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چكيده :يکي از مرحلههاي مهم فلوتاسيون جمع آوري ذرهها است که نيازمند برهم کنش موفق حباب -ذره است.
پيش از ايجاد برهم کنش حباب -ذره ،معلق نگه داشتن ذرهها به عنوان مرحله پيش آماده سازي براي شناورسازي و
جمع آوري ذرهها ضروري است .به طور معمول سرعت بحراني همزن ( )Njsبه عنوان معياري براي معلق نگه داشتن
ذرههاي جامد در سلول فلوتاسيون مورد استفاده قرار ميگيرد که نشاندهنده کمترين سرعت همزن مورد نياز براي
معلق نگه داشتن تمام ذرههاي جامد در کف سلول است .در اين پژوهش دو مدل تجربي براي  Njsبراساس اختالف چگالي
جامد ـ مايع ( ،)ρs-ρlاندازه ذرهها ( ،)dpغلظت جامد در پالپ ( ،)Xگرانروي جنبشي مايع ( )vLو سرعت ظاهري هوا ()Jg
در محيط دو فازي و سه فازي توسعه داده شده است .آزمايشها در يک سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي،
با استفاده از ذرههاي کوارتز ،باريت و گالن در چهار طبقه سرندي انجام شده است .نتيجهها نشان داد که
 X ،dp ،ρs-ρlو  vLبه ترتيب مهمترين متغيرهاي تأثير گذار بر سرعت بحراني همزن هستند .سرعت بحراني همزن
با افزايش  Jgدر سلول فلوتاسيون ،به صورت خطي افزايش مييابد .بررسي نمودار غلظت جامد بر حسب عمق سلول
فلوتاسيون در سرعتهاي گوناگون همزن نشان داد که در سرعت بحراني همزن  ،ارتفاع سوسپانسيون حدود
 0/88-0/8ارتفاع پالپ است و ذرهها در سرعت همزني معادل  1/2تا  1/8برابر سرعت بحراني همزن توزيع
يکنواختتري دارند .از اين بازه ميتوان به منظور پيش بيني سرعت بهينه همزن که منجر به افزايش کارايي
شناورسازي ذرهها شود ،استفاده کرد.
واژههاي كليدي :فلوتاسيون مکانيکي آزمايشگاهي؛ سوسپانسيون جامدها؛ سرعت بحراني همزن؛ سرعت بهينه همزن.
;KEYWORDS: Laboratory mechanical flotation; Solids suspension; Critical impeller speed
Optimum impeller speed.
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احتمال برخورد و در نتيجه اتصال آنها به حبابهاي هوا
افزايش مييابد .بنابراين تعيين  Njsبه عنوان کمترين سرعت الزم
براي معلق نگه داشتن ذرهها در سلولهاي فلوتاسيون ضروري است.
توزيع ذرهها در سلول فلوتاسيون از موازنه بين حرکت تصادفي
سيال و تأثير نيروي گرانش روي ذرهها نتيجه ميشود .تهنشيني
يک ذره به وسيله اندازه ذره ( ،)dpاختالف چگالي جامد -مايع
( )ρs-ρlو ويسکوزيته جنبشي مايع ( )vLتحت تأثير قرار ميگيرد.
ذرههاي درشتتر براي معلق شدن به تالطم بيشتر و در نتيجه
سرعت همزن بيشتري نياز دارند [ .]6غلظت جامدها ()X
در ته نشيني ذرهها در يک سوسپانسيون اثرگذار است .عملکرد همزن
به طور معمول به صورت سرعت همزن يا توان مصرفي آن
در نظر گرفته ميشود که در مقابل مکانيسم ته نشيني عمل کرده و
سبب معلق نگه داشتن ذرهها در سلول فلوتاسيون مکانيکي ميشود.
متغيرهاي  vL ،ρs-ρl ،dpو  Xاز مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار
بر سرعت بحراني همزن هستند [ 11ـ .]3 ،7
يکي از اولين ،گستردهترين و مؤثرترين مطالعههاي روي
معلق نگه داشتن ذرههاي جامد در مخازن استوانه اي همزندار (بدون استاتور)
به وسيله زويترينگ( 1551( )5ميالدي) انجام شده است .او از سرعت
بحراني همزن به عنوان معياري براي شرايط معلق شدن ذرههاي
جامد در کف يک مخزن استوانهاي استفاده کرد و معادلهي ( )1را
براي تعيين سرعت بحراني همزن در مخزن داراي ذرههاي جامد
و مايع (محيط دو فازي) ارايه نمود [:]7

