود در این کانسنگ ناچیز است.
شکل  .1ریزنگار الکترونی باکتري اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان.

تجزیهي عنصري نشان داد که سنگ معدن آنومالی  8ساغند
به طور متوسط داراي  686گرم بر تن اورانیم و  361گرم بر تن

(تعداد سلول بر میلیلیتر) ×108

توریم ،و خاکیهاي نادر است (جدول  .)3با توجه به سیلیکاته
بودن کانسنگ و وجود کانیهاي ایلمنیت ،روتیل ،زیرکن،
اسفن ،باستنازیت و مونازیت ،این کانسنگ مقاومت زیادي در
برابر فروشویی از خود بروز میدهد که موجب قرار گرفتن این
کانسنگ در ردهي کانسنگهاي سرسخت میشود.
 2.3مشخصات و منحنی رشد باکتری

زمان (ساعت)

ریزنگار الکترونی باکتري اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان در

شکل  .2منحنی رشد باکتري اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان.

شکل  3نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود این
باکتري به شکل کپسولی به طول تقریبی  3/6و عرض 6/1

درصد اکسایش آهن فرو

میکرون است.
منحنی رشد باکتري اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان در
محیط مایع  9kاندازهگیري و در شکل  6نشان داده شده است.
آهنگ رشد آن همچنین به طور غیرمستقیم و از طریق اندازهگیري

آهنگ اکسایش یون فرو به یون فریک کنترل شده است [،67 ،3
 .]62 ،68فعالیت اکسایشی آهن فروي این باکتري در شکل 1
آورده شده است که همان نظم منحنی رشد باکتري را دنبال

زمان (ساعت)

میکند .با توجه به این نمودارها ،فاز نمایی یا لگاریتمی رشد این

شکل  .3درصد اکسایش آهن فرو به صورت تابعی از زمان در محیط کشت

باکتري در محدودهي زمانی  67تا  75ساعت پس از تلقیح است.

باکتري اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان (دما  16درجهي سانتیگراد ،سرعت

آهنگ اکسایش آهن در حضور باکتري بسیار باال بود و ظرف 6

همزنی  366دور بر دقیقه pH ،اولیه  6/8و درصد حجمی -حجمی تلقیح .)36

روز همهي آهن فرو به آهن فریک اکسیده شد.

جدول  .1ترکیب شیمیایی نمونهي نمایندهي کانسنگ آنومالی  8ساغند
ترکیب

Cr6O1

P6O8

TiO6

MnO

Na6O

MgO

K6O

CaO

Fe6O1

Al6O1

SiO6

عیار ()%

6/663

6/67

6/66

6/77

7/67

9/73

6/34

36/13

5/37

4/7

88/61

عنصر

S

W

V

Rb

Ni

Hf

Ga

Cu

Cl

Co

Ba

عیار )(ppm

8

335

372

32

76

36

37

66

661

79

763

عنصر

Pb

Sr

Zr

Nb

Nd

As

Y

Ce

La

Th

U

عیار )(ppm

89

361

347

98

695

38

3767

3671

972

361

686

83

بازیابی میکروبی اورانیم از کانسار عیار پایین آنومالی  8ساغند

 3.3تأثیر پارامترهای مؤثر بر فروشویی زیستی اورانیم
 1.3.3تأثیر دانهبندی
درصد بازیابی اورانیم

براي بررسی تأثیر دانهبندي ،آزمایشهاي فروشویی میکروبی در
شرایط دمایی ثابت  16درجهي سانتیگراد ،سرعت همزنی 366
دور بر دقیقه و  pHاولیهي  6/5بر روي پنج محدودهي ابعادي از
نمونهها انجام شد .شکل  7تأثیر اندازهي ذرات بر میزان بازیابی
میکروبی اورانیم را در زمانهاي مختلف پس از تلقیح نشان میدهد.

