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Abstract
Background and Objectives: By improving technology at recent years, some
new environmental problems created. Electronic waste is one of the
important problems. Recycling of e-wastes is limited. Just some countries by
using traditional methods are recycling e-wastes. Pyrometallurgy and
hydrometallurgy are two recycling methods for e-waste. These traditional
methods are expensive and non-ecofriendly. Bioleaching is a new and
efficient method for e-waste recovery which by interacting microorganisms
helps to metal recovery. In this article biorecovery of Cu, Al, Ni, Zn, Mn, Mg,
Ba, Cr, and Fe from printed circuit boards using one-step bioleaching was
studied. To this purpose computer printed circuit boards were fined and the
particle size was in the range of 75-149 micron. Penicillium simplicissimum
was adapted to 1% (w/v) of computer printed circuit boards. After adaptation
and bioleaching process Cu, Al, Ni, Zn, Mn, Mg, Ba, Cr, and Fe were
bioleached about 94%, 99/8%, 100%, 100%, 61%, 81%, 46%, 26%, and
100% respectively. This paper proved the great potential of the
bio-hydrometallurgical route to recover base metals from electronic wastes
using fungi.
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چكیده
زبالههای الکتریکي و الکترونیکي دو تا سه برابر سریعتر از سایر زبالههای جامد شهری در حاا
تولیدشدن هستند .بازیابي فلزات این زبالهها عالوه بر کاهش مواد خطرناک ،نیااز جهااني بارای
تولید فلزات جدید را تأمین ميکند .در این مقاله بازیافت زیستي فلزات مس ،آلومینیوم ،نیکل،
روی ،منگنز ،منیزیم ،باریم،کروم و آهن از صفحات مادارااپي رایاناه باا اساتفاده از فروشاویي
زیستي تک مرحلهای مطالعه شده اسات .صافحات مادارااپي رایاناه تاا انادازۀ ذرات 141-57
میکرون پودر شدند .قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم 1به  1درصد (وزني – حجمي) از صفحات
مدارااپي رایانه خو داده شد .بعد از خوسازی و انجام فرایند فروشویي زیستي هر یک از فلازات
مس ،آلومینیوم ،نیکل ،روی ،منگنز ،منیزیم ،باریم،کروم و آهن بهترتیب برابر باا ،%11/8 ،%14
 %21 ،%41 ،%81 ،%11 ،%111 ،%111و  %111اساتررا شاادند؛ درنتیجاه فراینااد فروشااویي
زیستي با استفاده از قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم روشي مؤثر در حاف فلازات سانگین از
زبالههای الکترونیکي شناخته شد.

رایانه( ....ارشدی درزی و همکاران)

نشریه مهندسی شيمی ایران ـ سال بيستویکم ـ شماره صد و بيستویک (66-56 :)0410

فروشویی زیستی فلزات اساسی از زبالههای صفحات مدارچاپی

مقـــالـــه پـــژوهشـی

تاریخ دریافت1411/13/11 :
تاریخ پفیرش1411/14/23 :
شماره صفحات 77 :تا 17

کلیدواژهها:
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* تهران ،دانشگاه صنعتي شریف ،دانشکدۀ مهندسي شیمي و نفت

استناد به مقاله:
ارشدی ،م ،.اساماعیلي .. ،ر ،.یغماایي ،س" ،.فروشاویي زیساتي فلازات اساساي از زبالاههاای صافحات مادارااپي رایاناه باا اساتفاده از قاارچ پنیسایلیوم
سیمپلیسیسیوم" ،نشریه مهندسي شیمي ایران ،سا بیستویکم ،شماره  ،121صص.)1411( ،77-17 .
1. Penicillium simplicissimum
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الکتریکي و الکترونیکي بسیار ماورد اساتفاده قارار گرفتاهاناد؛ ایان

