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چكيده
ده است                   ل بررسي ش وط باآتريهاي مزوفي تفاده از آشت مخل ا اس ال  ب ودن    . استخراج باآتريايي مس از آانسنگ سولفيدي حاوي پيريت فع ر ب دليل درگي ب

ار مس              ، پيريت نيز وارد آنسانتره    )فلوتاسيون(مذآور، در فرآيند تغليظ     آانسنگ سولفيدي   در   پيريت با آانيهاي مس    ديد عي ن حالت باعث افت ش ه اي  شده آ
ه   . است  گرفته  آانسنگ مورد بررسي قرار   اين نوع   در پژوهش حاضر امكانسنجي بيوليچينگ      . گردد مي ده  نتايج آناليز نمونه آانه نشان داد آ اني  عم ,  مس آ

ل توجه مي          همچنين  آالكوسيت بوده و     زان پيريت آانسنگ قاب ذآ   . باشد  مي ايش  بيوليچينگ آانسنگ م رزان  ( شيك فالسك   هاي ور توسط آزم   و) ظروف ل
يد  عمليات ليچينگ بيولوژيكي و شيميايي ,  در پنج ستون  ،مراسيون آانسنگ سولفيدي    سازي گرديد و پس از آگلو        بهينه )بطري غلتان  (رول  باتل ام رس  .به انج

 فرآيند استخراج ،الذآر با توجه به نتايج فوق. ٪ حاصل شد۵٠و % ٩٠ باآتري و ستون شاهد بدون باآتري به ترتيب ميزان بازيابي مس در ستونهاي حاوي  
 .آانسنگ مذآور استفاده نموداز  جهت استحصال مس مناسبحلي    به عنوان راهمس را مي توانبيولوژيكي 

  پيريت فعال, باآتريهاي مزوفيل, استخراج ميكروبي:واژه هاي آليدي
 

مقدمه
سال اي از  برهه در  مجتمع مس سرچشمه،آنسانتره نهايي آارخانه تغليظدر يش عيار آهن    بدليل آاهش شديد عيار مس و افزا        

ه در       .بعمل آمد آارخانه   ورودي به اين   خوراك   رويتحقيقي  , ٨١ ه      نتايج نشان داد آ  ۵/٢۴۶٢ آانسنگ سولفيدي موجود در پل
. ضخامتهاي متفاوت در سطح پيريت جود دارد   هايي از جنس آالكوسيت با   معدن مس سرچشمه، هاله   ) ارتفاع از سطح دريا   (متر

ا              ) فلوتاسيون(آني   اين آانسنگ سپس وارد آارخانه پرعيار      اني ب ا آ راه ب ه بازداشت شود، هم ه جاي اينك شده و پيريت موجود ب
ار مس آن آاهش مي               . گردد ارزش مس وارد آنسانتره مي     زايش و عي د  بنابراين عيار آهن آنسانتره اف وع پي      . ياب ن ن ه اي ريت در   ب

تواند جهت جلوگيري از فعال شدن سطح پيريت   افزايش خردايش مي. گردد اطالق مي) Active Pyrite( فعال آانسنگ، پيريت
ته باشد                        ه اقتصادي نداش وارد توجي يكن ممكن است در بسياري از م فيعي، ( آارآيي داشته باشد، ل االي       ). ٨١ش اژ ب ه تن ا توجه ب ب

ل توجه                و اينكه عمده مس، بصورت آالكوسيت مي      ) حدود يك ميليون تن   (آانسنگ مزبور  دار قاب ا در نظر داشتن مق ز ب باشد و ني
ل           اي مزوفي وط باآتريه ت مخل تفاده از آش ا اس گ ب د بيوليچين ام فرآين ت، انج يدي (پيري امل اس يدانس،   ش يلوس فرواآس تيوباس

يدانس    اسيدي پريلم فرواآس يدانس و لپتوس ن   ) تيوباسيلوس تيواآس ن آانس راي اي يد    ب ه نظر رس ). ,L.W. John 1999(گ مناسب ب
رار گرفت                    ورد بررسي ق مطالعات نشان داد     . بنابراين در پژوهش حاضر امكانسنجي استخراج ميكروبي از اين نوع آانسنگ م

 .آه  تاآنون هيچ تحقيقي در زمينه استحصال بيولوژيكي مس از اين نوع آانسنگ سولفيدي صورت نگرفته است
 

