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چکیده
در اين مقاله ،شبیهسازی فرآيند لیچینگ باکتريايي تودهای و ارزيابي تحلیلي فرآيندهای درگیر در شرايط ناپايا از طريق مدلهای تحلیلي برای
کانسنگ کمعیار مس بسط و گسترش داده شده است .المان انتگرالي تعريف شده عبارت ا ست از واحد حجم توده که شامل فاز جامد (با توزيع
اندازه ذرات کانسنگ) ،فاز مايع (محلول شسته شده ساکن و جاری حاوی مواد حلشده و باکتریهای چسبیده و معلق) و فاز گاز (جريان هوا و
حبابهای هوای موجود در منافذ) است .فرآيندهای نفوذ و واکنش در مدل پیشنهادی شامل توزيع اندازه ذرات کانسنگ ،چسبیدن و عدم چسبیدن
باکتریها و فرآيندهای اکسايش و انتقال اجزاء شیمیايي و باکتريايي به داخل و خارج المان ميباشد .با برنامهنويسي در محیط نرم افزار پايتون از
روش سیمپسون برای حل مدلهای موجود استفاده شد .درستي نتايج بهوسیله بررسي موازنه جرم در پايان شبیهسازی تائید شد .اعتبارسنجي
نتايج با مدل پولز و مدل شبیهسازی واکنشي پیريت به کمک نرمافزارفینیکس بررسي گرديد .ذرات کانسنگ در سه کالس اندازه به شعاعهای
 0.11mm ،0.6mmو  6.1mmبا درصدهای وزني بهترتیب  41 ،31و  20درصد طبقهبندی شدند .حداکثر خطای نسبي در محاسبات موازنه جرم در تمام
شبیهسازیها کمتر از  0.1درصد بود .نتايج نشان داد که سینتیک ان حالل کالکوسیت از کوولیت و کوولیت از پیريت بیشتر است .برای حالت
باکتريايي ،میزان انحالل کالکوسیت در اندازه شعاع ذرات  0.11mm ،0.6mmو  6.1mmبه ترتیب ( 600%بعد از  43روز)( 600% ،بعد از  660روز) ،و 31%
(بعد از  610روز) بهدست آمد .در مورد کوولیت ،برای اندازه ذرات مذکور در طي  610روز درصد انحالل بهترتیب  41 ،10و  63حاصل شد .میزان
انحالل پیريت نیز  23 ،44و  63درصد محاسبه گرديد .همچنین ،آنالیز حساسیت برای عوامل دما و توزيع اندازه ذرات انجام شد .نتايج شبیهسازی
روند صحیحي با در نظر گرفتن توزيع اندازه ذرات در بازيابي مس از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی
لیچینگ باکتريايي تودهای ،شبیهسازی از طريق مدلسازی رياضیاتي فرآيند ،المان انتگرالي ،روش سیمپسون ،کانسنگ کمعیار مس

*نويسنده مسئول مکاتبات
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مقدمه
برخي از این مدلها بر پدیده انتقال در مقياس تودهاي iتاکيد
بيشتري نسبت به پدیدههاي در مقياس ميکرو از قبيل رشد
باکتریایي و سينتيک اکسایش و انتقال با فرآیند نفوذ در فاز
ساکن دارند .تعداد بسيار کمي از این مدلها مشخصات پارامتري
قابل انعطافي را دارند که مورد نياز براي دربرگيري تمام پدیده-
هاي احتمالي محدودکننده یک هيپ خاص است.
این مقاله ،به بررسي یک مدل دقيق توسعه داده شده ميپردازد
که عالوه بر هيدرولوژي هيپ و دیير فرآیندهاي بزرق مقياس،
دیناميک باکتریایي و انتقال نفوذي را نيز بررسي قرار ميکند.
هدف این مقاله ،بسد و توسعه مدلهاي حاکم بر فرآیند
ليچينگ باکتریایي تودهاي ميباشد که با نياه و زاویه دید در
مقياس گروه ذرات مدلسازي صورت گرفته است .این مقياس،
مقياسي حد واسد است که عالوه بر داشتن پارامترهاي مقياس
توده و همچنين مقياس ذره؛ معایب این دو مقياس را ندارد .به
عبارت دیير ،مدل موجود کليتر ميباشد که توان شبيهسازي
دقيقتر از فرآیند ليچينگ باکتریایي تودهاي را دارد .مبناي
مدلسازي معادالت دیفرانسيلي با مشتقات جزئي است که در
سطح ذره نفوذ و واکنش شيميایي و باکتریایي را مدل ميکند.
همچنين ،در فصل مشترک ذره با سيال در مقياس بزرگتر
حرکت کلي سيال را مدل کرده که در تماس با مواد واکنش
داده شده قرار ميگيرد .به عبارتي بهتر ،در شراید مرزي معادله
نفوذ-واکنش یک دستياه کوپل براي پدیده پهنرفت حاکم مي-
شود که مدلسازي بسيار پيچيدهاي را بيان ميدارد .معادالت
حاصله به روش سيمپسون حل شدهاند .با حل چنين معادالتي
ميتوان تأثير عوامل مؤثر بر فرآیند را تعيين کرد .این مدل
واکنشهاي شيميایي مربوط به ليچينگ کانسنگهاي
کاالکوسيت ،کووليت و پيریت را شامل ميشود که بهطور ساده
با شراید ليچينگ دیير کانيها قابل انطباق است.

بهمنظور دستيابي به عمليات سودده و اقتصادي ليچينگ
باکتریایي تودهاي نياز بهطراحي هيپهاي پربازده (کارا) است.
براي این منظور ،مطالعه و درک فرآیندهاي درگير در توده
ضرورت دارد .مدلسازي ریاضياتي یک گام بسيار مهم در درک
ماهيت و سازکار فرآیندهاي ليچينگ بيولوژیکي تودهاي است.
ليچينگ باکتریایي تودهاي یک اندرکنش پيچيده بين
فرآیندهاي انتقال و واکنشهاي شيميایي است که در فازهاي
جامد ،مایع و گاز اتفاق ميافتد .این فرآیندها شامل انتقال
پهنرفت و نفوذ در فاز مایع ،پهنرفت فاز گاز ،توليد و انتقال
حرارت ،انحالل کانسنگ و واکنشهاي شيميایي باکتریایي
است .تحقيقات علمي دامپ و ليچينگ تودهاي به سمت توسعه
مدلهاي ریاضياتي سوق داده شده است که برخي از مهمترین
آنها در مباحث مدلسازي در ليچينگ باکتریایي تودهاي در
جدول  1ارائه شده است و رویکردهاي مدلسازي از بستر
کانسنگ مرور ميشود .همچنين ،تحقيقات برخي از آنها تا
سال  3002در مرجع [ ]6مرور و مقایسه شدهاند .عمليات
ليچينگ باکتریایي تودهاي موضوع بسياري از تحقيقات انجام
گرفته در زمينه استحصال فلز در سالهاي اخير بوده است .در
این راستا ،محققين بسياري کوشش کردهاند تا به بررسي
پدیدههاي مهم این فرآیند پرداخته و با مدلسازي ریاضياتي
این عمليات که ميتواند چشماندازهاي جالبي براي اهداف
طراحي مهيا سازد را شبيهسازي کنند.
ب ا توجه به جدول  ،1مدلها به مرور زمان تکامل یافتهاند .این
تک امل هم در نوع مدلس ازي و هم در فرآیندهاي درگير در
مدلس ازي ،المان مدل و روش حل بوده است .مدل بيان شده
در این مقاله در مقياس مدلس ازي حد واس د بوده اس ت که
نقصه اي م دلس ازي بزرق مقياس و مدلس ازي کوچک
مقياس را ندارد .در عين حال ،مزیت این مقياس این اس ت که
پ دی دههاي هر دو مقياس بزرق و کوچک را ميتواند در خود
داشته باشد و پدیدههاي هر دو مقياس را هم توصيف کند.
مؤثر بودن ليچين گ ب اکتری ایي ت ا ح د زی ادي ب ه ک ارآیي
ميکروارگانيزمها و ترکيب ش يميایي و کانيش ناس ي کانسنگ
بس تيي دارد [ ]6و بيش ترین کارآیي زماني حاصل ميشود که
ش راید ليچينگ با ش راید بهينه رشد باکتري مطابقت داشته
باش د .عوامل مؤثر در اکسایش باکتریایي براي استخراج فلزات
در جدول  3آورده شده است.
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جدول  :6مدلهای لیچینگ (باکتريايي) تودهای موجود
نام محقق و منبع

