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  بررسـي تخريب پذيري بيولوژيك فاز آلي واحد استخراج با حالل مجتمع مس سرچشمه
  

  4 و زهرا منافي3، ناصر گلبانگ 2، گيتي امتيازي 1٭مصطفي ذوالفقاري مجد
   آارشناس ارشد مجتمع مس سرچشمه-4 عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، -3 و2 دانشجوي آارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان، -1

  
   چكيده

ر روي   ده ب يده ش ولفوريك پاش يد س دماتي مس توسط اس د ليچينگ پس از انحالل مق وده در فرآين يد Heap)(ت گ، اس ورد بيوليچين  و در م
دي  ولفوريك تولي اآتري س اي  توسط ب اده ه ك م ول را توسط ي ه، مس محل ت در  ي  مربوط ه فعالي ادر ب ه ق ي آ يديpHآل ه و در   اس يد گرفت د، از اس  باش

ي آلي از لحاظ اقتصادي حائز اهميت است و       در نتيجه از آنجا آه اين ماده. آنند  وجدا مي آخر آن را توسط فرآيند الكترووينينگ خالص سازي ي   مرحله
ات سمي     خود، داراي     دارد و چون اين مواد در ساختار شيميايي        نسبتًا قيمت گراني     ول مي     ترآيب د فن ذيري       مانن ه پ ند، در نتيجه تجزي م از لحاظ   آ باش ن ه

ر روي       مواد آلي   . حائز اهميت است   و هم از لحاظ زيست محيطي      اقتصادي   ه ب رار مي             آ تفاده ق ورد اس ون در آن مجتمع م م اآن ده و ه ار ش ا آ رد،   آنه گي
د     8401 و REYSOL (8411( سل  و ترآيبات ري اصلي  ي  به عنوان استخراج آننده) LIX(شامل ليكس ات رقيق آنن وان ترآيب ه عن ند  ه، مي  ب در . باش

ه           ي    تجزيه آننده   هاي و شناخت ميكروارگانيسم   اين تحقيق، جدا سازي      رار گرفت ورد  بررسي ق فاز آلي، واحد استخراج با حالل مجتمع مس سرچشمه م
  .است

  تخريب پذيري بيولوژيك فاز آلي، ليچينگ، مس: آليدي واژه هاي 
  

Abstract 
In leaching process, after primary solving of copper by soulforic acid which has been blended with heap and 

about bioleaching, soulforic acid which has been produced by related bacterium, the copper that has been dissolved 
by an organic element which must be able to be active in pH and it is taken from acid and at the last stage that acid 
must be purified and taken apart by Electrovining process. Because this element isn’t economical and some how the 
price of it, is high and also these elements have some poisonous combinations in their structures such as phenol so it 
is important to destructibility it especially when it comes to economic and bio environment. The organic elements 
that have been worked on them and they are being used in Sarcheshmeh Copper SX plant now, are LIX as the most 
important extractor and combinations of Reysol 8411, 8401 as combinations diluent. In this research splited and 
knew about microorganism which is able to destruct organic from Sarcheshmeh copper SX plant. 

  
  

  مقدمه
ه    استفاده مي ها از روش هيدرومتالورژي  اآسيدي به ويژه آربنات   مس از سنگهاي      در فرآوري  شود بدين ترتيب آ

وده         هاي   ابتدا خرده سنگ   ه صورت ت رار مي    ) Heap(عظيمي  هاي  حاصله از انفجار را ب دن ق ار مع د  در آن يد   . دهن سپس اس
ند  توده مي   طره قطره روي    توده به صورت ق    سولفوريك رقيق شده را از باالي        رده و              . پاش يد مس را در خود حل آ آب و اس

ه      چون غلظت مس در اين فاز آبي. شود يك اليه مقاوم در برابر اسيد خارج مي از پايين توده و از روي      ن رو ب م است از اي آ
ي       . نمايند استخراج مي   مس را توسط حالل آلي        لحاظ اقتصادي  از آل ه خوبي       در اين فرايند از يك ف ال مس را ب د انتق ه فرآين   آ

رد و   اوليه مي   در مرحله استخراج، مس را از فاز آبي          اين فاز آلي    . آنند دهد، به عنوان يك فاز واسطه استفاده مي        انجام مي  گي
  ).Jay, W. H, 2003(دهد پس مي) الكتروليت(نهايي آن را به فاز آبي 