فلوتاسيون يکي از فرايندهاي بسيار مهم در جدايش مواد
معدني با ارزش از گانگ است .يکي از مرحلههاي مهم فلوتاسيون
جمعآوري ذرهها است که نيازمند برهم کنش موفق حباب ـ ذره
است .پيش از ايجاد برهمکنش حباب ـ ذره ،ديناميک ذرهها و
حبابها داراي اهميت است .همزنها با حرکت دوراني خود و
توليد گردابههاي تالطم( )1موجب توزيع فضايي ذرههاي جامد و
حبابهاي هوا در پالپ شده و امکان برخورد بين ذره و حباب و
اتصال آنها را فراهم ميسازند.
معلق نگهداشتن جامدها (سوسپانسيون جامدها) بهعنوان
مرحله پيش آمادهسازي براي شناورسازي و جمعآوري ذرهها
ضروري است .به طور معمول سوسپانسيون ذرهها در اثر
همپوشاني دو مرحله اتفاق ميافتد :مرحله اول معلق شدن ذرهها
در کف سلول و مرحله دوم توزيع يا پراکندگي ذرهها در سراسر
سلول است .روشهاي مورد استفاده در بررسي سوسپانسيون
جامدها شامل بررسي شرايط معلق شدن ذرهها در کف سلول
(به عنوان نمونه ،بررسي سرعت بحراني همزن( ))2يا شرايط توزيع
ذرهها (به عنوان نمونه ،بررسي ارتفاع سوسپانسيون( ))3است [.]1
سوسپانسيون جامدها در سلولهاي فلوتاسيون مکانيکي
با بررسي ارتفاع سوسپانسيون ،نمودارهاي غلظت ،سرعت بحراني
همزن و توزيع زمان ماند ذرهها انجام شده است [ 4ـ .]1
اگرچه توزيع زمان ماند ذرهها ،معيار غيرمستقيمي از سوسپانسيون
جامدها است .پژوهشگران ثابت کردهاند که سرعت بحراني همزن
معيار مستقيمي از معلق شدن ذرههاي جامد در کف سلول است و
ميتواند معيار مناسبي براي توصيف شرايط توزيع ذرههاي جامد
نيز باشد [ .]3سرعت بحراني همزن ( ،)Njsکمترين سرعت همزن
مورد نياز براي معلق نگه داشتن تمام ذرههاي جامد در ته سلول
است (سرعتي که در آن ذرهها بيشتر از  1-2ثانيه در کف سلول
ساکن نباشند) و نشان دهنده شرايط فقط معلق شدن( )4است [.]3
در شرايط فقط معلق شدن ( )Njsبه ازاي کمترين انرژي ورودي،
تمام ذرهها در حرکت و در تماس با فاز مايع هستند .اين شرايط،
شرايط بهينه انتقال جرم بين ذرهها و فاز مايع است [.]5
در سرعتهاي کمتر از  ،Njsتمام ذرهها معلق نشده و در معرض
حبابها قرار نميگيرند .اما زماني که ذرهها به طور کامل معلق شوند

که در آن  QGV=Jg/Zاست .پس از مدل زويترينگ ،مدلهاي
بسياري براي سرعت بحراني همزن در مخازن همزن دار با کف
مسطح يا انحنا دار و استوانهاي شکل بدون استاتور ارايه شده است
[ 15ـ  .]4 ،1با وجود اين ،تاکنون مطالعههاي اندکي در زمينه

)4( Just suspended condition

)1( Turbulent eddies

)8( Zwietering

)2( The critical impeller speed
)3( The suspension height
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سپس اين معادله توسط ساير پژوهشگران براي مخازن
همزندار در شرايط سه فازي جامد ـ مايع ـ گاز توسعه داده شد.
آنها بيان کردند که افزودن گاز سبب افزايش سرعت بحراني
همزن به صورت خطي ميشود [:]1 ،5
()2

N jsg  N jsu  a .QGV
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معلق شدن ذرههاي جامد و سرعت بحراني همزن در سلولهاي
مکانيکي فلوتاسيون داراي روتور – استاتور انجام شده است.
وان دروستوزن( )1و دگلون( 2111( )2ميالدي) براي اولين بار
رابطهاي تجربي از نوع رابطه زويترينگ براي پيشبيني سرعت
بحراني همزن در سلول فلوتاسيون نيمه صنعتي مدل بيتمن()3
ارايه کردهاند .آنها بيان کردند که افزودن هوا سبب افزايش سرعت
بحراني همزن به صورت خطي خواهد شد [:]5

