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تأثیر اندازهی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیلهی
باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدان
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 ساغند بر روي فروشویی زیستی اورانیم به وسیلهي باکتري اسیددوست4  و3 اثر اندازهي ذرات سنگ معدن آنومالیهاي

:چکیده

 نتایج تجربی به دست آمده نشان داد که گونهي میکروبی به کار رفته براي.اسیديتیوباسیلوس فرواکسیدان در مقیاس فالسک لرزان بررسی شد
 استخراج اورانیم از سنگ معدن، در گسترهي ابعادي بررسی شده. ساغند مناسب میباشد4  و3 استخراج اورانیم از سنگ معدن آنومالیهاي
 به عنوان اندازهي مناسب بهd89=369µm  سطح خردایش، در حالی که براي آنومالی دو، سریعتر میباشدd89=398µm  در حالت،آنومالی یک
 تأثیر قابلتوجهی بر فعالیت میکروبی نمیگذارد؛ ضمن، نتایج نشان داد که توزیع اندازهي ذرات سنگ معدن در گسترهي مورد بررسی.دست آمد
 اثرات منفی و سمیّت ناشی از حضور اجزاي جامد و حل شدهي سنگ معدن در گسترهي مورد بررسی،اینکه براساس نتایج اکسایش باکتریایی
. و جمعیت میکروبی رشد یافته فرایند مورد نظر را به خوبی به انجام میرساند، محدودکنندهي فعالیت باکتري نمیباشند،پارامترها
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Abstract: The effect of mineral particle size on the bioleaching of uranium from Saghand mine
(anomaly 1&2) by acidophilic mesophile Acidithiobacillus ferrooxidans was investigated in a shake
flask. The findings are indicating that this strain is suitable for the uranium recovery from the mentioned
ore. In the range of our studies the uranium recovery is faster in the case of d80=108 micron from
anomaly 1, while, a comminution level of d80=160 micron was obtained as an appropriate size for the
anomaly 2. The results showed that the particle size distribution of the mineral in this range did not
considerably influence the microbial activity. Also, based on the results of bacterial oxidation, the
negative effects and toxicity due to the presence of solid and solute components do not put a limit on the
microbial activity, and at the tested parameters range, the grown microbial population is performing the
desired process excelently.
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تأثیر اندازهي ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم . . .

 .1مقدمه

 38mمحاسبه و با توجه به اندازهي سلودهاي به کار گرفته شده

فرایندهاي هیدرومتالورژیکی که فروشویی باکتریاایی نیاز بخاش

( 3تا  ،)3/5mاثرات برش مکانیکی ناچیز درنظر گرفته شد.

مهمی از آنها میباشد ،نقش مهمی در استخراج فلزات از سانگ

بسامد برخورد ذره -ذره به شدت به اندازهي ذره وابسته است

معدن کمعیار بازي میکنند .روش هیدرومتالورژي زیساتی باراي

و این موضوع با افزایش اثرات منفی روي سلودها بر اثار کااهش

فرآوري برخی کانیهاي اورانایم نیاز باه کاار گرفتاه شاده اسات

اناادازهي ذرات هاامخااوانی دارد .از نظاار برخااورد ذرات ،تثبیاات

] 3تا  .[5میکروبهاي اسیديتیوباسیلوس فرواکسیدان (،(A.f.))3

ساالودهاااي باکتریااایی یااا ذرات کااانی ماایتوانااد مفیااد باشااد .در

اساااایديتیوباساااایلوس تیواکساااایدان ( ،(A.t))4لپتوسااااپیریلیم

خصوص شکل ذرات نیز نشان داده شاده اسات کاه در انادازهي

فرواکسیدان ( ،(L.f.))5به طاور معماود در ایان فراینادها باه کاار

برابر ،اثرات منفی روي سلودها با ذرات کروي بایشتار از ذرات

گرفته میشوند .گسترهي دمایی رشد این میکروبها  39تا 53ºC

نامنظم و زاویاهدار اسات .باا ریزتار شادن ذرات ( ،)d<λجارم و

و بازهي  pHرشد آنها  3/5تا  2میباشد ] .[6یکی از پارامترهاي

سرعت نهاایی تاهنشاینی ذره کااهش ماییاباد و عمادهي ذرات،

مهم که بر سارعت و باازده فروشاویی زیساتی تاأثیر مایگاذارد،

حرکت سیاد در خطوط جریان گردابای را دنبااد مایکنناد ،لاذا

اندازهي بعد از خردایش ذرات سنگ معدن میباشد .تأثیر اندازهي

احتاماد بارخاورد ذره -ذره کااهش ماییااباد ،زیرا سرعت نسبی

ذرات را میتوان به صاورت ساایش فیزیکای ،در دساترس باودن

ذرات بااه صاافر میاال ماایکنااد .ناارر غیرفعااادسااازي ساالودهاااي

باکتریایی در   1به حداکثر مقدار میرسد ( :dاندازهي ذرات).
d
در خصوص جنباهي دوم ،ذرات کوچاکتار باعاا افازایش

