J. of Nuclear Sci. and Tech.

مجله علوم و فنون هستهاي

No. 60-1, pp. 22-30, 2012

1091 ،22-06  صفحات،06-1 شماره

بررسی تأثیر سرعت هوادهی بر فروشویی میکروبی اورانیم در زیست رآکتور هواگرد داخلی
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 ساغند به وسیلهي باکتري اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان در زیست2 فروشویی میکروبی اورانیم از سنگ معدن اورانیم آنومالی

:چکیده

 آزمایشها در چهار سرعت هوادهی.رآکتور هواگرد داخلی با هدف بررسی تأثیر سرعت هوادهی بر آن و یافتن مقدار بهینهي آن صورت گرفت
 نتایج نشان داد که باالترین درصد بازیابی اورانیم.مختلف براي به دست آوردن بهترین نتیجهي بازیابی در کمترین زمان ممکن انجام گرفته است
 همچنین بهترین بازه براي مطالعهي هوادهی در زیسترآکتور هواگرد. رسید99%  روز به باالي11  بود که در مدت6/616 m/s در سرعت ظاهري
. بود6/619 m/s  بود که همان سرعت بحرانی تعلیق ذرات اورانیم و باالترین مقدار آن6/6609 m/s ، پایینترین مقدار این بازه.داخلی تعیین گردید
. تنش وارد بر باکتري زمان فرایند استخراج را افزایش میدهد6/619 m/s در سرعتهاي باالتر از

 ساغند، سرعت هوادهی، رآکتورهای زیستی، تیوباسیلوس فرواکسیدان، سنگ های معدن اورانیم، فروشویی زیستی:کلیدواژهها
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Abstract: Uranium is leached from the uranium ore of the second anomaly of Saghand by the
Acidithiobacillus ferrooxidans bacteria in an internal airlift bio-reactor. This study has been made to find
the effect of aeration rate as well as its optimal value. The experiments have been carried out at 4
aeration rates to find the best recovery results in the least possible time duration. The results showed that
the most percentage of the uranium recovery is in the superficial gas velocity of 0.010 m/s. The recovery
at this aeration rate has an efficiency of more than 95% in 11 days. Also, the best range for aeration study
in the airlift bio-reactor is calculated with a minimum value of 0.0065 m/s which is the critical value of
the uranium particle suspension as well as the maximum value of 0.015 m/s. The stress on the bacteria
increases the recovery time process in velocities of more than 0.015 m/s.
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فرواکسیدان رشد مطلوب باکتريها در  pHکمتر از  0و همچنین