 1ماه بین سا های  1112تا  )2117حجم زیادی از رایانهها به زباله

موضو .سبب افزایش تولید وسایل الکترونیکي شده اسات .ااون باا

تبدیل شدهاند .نیز پیشبیني شده است که در پنج سا آینده حدود

گفر زمان در طي اند سا  ،این وسایل منسوخ و ماد هاای باهروز

یک میلیارد رایانه دور انداخته شود].[5،8

شده از هر یک بهسرعت به باازار وارد مايشاوند؛ ماد هاای قبلاي

مهمترین قسمت زبالههای الکترونیکي ،صفحات مدارااپي هساتند؛

کارایي خود را از دست ميدهند و از رده خاار مايشاوند .وساایل

این صفحات برش مهمي از فلزات را در خود نگه داشاتهاناد .تولیاد

الکترونیکي از کارافتااده باا ناام زبالاههاای الکترونیکاي باه یکاي از

این صفحات در سا های اخیار %1 ،افازایش داشاته اسات] .[1وزن

معضالت دنیای امروز تبدیل شده و زندگي بشر را به االش کشایده

صفحات مدارااپي بهطور میانگین بین  %3تا  %1از وزن پسماندهای

است] .[1آمار نشان ميدهد که در سا  2114حدود  42میلیون تن

الکترونیکي است] .[3این عدد بارای صافحات مادارااپي تلویزیاون،

زبالۀ الکترونیکي تولید شاده اسات .ایان مقادار معااد سارانۀ 7/1

رایانه و تلفن همراه بهترتیب مقدار  ،%18/51 ،%5/4و  %21/3گزارش

کیلوگرم به ازای هر فرد است] .[2همانین در سا های اخیر میازان

شده است] %41.[11از ارزش کلي فلزات زبالاههاای الکترونیکاي در

تولید زبالههای الکترونیکي  %7-3رشد داشاته اسات؛ بادین ترتیاب

صفحات مدارااپي نهفته است؛ پتانسیل بازیابي این فلازات باه ازای

میزان تولید زبالههای الکترونیکي در سا  2118بهمقدار  71میلیون

هر تن از آنها  21211دالر ترمین زده شده است[11و.]3

تاان رسااید] .[2،3گاازارش شااده اساات کااه ناارخ تولیااد زبالااههااای

ترکیب پیچیده و ساختار فیزیکي صفحات مدارااپي ،بازیابي آنها را

الکترونیکي حدود سه برابر بیشتر از تولید ساایر پساماندهای جاماد

به یک االش بزرگ تبدیل کرده است .حضور فلزات مرتلاف مانناد

است] .[4همانین ترمین زده شاده کاه تولیاد جهااني زبالاههاای

فلزات ارزشمند پالتین ،طال و نقره ،فلزات اساسي مانناد آلومینیاوم،

الکترونیکي در سا  2121برابر  75/4میلیون تن در سا بوده است.