میکروارگانیسمها در برخی از موارد گزارش شده است ] 8 ،3و .[0

سطح و آزادسازي بیشتر کانی هدف و در نتیجه افزایش آهنگ

به طور کلی تأثیر ذرات سنگ معادن بار عملکارد فروشاویی

واکنش فروشویی میشوند ،اما این امر تا جایی منطقای مایباشاد

زیستی در رآکتورها ،متأثر از نوع همزن ،سرعت هامزنای ،زماان

که باعا آسیب به سلودها نگردد؛ ضمن اینکه کاهش انادازهي

اختالط ،غلظت جامدات ،اندازه و شکل ذرات میباشاد .پاارامتر

ذرات ،فرایناادهاي پاااییندسااتی فاارآوري معاادنی را مشااکلتاار

اندازهي ذرات را میتوان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد ،یکای

ماایسااازد و هاامچنااین هزینااهي خااردایش در باسدساات افاازایش

تأثیر آن بر عملکرد میکروارگانیسم و دیگري تأثیر آن بر جنبههااي

مییابد .در عین حاد ،کااهش انادازهي ذرات باعاا آزادساازي

سینتیکی ،ترمودینامیکی و عملیاتی فرایند فروشویی .در خصوص

بیشتر کاانیهااي غیرمطلاوب نیاز مایگاردد کاه انحاالد آنهاا

جنبهي اود ،نتایج برخی پژوهشها ] [39نشان میدهاد کاه یاک

میتواند باعا افزایش هزینههاي عملیاتی و نیز عملکرد نامناساب

اندازهي بحرانی وجود دارد که در آن اثر معکوس روي سلودهاا

فرایند گردد.

کانی هدف براي فروشویی ،انتقاد جرم و غیره تفسیر کرد .اثرات
انااادازهي ذرات بااار فروشاااویی زیساااتی فلااازات باااه وسااایلهي

به حداکثر مقدار خود میرسد و پایینتر از آن ،اثرات منفی کمتر

هدف از بررسی حاضر ،مشخص نمودن اثرات اندازهي ذرات

میشود .اثرات منفی روي سلودها میتواند بر اثر برخاورد ذرات

در محاادودهي ابعااادي  89تااا  369میکاارون باار روي فروشااویی

باشد که با شدت همزدن و غلظت جامدات ارتبااط مساتقیم دارد

زیستی اورانیم از سنگ معدن آنوماالیهااي  3و  4معادن سااغند

] .[33با نزدیکتر شدن اندازهي کوچکترین گردابه در جریاان

توسط باکتري اسیديتیو باسیلوس فرواکسیدان بوده است.

سلودها به صورت نمایی افزایش مییابد ] .[34حساسایت برشای

 .2مواد و روشها

سلودها به اندازهي آنهاا و وضاعیت دیاوارهي سالولی در آنهاا

 1.2میکروارگانیسم ،محیط و مایهی تلقیح

وابسته است .از این دیادگاه ،اثارات معکاوس ناشای از بارش در

میکروب معتدد و اسیددوست مورد استفاده در این مطالعه گوناهاي

میکروارگانیسااامهااااي ناااوع آرکااای ترموفیااال مانناااد گوناااهي

از اسیديتیوباسیلوس فرواکسیدان بود که در پژوهشهاي پیشاین

سولفولوبوس ،از مزوفیلها و ترموفیلهاي معتدد بیشتر است .در

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف جداساازي شاده باود ].[35

آشفته( ،)λ( )2به اندازهي میکروبها ،اثرات معکوس برشی روي

یااک بررساای ] [39در ساارعت معیناای از هاامزدن  ،براباار  0تااا
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سلودهاي اسیديتیوباسیلوس فرواکسیدان به صاورت هاوازي در

 3.2آزمایشها

محیط حاوي اجزاي زیر رشد داده شدند ]:[32

آزمایشهاي فروشویی زیستی در ارلن مایر  459mlبه صورت دو
بااار تاکاارار و یااک کنتاارد (باااادون میااکروارگانیسم) انجااام

