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پيشفرآوري زيستی کانهي مقاوم طال
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سيد محمد موسوي بفرويي
تهران ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشکده مهندسي شيمي ،گروه بيوتکنولوژي

چكيده :وجود مادهي کربني و کاني گوگردي از ويژگيهاي کانهي مقاوم طال است که باعث کاهش بازيابي طال
از اين نوع کانه ميشود .از دو نوع زغال (زغال معمولي و آنتراسيت) به عنوان جانشين مادهي کربني موجود
در کانهي مقاوم طال به منظور بررسي قابليت فانروکيت کرايسوسپوريوم براي کاهش توانايي مادهي کربني در جذب طال
استفاده شد .نتيجهها نشان داد که مادهي آنتراسيتي حدود  1برابر بيشتر از زغال معمولي طال جذب کرده است
فانروکيت کرايسوسپوريوم توانايي آنتراسيت در جذب طال را در دورهي کشت  14روزه و محيط کشت PDB
(براث دکستروز سيبزميني) تا حدود  %51و در محيط کشت ( MWBارزن و گندم) تا بيش از  %51کاهش داد.
فانروکيت کرايسوسپوريوم همچنين توانايي اکسيد کردن گوگرد موجود در کانهي مقاوم طال را داراست .براي
بررسي تأثير قارچ روي مواد گوگردي موجود در کانهي مقاوم ،از پيريت به عنوان نمايندهي آنها استفاده شد.
در مجموع ،کاني پيريت در دورهي کشت  14روزه ،در  pHبرابر  %51 ،7وزني و در  pHبرابر  %53 ،1وزني،
اکسيد شد .پيش فرآوري قارچي دوباره براي کانهي مقاوم طالي زرشوران با درصدهاي گوناگون اورپيمت و طال
انجام گرفت .پس از دورهي  41روزهي کشت ،ميزان استخراج طال با فرايند سيانوراسيون براي نمونههاي
( -1143µm( )4حاوي اورپيمنت کمتر نسبت به نمونهي کانه مقاوم طالي زرشوران)( )1( ،همانند نمونهي کانه مقاوم
طالي زرشوران از نظر ميزان اورپيمنت) و (( )5بخش  +1143µmکه تا بيش از  %51از اورپيمنت غني است)
به ترتيب  %11 ،%53و  %4افزايش يافت و کاني گوگردي موجود نيز در نمونههاي ( )4و ( )1بيش از  %13اکسيد شد.
نتيجههاي آزمايشها نشان داد که فانروکيت کرايسوسپوريوم ريزموجودي موثر براي اکسيد کردن کانيهاي گوگردي و
خنثيکردن مواد کربني موجود در کانهي مقاوم طال به شکل همزمان بوده و در مجموع پتانسيل بااليي براي افزايش
بازيابي طال در عمليات سيانوراسيون آن کانسنگ دارد.
واژههاي كليدي :پيش فرآوري زيستي؛ آنتراسيت؛ پيريت؛ کانهي مقاوم طال؛ سيانوراسيون؛ فانروکيت

کرايسوسپوريوم.
;KEY WORDS: Biological pretreatment; Anthracite; Pyrite; Refractory gold ores; Cyanidation
Phanerochaete chrysosporium.
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کاني در اصل مادهاي طبيعي به شکل جامد است که ترکيب
شيميايي و ساختار خاصي داشته و از تراکم چنين موادي يک سنگ
تشکيل ميشود .کانه گونهاي از تمرکز ارزشمند کاني در ال سنگ
است که همانند طال ارزش بازيابي اقتصادي با فناوري در دسترس را
داراست ] .[1 ، 2کانههاي طال به طور کلي به انواع ساده يا غير مقاوم
(رسوبي يا آبرفتي) و نوع مقاوم که از نظر متالورژيکي ساختار کانيشناسي
پيچيدهاي دارد تقسيم ميشود .در کانهي آبرفتي ،طال در ذراتي
وجود دارد که به شکل طبيعي به دليل هوازدگي به طور کامل آزاد هستند.
طال در کانهي آبرفتي به آساني طي فرايند شست و شو و تغليظ،
به دليل وزن مخصوص بسيار باالي فلز نسبت به ساير مواد استخراج
ميشود .طال از کانهي آبرفتي که غلظت طال در آن بيش از
 %59است ،با تغليظ وزني و يا سيانوراسيون بسيار ساده (انحالل با
 )Au(CN)-2پس از خردايش (و سرندکني) مواد تا رسيدن به  d08برابر
 ،59mتغليظ ميشود [.]3
در مورد کانههاي مقاوم طال ،اين عمليات مشکلتر بوده و
بسته به ميزان مقاومت کاني ،بازيابي طال از آن ميتواند حتي
تا  %98کاهش يابد ] .[4 ، 9با توجه به اينکه کانههاي طال منابع
مشخصي دارند ،روشهاي نوين معدنکاري ابداع شدهاند و کانههاي
طالي غير مقاوم رو به پايان هستند ،مطالعههاي گستردهاي
در مورد بازيابي طال از کانهي مقاوم طال انجام شده است .کانههايي
که داراي مقاومت بااليي هستند ،در بسياري از نقاط جهان ،بدون
استفاده وجود دارند ] .[6 ، 5توليد ساليانهي از  1655tدر سال
 1505ميالدي به بيش از  2502tدر سال  2814ميالدي رسيده است.
در اين دوره ،توليد طال از کانههاي مقاوم طال با رشد %169
از  54tبه  245tرسيده که به تقريب  %18توليد جهاني اين فلز
ارزشمند را شامل ميشود ].[0 ، 5
در کانهي مقاوم ،طال به طور معمول به صورت ذرات بسيار ريز
( )<1mبه صورت درگير با کاني باطله وجود دارد [ ]1و بزرگترين
مشکل در مورد مقاومت اين کانهها ،درگيري طال با مادهي
گوگردي و مادهي کربني است .در کانههاي طالي مقاوم گوگردي،
ذرات بسيار ريز طال به صورت بسيار پراکنده و قفل شده در مرزها
و شکستگيهاي کانيهاي گوگردي مانند پيريت و آرسنوپيريت