موضوع مدلسازی

روش حل

کاستيهای مدل

کسلس و اپس []2

اولين مدل ساده در مقياس توده از دامپ

-

بسیار ساده

ريچي و همکاران [-1

توسعه مدل کسلس و اپس

الپالس

مدلسازی مقدماتي

]4
بارتلت و همکاران []1
و

هیندريکس
ديکسون []3-66

توسعه مدل کسلس و اپس

-

مدلسازي سينتيکي مرتبه اول و خلق تابع  φبراي کانسنگهاي
مختلف صرفاً ليچينگ

سيمپسون

قابل تعمیم نبودن
سادهسازی

واکنشي-حرارتي

زياد

مدلسازي چند مولفهاي همزمان

تفاضل محدود

پترسون و همکاران

مدلسازي فرآیند بيوليچينگ روي و کاربرد تابع  φبراي کانسنگ
روي

سيمپسون

صرفا پوشش سینتیک مرتبه اول

شیخزاده و همکاران

مدلسازي براساس معادله انتقال سيال در محيد اشباع و معادله
اساسي دارسي صرفا ليچينگ

تفاضل محدود به
اليوریتم
کمک
توماس

عدم پوشش جريان ريچاردی

لهي و همکاران [-26

مدلسازي انتقال هوا در توده

دیناميک
محاسباتي

بوفورد و همکاران

مدلسازي فرآیند بایوکس و کاربرد تابع  φبراي کانسنگ طال و
کاربرد نرم افزار هيپسيم روي دادههاي موجود

سيمپسون

ويلکاز و همکارش

مدلسازي سينتيکي ليچينگ باکتریایي کالکوپيریت با باکتري-
هاي ترموفيلي مشابه کار بوفورد و با نياه معادلههاي الکتروشيمي
فرآیند

مک برايد و همکاران

مدلسازي انتيرالي حجم محدودي صرف ًا ليچينگ

دیناميک
محاسباتي

درگیر

همکاران

مدلسازي سينتيکي بر مبناي ثابت سينتيک و بازیابي بينهایت و
گسترش آن به صورت تحليلي صرفاً ليچينگ

ویژال

خروج از مدلسازی ديفرانسیلي

زمبرا ،موناز و همکاران

مدل سهبعدي کوپل شده همرفت و نفوذ براي انتقال جرم و حرارت
در اطراف توده

و

مدلسازي تحليلي توسعهیافته از معادلههاي نفوذ ،پهنرفت،
واکنش با مرتبههاي متفاوت ،مدل سينتيکي و مدل باکتریایي در
فرآیند ليچينگ باکتریایي تودهاي

کاساس و همکاران
[64؛ ]62

در حین مدلسازی

[]63-61
[]63

]63
[]22-23
[]21

[]21-23
مالدو

و

[]40-41
[]41
يعقوبي

عدم در نظر گرفتن تغییرات توده

مقدم

همکاران []41-43
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سياالت

عدم فرض صحیح تغییرات دما
عدم مدلسازی ترسیب در حین
فرآيند

-

عدم

بررسي

برهمکنشهای

فرآيندی
سياالت

عدم بررسي تمام واکنشهای

و روی آوردن به مدلهای آماری
عدم کامل بودن مدل واکنشي
نمایي،

تابع
شوتينگ،
هموتوروپي
پرتربيشن،
سيمپسون وغيره

عدم بررسي مدلحرارتي طي
مدل ديفرانسیلي
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جدول  :2عوامل مؤثر در اکسايش باکتريايي برای استخراج فلزات []41

عوامل مؤثر در ليچينگ باکتریایي

پارامترها

عوامل فيزیکي و شيميایي محيد دما ،اس يدیته ،پتانس يل اکسایش -کاهش ،دیاکسيدکربن ،انتقال جرم ،مواد مغذي ،فشار ،کشش سطحي،
غلظت یون آهن دوظرفيتي ،مواد ممانعتکننده
ليچينگ
عوامل زیستي محيد ليچينگ

نوع ب اکتري ،جمعي ت و توزیع ميکروارگ انيزمها ،فعاليت باکتريها ،قابليت س ازگاري ميکروارگانيزمها با
محيد ،مقاومت در برابر فلزات

ویژگيهاي کانه براي ليچينگ

نوع کانه ،ترکيب ش يميایي کانه ،اندازه ذرات ،س طح کانه ،تخلخل ،درجه آزادي ،واکنشهاي گالوانيکي،
ساختار کانه ،آبيریزي کانه ،تشکيل کانه ثانویه

نوع فرآیند ليچينگ

روش ليچين گ (درجا ،تودهاي ،کپهاي ،مخزني) ،دانس يته پالپ ،نرم همزدن (در مورد مخازن همزندار)،
مشخصات هندسي توده (در مورد ليچينگ کپهاي)

جدول  :4نمايش الگوی زير فرآيندهای موجود در فروشويي باکتريايي تودهای []61

مدل مفهومي

سطح

زیرفرآیندها

مقياس توده

جریان محلول از طریق بستر فشرده شده
همرفتي گاز
انتقال بخار آب
موازنه حرارت

مقياس گروه ذرات

جذب گاز
نفوذ ذره
چسبيدن باکتريها
اکسایش باکتریایي

مقياس ذره

تأثيرات توپولوژیکي
نفوذ درون ذرهاي
توزیع اندازه دانه و ذره

مقياس دانه

احياء آهن سه به دو ظرفيتي
اکسایش کاني
اکسایش سولفور
فرآیندهاي سطحي

حد واسد بين مقياس توده و ذره ميتواند عيوب مدلهاي
قدیميتر را برطرف نماید.

ضعف مدلهاي قبلي در عدم جامعيت فرآیند مدلسازي بوده
است .بدین معنا که اگر مقياس مدلسازي بزرق باشد ،مدل
نميتواند پدیدههاي ریز مقياس را مدل نماید و بر عکس .مدل
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مدل مقياس توده را ایجاد کند .هدف از این کار ،مدلسازي تک
واحد المان انتيرالي "مقياس گروه ذرات" است.
در این مقاله مدلسازي فرآیند ليچينگ باکتریایي تودهاي براي
پ دی دهه اي ح اکم در فرآین د و در نه ایت کنار هم قرار دادن
معادالت و ش بيهس ازي بهص ورت مدل دس تياه معادالت
دیفرانس يلي با مشتقات جزئي ارائه شده است .روش تحقيق در
این مقاله براساس مدلسازي در مقياس حد واسد با استفاده از
معادالت دیفرانس يلي با مش تقات جزئي براس اس موازنه جرم و
قانون بقاي جرم انجام ش ده اس ت .عبارت توليد یا مص رف
بهص ورت واکنش ش يميایي و باکتریایي اض افه ميش ود.
واکنشهاي شيميایي بهصورت تغييرات ميزان جزء واکنش داده
نسبت به زمان در یک محيد متخلخل با چيالي مشخص است.
تغييرات تبدیل کاني نس بت به زمان از حاص لض رب ثابت نرم
آرنيوس (رابطه دما با انرژي اکتيواس يون) و تابع غلظت (رابطه
غلظ ت یونه اي آهن دو و س ه ظرفيتي بر واکنش) و ت ابع
توپولوژیکي کانس نگ براي پارامترهاي کانس نگ بهدس ت آمده
اس ت .عبارت توليد یا مصرف باکتریایي بر حسب تعداد باکتري،
نرم رشد باکتریایي (محاسبه شده از قانون مونود براساس عوامل
محيطي رش د مثل اکسيژن ،آهن و اسيدیته) بر حسب راندمان
باکتریایي و تابع راتووس کي (رابطه دما با رش د باکتریایي) بيان
ش ده اس ت .روابد توليد یا مصرف شيميایي و باکتریایي در تک
ذره بهص ورت جمع جبري با رابطه نفوذ براس اس قانون فيک
اض افه شده است .بهعبارت دیير ،رابطه نفوذ-واکنش در فرآیند
ليچينگ باکتریایي تودهاي مدل شده است .در عمل بعد از نفوذ
و واکنش ،اجزاي واکنشي در اثر نفوذ به سطح ذره ميرسند .در
س طح ذره با س يال در حال حرکت اجزاي واکنشي با سيال در
حال حرکت مواجه ميش وند .این س طح مش ترک سطح ذره با
س يال در حال حرکت ،ش رط مرزي معادله نفوذ-واکنش است.
همچنين ،نرم تغييرات باکتريهاي جذب ش ده و واجذب ش ده
براس اس ایزوترم النيميور و نرم تغييرات جمعيت باکتریایي نيز
مدل شد .مدلها به صورت همزمان با روش سيمپسون حل شد.
م دله ا براي کانيهاي کالکوس يت ،کووليت و پيریت و اجزاء
ش يميایي مس ،یون آهن دو و س ه ظرفيتي ،اسيد و اکسيژن و
اجزاء باکتریایي اکس يدکننده آهن حل ش د .در هر مرحله حل،
موازنه جرمي کنترل ش د تا موازنه جرم برقرار باشد .کد نویسي
در پایتون در محيد لينوکس انجام ش د .کتابخانههاي جيانیو
پالت iiو سايپاي iiiبراي رسم نمودارهاي حاصله و محاسبات
عددي اس تفاده ش د .در ش کل  3روال شبيهسازي نمایش داده

روش تحقیق

مدل "مقياس گروه ذرات" در واحد حجم توده توسعه یافته است.
رویکرد واحد حجم به ليچينگ باکتریایي توده در مدلهاي اوليه
توسد رومن و السن ( )1788بهکار برده شده بود [ .]36در این
کار" ،مقياس گروه ذرات" بهصورت واحد حجم توده تعریف شده
است که شامل فاز جامد (توزیع اندازه ذرات کانسنگ) ،فاز مایع
(محلول ليچينگ جاري و ساکن ،که حاوي مواد حل شونده و
حل شده ،باکتريهاي چسبيده و پالنکتوني ميباشد) و فاز گاز
(هواي در حال جریان و پاکتهاي هوا) ميباشند.