تغییر بازیابی با اندازهي ذرات در زمان  765ساعت پس از تلقیح
در نمودار درونی شکل  7نشان داده شده است .همانطور که در
نمودار درونی مشاهده میشود با کاهش اندازهي ذرات ،میزان

زمان (ساعت)

بازیابی اورانیم ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش مییابد .کاهش

شکل  .8تغییرات بازیابی اورانیم با اندازهي ذرات (نمودار داخلی :تغییرات

بازیابی با کاهش اندازهي ذرات از  356تا  96میکرون به علت

بازیابی با اندازهي ذرات براي زمان  765ساعت)؛ (دما  16درجهي سانتیگراد،
سرعت همزنی  366دور بردقیقه pH ،اولیهي  6/5و چگالی پالپ ).)8%(W/V

افزایش میزان آزادسازي ذرات و باطلههاي موجود در سنـگ
معدن است .با افزایش خردایش در گسترهي دانهبندي از  96تا 21
میکرون میزان بازیابی اورانیم افزایش مییابد که این ناشی از
افزایش سطح تماس کانیهاي حاوي اورانیم و در نتیجه افزایش
نرخ انحالل آنها است .با توجه به انرژي الزم براي خردایش و نیز
مشکلتر شدن عملیات بعد فروشویی براي سنگ با ذرات ریزتر و با

pH

توجه به این که کانیها به درجهي آزادي مناسب براي انجام فرایند
فروشویی رسیده و با افزایش خردایش درجهي آزادي کانیها تغییر
محسوسی نخواهد کرد ،براي ادامهي عملیات فروشویی میکروبی،
از دانهبندي  21تا  48میکرون براي ذرات استفاده شد.

اثر اندازهي ذرات بر روي  pHمحلول در شکل  8نشان داده
شده است .آنچه که در خصوص تفاوت اندازهي ذرات میتوان

زمان (ساعت)

گفت این است که بسته به ماهیت کانیهایی که با خردایش

شکل  .5اثر اندازهي ذرات بر  pHمحیط فروشویی (دما  16درجهي سانتیگراد،

بیشتر امکان انحالل آنها باال میرود ،کاهش اندازه میتواند

سرعت همزنی  366دور بردقیقه pH ،اولیهي  6/5و چگالی پالپ ).8%(W/V

اسیدزا (در خصوص کانیهاي سولفیدي) یا مصرفکنندهي اسید
بنابراین  pHدر این محدوده مورد آزمایش قرار گرفت

باشد .در این آزمایشها عمده تولید اسید در  75ساعت اول

(شکل  )2و تفاوت واضحی بین آزمایشهایی که در آنها pH

آزمایش بوده است.

تنظیم شده بود و آزمایشهایی که در آنها  pHاجازه یافته بود
 2.3.3اثر pH

آزادانه ظاهر شود ،مشاهده شد .در حالت نخست ،منحنی انحالل

باکتريهایی که در فرایندهاي فروشویی میکروبی شرکت میکنند

اورانیم با رفتار شیمیایی نوعی مرتبط و از اینرو سریع بود ،در

در محیط با pHاي که از  3تا  1تغییر مییابد ،رشد میکنند [.]64

حالی که در حالت آخر مطابق با فرایند زیستشناختی در حال

اما هر کدام داراي  pHبهینهي مربوط به خود است که در آن

انجام یک تکامل نه چندان واضح وجود داشت.

فعالیت میکروبی بیشینه است و از اینرو مقدار مناسب در این بازه

همانطور که در شکل  2میتواند مشاهده شود ،بهترین نتایج

باید تعیین شود و نباید فراموش شود که  pHاز نقطهنظر واکنشهاي

بازیابی اورانیم همراه با مصرف همزمان کم اسید (نتایج نشان

شیمیایی نیز مهم است.