مس و روی ،فلزات سمي مانند جیوه و سرب و هاماناین ترکیباات

پیشبیني ميشود که این مقدار در سا  2131به  54/5میلیون تن

سرامیکي و پالستیکي ،بازیابي را از لحاظ اقتصادی ارزشمند و دفان

در سا برسد  .قارۀ آسیا با تولید  11میلیون تن و آمریکاا باا تولیاد

را از لحاظ محیط زیستي خطرناک قلمداد ميکند[13و .]12حضاور

 11/5میلیون تن زبالههای الکترونیکي بیشترین میزان تولید با نارخ

ترکیبات مرتلف و انوا .مواد در آنها ماانع ساهولت بازیاابي فلازات

سرانه را بهترتیب  3/5کیلاوگرم و  12/2کیلاوگرم باه ازای هار نفار

ميشود[ .]14هم انین در حاا حاضار از روشهاای سانتي بارای

دارند .با توجه به آمار ،موضو .زبالههاای الکترونیکاي در کشاورهای

بازیابي این فلزات استفاده ميشود .در این روشها تنهاا نهایتاا %37

توسعهیافته به یک نگراني و االش تبدیل شده است].[1

فلزات با خلوص بین  %87تا  %17بازیابي ميشاوند[11و]17؛ اماا از

زبالههای الکترونیکي حاوی بیش از  1111نو .مادۀ مرتلف از جمله

سوی دیگر بازیافت فلزات از زبالههای الکترونیکي سودآور و اقتصادی

اوب ،پالستیک ،فلز و مواد دیگر است؛ این زبالهها دست کم شصات

است و ظرفیت ایجاد یک اقتصاد گردشي را دارد .همانین در حفظ

نو .فلز مرتلف را از جمله فلزهای بسیار ارزشمند مانند طال ،پالتین،

معادن طبیعي و جلوگیری از ترریب محیط زیست نقش باهسازایي

پاالدیوم ،نقره و مس شامل ميشوند .بازیافات ایان فلزهاا مايتواناد

دارد[.]15

عالوه بر ارزش اقتصادی حاصل از آن ،با کااهش نیااز جهااني بارای

باارای بازیااابي فلاازات از صاافحات ماادارااپي ،تااا کنااون روشهااای

2

3

4

تولید فلزات و کاهش دفع مواد خطرناک ،باه جامعاۀ بشاری کماک

پیرومتالوژی و هیدرومتالوژی امتحاان شاده اسات[11و .]18ایان

کند][7؛ اما اکنون بیشتر زبالههای الکترونیکي دفان و یاا ساوزانیده

روشهااا گااران ،ناااایمن و پرهزینااه اساات .در دهااۀ اخیاار روش

ماايشااوند و تنهااا  %17از آنهااا در دنیااا بااهطااور کاماال بازیافاات
ميشوند].[1
1. https://www.statista.com/statistics/1067081/generation-electronicwaste-globally-forecast/

ارشدی و همکاران  -صص 66-56 :.

در قرن اخیر با گساترش فنااوری و ساامانههاای هوشامند ،وساایل

الکترونیکي است؛ بهدلیل کاهش طو عمر رایاناههاا (از  4ساا باه

فروشویی زیستی فلزات اساسی از زبالههای صفحات مدارچاپی رایانه...

 .1مقدمه

در این میانرایانههای شرصاي یکاي از مهامتارین اناوا .زبالاههاای

7

بیوهیدرومتالوژی برای بازیابي فلزات از زبالههای الکترونیکي مطرح
)2. Printed Circuit Boards(PCBs
3. Pyrometellurgy
4. Hydrometallurgy
5. Bio-hydrometallurgical
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ارشدی و همکاران  -صص 66-56 :.

فروشویی زیستی فلزات اساسی از زبالههای صفحات مدارچاپی رایانه...

شده است .این روش کمهزینه ،ایمن و دوستدار محیط زیست اسات

تهران خریداری شد .در این مرکز زبالههای الکترونیکي بادون هایچ

[ .]21-22فروشااویي زیسااتي  1یکااي از زیرشاااخههااای اصاالي

فرایندی به خار از کشور صادر مي شوند .ابتدا مقادار  311گارم از

بیوهیدرومتالورژی در بازیابي فلزات است .این روش بر اساس توانایي

ایاان صاافحات ماادارااپي بااهصااورت دسااتي تااا ابعاااد حاادود

ریزاندامها در تولید متابولیاتهاای زیساتي اسات .طبات تحقیقاات

8

گفشته تا کنون ریزانادام هاای اتوتروفیاک  2و هتروتروفیاک  ،3بارای
بازیاااابي فلااازات بررساااي شااادهاناااد[24و .]23ریزانااادامهاااای
کیمولیتوترو  ،]27[4هتروترو  ،]21[7باکتری های گرمادوست[]25
و همانین قارچها[ ،]21در بازیاابي فلازات شاناخته شادهاناد .ایان
ریزاندامهاا باهدلیال تواناایي هایشاان در انحاال فلازات موجاود در

زبالههای الکترونیکي مؤثر بودهاند .بااکتری هاای اسیدیتیوباسایلوس
فرواکسایدانس  1و اسیدیتیوباسایلوس تیواکسایدانس  5معارو تاارین
باااکتریهااای اسیددوساات در فراینااد فروشااویي زیسااتي فلاازات از

 1سانتيمترمرباع خارد ،ساپس باا اساتفاده از آسایاب مااهوارهای

( )HERZOG,HSM 100,Germanyپودر شدند .نمونه از سرند ساایز
مش  211عبور داده شد .برشي از نمونه که روی سارند ماناد از ناو
آسیاب شد تا نمونه به طور کامل از آن عباور کناد .ساپس نموناه از
سرند مش  411از نو عبور داده شد .برشي از نمونه که بر روی الک
به جا ماناد بارای آزماایشهاا اساتفاده شاد .بناا بار ایان نموناه در
مناسبترین بازه فروشویي زیستي ،بر اساس گزارشها ،تا اندازۀ باین
 57-141میکرون بهصورت پودر درآمد.