شکل  6مدل مفهومي از کل فرآیند ليچينگ باکتریایي که در آن
فرآیندهاي درگير و المان انتيرالي براي "مقياس گروه ذرات"
بيان شده است را نشان ميدهد .فرآیندهاي مهمي که در این
مقياس اتفاق ميافتند عبارتند از:
 واکنشهاي انحالل کاني.
 فرآیندهاي باکتریایي (رشد ،اکسایش و انتقال).
 نفوذ مواد حل شونده حل شده در داخل ذرات کانسنگ
و در کل محلول ساکن.
 توليد حرارت و نفوذ.
 جریان محلول و گاز در سرتاسر المان انتيرالي.
م دل "مقي اس گروه ذرات" را ميتوان براي مدل مقياس توده
بهوسيله المان واحد حجم به منظور تشکيل یک واحد ستون در
توده تعميم داد .م دل اثر متقابل بين واحد حجمهاي مجاور در
واحد ستون بههمراه پدیده جریان در توده را شامل ميشود .بعد
از ش کلگيري س تونهاي متش کل از المآنهاي حجمي ،تکثير
ستونها به تعداد زیاد تا ایجاد توده است که این توسعه نيازمند
تش ریح اثرمتق ابل بين س تونهاي مجاور در درون این توده
ميب اش د .بن ابراین ،مدل "مقياس گروه ذرات" براي ليچينگ
ب اکتریایي تودهاي عبارت اس ت از مدل حد واس د بين مدل
مقياس ذره و مدل مقياس توده .همينطور ،مدل آگلومره شامل
فرآیندهاي مقياس ذره بهطور کامل اس ت و ميتواند بلوکهاي
48
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ش ده است .در نموگرام جزئيات برنامه نویسي و نحوه ارتباط کد
براي حل مسئله و پایان شبيهسازي توضيح داده شده است.
.8
.8

.8
.4

.7

.3

بزرگي توده بستيي دارد .در نتيجه ،در این مدل نفوذ
در فاز محلول در حال جریان در نظر گرفته نشده است.
تبادل بهوسيله نفوذ ،اجزاء شيميایي و باکتریایي در کل
مرزهاي "مقياس گروه ذرات" وجود ندارد.
واکنشهاي شيميایي و باکتریایي در محلول در حال
جریان در نظر گرفته نشده؛ بلکه تنها انتقال بهوسيله
محلول در حال جریان در نظر گرفته شده است.
ذرات کانسنگ بهصورت کروي و داراي کانيهاي
یکنواخت توزیع شده در زمان اوليه ميباشند.
براي نرمهاي رشد باکتريهاي جذب شده و جذب
نشده (براي اجزاء معين) بهصورت متفاوت رفتار شده
است.
نفوذ مواد حلشونده محلول در داخل ذرات کانسنگ،
در مسير شعاعي پيشروي ميکند ،از این رو ،از نفوذ
زاویهاي صرفنظر شده است.
توصیف ،تشريح و فرموالسیون مدل رياضي
-6-3

مس در کانيهاي س ولفيدي بهوس يله واکنش با یونهاي آهن
س هظرفيتي اکس يده ميش ود [ .]41واکنشهاي شيميایي بين
کانيهاي کالکوس يت ،کووليت و پيریت موجود در کانس نگ و
یون آهن س هظرفيتي موجود در محلول ليچينگ به صورت زیر
است:
()1
Cu2 S  1.6Fe3 
 0.8Cu 2  1.6Fe2  Cu1.2 S
()3
Cu1.2 S  2.4Fe3 
1.2Cu 2  2.4Fe2  S 0

شکل  :6مدل مفهومي از لیچینگ باکتريايي تودهای شامل
فرآيندهای درگیر ،معادلههای حاکم و المان انتگرالي "مقیاس گروه
ذرات"

.4

واکنشهای شیمیايي (مدل واکنش)

خالصهای از فرضهای مدلسازی فرآيند لیچینگ
باکتريايي تودهای

()2

تعدادي از فرضيهها براي توسعه مدل اوليه در نظر گرفته شدهاند
که در زیر به بيان آنها پرداخته شده است.
 .1مدلسازي در"مقياس گروه ذرات" تحت شراید
ایزوترم بررسي شده است.
 .3غلظت ثابتي از اکسيژن حل شده در فاز مایع ورودي
وجود دارد.
 .2محلول ليچينگ (یا همان فاز مایع) در مدل "مقياس
گروه ذرات" به دو فاز ساکن و در حال جریان تقسيم
و از هم جدا شدهاند .تغييرات گونههاي شيميایي و
باکتریایي در این فازها اتفاق ميافتد.
 .8فرض شده است که گرادیان غلظت اجزاء شيميایي و
باکتریایي در فاز محلول در حال جریان در درون المان
انتيرالي "مقياس گروه ذرات" کوچک است که به

FeS2  14  6  Fe3  4  2    H 2O

 15  6  Fe2  8  2    H    2    SO42   S 0

()8
ليچينگ کالکوس يت طي مکانيس م دو مرحلهاي انجام ميشود.
در مرحله اول ،کالکوس يت با یونهاي آهن س هظرفيتي واکنش
داده و تش کيل کاني حد واس طي ش بيه به کووليت ميدهد ،و
ح دود  %80از ک ل مس را آزاد ميکن د (رابط ه ( .)1در مرحله
دوم ،کوولي ت تش کيل ش ده در مرحله اول ،با یونهاي آهن
س هظرفيتي واکنش داده  %80از کل مس باقيمانده و س ولفور
(رابط ه ( )3را آزاد ميکن د .نرم ذاتي مرحله اول در دماي اتاق
باال است و بهوسيله نفوذ یونهاي آهن سهظرفيتي به محلهاي
واکنش در ذره کانس نگ محدود ش ده اس ت .این مرحله داراي
انرژي فعالس ازي نس بتاً پائيني است (مقادیر از 8-38 kJ/mol
H2 SO4  MO 
 MSO4  H2O
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مدلسازی تحلیلي از فرآيند بیولیچینگ توده ای

که در آن k A :پارامتر انتقال جرمي یون آهن سهظرفيتي و k B

گزارش شده است) .نرم ذاتي مرحله دوم کمي آهستهتر است و
داراي انرژي فعالسازي کمي بيشتر از مرحله اول است (مقادیر
 88-108 kJ/molگزارش ش ده اس ت) .از این رو ،نرم ليچينگ
بهطور قابل توجهي با دما افزایش ميیابد .مرحله دوم وابس تيي
س ينتيکي مرتبه نيم را به نس بت آهن س هظرفيتي به آهن
دوظرفيتي نش ان ميدهد .از این رو ،پيش نهاد ميکند کنترل
بهوسيله انتقال بار در نيم واکنش آندي انجام ميشود.
در عمل پيریت به همراه کالکوسيت یافت ميشود و بهوسيله
واکنش با یونهاي آهن سهظرفيتي ليچ ميشود تا یونهاي آهن
دوظرفيتي ،سولفات (بسته به پتانسيل اکسایش  -کاهش) و
سولفور عنصري آزاد شود β .در رابطه ( )2کسري از پيریت است
که به جاي سولفات به سولفور عنصري تبدیل ميشود .مقدار آن
بين  0و  1است که وابسته به پتانسيل اکسایش -احياء دارد .در
این مطالعه ،فرض شده  β=0است .به عبارتي دیير ،سولفور
عنصري از پيریت تشکيل نشده است .رابطه ( ،)8مصرف اسيد
بهوسيله گانگ را نشان ميدهد.
واکنشهاي اکسایش باکتریایي (اکسایش آهن دوظرفيتي و
سولفور) بهوسيله روابد زیر ارائه شدهاند:
bactria
()8
Fe2  0.25O2  0.5H2 SO4 
 Fe3  0.5H 2O
()8
S  1.5O  H O  H SO
نرم واکنش ليچينگ کاني سولفيدي تابع دما ،غلظت مواد
واکنش دهنده و کسر کاني واکنش نداده است .با نوشتن مجدد
رابطه بر حسب عيار کاني  gبه صورت  g0Xميتوان نوشت:
g
X
()8
S   1  
  1   g
bactria