داده نشدهاند) در  pH=6/8مشاهده شدهاند.
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درصد بازیابی اورانیم

درصد بازیابی اورانیم

)PD=10%(W/V

)PD=5%(W/V

)PD=2.5%(W/V

زمان (ساعت)
زمان (ساعت)

شکل  .7اثر چگالی پالپ ) (PDبر بازیابی اورانیم (دما  16درجهي سانتیگراد،

شکل  .8اثر  pHبر بازیابی میکروبی اورانیم (دما  16درجهي سانتیگراد،

سرعت همزنی  366دور بردقیقه ،دانهبندي .)-48+21

سرعت همزنی  366دور بردقیقه ،دانهبندي  -48+21و چگالی پالپ
).)8%(W/V
 3.3.3اثر چگالی پالپ

درصد بازیابی اورانیم

براي بررسی تأثیر چگالی پالپ ،آزمایشهاي فروشویی میکروبی
با مقادیر  6 ،3و  7گرم از نمونههاي با دانهبندي  -48+21در 76
میلیلیتر از محیط کشت تلقیح شدهي (( 36%)V/Vمتناظر با
چگالیهاي پالپ به ترتیب  8 ،6/8و ( ،)36%)W/Vدر شرایط
ثابت دمایی  16درجهي سانتیگراد و سرعت همزنی  366دور بر
دقیقه انجام شدند .نتایج حاصل در شکل  4آورده شده است.
نتایج حاکی از کاهش میزان انحالل اورانیم با افزایش چگالی

زمان (ساعت)

پالپ است .این کاهش با تماس ضعیف کانه با محلول انحالل

شکل  .4اثر سرعت همزنی ) (rpmبر بازیابی اورانیم (دما  16درجهي

تفسیر میشود .حداکثر میزان انحالل اورانیم در چگالی پالپ

سانتیگراد ،دانهبندي  pH ،-48+21اولیه برابر  6/5و چگالی پالپ ).)6/8%(W/V

( 6/8%)W/Vمشاهده شد.
 8.3.3اثر سرعت همزنی

 5.3.3اثر مقدار یون فرو

یکی از پارامترهاي تأثیرگذار بر فروشویی میکروبی سرعت

براي بررسی اثر مقدار یون فروي حل شده بر میزان انحالل

همزنی است .با کاهش سرعت همزنی میزان هوادهی به محیط

اورانیم ،مقادیر  36 ،8و  38گرم بر لیتر فرو سولفات هفت آبه

کشت کاهش یافته و تأمین هواي موردنیاز فعل و انفعال میکروبی

همراه با  6گرم نمونهي سنگ معدن به ابعاد  -48+21به سه ارلن

دچار مشکل میشود .از سوي دیگر سرعت همزنی باال موجب

حاوي  56میلیلیتر از محیط کشت تلقیح شدهي (36%)V/V

آشفتگی بیش از حد محیط کشت و در نتیجه کاهش بازده فرایند

منتقل و با سرعت همزنی  366دور بر دقیقه در دماي  16درجهي

انحالل میشود .تأثیر سرعت همزنی بر میزان انحالل اورانیم در

سانتیگراد مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج (شکل  )9نشان داد
6+

سرعتهاي  386 ،366و  356دور بر دقیقه مورد بررسی قرار

که بهبودي حاصل از به کارگیري  Feناچیز است چرا که

گرفت .نتایج در شکل  5داده شدهاند .نتایج حاکی از افزایش کم

فرایند تنها در مدت  86ساعت اولیه تسریع شده است .توضیح این
رفتار میتواند این باشد که  Fe6+در آغاز با تولید  Fe1+و کاهش

میزان انحالل اورانیم با افزایش سرعت همزنی است .با وجود
این ،سرعت همزنی  356دور بر دقیقه به عنوان سرعت همزنی

 ،pHبه رشد باکتري کمک کرده است ،تحت این شرایط با

بهینه انتخاب شد.

سینتیـک تجزیهي کانی نیز همراهی شده است .با این وجـود ،این
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اورانیم مورد مطالعه چنین است .لذا ،براي انجام این کار ،مقداري
درصد بازیابی اورانیم

کانسنگ حاوي پیریت از مرکز تحقیقات پیشرفتهي فرآوري
کرج تهیه و با استفاده از آسیاي دیسکی تا ابعاد  21میکرون آسیا
شد .نتایج تجزیهي عنصري آن با استفاده از فلوئورسانی پرتو
ایکس ( )XRFدر جدول  6آورده شده است.
مقادیر  38 ،36 ،8و  66کیلوگرم بر تن از کانسنگ پیریت
آسیا شده ،در اتوکالو به نمونهي کانسنگ اورانیم و محیط کشت
بدون فروسولفات در شرایط بهینهي حاصل از آزمایشهاي