همزنهاي بزرگ ( )D>=T/2در مقايسه با همزنهاي کوچک
( )D<T/3سبب پايداري بيشتر عمليات ميشوند و به ويژه
در شرايط سه فازي و با حضور حبابهاي هوا کارايي بيشتري
در توزيع فضايي ذرههاي جامد و حبابهاي هوا دارند [،]13 ،16
در تمام آزمايشها از يک همزن روشتون با قطر  1/15متر و داراي
 1تيغه همراه با يک استاتور با قطر  1/12متر و داراي  12تيغه
استفاده شد .هنگامي که فاصله همزن از کف سلول کمتر از %15
قطر سلول و بيشتر از  %11آن ( )0.1T< C <0.15Tباشد ،الگوي
جريان محوري به شکل عدد  1التين ( )8دوتايي ايجاد مي شود [.]17
اين الگوي جريان با اعمال تنش برشي توسط همزن به سيال
توليد ميشود و توانايي بيشتري براي توزيع فضايي ذرهها و
حبابهاي هوا دارد [ .]11بنابراين فاصله همزن از کف سلول برابر
با  1/12متر در نظر گرفته شد .براي تعيين نقش اندازه ذرهها و
درصد جامد وزني پالپ بر  Njsاز نمونه کوارتز خالص تهيه شده
از شرکت تکنوسيليس استفاده شده است .به منظور بررسي اثر
چگالي ذرهها بر  ،Njsاز باريت خالص تهيه شده از معدن درين
کاشان و گالن خالص تهيه شده از معدن تپه سرخ اصفهان استفاده شد
تا به اين طريق بازهي وسيعي از چگالي ذرهها مورد بررسي
قرار گيرد .براي آناليز نمونههاي مورد مطالعه از روش XRF
استفاده شد .با توجه به محدوديتهاي اين روش در اندازهگيري
عنصرهاي سبک ،براي اندازه گيري سيليسم از روش  ICPو
گوگرد از دستگاه  LECOاستفاده شد .سرب با استفاده از روش
تيتراسيون نيز اندازه گيري شد .نتيجههاي آناليز نمونههاي کوارتز،
باريت و گالن در جدول  1ارايه شده است .شايان ذکر است
در جدول  1مقدار  SiO2با استفاده از مقدار  Siبه دست آمده به روش ICP
محاسبه شده است .نتيجههاي آناليز اين نمونهها نشان ميدهد که
نمونهها از درجه خلوص بااليي برخوردار هستند.
پس از خردايش نمونهها توسط آسياي گلولهاي آزمايشگاهي
و آناليز سرندي ،چهار طبقه سرندي  -311+212ميکرون (معرف
ذرههاي درشت) -212+151 ،ميکرون و  -151+116ميکرون
(معرف ذرههاي متوسط و دانه بندي رايج در فلوتاسيون مواد
معدني گوناگون) -116+75 ،ميکرون (معرف ذرههاي ريز) براي
انجام آزمايشها انتخاب شد .در اين پژوهش از ( MIBCکف ساز
در آزمايشهاي کوارتز) و روغن کاج (کفساز در آزمايشهاي
باريت و گالن) با درجه خلوص آزمايشگاهي (شرکت مرک)،

)4( Bateman

)1( Van der Westhuizen
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در اين معادله تمام عبارتها به جز  dpبي بعد هستند.
در سلول فلوتاسيون مکانيکي ،ذرهها توسط حرکت چرخشي
گردابهها و تنش برشي ايجاد شده توسط همزن در سلول توزيع
ميشوند .حضور استاتور در سلولهاي فلوتاسيون ،سبب افزايش
تالطم محلي در اطراف همزن و کوچک شدن ناحيه چرخش
گردابهها و پايداري فصل مشترک کف -پالپ ميشود .در نتيجه
با توجه به اختالف هندسه و کارکرد سلول فلوتاسيون ،نميتوان
از روابط ارايه شده براي مخازن همزن دار براي بررسي شرايط
معلق شدن ذرهها در سلولهاي فلوتاسيون مکانيکي استفاده کرد
و اين موضوع نياز به مطالعههاي بيشتري دارد .در اين مقاله
به بررسي سرعت بحراني همزن در يک سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي
مدل دنور با سلول مربعي پرداخته ميشود .نخست اثر متغيرهاي
 vL ،ρs-ρl ،dpو  Xبر سرعت بحراني همزن بررسي ميشود سپس
دو مدل تجربي براي پيش بيني سرعت بحراني همزن در سلول
فلوتاسيون مکانيکي در مقياس آزمايشگاهي در محيط دوفازي و
سهفازي ارايه داده ميشود .در ادامه به منظور تعيين سرعت الزم
براي توزيع کامل ذرههاي جامد و تعيين ارتفاع سوسپانسيون،
نمودار غلظت جامد بر حسب عمق سلول فلوتاسي ون
در سرعت ها ي گوناگون همزن (ب ه صورت درصد ي از ،)N js
بررسي ميشود.
بخش تجربي

براي انجام آزمايشها از يک سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي
مدل دنور از جنس پلکسي گالس شفاف  11/5ليتري داراي سطح
مقطع مربعي با طول  1/21متر استفاده شد .با توجه به اينکه

)2( Deglon
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جدول 3ـ آناليز نمونههاي مورد مطالعه.