;(NH4)2SO4: 2g/l; MgSO4.7H2O: 0.5g/l; K2HPO4: 0.5g/l

شدند .هر ارلن حاوي  09میلیلیتر مااحیط کشات 59g/l ،سانگ

KCL: 0.1g/l; Ca(NO3)2: 0.01g/l; FeSO4.7H2O: 40g/l

معدن و  39میلیلیتر مایهي تلقیح بود .در آزمایشهاي کنتارد باه
جاي مایهي تلقیح 39 ،میلیلیتر مخلوط ده درصاد فارمآلدئیاد در

کشااتهاااي اساایديتیوباساایلوس فرواکساایدان در فالسااکهاااي

متانود (به منظور اطمینان از عدم وجاود میکروارگانیسام) اضاافه

 459میلیلیتري هر یک حاوي  09میلیلیتر محیط و  39میلایلیتار

شد .آزمایشها در انکوباتور -تکاننده در سارعت  359rpmو در

مایااهي تلقاایح در دماااي ثاباات  55ºCدر انکوباااتور -تکاننااده در

دماي  55ºCانجام شدند .غلظت اولیاهي زیسات تاوده از مرتباهي

سرعت  389rpmگرماگذاري شده و در فااز نماایی باراي تلقایح

 396سالود باار میلاایلیتاار بااود pH .محاایط بااه صااورت روزانااه بااا

آزمایشهاي فروشویی زیستی به کار گرفته شدند.

سولفوریک اسید یا سدیم هیدروکسید  39Nدر مقادار ( 4مطااب
جاادود  )4تنظاایم ماایشااد .بااراي تعیااین غلظاات اوراناایم ،آهاان و

 2.2سنگ معدن

باکتري ،نمونهبرداري باه صاورت روزاناه انجاام و حجام معاادد

نمونههاي سنگ معدن آنوماالیهااي  3و  4معادن سااغند توساط

محیط کشت بدون آهن با  pH=4به محلود تحت آزمایش اضافه

شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیهي صنعت هستهاي ایران (امکا)

میشد .حجم ناشای از تبخیار نیاز باا ساولفوریک اساید رقیا باا

تهیه شدند .ترکیب شیمیایی ایان دو ناوع سانگ معادن باه شار

 pH=4جبران میشد.

جدود  3میباشد.
عملیات خردایش این دو نمونهي معدنی با هدف تهیاهي ساه

 8.2تجزیهها

اندازهي متفاوت از هار یاک در گساترهي  89تاا  369میکرومتار

شااااامارش سااااالولی باااااه صاااااورت مساااااتقیم و باااااا روش

صااورت گرفاات .محاادودهي اناادازهي ذرات براساااس درج اهي

) ASTM D 4454–85 (Reapproved 2009انجااام شااده

آزادي در مطالعات میکروسکوپی روي سنگ معدن انتخاب شد.

است ] pH .[36و پتانسل محلاود باا  pHمتار مادد  843کمپاانی

در مطالعات قبلی ،اندازهي ذرات براي آزادشدن کانی اورانایم از

متارواهم( )5اناادازهگیااري شاادهاناد .در الکتاارود مرجااع نقره/نقااره

سنگ معدن آنومالیهاي  3و  4ساغند ،حدود یکصاد میکارون

کلرید (انادازهگیار پتانسایل اکساایش -کااهش) ،عنصار مرجاع،

اعالم شد ] .[35نمونههاي خارد شاده ،باراي تعیاین توزیاع ذرات

سیستم محلود ( Ag/AgCl/KClغلظت الکترولیت مرجع  5مود

مورد تجزیهي سرندي قرار گرفتند.

بر لیتر) بود .غلظت آهن کال محلاود باا دساتگاه جاذب اتمای و
غلظاات اوراناایم در محلااود بااا دسااتگاه  ICPاناادازهگیااري شااد.

جدول  .1نتایج تجزیهي عنصري نمونههاي سنگ معدن
آنومالی 3
آنومالی 4

SiO4

Fe4O5

48%
49%

59%
58%

Cl
4396ppm
3422ppm

MgO
59%
35%

S
2355ppm
32293ppm

جدول  .2مقادیر اسید /باز مصرفی براي ثابت نگهداشتن  pHمحلود
اسید )(μl
59

d= 82

باز )(μl
259

آنومالی 3
d= 398
باز )(μl
اسید )(μl
599
29

d= 369
باز )(μl
اسید )(μl
599
49

* مقادیر اضافه شده در خالد  06ساعت اود آزمایش
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d= 82
باز )(μl
اسید )(μl
245
9

U
249ppm
644Ppm

*

آنومالی 4
d= 398
باز )(μl
اسید )(μl
259
59

d= 369
باز )(μl
اسید )(μl
299
59
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)Oxidation-reduction potential (mV