4

بس ته به مقادیر این دو پارامتر ،هر کدام از س ه ش کل متداول
کنترل نرم الکتروش يميایي را نش ان بدهد .وقتي مقادیر هر دو
پارامتر ص فر باش د (  ) m  0.5تجزیه کاني بهص ورت آندي

2

2

2

باش ند انتقال جرم یون آهن س هظرفيتي کنترلکننده واکنش
است.
) h(Xجمله توپولوژي است که براي تغيير در سطح واکنشدهنده
بهکار ميرود .قانون تواني ،بهوسيله دیکسن و هندریکس ()1772
[ ]66بهکار رفته است:

()11
h  X   1  X 
که در آن  :پارامتر تجربي بوده و اغلب بين  0/8تا  3است [.]34
نرم اکسایش باکتریایي با نرم رشد باکتریایي ( µبا ضریب
استوکيومتري ،ضریب بازده  ،)Yو نرم نيهداري سلول km ،ارتباط
دارد [ .]32از این رو ،نرم اکسایش باکتریایي براي جزء i
عبارتست از:

2

که در آن :اندیس  kبراي مشخص کردن جمعيت باکتریایي جذب
شده N ،چيالي جمعيت باکتریایي و ) f(Tميزان وابستيي فعاليت
باکتریایي به دما است.
توسعه روابد نرم براي باکتريهاي اکسيدکننده آهن و سولفور
در ليچينگ باکتریایي هيپ ،بسيار مهم است .طي سالها ،روابد
نرم متعددي بهصورت فرمول درآمده است ،بعضيها توسد اُجومو
و همکارانش ( )3008مقایسه شده است [ .]63الزم به ذکر است
که اکثر این روابد نرم ،اصالح شده شکل مونود ميباشند .نرم
رشد باکتریایي ) (µبرابر است با نرم رشد باکتریایي ماکزیمم
) (µmaxضربدر عوامل محدودکننده .بنابراین عبارت به این صورت
قابل بيان است:
()12
i  i ,max F T , CO , Cacid , N , CFe or CS ,...

t

که در آن k(T) :ثابت نرم وابسته به دما ميباشد و بهوسيله قانون
آرنيوس ارائه ميشود:
 E  1 1 
()7
k T  k exp 


Tref  



 R  T

 

که در آن kref :ثابت آرنيوس در دماي مرجع  E ،Trefانرژي فعال-
سازي و  Rثابت گازها است .تابع غلظت ) f(Cنيز بهصورت زیر
ارائه ميشود .این رابطه از فرآیند الکتروشيميایي ليچينگ به-
دست ميآید [:]32
()10
CFe
3

m



 CFe2

1 m

B

 k

 CFe3

A

k



S  N k  k  k m f T  
Y


()13

که در آن ϵ :تخلخل ذره g0 ،عيار اوليه کاني و  Xنرم تبدیل کاني
تغيير کرده است .همچنين داریم:
X
()4
 k T  f  C  h  X 

ref

 k B  CFeباشد ،احياي یون آهن سهظرفيتي کنترلکننده

نرم اس ت .در نهایت ،وقتي  k A  CFe3و ، k B  CFe

t

0

ت .وقتي  k A  0و

ک ن ت رلک ن ن ده ن رم واک نش اس

0

2

t

پارامتر احياء یون آهن س هظرفيتي اس ت .معادله باال ميتواند

2

2

نرم رشد باکتريهاي اکسيدکننده آهن عبارت است از [:]32
()18

f C  


 C

 Fe   Fe,max . f T  . 1  exp   acid   .
C
 acid lim  

  KI

  CO
CFe

.
.
.
 K  C   K O  CO   K I  N Fe 
Fe  
 Fe

2

2

2
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که در آن ،KI :ثابت بازدارندگي سلول است .رابطه ( )18وابستيي
نرم رشد باکتريهاي اکسيدکننده آهن به دما ،pH ،غلظت یون
آهن دوظرفيتي ،غلظت اکسيژن حل شده ،و ازدحام سلولي را
نشان ميدهد .به عبارت دیير ،عوامل باال سبب محدودیت در نرم
رشد باکتريهاي اکسيدکننده آهن ميشوند .بيان مشابهي براي
نرم رشد باکتريهاي اکسيدکننده سولفور ارائه شده است.
باکتريهاي اکسيدکننده سولفور بهوسيله اکسيد کردن سولفور
عنصري در سطح ذرات کانسنگ رشد ميکنند .نرم رشد
اکسيدکنندههاي سولفور جذب شده بهصورت زیر ارائه ميشود:
()18

  KI 
 . 

  KI  NS 

  CO2
 . 
  KO2  CO2

()18
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 Ci

  2C 2 Ci 
 Di  2 i 

  mol 

r r 
 r
 t
 ,  3

  S    R  r   S
  cm p min 


im surf , m
 l il l
 j
m

که در آن ϵ :تخلخل ذره Ci ،غلظت اجزاء Di ،ضریب نفوذ اجزاء،
  ilاستوکيومتري اجزاء  iدر واکنش ليچينگ ( lروابد (2 ،3( ،1
و ( ،)8و  Slجمله نرم براي واکنش ليچينگ کاني ( lرابطه ()8
است .آخرین جمله سمت راست رابطه ( )18براي واکنشهاي
اکسایش باکتریایي در سطح ذره لحاظ ميشود که   imضریب
استوکيومتري اجزاء  iدر واکنش اکسایش باکتریایي ( mروابد
( 8و ( ،)8و  Ssurfعبارت اکسایش باکتریایي در سطح ذره (رابطه
( )13است .شراید مرزي براي رابطه ( )18عبارتند از:
Ci
()14
 0, t   0

 gS
S  S ,max . f T  . 
 KS  gS

که در آن gS :عيار سولفور است [.]32
وابستيي نرم رشد باکتریایي به دما را ميتوان بهوسيله رابطه
راتکووسکي تشریح کرد [ .]33با تعریف  f T   F T  F T به-

r

 kbs  Cbi  CRi 

()17

r R

opt

که در آن Cbi :غلظت کل اجزاء و  kbsضریب انتقال جرم در سطح
مشترک سطح ذره /کل(توده) است .در زمان اوليه ،غلظت
یکساني از اجزاء  iدر کالس اندازه  jفرض شده است .تغيير در
غلظت اجزاء شيميایي در محلول کل از تبادل در سطح مشترک
سطح ذره /کل(توده) ،تبادل در سطح مشترک محلول کل (توده)/
در حال جریان ،و نرم تشکيل (یا مصرف) اجزاء در توده نتيجه
ميشود که بهوسيله رابطه موازنه جرم در زیر بيان ميشود:

عنوان تابع دماي نرمال شده ،آنياه تابع راتکووسکي ) F(Tبه
صورت زیر ارائه ميشود [:]31
()18
F T   r  b T  Tmin  1  exp  c T  Tmax   
که در آن R :ثابت نرم رشد T ،دما (کلوین) ،و  c ،bپارامترهاي
برازش Tmin ،و  Tmaxبرونیابي تئوري دماهاي حداقل و حداکثر
براي رشد باکتریایي و  ،Toptدماي بهينه نرم رشد باکتریایي است.
رابطه راتکووسکي یک رابطه تجربي است که بهمنظور برازش
دادههاي آزمایشياهي توسعهیافته بود .زویترینگ و همکارانش
( )1771مدلهاي مختلف مفيد و مناسب را ارزیابي کردند و
رابطه بين رشد باکتریایي و دما را بوسيله آناليز آماري دادههاي
آزمایشياهي زیادي تشریح کردند [ .]31آنها نتيجه گرفتند که
شکل اصالح شده رابطه راتکووسکي مناسبترین رابطه است.
فرنزمن و همکارانش ( )3008مقادیر پارامترهاي رابطه
راتکووسکي ( )c ،b ،Topt ،Tmax ،Tminرا براي باکتريهاي عمومي
ليچينگ کاني انتخاب شده که با ترکيبهاي یون آهن دوظرفيتي
و سولفور رشد ميکنند ،گزارش کردند [.]31
-2-3

Ci
r

 Di

j
dCbi
 3  p  kbs Cbi  CR j  kbf*  C fi  Cbi  
dt
j Rj
()30





b

 mol 
  b  im Sbulk ,m .  3

m
 cm p min 

اولين جمله در سمت راست رابطه ( )30نرم ميانيين تبادل بين
تمام ذرات و محلول توده (کل) را ارائه ميکند( ،که اندیس j
مربوط به اندازه کالس است) .جمله دوم نرم تبادل در سطح
مشترک محلول توده  /در حال جریان را بيان ميکند K*bf .نرم
انتقال جرم در این سطح مشترک ،عبارت است از:
()31