 .1مقدمه
تالشهاي زیادي براي بازیابی عملی فلزات از سنگهاي معدن

دماي زیر  46درجه گزارش شده است ] 8و  .[9در فرایند

انجام شده است .به نظر میرسد که بیوهیدرومتالورژي یکی از

فروشویی میکروبی سولفیدهاي فلزي اگرچه پذیرندهي نهایی

روشهاي عملی براي بازیابی فلزات از این نوع سنگها باشد

الکترون ترکیب اکسیژن مولکولی است ولی یونهاي آهن فرو

] .[1این روش از زیست توده براي بازیابی فلزات استفاده میکند

عامل اکسایش سولفیدهاي فلزي هستند .اکسایش سولفید فلزي به

و با موفقیتهایی هم همراه بوده است .در فرایند فروشویی زیستی

خودي خود فرایندي شیمیایی است که در آن یونهاي آهن

هم واکنشهاي شیمیایی و هم واکنشهاي زیستی دخالت دارند

فریک به یونهاي آهن فرو کاهیده میشوند و بخش گوگردي

] .[2در روشهاي متعارف ،اورانیم با استفاده از اسیدهاي قوي

سولفید فلزي به سولفات و ترکیبات گوگردي حد واسط مختلفی

بازیابی میشود .این روشها اغلب با مشکالت زیست محیطی

مانند گوگرد عنصري ،پلی سولفید ،تیو سولفات و پلی تیونات

همراه بوده و همچنین مقدار زیادي انرژي مصرف میکنند ].[0

اکسید میشود .باکتريها و آرکیهاي هوازي و اسیددوست

در مقایسه با فروشویی شیمیایی ،فروشویی میکروبی که در آن

اکسندهي آهن فرو طی واکنش زیر آهن فریک مورد نیاز براي

میکروارگانیسمها به عنوان کاتالیزگر عمل میکنند مقرون به

فروشویی میکروبی را تأمین میکنند

صرفه میباشد .فروشویی میکروبی مبتنی است بر تبدیل یک
ترکیب فلزي نامحلول به یک شکل محلول در آب .بر این

()2

4Fe2  O2  4H   4Fe3  2H 2O

اساس ،فروشویی میکروبی سولفیدهاي فلزي را میتوان به
صورت اکسایش این سولفیدها به یونهاي فلزي و سولفات به

باکتريها یا آرکیهاي هوازي و اسیددوست اکسندهي

وسیلهي باکتريهاي اکسندهي آهن فرو و یا ترکیبات گوگردي

ترکیبات گوگردي ،ترکیبات گوگردي حد واسط را به سولفات

تعریف کرد ] .[4یکی از میکرو ارگانیسمهایی که به طور

و پروتونها (سولفوریک اسید) اکسید میکنند ] 16و .[11

گسترده در فرایند فروشویی میکروبی مورد استفاده قرار میگیرد

مطالعات زیادي در زمینهي فروشویی میکروبی براي بازیابی

میباشد ] 9و  [0و بیشتر

فلزاتی نظیر مس ،طال و غیره به وسیلهي میکرو ارگانیسمهاي از

مطالعات فروشویی سنگ معدن اورانیم به وسیلهي این باکتري

قبیل اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان ،اسیدي تیوباسیلوس

()1

اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان

()0

()2

انجام شده است ] .[7اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان یک

تیواکسیدان  ،لپتوسپیریلیم فرواکسیدان و همچنین باکتريهاي

باکتري اسید دوست میباشد و تمام میکرو ارگانیسمهاي اسید

گرمادوست شامل سولفوباسیلوس ترموسولفید اکسیدان(،)4

دوست اکسندهي سولفید فلزي ،میتوانند آهن فرو و ترکیبات

()0

اسیدي تیوباسیلوس کالدئوس( ،)9سولفوباسیلوس اسیدوفیلوس
( )7

انجام شده است ] 12و  .[10رآکتور

گوگردي را اکسید کنند .سازوکار استخراج اورانیم با بهرهگیري

و اسید یانوس بریولی

از اکسایش غیرمستقیم میکروبی چنین است ][4

ستونی مورد استفاده براي بازیابی اورانیم از سنگ معدن کم عیار
در کشور اسپانیا ،در  pH=1/7به  06%بازیابی رسیده است ].[14

UO2  2Fe3  SO 24  UO2SO 4  2Fe2
()1

بیشتر مطالعات فروشویی میکروبی در فالسکهاي لرزان یا
تانکهاي همزندار انجام شده است .این رآکتورها معایبی

) ( U 4  2Fe3  U 6  2Fe2

همچون مصرف باالي انرژي ،اشغال فضاي زیاد و اختالط کمی
اورانیم به صورت  U4+در محیطهاي آبی حل نمیشود .در

دارند ] .[19رآکتورهاي هواگرد در مقایسه با تانکهاي

یک محیط اسیدي یون  ،Fe0+اورانیم  U4+را به  U0+اکسید

همزندار داراي ساختاري ساده ،ظرفیت انتقال باالي گرما ،نرخ

میکند تا به راحتی حل شود .اکسایش  U4+و کاهش  Fe0+به

انتقال مناسب جرم ،شرایط اختالط خوب با انرژي کم ،عملکرد

 Fe2+در مرحلهي اول صورت میگیرد و اکسایش متعاقب Fe2+

دوگانهي فاز گاز به عنوان هوادهی و اختالط میباشند ] .[10بنابر

به  Fe0+به وسیلهي باکتري سبب میشود  U4+به طور پیوسته به

گزارشهاي ارایه شده ،تنش ناچیز ،اختالط مناسب ،ایجاد شرایط

 U0+اکسید شود ] .[4در فرایندهاي فروشویی میکروبی با

آسان براي فرایندهاي پایین دستی به خصوص جداسازي فازها و

باکتريهاي اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان و لپتوسپیریلیم