ي     به عنوان حالل   LIX64Nدر مجتمع مس سرچشمه از       ات ري      آل وان رقيق       8401سل     و ري  8411سل    و از ترآيب ه عن  ب
ده ي   آنن تفاده م اي آن اس د ه ي    LIX64N. آنن سيم م سي اآ واد هيدروآ زو م سي       ج سيل آلدوآ يميايي آن سالي ام ش د و ن باش
ي ب             ترآيبات ري . باشد مي)  تترا متيل بوتيل   3و3و1و1(اآسيم سبت    سل نيز شباهت به ترآيبات نفت سفيد داشته و حت  10/1ه ن

اوت ري  . شوند  با نفت سفيد نيز مخلوط مي       ا ري 8411سل   تف ه ري   8401سل    ب ن است، آ ات  8411سل    در اي  داراي ترآيب
شتري است     سيار بي وطي از  LIX64N. آروماتيك ب واد    LIX63حدود يك درصد حجمي       وLIX65N مخل ن م  است و اي

سيم تحقيقي صورت               تا آنون بر  . اند ليت آننده  هاي آي  جزو استخراج آننده   واد هيدروآسي اآ  روي تجزيه پذيري بيولوژيك م
 .Jay. W. H, 2002, ,. G. M.Ricey,1984-Klonowska(نگرفته، ولي بر روي تجزيه نوري اين مواد آار شده است

K, 2000(  
  

  مواد و روشها
وع ميكروار                      واد توسط هر ن ن م ذيري اي دا محيط آشت        در اين آزمايش ابتدا براي اطمينان از تجزيه پ سم، ابت گاني

د                    سپس  . پايه معدني آه داراي عناصر ضروري براي رشد هر نوع ميكروارگانيسم هتروتروف است ساخته و استريل گردي
واد   cc 1 از اين محيط ريخته و به عنوان تنها منبع آربن ميزان cc100 ارلن استريل به ميزان 9در            دام از م  از هر آ

سم    . ت جداگانه، به آنها اضافه شد     آلي ذآر شده به صور     ده از     براي جداسازي ميكروارگاني ه آنن ه 2هاي تجزي  خاك و   ي  نمون
د      هاي موجود در محيط مي         لجن فعال آه داراي بيشترين انواع ميكروارگانيسم       تفاده گردي ند، اس ه در     . باش ن ترتيب آ ه اي  3ب

او ن اول ح د، ارل رم خاك اضافه ش دام          ا گ ن هر آ ن دوم حاوي ريLIXي ارل ن سوم حاوي8411سل  ، ارل    و ارل
ن     cc 1 ارلن ديگر هر آدام     3در                        .  بود 8401سل   ري ه ترتيب ارل ال ب د      لجن فع ي اضافه گردي ن  3در . هاي قبل  ارل

ر روي ش   سپس تمامي ارلن. باقي مانده، خاك و لجن فعالي اضافه نشد و به عنوان شاهد در نظر گرفته شد       دور 150يكر ها ب
ان    .  شاهد، آدورت زيادي مشاهده گرديد      هاي ها نسبت به ارلن    در دقيقه گذاشته شده، پس از يك هفته در تمامي ارلن           چون امك

امي                      داشت آه ميكروارگانيسم   ند، تم رده باش دورت آ ها از مواد آلي موجود در خود خاك و لجن فعال استفاده نموده و ايجاد آ
رم خاك و   1جاي اضافه آردن  با اين تفاوت آه به .  هر بار به ميزان يك هفته تكرار شد  مرتبه و  3مراحل باال،     لجن  cc 1 گ

ان حاصل   ' معدني حاوي ترآيبات آلي مورد نظر اضافه         از ارلن مرحله قبلي به محيط آشت پايه        cc 1فعال،   گرديد، تا اطمين
يح    بعد از ارلن ي  در مرحله. اند مرتبه تلقيح حذف شده 3شود آه تمامي مواد آلي موجود در خاك و لجن فعال، پس از    هاي تلق

ه در     20، و حاوي 1000/1سوم، بر روي همان محيط آشت پايه معدني، حاوي ترآيبات آلي به نسبت    ار، آ ر آگ ر ليت  گرم ب
د 9 شت داده ش ي آ ه صورت چمن د، ب ده بودن سيم ش ت تق ت3پس از .  پلي امي پلي ر روي تم د ميكرو  روز ب ا رش سم ه ارگاني

ر، از تكنيك     . ها از محيط آشت نوترينت آگار استفاده شد   و براي جداسازي تك آلني   .  بود  صورت گرفته  راي جداسازي بهت ب
ه صورت چمني آشت داده شد      10-6و از رقت    . رقيق سازي استفاده گرديد    ار ب پس از جداسازي تك    .  بر روي نوترينت آگ