موازنه جرم اجزای شیمیايي و باکتريايي (مدل

ناحيه سطح تبادل
حجم المان انتيرالي

kbf*  kbf 

که در آن kbf :ضریب انتقال جرم در سطح مشترک محلول توده
در حال جریان است .جمله سوم توليد یا مصرف اجزاء را در توده
در نتيجه واکنشهاي اکسایش باکتریایي بيان ميکند Sbulk .در
رابطه ( )13بيان شده است.
نرم تغيير غلظت اجزاء شيميایي در فاز در حال جریان به دليل
جابهجایي افقي و نرم تبادل با محلول توده است .این موضوع
بوسيله رابطه زیر ارائه شده است:

انتقال)

هر کالس اندازه ذره  ،jبهوسيله نماینده (یا ميانيين) شعاع ذره
 Rjمدل شده است .رابطه موازنه جرم براي هر کدام از اجزاء حل
شده  ،iدر هر کالس اندازه  ،jبهوسيله رابطه واکنش – نفوذ در
زیر ارائه شده است:
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()33

 mol 
 3

 cm p min 

 kbf*  C fi  Cbi  ,
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C fi
z

 u

C fi
t

جذب نشده ( ،)mol/Lو  Kaثابت تعادل جذب است ( .)L/molاز
این رو ،ایزوترم النيمویر براي مدل باکتریایي عبارتاست از:
Na
Ka Nd
()20


f

که در آن u :سرعت ظاهري محلول در حال جریان است.
دانسيته جمعيت کل اجزاء باکتریایي معين ،Ni (cells/cm3agg) ،i
شامل باکتريهاي جذب شده ) Na,i(cells/goreو باکتريهاي
جذب نشده ) Nd,i(cells/cm3bulkبه صورت رابطه زیر به هم مرتبد
ميشوند:
()32
Ni   p  1   Na,i   b Nd ,i
نرم تغيير جمعيت جذب شده براي اجزاء  iو کالس اندازه
عبارتست از:
()38

 cells 


 g ore min 

1  Ka Nd

.1

مدل ریاضي توسعه داده شده در این مقاله براي کانيهاي
کالکوسيت ،کووليت و پيریت و اجزاي شيميایي مس ،آهن دو-
ظرفيتي ،آهن سهظرفيتي ،اسيد و اکسيژن در حضور باکتريهاي
اکسيدکننده حل شده است .مقادیر عددي پارامترهاي مورد نياز
در مدل در جدولهاي  8تا  8مربوط به این سه کاني استفاده
شده است .معادالت دیفرانسيلي با مشتقات جزئي حاصله با
استفاده از روش تفاضل محدود خطيسازي شدند .ثبات نتایج
شبيهسازي و همچنين سازگاري و هماهنيي نتایج با انجام موازنه
جرم در پایان هر شبيهسازي بررسي شده است .کل مس تشکيل
شده ،بر اساس تبدیل نهایي کانيهاي مس ،با کل مس محلول
بهدست آمده از شبيهسازي مقایسه شد .موازنه تعادلي آهن نيز
انجام شد :کل آهن ورودي به سيستم (کل آهن سهظرفيتي و
آهن دوظرفيتي در جریان ورودي ،به عالوه مقدار اوليه آهن سه-
ظرفيتي و آهن دوظرفيتي در المان انتيرالي) ،با کل آهن خروجي
از سيستم (کل آهن سهظرفيتي و آهن دوظرفيتي در جریان
خروجي ،به عالوه مقدار نهایي آهن سهظرفيتي و آهن دوظرفيتي
در پایان شبيهسازي) مقایسه شد .دستيابي به یک موازنه جرم
در محدوده خطاي منطقي ،جنبههاي چالش برانييز اجراي
محاسبات عددي است .با استفاده از این روش ،حداکثر خطاي
نسبي در محاسبات موازنه جرم (براي تمام شبيهسازي) کمتر از
 0.8درصد بود .به غير از خطاهاي نسبي براي شبيهسازيهاي
مربوط به نرم جریان باال ،تمام شبيهسازيهاي دیير خطاهاي
نسبي کمتر از  0.18درصد بود .خطاهاي شبيهسازي باال با
افزایش نرم جریان بهدست آمده که باالترین آن براي نرم جریان
 3سانتيمتر بر دقيقه 0.88 ،درصد بود .در شکل  3نموگرام برنامه
براي انجام محاسبات عددي و حل مدل به همراه موازنه جرم
نشان داده شده است.
از رابطههاي ( )1تا ( ،)8ماتریس استوکيومتري براي واکنشهاي
ليچينگ در ذرات کانسنگ بهصورت زیر تشکيل ميشود:

j

که در آن µa :نرم رشد باکتريهاي جذب شده (روابد (18و ()18
و  kdeathنرم مرق ویژه باکتريها هستند .نرم تغيير جمعيت
باکتریایي جذبشده بهصورت زیر بيان ميشود:
dN
( cells  )38
 b d   b N d   d  kdeath   kbf*  N f  N d  ,
dt

که در آن µd :نرم رشد باکتريهاي جذب نشده ،و  Nfدانسيته
جمعيت در فاز در حال جریان هستند .نرم تغيير جمعيت
باکتریایي در محلول در حال جریان بهدليل جابجایي افقي ،و نرم
تبادل با محلول توده است که بهصورت رابطه زیر ارائه ميشود:
()38

 cells 
 3

 cm p min 

 kbf*  N f  N d  ,

N f
z

 u

N f
t

f

جمعيت باکتریایي ورودي ثابت فرض شده است:
()38
N f  0, t   N f ,inlet
براي رابطههاي ( )38( ،)38و ( ،)38جمعيت باکتریایي اوليه ثابت
فرض شده است .جمعيتهاي باکتریایي جذب شده و جذب نشده
بوسيله فرآیند جذب/واجذب جفت شده است .جذب سطحي
اجزاء به محلهاي جامد براي جذب را ميتوان بهسادگي بهصورت
واکنشي که سریعاً پيشروي ميکند تا به تعادل برسد ،بيان کرد:
()34
Cads  Cdes
سينتيک جذب سطحي را ميتوان بوسيله ایزوترمهاي جذب
سطحي تشریح کرد .در این کار ،مدل ایزوترم النيمویر (براساس
فرض جذب تک الیهاي) بهکار رفته است .در تعادل ،نرم جذب
سطحي اجزاء جذب نشده معادل با نرم واجذب اجزاء جذب نشده
است .ایزوترم النيمویر به این صورت نوشته ميشود:
Cads
KC
()37
 a des
1  K a Cdes

مباحث حل عددی و پارامترهای مورد استفاده در
شیبهسازی

 dN a

 dt  N a  a  kdeath   ,

 ij

 cm3 min 

N a max

Cads max

که در آن Cads :غلظت جذب شده ( Cadsmax ،)mol/gغلظت
مطابق با الیه تک مولکولي کامل ( )mol/gاست Cdes ،غلظت
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-6

()21

Eq.  4 

 Cu 2
 3
 Fe
 Fe 2

 Acid

Eq.  2 

Eq.  3

6.0

0.0

0.0

0.0

14  6 

 2.4

0.0

15  6 

2.4

 1.0

8  4

0.0
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C f , H 2 SO4  z,0   8 g l ,

)22( -4

Eq. 1
0.8



1.6
 il  

1.6

0.0


ردیفهاي ماتریس (  ilبا اندیس  )iاجزاء حل شده ،و ستونها
(اندیس  )lواکنشهاي ليچينگ کاني هستند .شراید اوليه زیر
براي حل معادالت دیفرانسيلي با توجه به فيزیک مسئله ليچينگ
باکتریاي تودهاي استفاده شده بود.
g
C f , Fe  z, 0   0.1 l ,
)23( -2
C f , Fe  z, 0   0.1 g l ,
C f ,O  z, 0   0.008 g l ,

N f  z,0   1010 cells l ,
C p ,i  r ,0   0,

Cb,i  0   C f ,i  z,0  ,

)28( -3

N d  0   N f  z,0  cells l ,
,

g

cells

Na  0  0

که  iدر رابطه ( )22و رابطه ( )28یکي از اجزاء حل شده

[Cu,

] Fe3+, Fe2+, O2, H2SO4است .غلظت مس اوليه در سيستم
صفر انتخاب شده است .همانطور که در رابطه ( )28نشان داده
شده ،غلظت کل اجزاء شيميایي برابر با غلظت اوليه در فاز در
حال جریان قرار داده شده است .سایر پارامترهاي مرجع شبيه-

2

3

سازي در جدولهاي  8تا  8ليست شدهاند.