قرار گرفتهاند .براي رفع اين مشکل و آزادسازي طال ،نياز
به تجزيهي سولفيدها احساس ميشود ] 3ـ  .[1حضور مادهي
کربني ) (CMنيز در کانهي طال منجر به  2تأثير زيانآور ميشود:
 )1بازداشت طال به دليل مشکالت ناشي از آزادسازي از
ماتريکس کربني
 )2از دست رفتن طال به دليل توانايي مادهي کربني در جذب طال
از محلول داراي طال
جذب طال توسط کربن که منجر به کاهش بازيابي طال ميشود
به دليل کربن بسيار ريز موجود ( )8/882-2 mاست که اجازهي
عمليات جدايش دلخواه را به فرايند نميدهند و اين پديده
با عنوان طال ربايي( )1شناخته ميشود ] 14ـ  .[12با توجه به تشابه بين
مادهي کربني و زغالهاي با درجههاي گوناگون بلوغ ،از انواع زغال
به شکل عمده براي توصيف مادهي کربني موجود استفاده ميشود [.]5
اگر در يک کانهي مقاوم ،کانيهاي گوگردي و مادهي کربني
همراه شود ،اين کانه با عنوان کانهي بسيار مقاوم()DRGO( )2
شناخته ميشود [ .]0بازيابي طال از کانهي طالي بسيار مقاوم
در عمليات معمول سيانوراسيون کمتر از  %98است ] 5ـ  [4که دليلهاي
عمدهي آن عبارتند از:
 )1نفوذ نکردن سيانيد به سولفيدها و در نتيجه واکنش ندادن
با طال و حل کردن آن
 )2جذب طالي حل شده توسط مادهي کربني
براي طالي گرفتار شده در اجزاي مقاوم به ويژه سولفيدها و
همچنين براي بهدست آوردن راندمان مناسب عمليات سيانوراسيون،
پيش فرآوري به منظور تجزيهي کاني مزاحم دربرگيرنده و
آزادسازي طال مورد نياز است .فرايندهايي که امروزه به شکل
تجاري براي پيش فرآوري کانهي مقاوم طال استفاده ميشود
شامل تشويه ،اکسيداسيون تحت فشار و اکسيداسيون باکتريايي
است ] 6ـ  .[3به کارگيري اکسيدکنندههاي زيستي کموليتوتروف()3
مصرف کنندهي آهن و گوگرد همانند باکتريهاي اسيديتيوباسيلوس
فرواکسيدانس( ،)4اسيديتيوباسيلوس تيواکسيدانس( )9و لپتوسپريلوم
فرواکسيدانس( )6براي سرعت بخشيدن به اکسيدشدن فلز سولفيدي
و در ادامه آزادسازي طال براي فرايند سيانوراسيون بعدي معمول است [.]18
به دليل اورگانوتروف( )5بودن اين باکتريها (نداشتن توانايي استفاده

)1( Acidithiobacillus thiooxidans

)4( Preg-rub

)6( Leptospirillum ferrooxidans
)7( Organotroph

))1( Double Refractory Gold Ores (DRGO
)5( Chemolithoautotrophic

مقدمه

)1( Acidithiobacillus ferrooxidans
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پيشفراوری زيستي کانهی مقاوم طال با استفاده از قارچ ...