زمان (ساعت)

پیشین (دما  16درجهي سانتیگراد ،سرعت همزنی  356دور بر

شکل  .9اثر مقدار یون فرو بر بازیابی اورانیم (دما  16درجهي سانتیگراد،

دقیقه pH ،اولیهي برابر با  6/5و چگالی پالپ ()6/8%)W/V

سرعت همزنی  356دور بر دقیقه pH ،اولیه  6/5و چگالی پالپ ).)6/8%(W/V

افزوده شده و در درون دستگاه گرمکننده -تکاننده قرارگرفت.
همانطور که در شکل  36مشاهده میشود ،اثراتی شبیه به اثرات

فعالیت باکتریایی مقادیر زیادي یون فریک تولید میکند که

6+

بخشی از آن به صورت جاروسیت( )1رسوب میکند [ ،]69 ،65به

افزایش  Feیک بار دیگر مشاهده شد .با انحالل اورانیم در

طوري که غلظت آهن کل در محلول کاهش مییابد .این رسوب

آغاز همراهی شده است ،هرچند این همراهی در مورد پیریت

با کندهاي کردن ذرات کانی مانع از تماس آنها با محلول

کمتر از آهن است .با این وجود ،برخالف آزمایشهاي قبلی،

فروشویی میشود ،و در انحالل اورانیم وقفه ایجاد میکند.

انحالل اورانیم در بعد از  86ساعت اول ادامه یافته است ،این بدان
6+

مطالعات مشابه [ ]2تأیید نمودهاند که تنها مقادیر کمی از یون

معنی است که ریزجانداران با جايگزین نمودن مقدار  Feدر

فریک براي بیشینه نمودن انحالل اورانیم موردنیاز است.

محلول ،و از اینرو با جلوگیري از مسدود شدن سطوح خارجی
پیریت ،بر روي آن عمل نمودهاند .مالحظه میشود که بازیابی

 8.3.3اثر افزودن پیریت

اورانیم با افزایش  36کیلوگرم بر تن از کانسنگ پیریت بهبود

حضور پیریت در فرایند فروشویی میکروبی براي فراهم نمودن

یافته و به  83درصد رسیده است.

یک محیط به اندازهي کافی اسیدي و اکسنده براي انحالل
اورانیم ضروري است [ .]16بیشتر اورانیم به شکل پیچبالند بوده
درصد بازیابی اورانیم

و از اینرو مقدار نظري پیریت موردنیاز براي انحالل اورانیم بر
طبق معادلهي زیر دو برابر درصد (مولی)  UO6موجود است
(7FeS6+6UO6+38O1+6H6O→6UO6SO7+6H6SO7+7FeSO7 )1

این واقعیت که در حقیقت پیریت بیشتري موردنیاز است
ناشی از مصرف اسید و اکسنده به وسیلهي مواد معدنی سنگ

زمان (ساعت)

است .بنابراین ،الزم است امکان بهبود فروشویی میکروبی اورانیم

شکل  .10اثر افزودن پیریت به محیط کشت بر بازیابی اورانیم (دما  16درجهي

از طریق افزودن پیریت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد ،اگر

سانتیگراد ،سرعت همزنی  356دور بر دقیقه pH ،اولیه برابر  6/5و چگالی

کـانسنـگ داراي کمبـود ایـن سولفید باشد که در مورد کانسنگ

پالپ ).)6/8%(W/V

جدول  .2ترکیب کانسنگ پیریت افزوده شده
ترکیب
مقدار ()%

Br
6/61

Cu6O

K6 O

Na6O

6/678

6/3

1/1

MgO
3/6

87

Cr6O1

Al6O1

6/6

3/1

CaO
6/7

SiO6

Fe6O1

SO1

1/4

62/4

21/3
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شکل  33نشان میدهد که با افزایش مقدار پیریتpH ،

محیط به میزان زیادي کاهش مییابد و در pHهاي خیلی پایین
واکنش تشکیل گوگرد عنصري غالب شده و از میزان انحالل
pH