ي ازي  آلن ان از صحت جداس راي اطمين ا، ب يه ه از آلن ه نظر    ، دو مرتب تند و ب اوت داش م تف ا ه اهر ب اظ ظ ه از لح ايي آ ه



 

 

ات               مختلف باشند، به طور جداگانه به ارلن        ي رسيد آه از يك جنس و يا گونه        مي دني و ترآيب ه مع هاي حاوي محيط آشت پاي
ي            ل م ان حاص دگي آن اطمين ه آنن ر تجزي دورت ب اد آ ورت ايج د و در ص افه گردي ي اض د آل ر . ش ازي  ب اي جداس

 محل در مخازن  4ي اين ترآيبات آلي، در واحد استخراج با حالل مجتمع مس سرچشمه، از             هاي تجزيه آننده   ميكروارگانيسم
واره -4) حاوي اسيد( فاز آبي-3) strip( فاز آلي استريپ-2) load( از فاز آلي لود  -1. گيري گرديد  استخراج نمونه  از    دي ي ف

ه آن                 سپس همانند مراحل قب   . آبي ورد نظر ب ي م واد آل ع آربن، م ا منب وان تنه ه عن دني ساخته شد و ب ل، محيط آشت پايه مع
، اين مواد با استفاده از فيلتر غشائي استريل   الزم به ذآر است در تمامي مراحل، قبل از اضافه آردن مواد آلي       (اضافه گرديد 

ي    تعال م ل اش واد قاب ن م ون اي د چ ند ش ده  )باش ر ش ل ذآ ام مراح د و تم ام داده ش اال انج ستهاي  . در ب ز، ت ايي ني راي شناس ب
ه روش                    بيوشيميايي مختلف از جمله آشت در محيط       ره انجام شد آ دهاي مختلف و غي سيداسيون قن هاي اختصاصي، تست اآ

  .آار در اين مقاله آورده نشده است
  

  گيري و بحث نتيجه
محيط آشت پايه معدني و سپس انتقال آن به محيط     هاي موجود در خاك و لجن فعال در           بار تلقيح باآتري   3پس از   

ي ك آلن دني و جداسازي ت ه مع د پاي ات ري  جام ورد ترآيب اهر در م ه ظ ار، ب ت آگ يط نوترين ا در مح ل،  ه ايز 9س ي متم  آلن
دا   9از .  آلني، تست تجزيه آنندگي در محيط پايه معدني صورت گرفت      9سپس براي هر آدام از اين       . جداسازي شد  ي ج  آلن

ا             آه همگي در محيط نوترينت آگار بي شده تند، تنه اوت داش م تف ا ه  آلني  5رنگ بودند و فقط از لحاظ شكل ظاهري آمي ب
ات ري                  ه آردن ترآيب ه تجزي ادر ب د و ق اد آردن دند    پس از يك هفته آدورت ايج ناخته ش اد     . سل، ش راي ايج ان الزم ب ي زم ول

اه مي               در مورد ليكس نيز زمان    . آدورت در آنها يكسان نبود     يد،    الزم براي ايجاد آدورت خيلي بيشتر بود و حتي به يك م رس
ده  5در مورد .  آلني متمايز از آن جدا شد     2و تنها    ه آنن ات ري   آلني تجزي دورت را        ي ترآيب زان آ رين مي سل، يك آلني آمت

آوآوباسيل گرم منفي تشخيص    هاي    آلني باآتري  5در رنگ آميزي گرم تمامي اين       .  ناميده شد  1ي   ايجاد آرد آه آلني شماره    
ه برخي از واآنش    داده شدند و پس از انجام تستهاي بيوشيميايي، تنها آلني شماره     ا     ي يك بود آ يميايي آن ب  آلني  4هاي بيوش

ده           . ديگر متفاوت بود   شان دهن ده ن ام ش ه          تستهاي بيوشيميايي آه تاآنون انج ن است آ اًال از            4ي  اي  آلني از يك جنس و احتم
در مورد ليكس هنوز تستهاي شناسايي صورت   . اند باشند و تا به حال به جنس آسينتوباآتر نزديكتر بوده          ي مختلف مي  ها سويه

ه      ه                               نگرفته و در مورد نمون ا يك گون اآنون تنه ا حالل مجتمع مس سرچشمه، ت ده از خود واحد استخراج ب ه ش ي  هاي گرفت
  . ز آبي و خود فاز آبي جداسازي و تًاييد شدي فا سل، از ديواره ي ترآيبات ري مخمر تجزيه آننده
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