انتقال مؤثر اکسیژن با صرف هزینهي ثابت و جاري پایین از جمله
20
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جدول  .1تجزیهي عنصري سنگ معدن اورانیم ساغند

مزایاي استفاده از زیسترآکتورهاي هواگرد در مقایسه با
زیست -رآکتورهاي متعارف مانند زیست -رآکتورهاي همزندار

مقدار (درصد)

ترکیب /عنصر

میباشد .عمل هوادهی در عملیات فروشویی میکروبی به سه

24/80

SiO2

1/49

Al2O0

49/07

Fe2O0

افزودن محیط کشت و یا تغییر و تنظیم غلظت مادهي اصلی

1/60

CaO

6/18

Na2O

محدودکننده ،دما و  pHمحیط)؛  )2فراهم نمودن اکسیژن مورد

19/60

MgO

نیاز باکتري (باکتري عالوه بر جذب اکسیژن از محیط ،بیشتر

6/04

K2O

اکسیژن مورد نیاز خود را از هواي ورودي به رآکتور تأمین

6/68

TiO2

میکند)  )0فراهم نمودن کربن دي اکسید کربن ] 17و  .[18در

6/62

MnO

6/20

P2O9

6/6061

Cl

فرواکسیدان ،در زیسترآکتور هواگرد بررسی شد .آزمایشها

6/7927

S

6/6198

Co

همراه با باکتري و بدون آن انجام شد.

6/6097

Ni

6/0947

V

6/609

U

منظور صورت میگیرد )1 :اختالط براي به کمینهسازي زمان
تطبیق میکروارگانیسم با شرایط جدید اعمال شده بر فرایند (مانند

کار حاضر تأثیر نرخ هوادهی بر بازیابی اورانیم در فرایند
فروشویی میکروبی با استفاده از باکتري اسیدي تیوباسیلوس

 .2مواد و روشها
 1.2سنگ معدن

سنگ معدن اورانیم مورد استفاده از آنومالی  2ساغند در ناحیهي

 3.2آزمایشهای فروشویی میکروبی

ایران مرکزي تهیه شد .نتایج تجزیهي عنصري سنگ معدن مورد

آزمایشهاي فروشویی میکروبی در رآکتور هواگرد داخلی انجام

استفاده با استفاده از فلوتورسانی پرتو ایکس ( )XRFدر جدول 1

شده است .این رآکتور از جنس شیشه به ارتفاع کلی ،06cm

نشان داده شده است .اندازهي ذرات سنگ معدن اورانیم در

شامل جداکنندهي گاز -مایع به قطر داخلی  26cmو ارتفاع

آزمایشها حدود  160 μmبوده است (.)d86=160 μm

 ،16cmستون رآکتور به قطر داخلی  19cmو ارتفاع ،46cm
باالبر به ارتفاع  42cmو قطر داخلی  7cmمیباشد (شکل .)1