 .3نتایج و بحث
در تمامی شکلها d ،برابر اندازهاي از حفارههااي سارندي اسات
که  89درصد جرمی ذرات از آن عباور کاردهاناد ( )d89و یکااي
آن میکرومتر میباشد؛ همچنین  BLمخفف فروشاویی زیساتی و
 CLمخفف فروشویی شیمیایی (آزمایش کنترد) میباشد.
 1.3تأثیر اندازهی ذرات بر رشد میکروبی

در این پژوهش ،غلظت سلودها در فاز مایع و پتانسیل اکساایش-
)Time (days

کاهش محلود به عنوان معیار رشد میکروبی در نظر گرفته شدند.
بررسی هااي مختلاف نشاان داده اسات کاه در فروشاویی زیساتی

شکل  .2تغییرات پتانسیل محلود با اندازهي ذرات سنگ آنومالی  3در زمانهاي

غیرمستقیم با مادهي مغذي اصلی محلود ،بخش اعظم سلودها در

مختلف.

ذرات در مقایسه با سلودهاي آزاد قابل اغماا

)Oxidation-reduction potential (mV

محلود به صورت آزاد میباشند و تعداد سالودهااي چسابیده باه
مایباشاد ]،0 ،6

 33و [38؛ در نتیجاااه ،غلظااات انااادازهگیاااري شاااده باااه روش
میکروسکوپی مستقیم را میتوان معیار نسبتاً قابلقباولی از غلظات
سلولی در محلود در نظر گرفت .در آزماایشهااي مختلاف ایان
بررسی ،تفاوت چندانی در تغییرات غلظت سلولی با زمان مشاهده
نشد .به عبارت دیگر ،انادازههااي متفااوت از ذرات هار دو ناوع
سنگ معدن در محدودهي آزمایش شده ،به میزان قابلتوجهی بر
رشد سلودها تأثیر نمیگذارد؛ ضمن اینکه سلودها از هماان ابتادا

)Time (days

وارد فاااز نمااایی رشااد شااده و تااأخیر مشااهودي در فراینااد رشااد

شکل  .3تغییرات پتانسیل محلود با اندازهي ذرات سنگ آنومالی  4در زمانهاي

مشاهده نگردید .شکل  3نحوهي رشد جمعیت میکروبای در ایان

مختلف.

آزمایشها را نشان میدهد.
طب بحا بسامد برخورد و براساس نتایج سایر محققین ]،[39

 2.3تأثیر اندازهی ذرات بر پتانسیل اکسایش -کاهش

شکلهاي  4و  5تغییرات پتانسیل اکسایش -کاهش با زماان را در

محدودهي اندازهي ذرات در این پژوهش به حد کافی بازر تار از
 λانتخاب شد ،لذا طب تحلیل ارایه شده انتظار میرفات در مجماوع

آزمایشهاي مختلف نشان میدهند .براسااس ایان نتاایج پتانسایل

اثرات برش مکانیکی روي سلودهاا باه غیرفعاادساازي عمادهاي در

اکسایش -کاهش محلود چه در آزماایشهااي کنتارد و چاه در

باکتريها منجر نشود که این امر با توجه به روند رشد سلولی (شکل

آزمایشهاي میکروبی ،از اندازهي ذرات تقریباً تأثیر نمیپذیرد و

 )3و نیز فعالیت باکتريها (شکلهاي  4و  )5تأیید شده است.

در حضااور باااکتريهااا از حاادود  559میلاایولاات بااه حاادود
)Cell concentration (cells/ml

 699میلیولات افازایش ماییاباد در حاالیکاه در آزماایشهااي
کنتاارد ،ایاان تغییاارات از حاادود  459بااه حاادود  559میلاایولاات
میباشد .دلیل بدیهی افزایش پتانسیل در آزمایشهااي میکروبای،
فعالیت باکتريها و اکسایش میکروبی یاونهااي فارو باه فریاک
میباشد و افزایش پتانسیل در آزمایشهاي کنترد را مایتاوان باه
اکسایش یونهاي فرو توسط اکسیژن محلود مرتبط دانست ].[30
سزم به ذکر است تفاوت پتانسیلهااي اولیاه در آزماایش حااوي

)Time (days

باکتري با آزمایش کنترد به علت حضور آهن فریک اضافه شاده

شکل  .1تغییرات غلظت سلولی با زمان در محلود حاصل از فروشویی هر دو نوع

در مایهي تلقیح میباشد.