مواد و روشها
شكن فكي     ابعاد آن توسط سنگ    ، معدن مس سرچشمه   ۵/٢۴۶٢ آيلوگرم آانسنگ از پله      ۵٠٠گيري    پس از نمونه   :ونه آانسنگ نم
ا  ر  ٪٧۵ت ه زي اهش يافت۵/٠ب نچ آ ه .  اي ن آانسنگ ب داري از اي ادي سپس مق + ۵/١٢و + ٢/۶ ،+۶/٣ ،+١، -١بخشهاي ابع

د       يميايي و     . ميليمتر با سرند تفكيك گردي اليز ش ه در          سپس آن د آ ادي بعمل آم اير بخشهاي ابع ه آمپوزيت و س وژي از نمون  مينرال
 . است  شده  آورده٢ و ١جدول

يدانس     فرواکسيدانس، اسيدی تيوباسيلوس های مزوفيل اسيدی در اين تحقيق از سويه :باآتريهاي مورد استفاده   تيوباسيلوس تيواکس
ف مع       اط مختل بال از نق ه ق يدانس آ پيريلم فرواکس د                           و لپتوس تفاده گردي د، اس ده بودن دا ش مه ج س سرچش دن م

) ,2001  S. A. Seyed Bagheri .( اوت مطابق جدول شماره        ۶در آغاز فرآيند، حدود ا شرايط متف ول ب ه سطل   ۴ ليتر محل  ب
ول ورودي  . پاشش قرار گرفتند تنظيم و سپس ستونها تحت ٨/١ محلول تمامي ستونها روي  pHباالي ستون افزوده شده و       به محل

وگيري شود  ۵به ستون شماره  ول  ). ,L. A. Brickett  (1995 ماده ضد باآتريايي افزوده شد تا از رشد احتمالي باآتريها جل محل
تون شماره  تونها بجز س ه س ه ستون مربوطه ٢خروجي آلي ددا ب ا حالل، مج تخراج ب ه روش اس رفتن مس موجود ب ، پس از گ

يش     ۴آانسنگ ستون شماره ). سيستم مدار بسته(ده شد   برگشت دا  د پ يكن فرآين ت، ل رار نگرف اده   مورد آگلومراسيون ق سازي در   آم
تونها و     pH  ، Ehگيري اندازه. مورد آن اعمال گرديد ه س اي ورودي و خروجي آلي ، تعداد باآتري و آناليز شيميايي روي محلوله

 آه براي آن سيستم مدار باز ٢ در مورد ستون شماره .),Fetter, 1998 , S., Bustos 1993(در تمامي مراحل صورت گرفت
 .در نظر گرفته شد، در هر مرحله، محلولي تازه تهيه شده، وارد ستون گرديد

ا شيب             :آزمايش آگلومراسيون  ه          ١٧-١۶ درجه و سرعت       ۴۵ از يك دستگاه ديسك دوار و شيبدار ب ه گندل راي تهي ه ب  دور بردقيق
يد سولفوريك        آآريل جهت اتصال ذرات از پليمر پلي     . د، استفاده گرديد  استفاده گردي  اي  (آميد و اس  ١۵٠ و ۵٠،٨٠،١٢٠در غلظته
 )١٣٨١منافي،. ز( استفاده گرديد ) گرم در ليتر

اع      ۵ جهت انجام اين آزمايش از       :آزمايش ستوني  ه ارتف ر و قطر     ٢  ستون ب د   ۵/١٣ مت تفاده گردي انتيمتر اس ر اول  ۵/٠در .  س  مت
رد         رار گي تفاده ق ورد اس از، م ه      . ستون يك سيستم هوادهي در نظر گرفته شد تا در صورت ني ور از آان ول پاششي پس از عب محل

ـار . ر( آوري گرديد موجود در ستون، از آن خارج شده و در ظروفي جمع  مراحل در  ٣جدول  . ),١٣٧٩L.W. John1999وقـــ
  .دهد ژيك را نشان مينظر گرفته شده قبل از تيمار شيميايي و بيولو

 
نتايج و بحث
د   به ترتيب آناليز شيميايي و مينرالوژي آانسنگ سولفيدي با پيريت فعال را نشان مي          ٢ و   ١جداول   ايج بدست    . ده مطابق نت