2

جدول  :3پارامترهای بیولوژيکي مورد استفاده در شبیهسازی لیچینگ باکتريايي تودهای

پارامتر

عالمت

واحد

اکسایش آهن (مزوفيل)

اکسایش سولفور (مزوفيل)

جمعيت باکتریایي ورودي

Nf,inlet

سلول بر ليتر

1010

107

جرم مولي

( Mجرم مولي)

گرم بر مول

13

13

ضریب بازه باکتري

Y

سلول بر مول سوبستر

10

10

11

13

3×10

3×10

نرم رشد باکتري

µmax

یک بر دقيقه

0.0018

0.00042

نرم مرق ویژه باکتري

Kdeath

یک بر دقيقه

0.00018

0.00001

نرم نيهداري سلول

Km

مول سوبستر بر سلول بر دقيقه

0

0

حداکثر باکتري جذب شده

Na,max

سلول بر گرم

ثابت تعادل جذب

Ka

ليتر بر سلول

7

7

1.8×10

-13

88×10

1.8×10

-13

18×10

ثابت یون آهن یا گوگرد

Ksubstrate

مول بر ليتر ( )KFeیا مول بر گرم ()KS

KFe=0.0001

KS=0.00008

ثابت اسيدیته

Kacid

مول بر ليتر

0.01

-

ثابت اکسيژن

KO2

مول بر ليتر

0.00008

0.00008

ثابت بازدارندگي سلول

KI

سلول بر ليتر

دماي کمينه

13

10

13

10

Tmin

درجه سانتيگراد

7.8

-8.3

دماي بيشينه

Tmax

درجه سانتيگراد

87.8

27.8

دماي بهينه

Topt

درجه سانتيگراد

24.8

23.4

پارامتر برازش

b

(پارامتر برازشدادهشده راتووسکي)

0.01881

0.00372

پارامتر برازش

c

(پارامتر برازشدادهشده راتووسکي)
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جدول  :1پارامترهای اجزاء شیمیايي مورد استفاده در شبیهسازی لیچینگ باکتريايي تودهای

پارامتر

عالمت

واحد

ضریب نفوذ
غلظت اوليه ورددي
جرم مولي
ثابت آرنيوس در
دماي مرجع
دماي مرجع
انرژي فعالسازي

D
Cf,inlet
M
kref

Tref
E

مس

یون آهن سهظرفيتي

-7

یون آهن دوظرفيتي

-7

اسيد

-7

اکسيژن
-7

-7

مترمربع بر ثانيه
گرم بر ليتر
گرم بر مول
معکوس دقيقه

10
0
82.88
-

10
0.1
88.48
-

10
0.1
88.48
21.18

2×10
4
74.08
7.2×10-8

10
0.0004
23
-

درجه سانتيگراد
کيلوژول بر مول

-

-

100
84.8

30
30

-

جدول  :1پارامترهای کانيهای موجود استفاده شده در شبیهسازی لیچینگ باکتريايي تودهای

پارامتر

عالمت

واحد

کالکوسيت

کووليت

پيریت

نماد توپولوژیکي

φ

-

1.2

0.8

3.0

نماد الکتروشيميایي

M

-

0.138

0.8

0.8

ثابت آرنيوس در دماي مرجع

kref

معکوس دقيقه

دماي مرجع

0.01

0.888

0.00008

Tref

درجه سانتيگراد

28

88

88

انرژي فعالسازي

E

کيلوژول بر مول

32.7

78.7

88.2

پارامتر انتقال جرمي یون آهن سه ظرفيتي

kA

مول بر ليتر

0.188

0.0188

0.00001

پارامتر احياء یون آهن سه ظرفيتي

kB

مول بر ليتر

0.00001

0.00001

0.00001

عيار کاني

G

مول بر کيلوگرم کانسنگ

جرم مولي کاني

M

گرم بر مول

0.0888
187.18

0.0888
881.88

0.2
117.78

 φو  mبدون بعد هستند
جدول  :1پارامترهای تعیین شده توسط کاربر شبیهسازی لیچینگ باکتريايي تودهای

پارامتر

عالمت

واحد

مقدار

چيالي کانسنگ
تخلخل ذره
کسر حجمي سيال راکد

ρ
ϵ
εb

گرم بر سانتيمتر مکعب
سانتيمتر مکعب بر سانتيمتر مکعب
سانتيمتر مکعب بر سانتيمتر مکعب

1.88
0.04
0.2

کسر حجمي سيال در حال جریان

εf

سانتيمتر مکعب بر سانتيمتر مکعب

0.1

دما
طول واحد حجم
سرعت ظاهري سيال در حال حرکت
ضریب انتقال جرم در فصل مشترک
سطح ذره با محلول

T

U

درجه سانتيگراد
سانتيمتر
سانتيمتر بر دقيقه

ksb

سانتيمتر بر دقيقه

24.8
30
0.08
0.1

k*bf

یک بر دقيقه

نرم انتقال جرم سطح مشترک

L

 Lطول واحد حجم
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اعتبارسنجي نتايج شبیهسازی
شد .طول کل به  30قسمت مساوي نيم متري تقسيم شد .تعداد گام
زماني  100لحاظ شد .نتایج اعتبارسنجي حکایت از اختالف ناچيز
بين نتایج خروجي مدل ارائه شده با نتایج مدل پولز و مدل فينيکس
داشت .در شکل  ،2این مقایسه بين سه مدل مذکور ارائه شده است.
همچنين ،سعي شد تا از روش موازنه جرم ورودي منهاي خروجي و
به عالوه عبارت توليد منهاي عبارت مصرف در هر چرخه حل استفاده
شود تا خطاي حل عددي نتایج دچار چالش نشود .کل خطاي ایجاد
شده کمتر از  0/8درصد بود که کامالً قابل اغماض است و نتایج را
قابل اعتماد ميکند.

به منظور اعتبارسنجي ،نتایج مدل ارائه شده در رساله حاضر با نتایج
مدل پولز [33؛  ]31و مدل شبيهسازي واکنشي پيریت به کمک
نرمافزارفينيکس [ ]33-16که بهترتيب با روشهاي عددي تفاوت-
هاي محدود و حجمهاي محدود ،فرآیند گسستهسازي معادالت
دیفرانسيل حاکم را انجام ميدهند ،مقایسه شد .اعتبارسنجي براي
تککاني پيریت و براي شعاع ذرات  8ميليمتر انجام شده است .مقدار
پيریت محتوا  0/38درصد و مدت زمان شبيهسازي طوالني در نظر
گرفته شد .طول مدل  10متر براي انجام اعتبارسنجي در نظر گرفته

30

بخش واکنش داده ()%
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شکل  :4مقايسه نتايج خروجي مدل ارائه شده با نتايج مدل پولز

شکل  :2نموگرام برنامه برای انجام محاسبات عددی و حل مدل به

[33؛  ]31و مدل پیريت واکنشي با استفاده از فینیکس []33-16

همراه موازنه جرم

.1

( 1.8ميليمتري) بودند .نمودارهاي متوسد تبدیل براي کالس-
هاي اندازه (شکل ( 8ب)(-د)) ،با متوسدگيري حجمي تبدیل
براي کاني  iو کالس اندازه  .jبهدست ميآیند:

ارائه نتايج ،و تفسیر مباحث شبیهسازی

در این بخش ،پاسخ تجمعي استخراج مس از کانسنگ در
پارامترهاي مختلف مدل بررسي شده است .شبيهسازيها در سه
کالس اندازه ذرات مختلف با شعاعهاي  0.88 mm ،0.1mmو
 1.8 mmانجام شدهاند .غلظت کل مس و متوسد تبدیل
کالکوسيت ،کووليت و پيریت در هر یک از کالسهاي اندازه
ذره ،براي ليچينگ در حضور باکتريها در شکل  8نشان داده
شده است .وزن کالسهاي اندازه ذرات به ترتيب ( %88براي
ذره با شعاع  0.1ميليمتري) 0.88( %28 ،ميليمتري) و %30

Rj

()28

j

 X  r  r dr
2
j

ij

0

Rj

()28

j

 X  r  r dr
2
j

ij

0

()28

4
X ij 
Vj

3
R 3j

4
 R 3j
3


Vj 

غلظت کل مس در چند روز اول شبيهسازي (از روز 80ام) به
کمتر از  0/08 g/lافت پيدا ميکند (شکل -8الف) .این موضوع،
به دليل انحالل سریع مس طي ليچينگ باکتریایي کالکوسيت
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اجراي مدل ،فرض شده است که تمام کووليت از کالکوسيت
موجود و در دسترس اوليه حاصل ميشود .از شکل -8ب
مشخص است که این فرض همانگونه که از نتایج کيفي انتظار
ميرود ،حاصل شد .به عبارتي ،پيشروي تبدیل کووليت فقد در
نواحي از ذرات کانسنگ که تبدیل کالکوسيت بطور قابل توجهي
پيشرفت داشته است ،انجام ميشود .همانطور که در شکل -8
ج دیده ميشود ،پيریت آهستهتر از کانيهاي مس واکنش مي-
دهد.
اثر فاصله نفوذ ليچينگ کاني در مقياس ذره در شکل  8نشان