از منابع کربن آلي) ،کربن آلي موجود در کانه بدون تغيير وارد
چرخهي سيانوراسيون شده و باعث طال ربايي خواهد شد [.]11
بيشتر پژوهشهاي اخير با تأکيد بر تخريب ساختار و کاهش
ويژگيهاي مادهي کربني بيتومينه انجام گرفته و موفقيت بسيار
کمي در کاهش طال ربايي بخش آنتراسيت داشتهاند که
تشکيل دهندهي بيش از  %98مادهي کربني همراه کانهي مقاوم
طال است [ .]4همچنين ،مادهي کربني آنتراسيتي ظرفيت بسيار
باالتري براي جذب طال نسبت به بيتومين و ليگنيت دارد که
به خاطر ميزان باالي زغالشدگي و درنتيجه آن ،صفحههاي گرافيتي
توليد شده به کاملترين شکل در آن ،ميباشد ] 12ـ  .[5در نتيجه
استفاده از ريزموجودي که بتواند مادهي سولفيدي را تجزيه کرده و
همزمان پتانسيل مادهي کربني براي جذب طال را به شکل معنيداري
کاهش دهد ،برتريهاي زيادي در افزايش بازيابي طال از کانههاي
مقاوم طال خواهد داشت.
قارچ سفيد رشتهاي فسادآور با نام علمي فانروکيت
کرايسوسپوريوم( ،)1توانايي بسيار بااليي در توليد آنزيمهاي گوناگون دارد.
نخستين بار ترشح آنزيم مخرب (ليگنين پروکسيداز (،))2()LiP
توسط تين( )3و کرک( [13 ، 14] )4مورد مطالعه قرار گرفته و
ساختاربندي شده است .از آن پس اين قارچ به عنوان مدلي زيستي
که رشد سريع داشته و آنزيمهاي مخرب ليگنين را در مقياس بسيار
بزرگي آزاد ميکند در آزمايشگاهها مورد مطالعه قرار گرفته است.
فانروکيت کرايسوسپوريوم همچنين آنزيم منگنز پروکسيداز ()9()MnP
ترشح ميکند که ميتواند روند اکسيد شدن و زيست تخريب ليگنين را
در مواد کربني آروماتيک مثل زغالها و آاليندههاي محيط زيست
تسريع کند [ .]19تا هنگاميکه مواد کربني کانهي مقاوم طال ويژگيهايي
مانند زغال از خود نشان دهند ،انتظار ميرود که آنزيمهاي اکسيد کننده
بتوانند مادهي کربني موجود را به روش زيستي خنثي کنند.
فانروک ي ت کرا ي سوسپور ي وم هم چن ي ن آنز ي م مولد H 2 O 2
(گلياکسالاکسيداز( )6و پرکسيد هيدروژن( ترشح ميکند []16
که اين آنزيمها براي انحالل کاني گوگردي مانند پيريت و
آرسنوپيريت شناخته شدهاند (واکنشهاي ( )1و (.))2
()1

2FeS2+15H2O2→2Fe3++4SO42-+2H++14H2O

()2

FeAsS+5H2O2→Fe3++AsO43-+SO42-+2H++6H2O
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طبي عت اکسي دکنندهي قدرتمندي که توسط آنزيمهاي
توليدي فانروکيت کراي سوسپوريوم اي جاد مي شود ،پيش از اين
براي اهدافي از جمله حذف اکسيدي گوگرد از زغال به کار
گرفته شده است ] .[16به خاطر اين تواناييهاي فانروکيت
کرايسوسپوريوم است که پيشبيني مي شود اي ن قارچ بتواند
در تسريع فرايند همزمان خنثيسازي مادهي کربني و
اکسي دکردن کاني گوگردي موثر باشد و به اي ن شکل موجب
افزاي ش استخراج طال در مراحل سيانوراسي ون شود.
بخش تجربی

در اين بخش متغيرهاي مورد بررسي به شکل تابعي از متغيرهاي
مستقل با روشهايي که در جدول  1آمده در نظر گرفته شدند.
مواد و نمونههاي مورد استفاده

در مجموع  3دورهي آزمايشي در نظر گرفته شد که طي
اين دورهها ،افزون بر بررسي تأثير فانروکيت کرايسوسپوزيوم بر مواد
گوناگون موجود در کانهي مقاوم طال ،تطبيق اين قارچ با هر کدام
از مواد نيز به شکل جداگانه مد نظر قرار داده شد.
در مجموعه اول آزمايشها تأثير قارچ بر مادهي کربني بررسي شد.
زغال با کمک جهاد دانشگاهي واحد تربيت مدرس از معادن شاهرود
و آنتراسيت نيز از طريق دانشکدهي مهندسي شيمي از تصفيهخانهي
آب و فاضالب شهرستان چابهار تهيه شدند .اندازه اوليه نمونهها
 098μmبود و براي آزمايشها ،اندازه به  d08برابر  298μmرسيد.
مجموعه دوم آزمايشها پيرامون تأثير قارچ بر کاني گوگردي
انجام شد .پيريت به عنوان نمايندهي اين نوع کانيها انتخاب شد.
نمونهي پيريت از معدن مس مزرعهي اهر به همت دانشکدهي
زمينشناسي دانشگاه تربيت مدرس تهيه شد .نمونه داراي
بلورهاي درشت پيريت بود که پس از خردايش مقدماتي ،با روش
سنگجوري به راحتي قابل جدايش بودند .پس از جدا کردن ميزان
کافي از کاني پيريت ،نمونه تا  d08برابر  188μmمورد خردايش
قرار گرفت.
سرانجام براي آزمايشهاي مرحله سوم از نمونهي طالي
مقاوم زرشوران استفاده شد .کانهي مقاوم طال ،از فاز 2

)1( Kirk

)4( Phanerochaete chrysosporium

)1( Manganese peroxidase

)1( Lignin peroxidase

)6( Glyoxal oxidase

)5( Tien
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معدن طالي زرشوران تهيه شد .طي اين دورهي آزمايشها،
از  3نوع مادهي آماده شده (( -2218µm( )1داراي اورپيمنت کمتر
نسبت به نمونهي کانه مقاوم طالي زرشوران )( )2( ،مشابه نمونهي
کانه مقاوم طالي زرشوران از نظر ميزان اورپيمنت) و
(( )3بخش  +2218µmکه تا بيش از  %09از اورپيمنت غني است))
استفاده شد .همهي نمونهها تا رسيدن به ابعاد  d08برابر 188μm
مورد خردايش قرار گرفتند .هاگ قارچ فانروکيت کرايسوسپوريوم
( )1()PTCC 5270از مرکز منطقهاي کلکسيون قارچها و باکتريهاي
صنعتي ايران تهيه شد .ساير مواد همگي از شرکت افشار
تهيه شدند.
آمادهسازي محيط کشت و تلقيح