 2.2میکرواورگانیسم

عمل هوادهی از پایین رآکتور از طریق پخشکنندهي هوا شامل

باکتري اسیدي تیوباسیلوس فرواکسیدان استفاده شده بومی معدن

 10سوراخ به قطر  1mmبه داخل باالبر انجام گرفت .حجم

گچین بندرعباس واقع در جنوب ایران میباشد ] .[19محیط

کاري رآکتور هشت لیتر ،چگالی پالپ در همهي آزمایشها

کشت براي رشد و فعالیت این باکتري شامل  2گرم بر لیتر

( ،9%)w/vدما  29±2˚Cبود .تغییرات  pHبه طور روزانه کنترل

 6/9 ،)NH4(2SO4گرم بر لیتر  6/9 ،Na2HPO4.2H2Oگرم بر

میشد به طوريکه  pHدر مقادیر باالي  2با استفاده از محلول 16

لیتر  6/1 ،MgSO4.7H2Oگرم بر لیتر  6/61 ،KClگرم بر لیتر

نرمال  H2SO4و در مقادیر پایین  2با محلول  16نرمال NaOH

 26 ،Ca(NO0(2.4H2Oگرم بر لیتر  FeSO4.7H2Oمیباشد.

در مقدار  2ثابت نگه داشته شد .غلظت باکتري ،مقدار ،pH

همچنین آزمایشها با تلقیح حجمی -حجمی  16%انجام شدند

مقدار پتانسیل اکسایش -کاهش ( ،)Ehغلظت آهن کل و میزان

].[26

بازیابی اورانیم هر روز مورد اندازهگیري قرار گرفت .به ازاي آب
از دست رفتهي روزانه از رآکتور ،همان مقدار آب مقطر ،و به
ازاي هر نمونهگیري روزانه ،همان مقدار محیط کشت به رآکتور
اضافه میشد.
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اندکی بیشتر باشد .سرعت بحرانی در رآکتور هواگرد با اندازهي

ذرات  196تا  ،296μmقطر ستون  ،19cmارتفاع ستون 49cm
در درصدهاي وزنی مختلف محاسبه و اندازهگیري شد .با توجه
به نزدیکی مشخصات هندسی و اندازهي تقریبی ذرات جامد
رآکتور استفاده شده و پژوهش انجام شده به وسیلهي اس.پی.
مهروترا و آر .شخار ] [22میتوان با تقریب خوبی سرعت بحرانی
تعلیق ذرات براي آزمایشها را از آن به دست آورد ،که حدود
 6/6606m/sبود .براي اطمینان از تعلیق کامل ذرات ،سرعت باید

شکل  .1طرحوارهي سیستم به کار رفته در آزمایشهاي فروشویی میکروبی؛

اندکی بیشتر از سرعت بحرانی باشد ،لذا حداقل سرعت در

 )1کمپرسور )2 ،صافی هوا )0 ،جداکنندهي گاز -مایع )4 ،جریانسنج )9 ،شیر

آزمایشها  6/6609 m/sدر نظر گرفته شد .با توجه به نتایج

کنترل )0 ،پخشکنندهي هوا )7 ،باالبر )8 ،زیست رآکتور .

گزارش شده براي آزمایشهاي فروشویی میکروبی ،در سرعت
 9.2تجزیه

هوادهی  6/6606 m/sحداقل مقدار اکسیژن و دي اکسید کربن

تعداد باکتري در محلول با شمارش مستقیم تعیین شد .در این

براي رشد و تکثیر باکتري وجود دارد ] .[20از این رو با توجه به

روش از یک الم توما به ضخامت  6/1mmو مساحت سطح

دو پارامتر تعلیق ذرات و مقدار اکسیژن مورد نیاز باکتريها،

 6/6629mm2همراه با یک میکروسکوپ با بزرگنمایی ()1666

حداقل سرعت هوادهی در آزمایشها  6/6609 m/sتعیین شد.

استفاده شد ] .[21غلظت اورانیم و غلظت کل آهن در محلول،

تبدیل سرعت ظاهري گاز ) (Ugrبرحسب  m/sبه نرخ هوادهی

پس از عبور از صافی استات سلولز( )8با اندازهي حفرات 6/2μm

( )Qبرحسب  L/hrو برعکس با استفاده از معادلهي

به ترتیب به وسیلهي دستگاه پالسماي جفت شدهي القایی )(ICP

 ،Q = Ar.Ugrانجام میشود که در آن  Arمساحت سطح باالبر

مدل  Perkin-Elmer 2000و طیفسنج جذب اتمی )(AAS

میباشد.