(به خصوص در کالس اندازه به شعاع  )0.1mmاست که با
سينتيک بسيار باالیي انحالل اتفاق ميافتد .به هر حال ،غلظت
مس توده (کل) بعد از روز 80ام به نسبت ثابت ميشود .مس
انحالل یافته توسد فاز در حال جریان از المان انتيرالي که در
آن مدلسازي انجام شده است ،خارج ميشود .در اولين ده روز
شبيهسازي ،ليچينگ کالکوسيت غالب بود .شکل -8ب تا د نشان
ميدهد که تبدیل کالکوسيت (حدود  %70تبدیل) در کالس
اندازه به شعاع  0.1mmدر این دوره زماني سریع است .همچنين،
با افزایش شعاع ذرات سينتيک انحالل کاهش ميیابد .همانيونه
که از شکل  8پيداست ،سينتيک انحالل کالکوسيت از کووليت
و کووليت از پيریت بيشتر است .این در حالي است که ميزان
کووليت انحالل یافته بعد از  180روز براي سه کالس اندازه
ذرات با شعاعهاي  0.88 mm ،0.1mmو  1.8 mmبه ترتيب
حدود  88 ،80و  14درصد ميباشد .به عبارت دیير ،در ابعاد
بزرگتر محدودیت نفوذ سبب کاهش انحالل ميشود.
مدارک آزمایشياهي نشان داده که ليچينگ مرحله اول
کالکوسيت به وسيله دسترسي مواد واکنشدهنده محدود شده
است (کنترلکننده نفوذ) ،در حاليکه مرحله دوم ليچينگ
کالکوسيت بوسيله سينتيکهاي انحالل کاني (کنترلکننده
واکنش) محدود شده است [63؛ 61؛ 61؛  .]61شکل  8پيشرفت
ليچينگ باکتریایي کانيهاي کالکوسيت ،کووليت و پيریت در
کالس اندازه  0.88mmبا جزئيات بيشتر براي تغييرات شعاع و
زمان را نشان ميدهد .عدد صفر در مورد شعاع ذره معرف مرکز
ذره و عدد  0.88سطح ذره ميباشد .سطوح تبدیل داراي شيب،
نمونهاي از سينتيکهاي شيميایي سریع است که مربوط به نرم
نفوذ مواد واکنشدهنده در داخل ذرات مربوط ميشود .این
حالت زمانيکه کووليت به طور هموژنتر واکنش ميدهد براي
کالکوسيت قابل مشاهده است .همچنين ،طبيعت متوالي بودن
مراحل اول و دوم ليچينگ کالکوسيت از شکل -8الف و ب آشکار
ميشود .تبدیل کووليت فقد در نواحي که تبدیل کالکوسيت در
حال کامل شدن است ،اتفاق ميافتد .الزم به ذکر است که در

داده شده است .در  80روز اول شبيهسازي ،کانيها نرمهاي
تبدیل بسيار متفاوتي نشان ميدهند و نرم واکنش کالکوسيت
در این ميان بيشتر واضح است .پس از آن ،نرمهاي تبدیل کاني
بسيار شبيه به هم ميباشند ،نرم تبدیل کالکوسيت بهطور قابل
توجهي در داخل ذرات درشت نسبت به ذرات ریز آهسته است.
این رفتار به این دليل است که وقتي در ليچينگ کالکوسيت
یونهاي آهن سهظرفيتي در داخل ذرات درشت پيشروي مي-
کند ،دیده ميشود .این یونها در تماس با کووليت و پيریت
واکنش نداده قرار گرفته و واکنش ميدهند قبل از اینکه آنها
بتواند به کالکوسيت عميقتر در ذره برسند .بنابراین ،اگرچه
کالکوسيت نرم واکنش ذاتي باالتري دارد ،سریعتر از پيریت یا
کووليت در ذرات کانسنگ درشت ليچ نميشود .در ذرات ریزتر،
یونهاي آهن سهظرفيتي داراي فاصله نفوذ کوتاهتري براي
حرکت دارند .بنابراین ،کل کالکوسيت قبل از اینکه ليچينگ
رقابتي کانيها ایجاد شود ،تبدیل ميشود .از این رو ،نتایج
شبيهسازي نشان ميدهد که در ذرات درشتتر نسبت به ذرات
ریزتر تبدیل کالکوسيت به دليل حضور کووليت و پيریت در
ناحيه واکنش نداده ،کند ميشود.
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شکل  :3الف) غلظت کل مس انحالل يافته و متوسط تبديل کاني برای ب) کالکوسیت ج) کوولیت د) پیريت در طول زمان لیچینگ باکتريايي
تودهای

الف

ج

ب

شکل  :1سطوح تبديل کانيهای کالکوسیت ،کوولیت و پیريت در کالس اندازه به شعاع  0.11 mmبعد از  610روز لیچینگ باکتريايي تودهای بر
حسب تغییرات زمان و در مقیاس شعاعي

.3

شکل  8ميزان انحالل مس بر حسب زمان را براي شبيهسازي-
هاي انجام شده در  ،24/8˚C ،38˚C،18˚Cو  88˚Cنشان مي-
دهد .شایان ذکر است که سایر پارامترهاي مرجع در حين شبيه-
سازي داراي مقدار ثابتي ميباشند .دماي مرجع 24/8˚Cبه دليل
دماي بهينه  L.ferriphilumاجزاء باکتریایي اکسيدکننده آهن
است .ليچينگ تودهاي کانيهاي سولفيدي مس اغلب در
محدوده  18-38˚Cانجام ميشود؛ همچنين ،بيشينه دماي
تحمل باکتري  88˚C L.ferriphilumاست .از این رو ،دماهاي
 18˚Cتا  88˚Cبهعنوان دماهاي شبيهسازي انتخاب شدند.

حساسیت نتايج شبیهسازی

در این بخش ،اثر پارامترهاي شبيهسازي انتخاب شده در بازیابي
تجمعي مس بررسي شده است .پارامترهاي بررسي شده عبارتند
از :دما ،توزیع اندازه ذره .تغييرات پارامترهاي ورودي به توده
روي پاسخ بررسي شد.
 .6-3اثر دما
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متوسد نرم اکسایش باکتریایي آهن دوظرفيتي در شبيهسازي
از معادله زیر محاسبه شده است:

()24

 jاندیس کالس اندازه ،و  SFe2+نرم اکسایش باکتریایي آهن
دوظرفيتي هستند.

S Fe2   p   j S Fe2 , j   b S Fe2 ,bulk
j

الف

ب

ج

د

شکل  :1اثر دما بر میزان انحالل مس بر حسب زمان برای شبیهسازیهای انجام شده در الف)  ،61˚Cب)  ،21˚Cج)  43/1˚Cو د) 31˚C

اثر دما در نرم واکنش کانيها در شکل  8نشان داده شده است.
همانطور که در بخش قبلي مقاله بيان شد ،انرژي فعالسازي
اولين مرحله واکنش ليچينگ کالکوسيت پائينتر از مرحله دوم
واکنش ليچينگ (کووليت) است ( ECu2S =32/7 kJ/molو
 .)ECu1.2S=78/7kJ/molاز این رو ،نرم ليچينگ کووليت در
مقایسه با کالکوسيت بهطور قابل توجهي با دما افزایش ميیابد.
انرژي فعالسازي پيریت همچنين بيشتر از کالکوسيت است
( ،)EFeS2 =88/2 kJ/molاز این رو ليچينگ پيریت نسبت به دما
حساستر از کالکوسيت است .این موضوع بهصورت آشکار در
شکل  8قابل مشاهده است ،که پروفایلهاي متوسد تبدیل
کالکوسيت ،کووليت و پيریت را در کالسهاي اندازه مختلف با
توزیع ابعادي یکسان در  24/8˚C ،38˚C ،18˚Cو  88˚Cرا
نشان ميدهد.