زبالههای الکترونیکي بودهاند[ .]28تا کناون مطالعاات بسایار کماي
بر روی استفاده از قارچها در بازیابي فلزات انجاام شاده اسات[.]21

 2-2ریزاندامگان و مواد شیمیایی

علت ميتواند باه دورههاای بلندمادت فرایناد اساتفاده از قاارچهاا،

قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم ( )BBRC-20019از مرکز تحقیقات
1

مشکالت کنتر فرایند و تأمین مواد غفایي ثابت برای رشد قارچهاا

بیوشیمي و محیط زیسات دانشاگاه صانعتي شاریف تهیاه و بارای

ارتباط داشته باشد[ .]31اما از سوی دیگر قارچها در pHهای قلیایي

تنظیم  pHمحیط از اسیدسولفوریک و سدیم هیدروکساید یاک

امکان رشد دارند؛ در حااليکاه بااکتریهاا معماوال در ایان  pHهاا

موالر تهیه شد .بهمنظور کشت جامد و مایع قاارچ از محایط کشات

غیرفعا هستند .همانین فروشویي فلزات بهدلیل فاز تاأخیر کوتااه

بوسشارد و محیط کشت آگار دکساتروز سایب زمیناي اساتفاده

قااارچهااا سااریعتاار از فروشااویي باکتریااایي اساات [ .]31-32قااارچ

شد .همۀ مواد استفادهشده ساخت کارخانۀ مرک  14آلمان اسات .آب

پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم یکي از قارچهای مهم ماورد اساتفاده در

مقطر دیونیزه برای آمادهسازی محلو ها به کار رفت.

فرایندهای فروشویي زیستي است .از این قارچ تاا کناون باهمنظاور
فروشویي زیستي فلزات از کاتالیستهای فرساودۀ پاالیشاگاه[ ]33و
خاکستر باادی نیروگااه [37و ]34اساتفاده شاده اسات .ایان قاارچ
ميتواند اسیدهای آلي با غلظت باال در گسترۀ وسایعي از  pHتولیاد
کند .هم انین نسبت به فروشویي باکتریاایي سارعت بااالتری دارد؛
بناااابراین در پاااژوهش پااایش رو بازیاااابي فلااازات از صااافحات

 3-2ترکیبات صفحات مدارچاپی رایانه
مشرصات ساختاری صفحات مدارااپي بهوسیلۀ فلورانس پرتو ایکس
( )Spectro Xepos, Germany( )17 XRFتعیااین و در جاادو ()1
نشان داده شده است .پاراش پرتاو ایکاس (( )11 XRD

EQUINOX

مدارااپي رایاناه باا اساتفاده از قاارچ پنیسایلیوم سیمپلیسیسایوم

 )3000, Inel, Franceبرای مشرص کردن فازهای بلورین زبالههاای

بررسي شده است.

الکترونیکي استفاده شد .طبات نتاایج ،CuO ،AlCuO ،SiO2 ،CuBr
 Pb ،Alو  Cuبیشترین قسمت از صفحات مدارااپي رایانه را به خود

 .2روش بررسی

اختصاص دادهاند (شکل (.))1

 1-2منبع و مشخصات صفحات مدارچاپی رایانه
صفحات مدارااپي رایانه از مرکز جمع آوری زبالاه هاای الکترونیکاي
1. Bioleaching
2. Autotrophic
3. Heterotrophic
4. Chemolithotrophic
5. Heterotrophic
6. Acidithiobacillus ferrooxidans
7. Acidithiobacillus thiooxidans
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8. Ball Mill
9. Biochemical and Bioenvironmental Research Center
10. Sulfuric Acid
11. Sodium Hydroxide
12. Bosshard Medium
13. Potato Dextrose Agar
14. Merck
)15. X-Ray Fluorescence (XRF
)16. X-ray Diffraction (XRD
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Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

K

Ca

Ti

8442

5787

60510

82200

477

1786

11450

543

43870

2513

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

53

443

1187

13450

>3

976

98280

3116

13

>0.5

As

Se

Br

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Ag

21

>0.5

42380

>0.5

469

>1

151

>1

>1

416

Cd

Sn

Sb

Te

I

Cs

Ba

La

Ce

Pr

0.3

4598

2746

>3

>3

>4

4274

>2

>2

>2

Nd

Hf

Ta

Hg

Tl

Pb

Bi

Th

U

123

>1

>1

>1

46

829

68

311

47
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Table 1. Metal content of computer PCBs analyzing by XRF (ppm).

فروشویی زیستی فلزات اساسی از زبالههای صفحات مدارچاپی رایانه...