پيش فرآوري با کشت هاگ قارچ فانروکيت کرايسوسپوريوم
در  3مجموعه آزمايشي بر نمونههاي گوناگون انجام گرفت .در مواردي
که نياز به تغيير  pHبود از سوکسينيک اسيد به عنوان اسيد آلي
تطبيق يافته با قارچ استفاده شد .از محيط کشت ژالتيني ()PDA
براي کشت اوليه استفاده شد و محيطهاي کشت جامد ( )WMBو
مايع ( )PDBبراي کشتهاي اصلي آماده سازي شدند.
پيش از هر دوره آزمايش ،قارچ در محيط ژالتيني آگار
دکستروز سيبزميني ( )PDAبه شکل مرکزي کشت شد و
فراورده فاقد آلودگي پس از  1هفته ،از سطح محيط با مقدار کافي
آب دوبار تقطير شست و شو داده شد تا براي هر ميليليتر 185 ،هاگ
در محلول موجود باشد .تعداد هاگ با استفاده از الم ويژه،
زيرميکروسکوپ شمارش شد .محيطهاي ثانويه با استفاده از
اين محلول کشت شد.
در مجموعه اول آزمايشها ،پيش فرآوري با کشت هاگ قارچ
فانروکيت کرايزوسپوريوم بر نمونههاي زغال انجام گرفت .کشت
در دماي  35°Cدر دورههاي تا سه هفته انجام شد و حين
آزمايش ،در  pHطبيعي آب دوبار تقطير مورد استفاده که حدود
 6/9تا  5بود ،تغييري به وجود نيامد (تغيير  pHبه دست آمده از
محيط کشت قابل چشمپوشي بود).
براي اين مجموعه آزمايشها از هر دو نوع محيط کشت ثانويهي
مايع براث دکستروز سيبزميني مايع ( )PDBو ارزن و گندم ()MWB
استفاده شد .براي تهيهي  MWBاز ارزن و گندم به نسبت  4به 1
به ترتيب استفاده شد و مواد با نسبت برابر ،با آب  2بار تقطير
تر شده و تا حالت پختگي در اتوکالو قرار گرفتند .سپس با 18mL

دوره  ،43شماره 3493 ،4

محلول هاگدار کشت شدند .نمونههاي زغال پس از  1هفته از آغاز
کشت در ميزان جامد  48%به محيط افزوده شدند.
در مراحل دوم و سوم آزمايشها تنها از محيط  MWBاستفاده شد.
محيط کشت با همان شيوه آماده شد .براي مجموعه دوم ،در نصف
نمونهها pH ،آب قبل از تر کردن محيط کشت با استفاده از
سوکسينيک اسيد و سديم هيدروکسيد در  4تنظيم شد .بقيهي
مرحله کشت شبيه مجموعه اول آزمايشها انجام شد.
در هر مجموعه آزمايش ،نمونهها پس از پايان دورهي کشت
براي رهايي از محيط کشت و قارچ ،با مقدار کافي آب شست و شو
داده شده و پس از آبگيري ،به مدت  1هفته در معرض هوا
قرار گرفتند .در هر دورهي آزمايشي ،تعدادي آزمايش با عنوان
کنترلي با شرايط دقيقاً همانند به شرايط اصلي انجام گرفت؛ با اين
تفاوت که هاگ قارچ در محيط تلقيح نشد .همهي آزمايشها  2بار
تکرار شدند.
آزمايشهاي جذب طال با زغال

محلول استاندارد طالي تهيه شده ( 1888ppmطال در )HCl
با استفاده از آب دو بار تقطير و ميزان کافي سديم هيدروکسيد،
به غلظت  5 ppmطال با  pHبرابر  12رسيد .از هر نمونه زغال
(پيش فرآوري شده ،کنترلي (آزمايشهايي با استفاده از روش
اصلي بدون تلقيح قارچي) و پيش فرآوري نشده) 1 ،گرم در تماس
با  29mLمحلول استاندارد آماده شده قرار گرفتند و به مدت
 24ساعت در شيکر انکوباتور با دور  198rpmو دماي 29°C
قرار داده شدند .در پايان ،محلول صاف شده و طالي باقيمانده در هر نمونه
با استفاده از دستگاه جذب اتمي مورد ارزيابي قرار گرفت .اختالف
بين غلظت طال در محلولها ،پيش و پس از تماس با قارچ و
محيط کشت ،با توجه به ميزان ماده کربني مورد استفاده ( 1گرم)
در جريان جذب ،طبق رابطهي ( )1محاسبه شد تا اثر طال ربايي
در مقياس  μmol/gبهدست آيد:
PEC  molGold g Carbon  
()1
V  mL    C1  C2   ppm 
G  g mol   Wc  g 
در معادلهي ( C1 ،)1و  C2به ترتيب غلظت اوليه و نهايي طال
در محلول بر حسب  WC ،ppmوزن مادهي کربني مورد استفاده
در آزمايشهاي جذب برحسب ( gدر اينجا  V ،)1gحجم محلول طالي
مورد استفاده بر حسب ( mLدر اينجا  )29mLو  Gوزن موالر طال
)4( ATCC 24725
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(در اينجا  )155g/molاست .اختالف بين مقدارهاي
در غلظت نمونههاي پيشفرآوري نشده و پيش فرآوري شده،
نشان دهندهي تاثير زيست فرآوري قارچي در تغيير توانايي
طال ربايي مواد کربني در جذب طال است.
PEC