ده  وده و  ٧۵آم ولفيدي ب ورد نظر، س ولفوريك  ٢۵٪ مس در آانسنگ م يد س ل حل در اس ده بصورت قاب ه (٪ باقيمان ه در مقال آ
ل توجه مي              . مي باشد ) نشان داده شده است    Cu(sol)بصورت رال      . باشد  عيار مس و پيريت آانسنگ  قاب ين آالكوسيت مين همچن

 .دهد غالب آانسنگ را تشكيل مي
اثير              ه منظور بررسي ت ل رول ب قبل از انجام آزمايشهاي ستوني بيوليچينگ، يكسري آزمايشها در حالت شيك فالسك و بات

يد           نوع محيط آشت و ميزان م      ام رس ه انج ده محيط      . صرف اسيد توسط آانسنگ ب ايج بدست آم ه   (M و 9Kآشتهاي   مطابق نت آ
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رار گرفت                          تفاده ق ورد اس ار در آزمايشهاي بيوليچينگ م ين ب وان  ) محيطي حاوي نمكهاي با خلوص صنعتي بوده و براي اول بعن
يد در آ                 بهترين محيط  زان مصرف اس ه شد و مي ايي در نظر گرفت ل رول،   آشتهاي باآتري ايش بات به     ٢۵زم ن محاس ر ت وگرم ب  آيل

 ).جزئيات آزمايش و نتايج آورده نشده است(گرديد 
ه   ده توسط اتصال       نتايج حاصل از آزمايشهاي آگلومراسيون نشان داد آه گندل اد ش ده  هاي ايج ي   دهن ل  هاي پليمرپل د و   آآري آمي

ران    اسيد سولفوريك در غلظتهاي متفاوت از استحكام آامال مطلوبي بر       ه گ ا توجه ب ده      خوردار بوده ولي ب ودن اتصال دهن قيمت ب
 . گرم بر ليتر انتخاب گرديد۵٠ اتصال دهنده اسيد سولفوريك با غلظت بهينه شده ،آميد آآريل پلي

زايش   ه     pHو آاهش   ORP نتايج حاصل از آزمايشهاي ستوني اختالف قابل مالحظه اف ايي نسبت ب تونهاي باآتري  را در س
ل   ). ٢ و   ١شكلهاي شماره   (دهد   نشان مي ) ۵شماره  (ستون شاهد    بيه   ORP و pHباآتريايي از نظر تغييرات عواملي مث ا ش  تقريب

رات   ۴در شكل   . گردد  از روز يازدهم به بعد رشد باآتريها وارد فاز لگاريتمي مي           ،٣مطابق شكل   . به يكديگر رفتار نمودند    ، تغيي
ده است            ا            . غلظت آهن آل در محلول خروجي آورده ش ال رشد و فعاليت باآتريه ه دنب ين ب ه  Fe+2 ،همچن يد  Fe+3 ب ده و     اآس گردي

ه انتظار مي     ت، غلظت    بنابراين همانطور آ ه           Fe+2رف ا آخر آزمايشها ب ادم ت ه و از روز هفت د آاهش يافت ه بع ازدهم ب  از روز ي
ول خروجي وجود د   Fe+2صفر رسيد، در حالي آه در ستون شاهد تا پايان آزمايش         ا  ٨در . اشت  در محل د  ١۴ ت  روز اول، فرآين

در مورد ستون شاهد  .شود  فرآيند بيوليچينگ آغاز ميبوده اما بدنبال رشد و فعاليت باآتريها ازآن به بعد،غالب انحالل، شيميايي 
 . يابد غلظت آاهش مي) در اسيدعمدتا از بخش قابل حل (فاقد باآتري، پس از ليچينگ شيميايي و استحصال مس 

 
  وپيشنهاداتگيري هنتيج

حتي پس از انحالل   بنابراين فعاليت باآتريها    ،آنند ي م باآتريها به پيريت قفل شــده راه پيدا      , بدنبال اآسيداسيون اليه آالكوسيتي   ـ  
 .يابد تقريبا آامل آانيهاي حاوي مس نيز ادامه مي

م باآتري و فاآتورهاي موجود در خاك در نظر گرفته        از محيط جديدي آه با توجه به متابوليس        يش باتل رول و ستوني،     در آزما  -
 . شود  و استفاده از اين محيط آشت در مقياسهاي بزرگتر توصيه مي استفاده گرديد،شده بود