جدول  .1مشخصات صفحات مدارچاپی رایانه با آزمون  XRFبر حسب .ppm

شکل  .1نتایج مربوط به تجزیۀ پراش پرتو ایکس صفحات مدارچاپی رایانه.
Figure 1. XRD analysis of computer PCBs.

 4-2خوسازی قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم
حضور فلزات سنگین ميتواند مانع از رشد و سبب کاهش تولید
متابولیتهای قاراي شود .به همین دلیل الزم است قارچها به
محیط خو داده شوند تا اثر مهارکنندگي فلزات سنگین کاهش یابد.

بدین ترتیب قارچها را مرحله به مرحله در مجاورت فلزات سنگین
قرار ميدهند.
در این پژوهش ابتادا در زیار هاود و تحات شارایط کاامال ساترون
اسپورهای قاراي بر روی پلیت باهمادت  5روز کشات داده ،ساپس
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فروشویی زیستی فلزات اساسی از زبالههای صفحات مدارچاپی رایانه...

با استفاده از آب مقطر سترون اسپورهای رشدیافته شسته شد .پاس

درصد (وزني-حجمي) از پودر نمونه تلقی ،ميشود[ .]31این مراحل

از تهیۀ سوسپانسیون اسپوری تعداد آنها با استفاده از میکروسکوپ

تا غلظت  1درصد (وزني -حجمي) یا بهعبارتي  11گارم بار لیتار از

(بزرگنمایي  41برابر) و الم نئوبار (مشرصات عمت  1/1میليمتار و

پااودر نمونااه ،ادامااه یافاات .در همااۀ آزمااایشهااای بعاادی از قااارچ

مساحت  1/1127میليمترمربع) شمارش شد .بارای شامارش ابتادا

خودادهشده به  11گرم بر لیتر از پودر نمونه استفاده شد.

اند میکرولیتر از محلو به فضای بین الم نئوبار و المل تزریت شاد.
میانگین تعداد اسپورهای موجود در یک مرباع الم باه دسات آماد و

 5-2فرایند فروشویی و بازیابی فلزات به روش تکمرحلهای

درعدد  4 × 111ضرب شد تا تعاداد اساپورها در یاک میلايلیتار از

برای سترونسازی 111 ،میليلیتر محیط کشت بوسشارد و  1درصد

محلو به دست بیاید .در آخر تعداد  115اساپور باا سامپلر ساترون

(وزناي -حجماي) از پااودر صاافحات ماادارااپي در ارلاانمااایر 271

جادا و باه  111میلاايلیتار محایط کشاات بوسشاارد در ارلانمااایر

میليلیتری ،بهطور جداگانه هر یاک باهمادت  21دقیقاه در دماای

 271میليلیتری حاوی  1/1درصاد (وزناي -حجماي) پاودر نموناۀ

 121درجۀ سلسایوس اتاوکالو مايشاود .ساپس در شارایط کاامال

ساترون تلقای ،،ساپس باا اساتفاده از گرمراناۀ لارزان 1در سارعت

اسااتریل و زیاار هااود بیولااوژیکي از روی پلیاات قااارچ پنیساایلیوم

 131دور باار دقیقااه و دمااای  31درجااۀ سلساایوس نگهااداری

سیمپلیسیسیوم که از آخرین مرحلۀ خوسازی تهیاه شاده ،باه روش

ماايشااود[ .]1ترکیبااات محاایط کشاات بوسشااارد در جاادو ()2

گفتهشده در قسمت  ،4-2یک میليلیتر از سوسپانسیون اسپوری باا

آمده است.

غلظت ( 1×115میليلیتر/اسپور) به ارلن حاوی محیط کشت اتوکالو

 pHمحلو بهطور روزانه اندازهگیری ميشود .پس از ایجااد کااهش

شده ،تلقی ،ميشود  .سپس محلو حاصل به ارلن شامل پودر نمونه،

محسوس  pHکه به معنای این است کاه قاارچ در اوایال فااز رشاد

اضافه و در گرمرانۀ لرزان با دماای  31درجاۀ سلسایوس و سارعت

فعالش قرار گرفته است ،یک میليلیتر از محایط محلاو باه ساط،

 131دور بر دقیقه قارار داده مايشاود[ .]1در شاکل ( )2نماایي از

پلیت با محیط کشت آگار دکستروز سیبزمیني تلقی ،ميشود .پس

ریرت شناسي قارچ ها در ارلنمایر (که بهصورت گویچه هاای معلقاي

از طي یک هفته و اطمینان از رشد کامل قارچ ،هماۀ مراحال قبلاي
تکرار ميشود .اینبار  115اسپور شامارش و باه ارلناي حااوی 1/2

هستند) و کشتشده در پلیت نشان داده شده است.