مدل  Perkin-Elmer 5500اندازهگیري شد .مقادیر  pHو Eh
در دماي اتاق به ترتیب به وسیلهي  pHمتر مدل Metrohm 827

 .3یافتهها و بحث

و پتانسیلسنج مدل  WTW Inolab v 20اندازهگیري شد.

 1.3بازیابی اورانیم

در شکل  2تأثیر سرعت هوادهی بر بازیابی اورانیم با و بدون
 1.2تعیین حد پایین سرعت هوادهی

باکتري( ،آزمایشهاي به ترتیب فروشویی زیستی و کنترل) نشان

حداقل سرعت هوادهی براي فروشویی میکروبی باید یکی از دو

داده شده است .همانطور که مشاهده میشود تغییر بازیابی

مقدار الزم براي  )1جلوگیري از تهنشینی ذرات جامد و )2

اورانیم با سرعت هوادهی در آزمایشهاي کنترل چندان

رساندن اکسیژن و کربن دي اکسید باشد .به دلیل الزام هر دو ،هر

محسوس نمیباشد .بیشترین و کمترین میزان بازیابی براي

کدام که بیشتر باشد به عنوان حداقل نرخ هوادهی انتخاب

اورانیم به ترتیب در سرعتهاي هوادهی  6/619و 6/6609 m/s

میشود .براي هر زیسترآکتور هواگرد داخلی با عملکرد سه

میباشد .در حضور باکتري میزان بازیابی اورانیم بسیار باالتر است

فازي چهار سرعت بحرانی تعریف میشود ] .1 :[22سرعت

و باکتري نقش تعیینکنندهاي در افزایش بازیابی اورانیم ایفا

براي شروع تهنشینی ذرات جامد  .2سرعت بحرانی

میکند .این نتایج نشان میدهد ،که در مدت  11روز باالترین

براي تهنشینی کامل  .0سرعت بحرانی براي شروع تعلیق ذرات

بازیابی در سرعت ظاهري  6/616 m/sحاصل میشود .در

 .4سرعت بحرانی براي تعلیق کامل ذرات .سرعت بحرانی براي

جدول  2میزان بازیابی اورانیم با و بدون باکتري داده شده است.

تعلیق کامل ذرات به عواملی چون درصد وزنی ذرات جامد،

براساس اطالعات این جدول ،حضور باکتري باعث افزایش

نسبت قطر باالبر به قطر ستون رآکتور و شکل هندسی رآکتور

بازیابی اورانیم در عملیات فروشویی میکروبی میشود و این

بستگی دارد ] .[22براي تعلیق ذرات اورانیم در زیسترآکتور،

افزایش ،براي سرعت هوادهی  ،6/616 m/sبیشترین است.

سرعت هوادهی در شروع آزمایشها باید از سرعت بحرانی تعلیق

در رآکتـور هـواگـرد ،هـوادهـی عـالوه بر عمل اختالط ،اکسیژن

()9

بحرانی
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 2.3تغییرات pH

به طور کلی این پژوهش در  pHثابت انجام شده است و شکل 0
)Recovery (%

تنها نوسانات آن را در دورههاي زمانی تنظیم  24( pHساعت)
نشان میدهد .شکل  0تغییرات  pHبا زمان را نشان میدهد که در
آغاز به علت مصرف اسید توسط اجزاي مصرفکنندهي اسید در
سنگ و انحالل نمکهاي همراه کانسنگ افزایش یافته و پس از
چند روز  pHبه علت تشکیل رسوب جاروسیت طبق واکنش زیر
کاهش یافته است:

)Time (days

شکل  .2تأثیر سرعت هوادهی بر بازیابی اورانیم از سنگ معدن ―( .آزمایشها

3Fe3  X  2HSO 4  6H 2 O 

در حضور باکتري . . . ،آزمایشهاي بدون باکتري).