جداگانه آناليز شدند FDC .با استفاده از معادلهي ( ،)2براي هر نمونه
محاسبه شد .براي اندازه گيري ميزان آزادسازي طال با استفاده از
روش پيشفرآوري کانهي مقاوم ،آزمايشهاي سيانوراسيون
انجام گرفت .براي محاسبهي درصد بازيابي طال از فرايند سيانوراسيون
از معادلهي ( )3استفاده ميشود:

محاسبهي بخش حل شدهي پيريت زيست فرآوري شده

به منظور محاسبهي ميزان پيريت اوليه و پيريت باقيمانده
پس از فرآوري زيستي ،از آناليز جذب اتمي براي تعيين ميزان آهن
استفاده شد.
ميزان فرآوري زيستي سولفيدها با استفاده از قارچ فانروکيت
کرايسوسپوريوم با استفاده از رابطه ( )2محاسبه شد:
100

()2

V  mL   C  ppm 
pm  %   W  g 

PDC  %wt  

در معادله ( V ،)2حجم محلول مورد استفاده در آزمايش
بر حسب  C ،mLغلظت آهن به دست آمده از آناليز جذب اتمي
براي مادهي پيش فرآوري شده بر حسب  Pm ،ppmدرصد پيريت موجود
و  Wجرم پيريت مورد استفاده بر حسب  gاست.
آزمايش با کانهي مقاوم طال

سيانوراسيون

سيانوراسيون در شيکر انکوباتور با دماي  29°Cو دور
 198rpmبر مادهي پيش فرآوري شده و نشده با جامد  %38و
غلظت سيانيد  18g/Lبراي  24ساعت انجام گرفت pH .نمونهها
با استفاده از سديم هيدروکسيد در  11تا  12تنظيم شد .به منظور
هوادهي به نمونهها و پيشرفت واکنش ( ،)3درب نمونهها بسته نشد.
()3

4Au  8CN  2H2O  O2  4Au  CN 2  4OH

در پايان دورهي انحالل ،نمونهها صاف شده و محلول به دست آمده،
براي آناليز ميزان طالي محلول توسط جذب اتمي استفاده شد.
همچنين ،با اين فرض که عمدهي ميزان آهن موجود در نمونه
مربوط به کانيهاي سولفيدي به ويژه پيريت است ،آهن موجود
در محلول با استفاده از معادله ( )2بهدست آمد و يا اين روش
ميزان کاني پيريت محاسبه شد.
محاسبات دادهها

پس از کشت نمونهها در حضور و غياب زي توده قارچي،
محلولهاي آماده شده در هر مرحله براي طال و آهن به صورت
علمي ـ پژوهشي
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()4



 V  mL   C  ppm  
  100 %



g
HG  


t



g 
1

1
W

PGR  %wt  

در معادله ( W ،)3و  HGوزن و عيار طالي موجود در نمونه
است که با استفاده از آناليز نمونه با روش جذب اتمي بر حسب g
و  g/tبهدست آمد V ،حجم آب مورد استفاده در آزمايشهاي
سيانوراسيون بر حسب  mLو  Cغلظت طالي بهدست آمده از
فرايند سيانوراسيون بر حسب  ppmاست .تمام آزمايشها با دو بار
تکرار انجام گرفتند و نمودارها با استفاده از ميانگين دادهها رسم شد.
دادهها و بحث
تاثير پيشفرآوري زيستی بر انواع زغال

شکلهاي  1و  2جذب طال نسبت به زمان را براي زغالهاي
گوناگون پيش فرآوري شده و نشده در محيط کشت  PDBو
 MWBنشان ميدهد .توانايي جذب طال براي همهي نمونهها
(پيش و پس از فرايند) بسيار کم و زير  8/9μmol/gبود و تنها
آنتراسيت پيش فرآوري نشده جذب باال و حدود  4/9μmol/gرا
نشان ميداد.
همانگونه که در شکلهاي  1و  2ديده شود ،با گذشت  21روز از
آغاز فرايند قارچي براي هر دو نوع محيط کشت ،ظرفيت
جذب طال توسط زغال پيشفرآوري شده با ميزان جذب طال
توسط نوع پيش فرآوري نشده (در زمان صفر) برابر است
(در مجموع پايين و کمتر از 8/9μmol/gبوده) ،در حاليکه ظرفيت
جذب آنتراسيت به ميزان زيادي کاهش يافته است (از حدود
 4/9μmol/gبه  .)8/9μmol/gکم شدن اثر طال ربايي شايد
به دليل کاهش فعاليت گروههاي سطحي زغال و در نتيجه
واکنش ندادن آنها با کمپلکس سيانوري طالي موجود و کور شدن
خلل و فرج سطحي زغال است.
شکلهاي  3و  ،4نشان دهندهي تأثير يک هفتهاي مواد
موجود در هر محيط کشت است که تغييرات ميزان اثر طال ربايي
بر انواع زغال را نشان ميدهد .اين نمودارها در حاليکه مقدارهاي
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شکل 4ـ تأثير پيش فرآوری قارچي يک هفتهای بر توانايي طال ربايي
)3زغال  )2آنتراسيت در محيط کشت .PDB