جدول  .2ترکیبات محیط کشت بوسشارد.

1

Table 2. Bosshard medium.

Sucrose

NaNO3

KH2PO4

MgSO4.7H2O

KCl

Yeast
Extract

Composition

100

1.5

0.5

0.025

0.025

1.6

)Concentration (g/l

شکل  .2ریختشناسی قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم در الف) ارلن حاوی محیط کشت بوسشارد و  1درصد (وزنی -حجمی) پودر
جامد صفحات مدارچاپی ب) کشتشده در پلیت حاوی محیط نوترینت آگار.
Figure 2. The morphology of penicillium simplicissimum a) cultured on Erlenmeyer containing Bosshard medium and 1((w/v) computer
PCBs powder b) cultured on nutrient agar.
1. Incubator
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ارلن فروشویي درگرمرانۀ لارزان باا دماای  31درجاۀ سلسایوس و

استفاده از آزمون  ICPمقادار یاونهاای فلازی موجاود در محلاو

سرعت  131دور بر دقیقه با تولید پیگمانهای قرمزرنگ که موجاب

معین شد .آزمایش کنتر باا اساتفاده از اسایدنیتریاک  7درصاد و

افزایش  pHنیز مي شوند ،قارچهاا وارد فااز مارگ شادهاناد و زماان

غلظت یکسان از پودر نمونه انجام شد[.]31

مناسبي برای پایان فروشویي در نظر گرفته ميشود.
 3-3محاسبۀ میزان بازیابی فلزات

 .3بحث و نتایج

میزان بازده استررا فلزات از معادلۀ ( )1به دست ميآید:

 1-3اندازهگیری میزان یونهای فلزی
تودۀ زیستي با پاالیش با کاغف صافي از محیط ،جادا شاد ساپس باا
استفاده از طیفسنجي نشری اتمي با پالسمای القاایي جفاتشاده

1

()1

× %111

)

( = درصد بازیابي فلزات

در ایاان معادلااه  CF ،VS ،CB ،CSو  MSبااهترتیااب غلظااتهااای فلااز

( )ICP-OESغلظاات یااونهااای فلاازی مرتلااف موجااود در محلااو

حلشده در محلو فروشویي ،یون های فلزی تجماع یافتاه در تاودۀ

اندازهگیری شد.

زیستي ،حجم محیط فروشویي ،مقدار فلز در پودر جامد اولیه و جرم
پودر جامد استفادهشده در آزمایش است[.]37

 2-3اندازهگیری یونهای فلزی تجمع یافته در تودۀ زیسـتی
قارچ

پس از مراحل گفته شده و آمادهشدن نتایج تجزیۀ غلظت یاونهاای
فلزی موجود در محلو و همانین یونهای فلازی تجماعیافتاه در

2

مواد جامد مانده بر روی کاغف صافي در کوره باا دماای  81درجاۀ

تودۀ زیستي قارچ با توجاه باه رابطاۀ فاو  ،درصاد بازیاابي فلازات

سلسیوس بهمدت یک روز قرار داده شد .این مواد در یک ارلانماایر

آلومینیااوم ( ،)Alباااریم ( ،)Baکااروم ( ،)Crمااس ( ،)Cuآهاان (،)Fe

 271میليلیتری با  71میليلیتر اسیدنیتریاک  7درصاد مرلاوط و

منیزیم ( ،)Mgمنگنز ( ،)Mnنیکل ( )Niو روی ( )Znبهترتیب برابر با

باارای دو ساااعت در دمااای اتااا شاایک شااد .پااس از اطمینااان از

 111 ،11 ،81 ،111 ،14 ،21 ،41 ،11/8و  111درصااد ب اه دساات

مرلوطشدن کامل ،بهمدت نیمسااعت باه حماام آب داغ  81درجاۀ

آمد .این نتایج در شکل ( )3نیز نمایش داده شده است.

ارشدی و همکاران  -صص 66-56 :.