همانطور که در شکل  8دیده ميشود ،با افزایش دما ميزان
انحالل مس در طول زمان افزایش ميیابد .این در حاليست که
در دماهاي پایينتر در ابتداي فرآیند ليچينگ ميزان انحالل
اوليه بيشتر ميباشد .با گذشت زمان در دماهاي پایينتر ميزان
مس انحالل یافته به شدت کاهش ميیابد و در نتيجه بازیابي یا
استخراج نهایي مس را کاهش ميدهد .دليل این امر اینست که
فرآیند ليچينگ یک فرآیند حد واسد بوده؛ بدین معنا که در
ابتداي فرآیند نفوذ کنترلکننده فرآیند ليچينگ ميباشد
(مراحل  1و  )8و با گذشت زمان و نفوذ محلول ليچ در کانسنگ
انحالل شيميایي کنترلکننده فرآیند ميباشد (مرحله .)2
زمانيکه انحالل شيميایي کنترلکننده فرآیند است دما مهم-
ترین عامل در سرعت بخشيدن به سينتيک انحالل (سينتيک
مرحله  )2است .نتایج بشبيهسازي تصدیقکننده مدلسازي دما
در مراحل قبل بوده و بر منطق فرآیند ليچينگ منطبق است.
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شکل  :1اثر دما بر میزان متوسط انحالل کانيهای کانسنگ بر حسب زمان برای شبیهسازیهای انجام شده در الف)  ،61˚Cب)  ،21˚Cج)
 43/1˚Cو د) 31˚C

نرمهاي واکنش کووليت و پيریت در  38˚Cدر مقایسه با
 24/8˚Cپائينتر است .این امر ،در اثر کاهش ميزان دسترسي
یونهاي آهن سهظرفيتي بيشتر براي ليچينگ کووليت و پيریت
در این دماي پائينتر ميباشد .بنابراین ،ليچينگ کالکوسيت در
دماي  38˚Cدر مقایسه با  24/8˚Cزودتر کامل ميشود.
از طرف دیير ،کامل شدن زودتر ليچينگ کالکوسيت داللت بر
این دارد که یونهاي آهن سهظرفيتي توانایي نفوذ در عمق ذره
را دارند (فرآیند کنترلکننده نفوذ) که انحالل بخشي از کووليت،

عليرغم پائين بودن دما ،را نتيجه ميدهد .این مطلب بطور واضح
از شکل  8مشخص ميشود .عمليات در دماي کمي پائينتر
(براي مثال  ،)18˚Cنرم ليچينگ کووليت را کاهش ميدهد،
بطوریکه اگرچه یونهاي آهن سهظرفيتي توانایي نفوذ در عمق
ذره را دارند ،کل کووليت ليچ شده با مقدار ليچ آن در 24/8˚C
قابل مقایسه نيست .از این رو ،بازیابي کل مس در  18˚Cکمتر
است (شکل .)8
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در  ،88˚Cمتوسد نرم اکسایش باکتریایي آهن دوظرفيتي از
نرم در دماي بهينه  24/8˚Cغير قابل تفکيک است .با این وجود،
ميزان بازیابي تجمعي مس در  88˚Cکمتر از  24/8˚Cاست
(شکل  .)8در  ،88˚Cنرم واکنش کووليت و پيریت بيشتر از
 24/8˚Cاست .این نرم واکنش باالتر منجر به رقابت بيشتر براي
یونهاي آهن سهظرفيتي در ميان کانيها ميشود ،و تبدیل
کالکوسيت پائين ميآید (مقایسه شکل ( 8ج) و (د)) .در مجموع
مالحظه مي شود که بازیابي مس کاهش ميیابد .تفسير دیير
قابل بيان اینست که فرآیند کنترلکننده ،حد واسد بوده و
عالوه بر دما به نفوذ نيز وابسته است .از طرف دیير ،با افزایش
دما از دماي بهينه ،سينتيک کاتاليستي باکتري کاهش ميیابد.

و در نسبت  ،0:0/38 :0/88 ،1:0:0 ،0:1:0 ،0:0:1و :0/38 :0/8
 0/38جرمي وزن شدهاند .شبيهسازيها در دماي بهينه 24/8˚C
انجام شد.
شکل  4نشان مي دهد که با افزایش نسبي ابعاد کوچکتر (یعني
 0.1ميليمتر) مطابق انتظار بازیابي مس بيشتر ميشود .واکنش-
هاي ليچينگ کاني در ذرات ریزتر در مقایسه با ذرات درشتر
به ميزان کمتري از نفوذ واکنشدهنده تاثير ميپذیرد .بنابراین
سينتيک واکنش افزایش ميیابد .در نتيجه ،با فزایش نسبي
ذرات ریزتر ،بازیابي افرایش ميیابد .الزم به ذکر است که در
مقياس توده ،حضور ذرات بسيار ریز ميتواند منجر به انسداد
خلل و فرج شود؛ در نتيجه باعث کاهش نفوذپذیري هيپ و کند
شدن بازیابي مس ميشود .ذرات کانسنگ اغلب آگلومره مي-
شوند تا از مهاجرت ذرات بسيار ریز در هيپ جلوگيري شود.

 -2-3اثر توزيع کالس اندازه

شکل  4نتایج شبيهسازي را در کالسهاي اندازه ذره (شعاع
 0.88 mm،0.1mmو  )1.8mmکه بطور یکسان بصورت جرمي

ج

ب

الف

د

ی

ه

شکل  :3اثر توزيع کالس اندازه در انحالل مس بصورت نسبت جرمي الف) يکسان ،ب)  ،0:0:6ج)  ،0:6:0د)  ،6:0:0ه)  ،0:0/21 :0/11و ی) :0/21 :0/1
 0/21در دمای بهینه 43/1˚C

تر ،ميزان مصرف آهن سهظرفيتي در ذرات ریزتر بيشتر مي-
باشد .به عبارت دیير نرم کاهش غلظت نسبي آهن سهظرفيتي
در سطح ابعاد ریزتر بيشتر است .این موضوع ،بهطور واضح در
شکل  7دیده ميشود و غلظت آهن سهظرفيتي در سطح ذرات
را براي سه توزیع کالس اندازه نشان ميدهد.

در شکل  ،7اثر توزیع کالس اندازه بر غلظت یونهاي آهن سه-
ظرفيتي در سطح ذره با توزیعهاي جرمي مختلف نشان داده
شده است .وقتي نسبت باالیي از ذرات ریز باشد ،نسبت آهن
سهظرفيتي به آهن دوظرفيتي توده کمترین است .با توجه به
باالتر بودن نسبي سطح مخصوص ذرات ریز تر نسبت به درشت
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شکل  :اثر توزيع کالس اندازه در غلظت يونهای آهن سهظرفیتي در سطح ذره بصورت نسبت جرمي الف) يکسان ،ب)  ،0:0:6ج)  ،0:6:0د)  ،6:0:0ه)
 ،0:0/21 :0/11و ی)  0/21 :0/21 :0/1در دمای بهینه 43/1˚C

شکل  7نشان ميدهد که کمترین غلظت آهن سهظرفيتي در
سطح ذرات مربوط به زماني است که ذرات ریز باالترین نسبت
وزني ( 100درصد ذرات با  0.1ميليمتر شعاع) را داشته باشند.
در این حالت بيشترین غلظت آهن سهظرفيتي در سطح ذرات
مربوط به حالتي است که  100درصد ذرات با  1.8ميليمتر شعاع
(درشتترین ابعاد) باشند .مقدار کمينه و بيشينه غلظت آهن
سهظرفيتي در سطح ذرات به ترتيب حدود  0.018و 0.033
گرم بر متر مکعب حجمي سطح ذره بعد از  180روز از شبيه-
سازي ميباشد.
.3

نتایج حساسيت سنجي موید صحت و دقت شبيهسازي فرآیند
ميباشند .شایان ذکر است که حساسيتسنجي براي پارامترهاي
نرم جریان محلول ،غلظت سوبستراي ورودي ،پارامترهاي انتقال
جرم ،ثابت نرم آرنيوس ،جمعيت باکتریایي ورودي ،ماکزیمم
نرم رشد باکتریایي ،و حضور اکسيدکننده هاي سولفور نيز انجام
شد که نتایج مؤید صحت مدل مي باشند .به عبارت دیير
حساسيت سنجي عوامل مورد مطاله به نوعي اعتبار سنجي نتایج
است.

چارچوبي براي یکپارچيي سيستماتيک فرآیندهاي مقياس ذره
در داخل مدلهاي مقياس توده را پيشنهاد ميکند .مدل معرف
واحد حجم توده  ،شامل کسر حجمي جامد (ذرات کانسنگ) ،و
کسر حجمي مایع (فازهاي مایع در حال جریان و ساکن) توسعه
یافته است .سينتيک مقياس ذره بهوسيله گروهبندي به کالس-
هاي با اندازههاي مختلف مدل شده است و رابطه واکنش  -نفوذ
براي هر کالس اندازه محاسبه شده است .یک فرض منطقي براي
فاز ساکن براي مقایسه مقياس حد واسد با مقياس توده در نظر
گرفته شد .حل مدلهاي موجود با برنامهنویسي به روش
سيمپسون انجام شد .صحت نتایج بهکمک موازنه جرم در پایان
شبيهسازي بررسي شد .معادالت دیفرانسيلي با مشتقات جزئي
حاصله با استفاده از روش تفاضل محدود خطيسازي شدند.
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