) XFe3 (SO 4 ) 2 (OH) 6  8H (X  K , Na , NH 4 , H 3O

()0

جدول  .2تأثیر سرعت ظاهري گاز بر بازیابی اورانیم با و بدون باکتري
U=6/6609 m/s

U=6/6689 m/s

U=6/61 m/s

Ugr =6/619 m/s

70

89

97/2

99/2

16/0

14/0

17/0
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09/4

76/7

79/0

74/2

بازیابی در حضور

یکی از عوامل اصلی تولید رسوب آهن به خصوص

بازیابی در نبود

جاروسیت pH ،است .میزان انحالل اورانیم را میتوان با آهنگ

باکتري ()%

باکتري ()%

اکسایش یون فرو مرتبط دانست به طوري که اکسایش یون فرو

تفاوت بین بود و

به یون فریک مطابق واکنش ( )2باعث ایجاد فریک سولفات در

نبود باکتري

محلول و در نتیجه باعث انحالل اورانیم میشود .مطابق واکنش
مورد نیاز باکتري را نیز تأمین میکند .دو پارامتر در تعیین سرعت

( )2در تبدیل یون فرو به فریک H+ ،مصرف میشود و به همین

هوادهی مناسب نقش اساسی دارند .پارامتر اول فعالیت باکتري

دلیل در روزهاي آغازین فرایند مقدار  pHافزایش مییابد (یکی

است به طوري که در سرعتهاي باالي هوادهی باکتري دچار

از دالیل افزایش  .)pHیکی از عوامل اصلی کاهش  pHرشد
+

تنش شده و نمیتواند به نحو مطلوب به فعالیت خود ادامه دهد و

باکتري و تولید  Hحاصل از واکنش مولد رسوب جاروسیت

در نتیجه بازیابی کاهش مییابد .مطابق شکل  2در سرعت

میباشد .نبود یون فروي اولیه باعث کاهش تولید رسوب

ظاهري  6/619 m/sبراي گاز ،بازیابی اورانیم نسبت به سرعت

جاروسیت و همچنین باعث کاهش رشد باکتريها میشود .این،

ظاهري  6/616 m/sکاهش یافته است .پارامتر دوم تعلیق ذرات

از جمله عوامل تعیینکنندهي تأخیر کاهش  pHمیباشند.

در زیسترآکتور میباشد .در سرعتهاي هوادهی پایینتر عالوه
بر کاهش اختالط ،و اختالل در تأمین اکسیژن مورد نیاز باکتريها،

تعلیق ذرات نیز کمتر میشود ،و این عمل بر بازیابی اورانیم تأثیر
pH

منفی میگذارد .مطابق این شکل پایینترین بازیابی مربوط به
سرعت ظاهري  6/6609 m/sمیباشد .در روزهاي پایانی فرایند
مقدار  U0+در محلول افزایش یافته و اکسایش یون فرو به فریک
کمتر انجام میگیرد .همانطور که در شکل  2دیده میشود،
میزان بازیابی اورانیم در چند روز اول کم است و این به دلیل
فعالیت کم باکتري در چند روز اول میباشد و به همین دلیل در

)Time (days

چند روز اول رشد Eh ،بسیار کم است.

شکل  .3تغییرات زمانی  pHدر سرعتهاي مختلف هوادهی.
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 3.3تغییرات پتانسیل اکسایش -کاهش )(Eh