همین سویه قارچ بعد از مدت  17روز از تلقی ،اسپوری و قاراردادن

محلو رد شده از فیلتر به حجم  111میلايلیتار رساانیده شاد .باا

فروشویی زیستی فلزات اساسی از زبالههای صفحات مدارچاپی رایانه...

با توجه به گزارشهای امیری و همکاران ( ]33[)2111در رابطاه باا

سلسیوس منتقل و بعاد از آن فیلتار شاد .باا اساتفاده از آب مقطار

شکل  .3درصد بازیابی فلزات مختلف با فروشویی زیستی.
Figure 3. Metal recovery (%) with bioleaching.
2. Oven

)1. Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES
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فروشویی زیستی فلزات اساسی از زبالههای صفحات مدارچاپی رایانه...

اسیدهای آلي ،عامل اصلي استررا فلزات بهوسیلۀ قارچها هساتند؛

همانین بیان شده که اصليترین متابولیت در اساتررا فلاز ماس،

نو .و مقدار اسیدهای آلي ترش،شده در میزان بازیابي فلزات مرتلف

گلوکونیک اسید است .همانین اگزالیک اسید مهامتارین متابولیات

تأثیرگفار است .مطابت با تحقیقات محققان پیشین ،گلوکونیک اسید

در استررا فلزهای روی ،نیکل ،آلومینیوم و آهن اسات [35و .]38

اصااليتاارین متابولیاات تولیدشااده بااهوساایلۀ قااارچ پنیساایلیوم

بنااابراین مطااابت بااا شااکل ( ،)3بااا اسااتفاده از قااارچ پنیساایلیوم

سیمپلیسیساایوم اساات .هاامانااین اگزالیااک اس اید یکااي دیگاار از

سیمپلیسیسیوم که توانایي تولید عمدۀ گلوکونیک اساید و اگزالیاک

متابلولیتهای تولید شده است .میزان تولید اگزالیک در محیطهاای

اسید را دارد فلزهای مس ،نیکال ،روی ،آلومینیاوم و آهان بیشاینۀ

حاوی نیکل افزایش ميیابد[ .]35واکنشهای بین گلوکونیک اسید و

میزان استررا را دارند.

اگزالیک اسید با فلزات در معادالت زیر آمده است[:]38

جدو ( )3نتایج حاصل از این پژوهش را با برخاي از پاژوهشهاای
گفشاااته در خصاااوص فروشاااویي قااااراي پساااماندهای جاماااد

Gluconic acid

پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم همانند قارچ آسپرژیلوس نایجر و بههمان

()2

مقدار ميتواند در فروشویي زیستي پسماندهای جاماد ماؤثر باشاد.
]
( ]

)

[
[

( )3

عالوه بر این در این پژوهش تعداد فلزهایي بسیار بیشتری نسبت باه
پژوهشهای پیشین مطالعه شده و میزان بازیاابي فلازات نسابت باه
بسیاری از آنها بهبود داشته است.

Oxalic acid

 .4نتیجهگیری
()4

خوسازی قارچ پنیسیلیوم سیمپلیسیسیوم با یون های فلزی صفحات
مدارااپي رایانه با اگالي تودۀ  1درصاد (وزناي -حجماي) ظرفیات

()7

باالی تحمل این ریزاندام را در محیط حااوی اناوا .مرتلاف فلازات

)

]

[

( ]

[

( )1

( )5

نشان ميدهد .با توجه به مدت زمان فروشویي زیساتي و هاماناین
میزان بسیار باالی بازیابي فلزات که در روشهای مرسوم برای همین
میزان بازیابي نیاز به هزینه های گزا و آلودگي های محایط زیساتي
فراواني خواهد بود ،مي تاوان نتیجاه گرفات کاه فروشاویي زیساتي

)

56

مقایسااه ماايکنااد .همااانگونااه کااه مشاااهده ماايشااود قااارچ

]
( ]

[
[

صفحات مدارااپي رایانه ،با استفاده از قارچها ميتواند بهعنوان یکي
از روش های حایز اهمیت در این موضو .مطارح شاود کاه مساتلزم
بررسيهای بیشتر و بهینهسازی شرایط موجود است.
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. مقایسۀ نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهشهای پیشین.3 جدول
Table 3. Comparison of the results of this study with literature.
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Fe 100%
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Mo 93%
Ni 66%
Al 25%

[34]
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V 90%
Ni 49%

[35]

Power plant residual ash
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Ni 40%
Fe 48%

[34]
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residual ash
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