سنگ معدن.
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مقدار خود میرسد که ایان افازایش در ماورد سانگ آنوماالی 3
تقریباً با آهناگ ثابات مایباشاد ،در حاالی کاه در ماورد سانگ
آنومالی  4در  42سااعت اود ،آهناگ افازایش پتانسایل باه طاور
قابلمالحظهاي کمتر از  42ساعت دوم میباشد؛ چنین روندي باه
طور خیلی مختصر در تغییرات غلظات سالولی نیاز مشااهده شاد.

)Time (days

()6

دلیل ایان امار را مایتاوان کنادبودن فااز شاتاب رشاد سالولی

)Dissolved iron concentration (mg/l

پتانسیل در حضور میکروبها تقریباً طی  28ساعت به بیشاینه

شکل  .1تغییرات غلظت آهن محلود با اندازهي ذرات سنگ آنومالی  4در

(مرحلهي شروع رشد تا رسیدن به آهنگ رشاد بیشاینه) در ماورد

زمانهاي مختلف.

سنگ معدن آنومالی  4دانست؛ با توجه به ترکیب دو نوع سانگ
معدن به کار رفته ،محتواي باستر اورانیم و کلر در سنگ آنومالی

از آنجایی که تبدیل آهن فرو به فریک در حضور باکتريهاا باه

 ،4که از بازدارندههااي مهام در فعالیات میکروبای مایباشاند ،را

طور کامل انجام میشاود ،رساوب یاونهااي فریاک و در نتیجاه

میتوان عامل کندبودن فاز شتاب دانست.

کاهش غلظت آهن محلود نیاز بایشتار از آزماایشهااي کنتارد
میباشد .در آزمایشهاي کنتارد غلظات آهان محلاود از حادود

 3.3تأثیر اندازهی ذرات بر غلظت آهن محلول

 3999تا  3599به حدود  5899تا  6599میلیگرم بار لیتار کااهش

در شکلهاي  2و  5تغییرات غلظت آهان محلاود باا زماان نشاان

مییابد در حالیکه در حضور باکتريهاا ،ایان کااهش از حادود

داده شده است .به طور کلی هم در آزمایشهاي کنترد و هام در

 8999به حدود  699تا  3599میلیگرم بر لیتر میباشد.

حضور باکتريها ،با افزایش غلظات یاون فریاک کاه باا افازایش

نتایج نشان میدهد که غلظت آهن محلود ،تقریبااً مساتقل از

پتانسیل اکسایش -کاهش متناظر میباشد ،از غلظت آهن محلاود

اندازهي ذرات میباشد و به طاور مساتقیم باه پتانسایل اکساایش-

کاسته میشود کاه دلیال آن رساوب یاونهااي فریاک در طاود

کاهش وابسته است؛ هرچند که از نظر آهنگ تغییرات بین این دو

واکنشهاي مربوط از جملاه تشاکیل ژاروسایت (ساولفات آهان

پارامتر رابطهي منطقی مشاهده نگردید .در آزمایشهااي باا سانگ

هیدروکسی) میباشد:

آنومالی  ،3رو ناد کااهش غلظات آهان محلاود متنااظر باا روناد

XFe3(SO4)2(OH)6+8H+

3Fe3++X++2HSO4-+6H2O

()3

X=K+, Na+, NH4+, H3O+

افاازایش پتانساایل اکسااایش -کاااهش محلااود ماایباشااد ولاای در
آزمایشهاي سنگ آنومالی  ،4شیب کاهش غلظت آهن محلاود
بعد از  28ساعت بیشتر از قبل میباشد .با توجه به ماهیات جاماد
رسوب یون فریک ،و در نتیجه احتماد بروز برخی تأثیرات منفای
)Dissolved iron concentration (mg/l

از جمله افزایش مشکالت فرایندي و نیاز غیرفعاادساازي ساطو
واکنش ،میبایست مطالعات تکمیلی باه منظاور بررسای تاأثیرات
کاهش غلظت اولیهي آهن بار نتاایج و نیاز امکاان چندمرحلاهاي
کردن فرایند با غلظتهاي متفاوت آهن صورت گیرد.
 8.3تأثیر اندازهی ذرات بر  pHمحلول

میزان قدرت اسیدي محیط فروشویی زیساتی از موازناهي پروتاون

بین واکنشهاي مصارفکنناده (انحاالد اکسایدها /کربنااتهاا،

)Time (days

اکسایش آهن و غیره) و واکنشهاي تولیدکننادهي ساولفوریک

شکل  .8تغییرات غلظت آهن محلود با اندازهي ذرات سنگ آنومالی  3در

اسید و هیدرولیز آهن حاصل میشود .شکلهااي  6و  3نموناهاي

زمانهاي مختلف.
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از تغییرات  pHدر آزماایشهااي انجاام شاده مایباشاند .مقاادیر
اسید/باز مصرفی براي ثابت نگهداشتن  pHمحلود در حالتهااي
pH