شکل  9نشان میدهد که غلظت آهن کل در طی زمان

در شکل  4تغییرات پتانسیل اکسایش -کاهش با زمان نشان داده

کاهش یافته و این میتواند به دلیل تشکیل رسوب جاروسیت

شده است ،به طوري که مشاهده میشود پتانسیل اکسایش-

مطابق واکنش ( )0باشد .غلظت آهن کل در سرعت هوادهی

کاهش به علت تبدیل یون فرو به فریک با زمان افزایش یافته

 6/616 m/sنسبت به سرعتهاي هوادهی دیگر به شدت کاهش

است .افزایش  Ehدلیلی بر تأیید اکسایش یون فرو میباشد .تا

یافته و دلیل آن میتواند این باشد که میزان استخراج اورانیم در

زمانی که اکسایش یون فرو در محیط وجود دارد سیر صعودي

روزهاي میانی در این سرعت هوادهی باالتر از سایر سرعتهاي

در مقادیر  Ehدیده میشود و بعد از آن به علت اکسایش کامل

هوادهی است و در نتیجه با زیاد شدن میزان  U0+در محلول،

یون فرو به فریک در محلول مقدار  Ehثابت میشود .هر چه

فرایند تبدیل یون فریک به فرو و بالعکس کمتر شده در نتیجه

میزان اکسایش یون فرو بیشتر باشد ،میزان بازیابی اورانیم به

یون فریک که خود تابعی از آهن کل بوده به صورت رسوب

علت تولید یون فریک سولفات بیشتر میشود .در واقع در طی

جاروسیت رسوب میکند .به همین دلیل در سرعت هوادهی

فرایند ،یون فرو به وسیلهي فعالیت باکتري به یون فریک تبدیل

 6/616 m/sنسبت به سرعتهاي دیگر کاهش آهن کل چشمگیر

میشود به همین دلیل در روزهایی که باکتري رشد چشمگیر

است .در سرعت هوادهی  6/619 m/sبه علت عدم فعالیت

داشته (شکل  ،)0در همان روزها مقدار  Ehنیز از افزایش

مناسب باکتري در روزهاي ابتدایی نرخ کاهش آهن کل کمتر

محسوس برخوردار بوده است (شکل .)4

است .دلیل این امر آن است که یون فرو کمتر به یون فریک
تبدیل میشود و در نتیجه رسوب کمتري به وجود

 9.3تغییرات غلظت آهن کل و آهن رسوب

میآید .مطابق شکل  9با گذشت زمان میزان آهن رسوب کرده

در شکل  9غلظت آهن کل و رسوب نشان داده شده است.

افزایش مییابد .در سرعت  ،6/616 m/sمقدار رسوب از دیگر

غلظت آهن کل اولیه  0766ppmبوده است .منظور از غلظت

سرعتها بیشتر است .دلیل این امر ،اکسایش بیشتر یون فرو به

اولیه غلظتی است که پس از افزودن سنگ و مایع تلقیح پس از

یون فریک (بازیابی بیشتر) میباشد .در سرعت هوادهی

چند دقیقه ( 2الی  4دقیقه) هوادهی ،در محلول اندازهگیري شده

 6/6609 m/sمقدار رسوب آهن کل کمتر بوده و نشان میدهد

است .با فرض اینکه آهن ناشی از انحالل کانیهاي آهندار

که اکسایش یون فرو به یون فریک کمتر صورت گرفته و به

موجود در سنگ معدن ناچیز باشد،

همین دلیل میزان بازیابی در این سرعت هوادهی کمترین است.

مقدار لحظهاي آهن در محلول -مقدار آهن اولیهي محلول = مقدار آهن رسوب

)Eh (mV/SCE

)Fe concentration (ppm

)Time (days
)Time (days

شکل  .1تغییرات زمانی غلظت آهن در سرعتهاي مختلف هوادهی (― آهن

شکل  .9تغییرات زمانی  Ehدر سرعتهاي مختلف هوادهی.

کل ... ،آهن رسوب).
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 1.3تغییرات غلظت باکتری