اورانیم کاسته میشود [.]13
 8.3فروشویی شیمیایی

حداکثر بازیابی اورانیم براي فروشویی شیمیایی ،در محیط
سولفوریک اسید با  pH=3و در محیط کشت بدون تلقیح ،به
ترتیب ،برابر  5/8و  1درصد به دست آمد (شکل  .)36همچنین

زمان (ساعت)

مشاهده میشود که افزایش  pHمحیط سولفوریک اسید براي

شکل  .11اثر افزودن پیریت بر  pHمحیط فروشویی (دما  16درجهي سانتیگراد،

فروشویی شیمیایی به مقادیر  3/8و  6بازیابی اورانیم را به دلیل

سرعت همزنی  356دور بر دقیقه pH ،اولیه برابر  6/5و چگالی پالپ
).)6/8%(W/V

کاهش قدرت اسیدي محیط کاهش میدهد.
همانسان که در شکل  31دیده میشود ،تغییرات زمانی pH

محیط در مدت  765ساعت بسیار ناچیز است.
درصد بازیابی اورانیم

 5.3مقایسهی فروشویی میکروبی با فروشویی شیمیایی
 1.5.3تغییرات بازیابی اورانیم

نتایج رشته آزمایشهاي طراحی و اجرا شده براي مقایسهي
شیوههاي مختلف فروشویی کانسنگ اورانیم آنومالی  8ساغند
(شکل  )37حاکی از آن است که بیشترین میزان بازیابی اورانیم
( 26درصد) براي رشته آزمایشهاي ( 1فروشویی میکروبی در
حضور فروسولفات) حاصل شده است .رشته آزمایشهاي 7

زمان (ساعت)

(فروشویی میکروبی در حضور پیریت) میزان بازیابی اورانیم را

شکل  .12اثر محیط فروشویی و  pHبر بازیابی اورانیم؛  :pH=3 ،6 ،1محیط

 83درصد به دست داد.

سولفوریک اسید :M-TF ،محیط کشت استریل بدون تلقیح (محدودهي

مقایسهي رشته آزمایشهاي  1و  7حاکی از آن است که

ابعادي  ،-48+21چگالی پالپ ) ،6/8%(W/Vسرعت همزنی  356دور بر

شیب انحالل اورانیم در مورد فروسولفات زیاد بوده و در مدت

دقیقه ،دما  16درجهي سانتیگراد).

زمان  96ساعت به حدود  26درصد میرسد و در ادامه تغییر
محسوسی نمیکند .این در حالی است که در رشته آزمایشهاي
 7روند انحالل اورانیم با شیب کم در مدت زمان  166ساعت به
 83درصد رسیده است .این تفاوت در شیب انحالل میتواند به
pH

دلیـل فوراً قابل دسترسی بودن  Fe6+حل شده نسبت به پیریت به

آرامی حلشونده باشد .از این نظر پیریت میتواند براي نگه
داشتن تعدادي سلول آهن -اکسنده براي یک مدت طوالنی
مورد استفاده قرار گیرد [.]34
حداکثر میزان بازیابی اورانیم در رشته آزمایشهاي ( 3محیط

زمان (ساعت)

سولفوریک اسید با  )pH=3و رشته آزمایشهاي ( 6محیط

شکل  .13تغییرات  pHمحیط فروشویی با زمان؛  :pH=3 ،6 ،1محیط

کشت بدون تلقیح) ،به ترتیب 5/2 ،و  6/4درصد به دست آمد .از

سولفوریک اسید :M-TF ،محیط کشت استریل بدون تلقیح (محدودهي

مقایسهي رشته آزمایشهاي  3و  6با رشته آزمایشهاي  1و 7

ابعادي  ،-48+21چگالی پالپ ) ،6/8%(W/Vسرعت همزنی  356دور بر

میتوان به نقش اساسی باکتري و منبع آهن فرو پی برد.