ميزان طالی جذب شده )(mol/g

5

23

3

نوع زغال

شکل 3ـ تأ ثير زمان پيش فرآوری قارچي بر جذب طال توسط زغال و
آنتراسيت در محيط کشت .PDB

33

3

ميزان طالی جذب شده )(mol/g

3

5

3

نوع زغال

شکل 2ـ تأ ثير زمان پيش فرآوری قارچي بر جذب طال توسط زغال و
آنتراسيت در محيط کشت .MWB

شکل 3ـ تأثير پيش فرآوری قارچي يک هفتهای بر توانايي طال ربايي
 )3زغال  )2آنتراسيت در محيط کشت .MWB

يکسان جذب طال پيش و پس از کشت قارچي را براي زغال
نشان ميدهند ،مقدارهاي گوناگون (به شکل کاهش) براي
آنتراسيت نشان دادهاند .نتيجههاي اين دو شکل ،با نتيجههاي
به دست آمده از شکلهاي  1و  2مطابقت دارد که در آنها تنها
در بخش پيشفرآوري نشده آنتراسيت جذب طالي زيادي
ديده شده است و هر چهار شکل تأييد کنندهي کاهش بيش از
 %58جذب طال توسط آنتراسيت هستند.

محيط جامد نسبت به محيط مايع ميشود ،زيرا محيط کشت
 MWBاز نظر اقتصادي مقرون به صرفه بوده ،اجزاي تشکيل دهندهي
کمي دارد و به دانش فني چندان پيچيدهاي براي توليد آن ،نياز
نيست MWB .به دليل دارا بودن مواد مورد نياز براي رشد دلخواه
قارچ ،مثل کربوهيدراتها ،قند ،پروتئين ،آهن ،کلسيم ،منگنز،
منيزيم ،فسفر ،پتاسيم ،سلنيم ،سديم ،روي ،مس ،بور ،ويتامينها،
اسيدهاي چرب و آمينواسيدها محيط کشت کاملي به حساب
ميآيند .محيط کشت تر  MWBداراي سطح ويژهي بااليي
براي برقراري تماس باکتريايي است و به دليل به دام افتادن
حبابهاي هوا در ميان ذرات آن ،هوادهي براي ايجاد
واکنش شيميايي را تسريع ميکند و اين برتري موجب باال رفتن
فعاليت فانروکيت کرايسوسپوريوم در ترشح ليگنين ميشود [.]15

تأثير محيط کشت

رشد ظاهري بهتر قارچ در محيط  MWBبر اين موضوع
داللت داشت که قارچ براي رشد ،اين محيط را به محيط PDB
ترجيح ميدهد .اين امر موجب به وجود آمدن برتري فني براي
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شکل  5ـ تأثير محيط کشتهای مختلف استفاده شده بر زغال در
 )3نمونهی فرآوری نشده .MWB)4 PDB)2

شکل  6ـ تأثير محيط کشتهای مختلف استفاده شده بر آنتراسيت در
 )3نمونهی فرآوری نشده .MWB)4 PDB)2

به شکل دقيقتر ،محيط کشت  PDBبه دليل حالت مايع،
در اکسيژن رساني دلخواه براي انجام واکنشهاي سطحي ناتوان است.
شکلهاي  9و  6به مقايسهي محيط کشتهاي گوناگون
براي پيشفرآوري يک هفتهاي زغال و آنتراسيت مي پردازد که
در آنها جذب طال کم شده است.

به صورت نمايي افزايش يافته و پس از مدتي به دليل فرسودگي
محيط کشت و توليد متابوليسمهاي اضافي ،شتاب منفي به خود
ميگيرد .اين متابوليسمها شامل کاهش فعاليت موجود زنده و
باال رفتن ميزان مواد اکسيدي ميشود ].[14
با استفاده از نمودارها و بعضي محاسبات ،ميزان پيريت
در نمونهي پيشفرآوري نشده  %02بهدست آمد که طي دورهي
کشت  21روزه به  %45/6در  pHبرابر ( 5کاهش  )%34/4و
 %92/3در  pHبرابر  4رسيد (کاهش .)%25/5

تأثير بر پيريت

براي تعيين تأثير فانروکيت کرايسوسپوريوم در فرآوري زيستي
سولفيدها ،الزم است که تأثير محيط کشت بر ماده بررسي شود
که بدين منظور آزمايشهاي کنترلي انجام گرفت .از معادلهي ()2
به منظور بهدست آوردن مقدار مواد سولفيدي و تغييرات ميزان آن
استفاده شده است .نتيجهها براي نمونههاي پيريت که براي
سه هفته کشت شده بودند در شکلهاي  5و  0ديده ميشود.
اين شکلها نشان ميدهد که در نبود زي توده قارچي ،مقدار
بسيار ناچيزي پيريت حل شده است و اين ميزان حل شدن در
حضور قارچ تا حدود  9برابر افزايش يافته است.
انحالل قارچي پيريت به عنوان تابعي از زمان در شکلهاي  5و 18
نشان داده شده است .پس از گذشت  21روز از ايجاد تماس بين
زي توده قارچي و پيريت ،حدود  %1/9وزني آهن و به تبع آن %3
وزني گوگرد حل شده است .در شکلهاي  5و  18ديده ميشود
که نسبت انحالل پيريت در مراحل اوليه (تا  5روز) در هر
دو ميزان  pHاستفاده شده برابر بوده و به تدريج افزايش يافته است.
در يک محيط ناپيوسته شبيه آنچه در اين آزمايش استفاده شده است،
در مرحلههاي اوليه رشد ريزموجود و در نتيجه آن فعاليت شيميايي
علمي ـ پژوهشي