 .9نتیجهگیری

شکل  0تغییرات غلظت باکتري با زمان را نشان میدهد .غلظت

تأثیر سرعت هوادهی بر بازیابی سنگ معدن اورانیم در زیست-

اولیهي باکتري از مرتبهي  1/0×1612 m-0است .در روزهاي دهم

رآکتور هواگرد داخلی بررسی شد .تمامی آزمایشها با ذرات

تا چهاردهم که بازیابی اورانیم مطابق شکل  2بیشینه است .غلظت

سنگ به اندازهي  ،160μmدر دماي  ،pH=2 ،29±-2˚Cچگالی

باکتري از مرتبهي  0تا  4×1610 m-0میباشد .در ابتداي نمودار

پالپ ( ،9% )w/vو حجم کاري هشت لیتر ،با و بدون باکتري

شکل  0فاز تأخیر کوتاهی مشاهده میشود .با افزایش تعداد

انجام شد .نتایج نشان داد که حضور باکتري تأثیر زیادي بر

باکتريها و نیاز آنها به کسب انرژي از طریق اکسایش آهن فرو

بازیابی اورانیم در آزمایشهاي فروشویی میکروبی دارد .نتایج

و ترکیبات گوگردي ،در روزهاي بعد مقدار پتانسیل اکسایش-

نشان داد که در آزمایشهاي بدون باکتري (آزمایشهاي کنترل)

کاهش افزایش یافته و نمودار بازیابی روند صعودي پیدا میکند

میزان بازیابی در سرعتهاي مختلف هوادهی تفاوت چندانی از

(شکل  .)4در روزهاي انتهایی باکتري در فاز سکون قرار

خود نشان نمیدهد .بیشترین و کمترین میزان بازیابی به ترتیب

میگیرد .به طور کلی در روزهاي ابتدایی میزان رشد و تکثیر

در سرعت گاز  6/619 m/sو  6/6609 m/sحاصل شد .در

باکتريها به علت سازگار نبودن با محیط و عدم فعالیت کامل،

آزمایشهاي فروشویی میکروبی نتایج (شکل  )2نشان داد که

کم است .به همین دلیل مطابق شکل  2میزان بازیابی اورانیم پایین

باالترین بازیابی براي سرعت ظاهري گاز  ،6/616 m/sحاصل

است .با گذشت زمان میزان تولید مثل و تکثیر آنها افزایش

میشود ،که در مدت  11روز به باالي  99%میرسد .در سرعتهاي

مییابد (آهنگ تولید از آهنگ مرگ و میر بیشتر میشود)،

باالتر از  6/616 m/sو به خصوص  6/619 m/sبه علت شرایط

زیرا مواد غذایی و انرژي الزم براي تکثیر و فعالیت را دارا هستند

نامناسب تحمیل شده به باکتري و در نتیجه عدم سازگاري

و در همین زمان میزان بازیابی نیز به شدت افزایش مییابد .با

باکتري ،زمان بازیابی افزایش مییابد .در سرعتهاي پایینتر از

گذشت زمان و کمتر شدن مواد غذایی مورد نیاز باکتريها،

 6/616 m/sو به خصوص  6/6609 m/sبه علت اختالط کمتر

آهنگ مرگ و میر آنها با آهنگ تولیدشان برابر شده و به فاز

میزان بازیابی کاهش مییابد .با توجه به نتایج این بررسی ،بازهي

سکون میرسند.

سرعت هوادهی در فروشویی میکروبی اورانیم در زیسترآکتور
هواگرد داخلی مورد استفاده از  6/6609 m/sتا  6/619 m/sتعیین
شد .باکتريها در روزهاي اول رشد چندانی ندارد و در حال
)Cell concentration (cells/m3

سازگاري با محیط میباشند ،پس از چند روز فعالیت خود را
شروع و کسب انرژي آنها از طریق اکسایش یون فرو به یون
فریک باعث انحالل اورانیم میشود .در روزهاي انتهایی ،رشد
باکتري متوقف میشود .آهن کل با گذشت زمان کاهش یافته و
کاهش آهن کل در سرعت هوادهی  6/616 m/sبیشترین است.

)Time (days

شکل  .8تغییرات زمانی غلظت باکتري در سرعتهاي مختلف هوادهی.
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:پینوشتها
1. Acidithiobacillus Ferrooxidans

7. Acidianus brierleyi

2. Acidithiobacillus Thiooxidans

8. Cellulose Acetate Filter

0. Leptospirillum Ferrooxidans

9. Critical Velocity

4. Sulfobacillus Thermosulfidoxidans
9. Acidithiobacilluscaldus
0. Sulfobacillu Sacidophilus
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