االي آهن    احتمال مي. براي آانسنگ مورد نظر، بازيابي باالي مس را به همراه داشت  مدار باز استفاده از سيستم     - رود ميزان ب
ده    ) جهت از دست ندادن آهن    ( برگرداندن محلول خروجي     احتياج به عدم   خاك و  اال   دليل عم ودن   ب ابي ب ن       . باشد  بازي د اي هر چن

  .گردد سيستم براي استفاده در مقياسهاي بزرگتر پيشنهاد نمي
نهاد مي             - يدآنند           با توجه به باالبودن ميزان پيريت موجود در آانسنگ پيش اي اآس وگرد جهت    شود نسبت بيشتري از باآتريه ه گ

.اآسيداسيون اين آانسنگ در نظر گرفته شود
ه نظر نمي       ) اينچ ٥/٠زير  ( آگلومراسيون آانسنگ مذآور   - را در طول       ،رسد  چندان ضـروري ب ان      زي  ستون   پاشش مدت زم

 . مشكالت جدي در زمينه نفوذپذيري مشاهده نگرديدحاوي آانسنگ آگلومره نشده،
.٪ بدست آمد۵٠و % ٩٠ باآتري و ستون شاهد بدون باآتري به ترتيب اويميزان بازيابي مس در ستونهاي ح -
ودن محيط آشت           - ه اقتصادي ب ابي مناسب   حصول   و M با توجه ب اربرد آن   بازي ان آ ن محيط    ،%)٩٠(در زم تفاده از اي  اس

.گردد آشت در مقياسهاي صنعتي توصيه مي
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 آناليزشيميايي آانسنگ سولفيدي با پيريت فعال:١جدول

Na2O K2O MgO SiO2Al2O3 CaO S Fe Cu(sol) Cu عنصر/ 
 ترآيب

 درصد وزني ٨/٠ ٧١/٩٢/٠/۴ ٠/١۴ ٣/١٨ ۶٣/٩ ٠١/٢ ٣/٠۴ ٠/٢۶
 آناليز مينرالوژي آانسنگ سولفيدي با پيريت فعال: ٢جدول

 فراآسيونهاي مختلف آالكوسيت آوليت پيريتآالكو پيريت
۴٣/١۵ ٠ ٢٨/٠۴/٠ ۵٢/٠ Composite 

 موارد در نظر گرفته شده قبل از آغاز فرآيند بيوليچينگ: ٣جدول
 ۵ستون ۴ستون ٣ستون ٢ستون ١ستون موارد قبل از تيمار بيولوژيك

 ۵/۴۴ ۵/٣٩ ٣٧ ٣٩ ٣٨ وزن خشك آانسنگ بر حسب گرم
 ٣۵۶ ٣١۶ ٢٩۶ ٣١٢ ٣٠٠ )گرم(مس موجود 

 + - + + + فرايند آگلومراسيون
 - + - - - پيش آماده سازي

 - ۵٠ - - - )گرم بر ليتر(غلظت اسيد اوليه 
 بطور متناوب پس از هر دوره پاشش يك دوره استراحت )روز(زمان استراحت 

 موارد در نظر گرفته شده در طول فرآيند بيوليچينگ: ۴جدول 
 ۵ستون ۴ستون ٣ستون ٢ستون ١ستون دهموارد در نظر گرفته ش
 + - - - - ترآيب ضد بيولوژيك
 آب مقطر حاوي ماده ضدميكربي 9K 9K M* 9K محيط آشتهاي مختلف

 پيوسته پيوسته پيوسته غير پيوسته پيوسته سيستم پاشش
 )يك دوره پاشش يك دوره استراحت( روز  بصورت متناوب ١٨۴ )روز(زمان فروشويي 

  
ي* ن مح ي از    ط آشت اي ده و ترآيب ه ش ات آن در نظر گرفت راي حي اي ضروري ب اآتري و فاآتوره م ب ه متابوليس ه ب ا توج  صرفا ب

 . آودهاي شيميايي مي باشد
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 يرات تعداد باآتريها در ستونهاي مختلف       

   
 در ستونهاي مختلف بر حسب  ORPتغييرات: ٢      شكل در ستونهاي مختلف بر حسب زمان                              pHتغييرات  : ١        شكل          

 زمان
           

تغي: ٣تغييرات غلظت آهن در ستونهاي مختلف                                 شكل: ۴        شكل
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