مختلف براي  06ساعت اود آزمایش در جدود  4ارایه شادهاناد.
در آزمایشهاي کنترد ،پایینترین  pHثبت شده  4باوده اسات و
به این ترتیب فقط در pHهاي باستر از  ،4اسید اضافه مایشاد .باا
توجه به مقاادیر بسایار کام جادود  4کاه متاأثر از مقیااس پاایین

)Time (days

آزمایشها میباشند ،و به علت مقادیر متفاوت آهن اولیه که یکی

شکل  .8تغییرات زمانی  pHمحلود با فروشویی باکتریایی سنگ آنومالی  3با

از نتاایج آن تفاااوت در مقااادیر رسااوب فریااک و تولیااد پروتااون

اندازهي ذرات برابر با  398میکرومتر.

میباشد ،و خطاهایی مانناد خطااي انادازهگیاري  ،pHنمایتاوان
تفسیر درستی از این نتایج ارایه داد؛ ولی آنچه کاه در خصاوص
تفاوت اندازهي ذرات میتوان گفت این است که بسته به ماهیات
pH

کانیهایی که با خردایش بیشتر امکان انحالد آنها باس میرود،
کاهش اندازه میتواند اسیدزا (در خصوص کانیهاي ساولفیدي)
یا مصرفکنندهي اسید باشد .در آزمایشهاي این بررسی ،عمدهي

مصاارف اسااید در  42ساااعت اود آزمااایش بااوده اساات کااه هاام

)Time (days

میتواند ناشی از مصرف در اکسایش یون فرو باشد و هم مرباوط

شکل  .7تغییرات زمانی  pHمحلود با فروشویی شیمیایی (آزمایش کنترد)

به انحاالد کاانیهااي هماراه مصارفکننادهي اساید کاه عمادتاً

سنگ آنومالی  3با اندازهي ذرات برابر با  398میکرومتر .

زودانحالد نیز میباشند.
)Uranium recovery (%

 1.3تأثیر اندازهی ذرات بر میزان انحالل اورانیم

شکلهااي  8و  0تغییارات بازیاابی اورانایم باا انادازهي ذرات در
زمانهاي مختلف را نشان میدهند .مطااب ایان شاکلهاا حاداقل
زمان سزم براي رسیدن به بازیابی بیشینه در سیساتم ناپیوساته ،ساه
روز میباشد .بازیابی اورانایم از سانگ معادن آنوماالی یاک ،در

)Time (days

حالت  d89=398μmاز دو حالت دیگر بایشتار اسات ،در حاالی

شکل  .4تغییرات بازیابی اورانیم با اندازهي ذرات سنگ آنومالی  3در

کااه بااراي آنومااالی دو ،سااطح خااردایش  d89=369μmمنجاار بااه

زمانهاي مختلف.

آهنگ و میزان برابري از بازیابی شده اسات .باراي آنوماالی  3باا
)Uranium recovery (%

سااطح خااردایش  398میکاارون طاای  5روز و بااا سااطح خااردایش
 82میکاارون طاای  2روز ،و بااراي آنومااالی  4بااا هاار سااه سااطح
خردایش طی  5روز ،بازیابی حدود  399درصاد باه دسات آماد.
حداکثر بازیاابی باراي ساطح خاردایش  369میکارون آنوماالی 3
برابر  89درصد بود .در آزمایشهاي کنترد نیاز حاداکثر بازیاابی
کمتر از  49درصد بوده است.
)Time (days

شکل  .5تغییرات بازیابی اورانیم با اندازهي ذرات سنگ آنومالی  4در
زمانهاي مختلف.
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تجزیه و تحلیل نحوهي تغییرات بازیابی اورانیم و نیاز پتانسال

ذرات کوچااکتاار باعااا ایجاااد سااطح باایشتاار در واحااد جاارم

اکسایش -کاهش و مقایسهي آنها با هم نشان میدهد کاه روناد

میشوند ،لذا در صورت عدم وجود سایر محدودیتهاا ،آهناگ

تغییرات بازیابی و پتانسیل اکسایش -کاهش شبیه به هم میباشاند

واکنش فروشویی باس میرود .به نظر میرسد تفاوتهاا در میازان

به گونهاي که در آزمایشهاي سنگ آنومالی  4که پتانسایل طای

بازیابی و آهنگ بازیابی فلز هدف (شکلهاي  8و  )0بایشتار باه

افزایش دو مرحلهاي (با شیبهاي متفاوت) به حداکثر مقدار خود

درجهي آزادي کانیهاي فلز هدف و نیز مزاحمتهااي ناشای از

میرسد بازده نیز به هماین ترتیاب و طای دو مرحلاه باا شایبهااي

کانیهاي باطله وابسته است.