دقیقه ،دما  16درجهي سانتیگراد).
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درصد بازیابی اورانیم

)Eh (mV

زمان (ساعت)

زمان (ساعت)

شکل  .18رابطهي بین بازیابی اورانیم و شیوهي فروشویی ( :Set3فروشویی

شکل  .15رابطهي بین پتانسیل محیط فروشویی و شیوهي فروشویی (:M-TF

شیمیایی در محیط سولفوریک اسید :Set6 ،فروشویی شیمیایی در محیط

فروشویی شیمیایی در محیط کشت بدون تلقیح :pH=3 ،فروشویی شیمیایی در

کشت بدون تلقیح :Set1 ،فروشویی میکروبی با افزودن فرو سولفات به محیط،

محیط سولفوریک اسید :Fe(III) ،فروشویی میکروبی در حضور فروسولفات،

 :Set7فروشویی میکروبی با افزودن پیریت به محیط).

 :FeS6فروشویی میکروبی در حضور پیریت).

 2.5.3تغییرات پتانسیل اکسایش و کاهش

 .8نتیجهگیری

تغییرات پتانسیل محیط واکنش شیوههاي مختلف فروشویی

مطالعهي تأثیر دانهبندي ذرات بر فروشویی میکروبی نشان داد که

کانسنگ آنومالی  8ساغند ،در شکل  38نمایش داده شده است.

افزایش میزان خردایش کانی حاوي اورانیم موجب افزایش میزان

همانطور که مشاهده میشود در فروشویی شیمیایی در محیط

انحالل اورانیم میشود pH .محیط کشت تحت تأثیر فعالیت

سولفوریک اسید و محیط کشت بدون تلقیح ،پتانسیل بین  766تا

باکتري بوده و باکتري قادر است  pHمحیط را با فعل و انفعالت

 866میلیولت از یک روند افزایشی کند برخوردار بوده و سپس

الکتروشیمیایی و آنزیمهاي تولیدي (به عنوان کاتالیزگر) بکاهد.

بدون تغییر باقی میماند .اما در فروشویی میکروبی در حضور فرو

تغییرات  pHاولیه در بازهي  3/8تا  1تأثیر قابلتوجهی بر میزان

سولفات ،پتانسیل محیط در  366ساعت ابتدایی با یک شیب تند

انحالل اورانیم نداشت.

به حدود  286میلیولت رسیده و باکتري در ادامه این پتانسیل را

از آن جا که محتواي پیریت کانسنگ مورد مطالعه اندك بود

در طی زمان  765ساعت بین  266تا  286میلیولت ثابت نگه

تصمیم به افزودن پیریت به جاي فروسولفات گرفته شد .افزودن

میدارد .در آزمایشی که در آن به جاي فروسولفات ،پیریت به

پیریت به محیط کشت تا مقدار  36گرم بر لیتر نتایج مثبتی به

محیط افزوده شده است ،پتانسیل با شیبی کوچکتر از مورد فرو

دنبال داشت .مقایسهي آزمایشها در وضعیت افزودن

سولفات در  386ساعت اول به حدود  276میلیولت رسیده و

فروسولفات با وضعیت پیریت حاکی از کاهش شیب و در نتیجه

باکتري در ادامه این پتانسیل را در مدت  765ساعت بین  266تا

آهنگ انحالل اورانیم در وضعیت پیریت بود.

 286میلیولت ثابت نگه میدارد .به همین دلیل نرخ انحالل

مقایسهي نتایج آزمایشهاي فروشویی شیمیایی با فروشویی

اورانیم در آزمایشهاي میکروبی در حضور فروسولفات و

میکروبی در شرایط یکسان حاکی از باال بودن پتانسیل محیط در

پیریت ،همانطور که در شکل  38نشان داده شده است ،به دلیل

حالت میکروبی به دلیل خصوصیت ذاتی ریزجاندار مورد

فعالیت باکتري ،نسبت به حالت فروشویی شیمیایی بیشتر است

استفاده در تبدیل یون فرو به یون فریک و به دنبال آن افزایش

[.]69

میزان انحالل اورانیم از حدود  5/8درصد در فروشویی شیمیایی
به  26درصد در فروشویی میکروبی همراه با افزودن فرو سولفات
و  83درصد در فروشویی میکروبی همراه با افزودن پیریت
است.
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:پینوشتها
3. Caro’s Acid

1. Jarosite: KFe1(SO7(6(OH)2

6. One Parameter at a Time
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