بررسی ميزان کانیهاي گوگردي در نمونهها

غلظت آهن حل شده در نمونهها و به تبع آن ميزان کانيهاي
گوگردي در نمونهها قبل و پس از پيشفرآوري قارچي با استفاده
از معادله ( )2محاسبه شد .تأثير قارچ فانروکيت کرايسوسپوريوم
در فرآوري زيستي  14روزهي نمونههاي ( )1و ( ،)2در مقايسه
با آزمايشهاي کنترلي با محيط کشت تلقيح نشده
در شرايط يکسان آزمايشي در شکلهاي  11و  12ديده ميشود.
شکلها به روشني نشان دهندهي افزايش آشکار حدود  18برابري
انحالل مواد سولفيدي در حضور قارچ است .محاسبه و بررسي کيفي
آناليز جامد به دست آمده از پيش فرآوري قارچي نشان ميدهد
بيش از نيمي از سولفيدهاي موجود طي حدود  14روز
پيش فرآوري قارچي اکسيد شدهاند .همچنين نتيجههاي به دست آمده
نشان دهندهي توانايي بالقوهي فانروکيت کرايسوسپوريوم
در اکسيدکردن کانيهاي گوگردي موجود در کانهي مقاوم طال و
آزادسازي طال در سيانوراسيون است .بايد خاطر نشان کرد که
ميزان اکسيدشدن در نمونهي ( )1به مراتب از نمونهي ( )2بيشتر بود.
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شکل  8ـ پيش فرآوری زيستي دو هفتهای پيريت در غياب و حضور
بيومس فانروکيت کرايسوسپوريوم .آزمايشها در  pH ،47°Cبرابر 3
و جامد  %30انجام گرفت.
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شکل  9ـ ميزان آهن و گوکرد حل شده حين تلقيح پيريت با فانروکيت
کرايسوسپوريوم .آزمايشها در  pH ،47°Cبرابر  7و جامد %30
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شکل  33ـ پيش فرآوری دو هفتهای نمونهی ( )3در غياب و حضور
بيومس قارچي .آزمايشها در  47°Cبرای  33روز در  pHبرابر  7و
جامد %30انجام گرفت.
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فانروکيت کرايسوسپوريوم .آزمايشها در  pH ،47°Cبرابر  3و جامد
 %30انجام گرفت.
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شکل  7ـ پيش فرآوری زيستي دو هفتهای پيريت در غياب و حضور
بيومس فانروکيت کرايسوسپوريوم .آزمايشها در  pH ،47°Cبرابر 7
و جامد  %30انجام گرفت.
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اجزای حل شده

شکل  32ـ پيش فرآوری دو هفتهای نمونهی ( )2در غياب و حضور
بيومس قارچي .آزمايشها در  47°Cبرای  33روز در  pHبرابر  7و
جامد %30انجام گرفت.
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پيشفراوری زيستي کانهی مقاوم طال با استفاده از قارچ ...

تاثير پيش فرآوري قارچی بر سيانوراسيون کانهي مقاوم طال

بازيابي طال (درصد)
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شکل  34ـ بازيابي طال برای نمونههای ()2( ،)3و ( )4در آزمايشهای
کنترلي و پيش فرآوری .سيانوراسيون در جامد  %40و  pHبرابر با
غلظت سيانيد  30g/lو دمای  25°Cانجام شد.
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شکل  33ـ تغيير ميزان مادهی سولفيدی تبديل شده و طالی استخراجي
به عنوان تابعي از زمان در نمونهی ( .)3سيانوراسيون در جامد  %40و
 pHبرابر  33با غلظت سيانيد  30g/lو دمای  25°Cانجام شد.
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 )1توانايي فانروکيت کرايسوسپوريوم در واکنش با مواد کربني
و کاهش ظرفيت جذب طال توسط آنها مورد مطالعه قرار گرفت.
از  2نوع زغال گوناگون به عنوان مادهي جانشين ماده کربني
موجود در کانهي مقاوم طال براي بهدست آوردن تأثير پيشفراوري
با فانروکيت کرايسوسپوريوم استفاده شد .کاهش ظرفيت
جذب طال در اين مواد به ويژه در آنتراسيت ،ناشي از توانايي قارچ
در کاهش پديدهي طالربايي ارزيابي شد .از محيط کشتهاي
گوناگون براي هر  2نوع زغال استفاده شد .نتيجهها نشانگر آن
بود که از بين مواد گوناگون مورد آزمايش که پيشفرآوري شده و يا
نشده بودند ،تنها آنتراسيت پيشفرآوري نشده توانايي جذب مؤثر
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ماده گوگردی اکسيد شده در نمونه (درصد وزني)

نتيجه گيري
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ماده گوگردی اکسيد شده در نمونه (درصد وزني)