متفاوت به حداکثر مقدار خود میرسد.

با توجه به تأثیر غیرقابل مالحظهي اندازهي ذرات بار فعالیات

 .8نتیجهگیری
 -روش فروشااویی زیسااتی بااا باااکتري اساایديتیوباساایلوس

متفاااوت بااودن آهنااگ و مقاادار نهااایی بازیااابی بااراي اناادازههاااي

فرواکسیدان براي استخراج اورانیم از سنگ آنوماالیهااي 3

مختلااف ذرات را بایااد در جنبااههاااي غیرزیسااتی دنباااد کاارد .بااه

و  4معدن ساغند ،با توجه به بازیاابی بااس ،گزیناهاي مناساب

عبارت دیگر ،کنتردکننده یا محدودکنندهي آهنگ و باازده ایان

براي فرآوري اورانیم میباشد.

باکتري و در نتیجه بر تغییرات پتانسال اکساایش -کااهش ،دلیال

-

فرایند ،عوامل غیرزیستی مانند آهنگ واکنش شیمیایی ،سطح در

فروشویی زیستی اورانایم باا میکروارگانیسامهااي معتادد و

دساااترس واکااانش شااایمیایی ،حضاااور عوامااال کندکنناااده یاااا

اسیددوست در گسترهي ابعادي  89تا  369میکرون تا حدي

تسریعکنندهي انتقاد و واکنش واکنشگرها و  . . .میباشند.

تحت تأثیر اندازهي ذرات سنگ معدن قرار دارد ،و این تأثیر

براي آنومالی  ،3سطح خردایش میاانی ( )d89=398منجار باه
آهنگ و میزان بااستر شاده اسات و پا

ناشی از عوامل متعددي چون درجهي آزادي کاانی هادف،
افزایش آهنگ واکنشها و  . . .میباشد.

از آن باه ترتیاب ذرات
-

 82و  369میکرونی قرار دارند .از جملهي دسیال ایان تفااوتهاا

بااه وساایلهي باااکتري اساایديتیوباساایلوس فرواکساایدان در

میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-

کمتر بودن میزان بازیابی در اندازهي  369میکرون باه دلیال

رآکتورهااا ،بااراي آنومااالی  3حاادود  399میکاارون و بااراي

کاهش آزاد شدن کانی هدف با افزایش اندازه در محدودهي

آنومالی  4حدود  369میکرون میباشد.
-

بررسی شده میباشد.
-

اندازهي مناسب براي فرآوري میکروبی ذرات سنگ معادن

براساااس نتااایج اکس اایش ،اثاارات منفاای و ساامیت ناشاای از

بیشتر بودن آهنگ بازیابی در اندازهي  398میکرون نسابت

حضور اجزاي جامد و حل شدهي سنگ معدن در محدودهي

به  82میکرون به دلیل افزایش اثرات منفی خردایش بیشتار

بررسی شادهي پارامترهاا ،محدودکننادهي فعالیات بااکتري

مانند آزاد شدن کانیهاي همراه و شرکت آنها در واکنش

نمیباشند ،و جمعیت میکروبی رشد یافتاه باه خاوبی فرایناد

انحالد و ایجاد مزاحمت در انحالد کانی هدف میباشد.

مطلوب را به انجام میرساند.
-

براي آنومالی  ،4هر ساه ساطح خاردایش از آهناگ و میازان

با توجاه باه رشاد و فعالیات بسایار مناساب بااکتري در ایان

بازیابی مشابهی برخوردار بودند .از جملاهي دسیال ایان موضاوع

پژوهش ،به نظر میرسد افزایش چگاالی پالا

میتوان موارد زیر را برشمرد:

اقتصاد فرایند امکانپذیر باشد.

-

-

آزاد شاادن کااانی هاادف در همااان حااد باااسي محاادودهي

باراي بهباود

براساس نتایج به دست آمده ،حداقل زماان اقامات خاورا

بررسی شده،

در سیستم ناپیوسته ،به منظور دستیابی به حاداکثر بازیاابی،

عدم ظهور اثرات منفی خردایش در محدودهي بررسی شده.

سه روز میباشد.
-

با توجه به انرژي سزم براي خاردایش و نیاز مشاکلتار شادن

نتااایج ایاان پااژوهش ماایتوانااد مبناااي طراحاای رآکتورهاااي

عملیات بعد از فروشاویی باراي سانگ باا ذرات ریزتار ،براسااس

اختالط کامل در فرآوري میکروبی سنگ معدن آنوماالی 3

آهنگ و میزان بازیابی مشاابه در ساطو خاردایش بررسای شاده

و  4ساغند قرار گیرد.

براي سنگ آنومالی  ،4مناسبترین اندازه براي این سنگ در این
محدوده از خردایش ،حدود  369میکرون میباشد .بادیهی اسات
23
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:پینوشتها
3. A.F. Acidithiobacillus Ferrooxidans

5. Metrohm

4. A.T. Acidithiobacillus Thiooxidans

6. Acceleration Phase

5. L.F. Leptospirillum Ferrooxidans
2. Turbulent

References:

11. R.S. Cherry, E.T. Papoutsakis, “Hydrodynamic
effects on cells in agitated tissue culture
reactors,” Bioprocess Enginnering. 1: 2141(1986).

1. Abhilash, S. Singh, K.D. Mehta, V. Kumar, B.D.
Pandey, V.M. Pandey, “Dissolution of uranium
from silicate apatite ore by Acidithiobacillus
ferrooxidans,” Hydrometallurgy, 95: 70-75
(2009).

12. M.P.
Doran,
“Bioprocess
Engineering
Principles,” Academic Press, San Diego (1995).

2. A. Mishara, N. Pradhan, R.N. Kar, L.B. Sukla,
B.K. Mishra, “Microbial recovery of uranium
using native fungal strains,” Hydrometallurgy,
95: 175-177 (2009).

13. T. Saririchi, R. Roosta Azad, D. Arabian, A.
Molaie, F. Nemati, “On the optimization of
sphalerite bioleaching,” Chemical Engineering
Journal, Article in Press (2010).

3. J. Lee, S. Kim, K. Kim, I.S. Kim, “Microbial
removal of uranium in uranium-bearing black
shale,” Chemosphere, 59: 147-154 (2005).

14. R.M. Atlas, “Media for Environmental
Microbiology,” Second ed., Taylor & Francis
(2005).

4. J.A. Munoz, F. Gonzalez, M.L. Blazquez, A.
Ballester, “A study of the bioleaching of a
Spanish uranium ore,” Hydrometallurry, 38:
39-97 (1995).

15. “Russian federation ministry of atomic energy,”
Report of Processing technology developed for
uranium ores from Saghand deposit Islamic
Republic of Iran (1996).

5. O.G. Junior, “Bacterial Leaching of uranium
ore from Figueira-PR (Brazil) at Laboratory
and Pilot scale,” FEMS Microboilogy Review,
11: 237-242 (1993).

16. ASTM, “D4454-85 Standard Test Method for
Simultaneous Enumeration of Total and
Respiring Bacteria in Aquatic Systems by
Microscopy,” Annual Book of ASTM
Standards, American Society for Testing and
Materials, Vol. 11.02 (2009).

6. E.R. Donati, W. Sand, (Eds.), “Microbial
processing of metal sulfides,” Springer (2007).
7. M.A. Blancarte-Zurita, R.M.R. Branion, R.W.
Lawrence, “Particle size effects in the
microbiological Leaching of sulfide concentrate
by Thiobacillus Ferrooxidans,” Biotechnol
Bioeng. 28: 751-755 (1986).

17. L. Larsson, G. Olsson, O. Holst, H. Karlsson,
“Oxidation of pyrite by Acidianus brierleyi:
importance of close contact between the pyrite
and the microorganism,” Biotechnol. Lett. 15:
99-104 (1993).

8. G.S. Hansford, J.T. Chapman, “Batch and
Continuous biooxidation Kinetics of a
refractory gold-bearing pyrite concentrate,”
Miner. Eng. 5: 597-612 (1992).

18. C.J. Han, R.M. Kelly, “Biooxidation capacity
of the extremely thermophilic archaeon
Metallosphaera sedula under bioenergetic
challenge,” Biotechnol. Bioeng. 58: 617-624
(1998).

9. M. Nemati, J. Lowenadler, S.T.L. Harrison,
“Particle size effects in bioleaching of pyrite by
acidophilic thermophile Sulfolobus metallicus,”
Appl. Microbiol. Biotechnol. 53: 173-179 (2000).

19. B. Morgan, O. Lahav, “The effect of pH on the
kinetics of spontaneous Fe(II) oxidation by O2 in
aqueous solution–basic principles and a simple
heuristic description,” Chemosphere. 68: 2080–
2084 (2007).

10. H. Deveci, “Effect of particle size and shape of
solids on the viability of acidophilic bacteria
during mixing in stirred tank reactors,”
Hydrometallurgy, 71: 385-396 (2004).

24