بازيابي طال از نمونههاي ( )2( ،)1و ( )3با روش سيانوراسيون
براي  14روز در حالت کنترلي و پيشفرآوريشده در شکل 13
به نمايش درآمده که نشان دهندهي افزايش بازيابي طال به عنوان
نتيجهي پيش فرآوري قارچي است .بازيابي طال به ترتيب براي
نمونههاي ( )2( ،)1و ( )3در آزمايشهاي کنترلي ،%21/49
 %28/35و  %8/96بود در حاليکه پس از پيشفرآوري قارچي،
بازيابي طال با همان ترتيب تا  %41/35 ،%91/29و %1/31
افزايش يافت .تغييرها در پاسخگويي عمليات سيانوراسيون براي
نمونههاي ( )1و ( )2به عنوان تابعي از زمان در شکلهاي  14و 19
ديده ميشود.
پس از عمليات سيانوراسيون و در نبود محيط کشت ،طالي
استخراج شده از بخش پيشفرآوري نشده نمونهي (،%23/12 )1
از نمونهي ( %14/53 )2و از نمونهي ( %8/15 )3است.
اين مقدارها در پايان دورهي کشت  14روزه در حضور قارچ،
به  %41/35 ،%91/29و  %1/31رسيد .شکلهاي ( )14و ()19
نشان دهندهي آن است که شيب نمودار همچنان افزايشي است و
با افزايش زمان تماس ،ميتوان ميزان استخراج طال را افزايش داد.
اين ادعا با مقايسهي بين ميزان مادهي سولفيدي تبديل شده
و ميزان استخراج طال طي سيانوراسيون براي نمونههاي ( )1و ()2
که به ترتيب در همان شکلها آمده است ،قابل ديدن است.
گفتني است که ميزان استخراج طال از نمونهي ( )3هيچگاه
به ميزان چشمگيري طي عمليات سيانوراسيون ،چه به شکل
پيش فرآوري شده و چه به شکل اوليه نرسيد که به دليل
واکنش ندادن اورپيمنت با محلول سيانوري بوده است.
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شکل  35ـ تغيير ميزان مادهی سولفيدی تبديل شده و طالی استخراجي
به عنوان تابعي از زمان در نمونهی ( .)2سيانوراسيون در جامد  %40و
 pHبرابر  33با غلظت سيانيد  30g/lو دمای  25°Cانجام شد.
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کمپلکسهاي طالي سيانيدي را داراست و به عنوان مرجع براي
بررسي ميزان کاهش جذب طال در ساير نمونهها انتخاب شد.
پس از تماس با قارچ ،توانايي طال ربايي آنتراسيت بسته به محيط
کشت تا حدود  %59کاهش يافت.
 )2از مقايسهي کشت غوطهور با استفاده از  PDBو کشت
جامد با استفاده از  ،MWBاين نتيجه به دست آمد که MWB
محيط کشت بهتري است که در نتيجهي استفاده از آن ،کاهش
حدود  %59طال ربايي را به دنبال دارد .اين يافتهها اثبات ميکند
که فرايند پيشفرآوري با استفاده از قارچ فانروکيت کرايسوسپوريوم،
پتانسيل مؤثري براي کاهش طالربايي دارد و به پژوهشهاي گسترده
براي استفاده در مقياس صنعتي نيازمند است.
 )3همچنين از فانروکيت کرايسوسپوريوم براي بررسي توانايي
اکسيدکردن کانيهاي سولفيدي و امکان بهکار گيري آن
در پيشفرآوري کانهي مقاوم استفاده شد .نتيجهها نشاندهنده
توانايي اين قارچ در اکسيدکردن کانيهاي گوگردي است .براي
دورهي کشت  21روزه ،در  pHبرابر  %39 ،5وزني و در  pHبرابر
 %38 ،4وزني پيريت مورد استفاده در کشت ،کاهش يافت .مقدار
اوليهي پيريت در نمونهي پيشفرآوري نشده  %02اندازهگيري شد.
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نتيجهها بر وجود پتانسيل قارچ فانروکيت کرايسوسپوريوم براي اکسيدکردن
کانيهاي گوگردي موجود در کانهي مقاوم طال تأکيد دارد.
 )4با توجه به نتيجههاي بهدست آمده ،توانايي فانروکيت
کرايسوسپوريوم براي اکسيدکردن سولفيدها و خنثيسازي مادهي
کربني به شکل همزمان در کانهي مقاوم طال سنجيده شد.
نتيجهها نشان داد که در  pHبرابر  ،5در حضور قارچ ،از ميزان
کانيهاي گوگردي به شدت کاسته شده است .در کشت  14روزه،
کانيهاي گوگردي موجود در نمونههاي ( )1و ( ،)2بيش از %98
کاهش يافت و از  %5وزني به  %3وزني رسيد .در همين دوره،
استخراج طال از نمونهي ( )1از  %29تا بيش از  ،%98از نمونهي
( )2از  %19تا بيش از  %48و از نمونهي ( )3از  %8/2تا حدود %2
افزايش يافت .با توجه به روند افزايشي استخراج نسبت به زمان،
پيشبيني ميشود با افزايش زمان تماس ،استخراج افزايش يافته و
مواد سولفيدي بيشتر اکسيد شوند .بازيابيهاي بهدست آمده
در فرايند سيانوراسيون طي اين دوره با مقدار اقتصادي فاصله دارند.
نتيجههاي به دست آمده نشانگر پتانسيل مناسب قارچ فانروکيت
کرايسوسپوريوم براي پيش فرآوري کانهي مقاوم طال است.
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