ترکيب

واحد

روش آناليز

باريت

گالن

کوارتز

Si

%

ICP

3/437

1/151

45/421

SiO2

%

محاسباتي

7/354

1/111

57/173

Al2O3

%

XRF

1/524

1/154

1/712

Fe2O3

%

XRF

1/641

1/135

1/273

CaO

%

XRF

1/437

1/153

1/517

Na2O

%

XRF

1/424

-

1/457

K2O

%

XRF

-

-

1/252

MgO

%

XRF

1/156

1/111

1/133

P2O5

%

XRF

-

-

1/131

SO2

%

LECO

33/121

26/112

1/112

L.O.I

%

XRF

1/517

1/144

1/25

Ba

%

XRF

54/521

1/145

-

Zn

%

XRF

1/312

1/175

-

Sr

%

XRF

1/115

1/151

-

Pb

%

تيتراسيون

1/265

72/513

-

Zr

%

XRF

-

1/121

-

به ميزان  31 ppmاستفاده شده است .به منظور تغيير گرانروي
جنبشي آب مصرفي در آزمايشها و بررسي اثر اين متغير بر ،Njs
از ساکارز (شرکت قطران شيمي) با درصدهاي جرمي  %32و %41
استفاده شده است .گرانروي جنبشي آب توسط دستگاه ويسکوزمتر
بروکفيلد( )1مدل  NDJ-4آزمايشگاه پليمر دانشکده مهندسي شيمي
دانشگاه تربيت مدرس اندازه گيري شد .براي طراحي آزمايشها،
روش فاکتوريل کامل با تعداد سطوح گوناگون به کار گرفته شد.
متغيرها و سطوح آنها براي هر يک از سه ماده معدني در جدول 2
ارايه شده است .تعداد  211آزمايش (مجموع آزمايشهاي انجام شده
براي هر سه ماده معدني) انجام شد .در اين آزمايشها ،در شرايط
معين هر آزمايش Njs ،با ديدن انتهاي سلول با استفاده
از يک دوربين فيلمبرداري با قابليت زوم باال و با به کار بردن
يک آينه مورب و يک المپ روشنايي تعيين شد (شکل .)1
به اين منظور سرعت همزن بهتدريج از  311تا  2111دور بر دقيقه

تغيير داده شد و کف سلول با استفاده از يک دوربين متصل به
کامپيوتر به طور همزمان ديده شد .سرعت همزني که در آن ذرهها
بيشتر از  1-2ثانيه در کف سلول ساکن نماندند به عنوان سرعت
بحراني همزن ثبت شد .شايان ذکر است که هر آزمايش سه بار
تکرار شد و ميانگين سرعت به دست آمده براي هر آزمايش
ثبت شد.
همانگونه که بيان شد مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار
بر سرعت بحراني همزن  vL ،ρs-ρl ،dpو  Xهستند .بنابراين
در اين پژوهش معادله تجربي زير براي محاسبه سرعت بحراني
همزن براساس اين متغيرها ارايه شد و تمام عبارتهاي اين مدل
بي بعد شدند:
d

()4


  aQGV


 v
.  l
 vw

c





a


b  s l
 .X . 
 l


 dp
 K. 
D


N jsg

)1( Brookfield
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جدول 2ـ متغيرها و سطوح آنها براي هر يک از نمونهها در آزمايشهاي تعيين سرعت بحراني همزن.

ماده معدني

چگالي []kg/m3

کوارتز

2651

باريت

4371

گالن

7511

اندازه ذرات
[ميکرون]
-311+ 212
-212 +151
-151+116
-116 +74
-311+ 212
-212 +151
-151+116
-116 +74
-311+ 212
-212 +151
-151+116
-116 +74

محتواي جامد
وزني []%

( vl،]m /s[)×10

5
11
15

1
3/16
5/16

5
15

1

5
15

1

گرانروي جنبشي
-6

شدت جريان هوا

2

سرعت ظاهري هوا

[]L/min

[]cm/s

1
1/5
1
2
1
1/5
1
2
1
1/5
1
2

1
1/15
1/1
1/2
1
1/15
1/1
1/2
1
1/15
1/1
1/2

شکل 3ـ تجهيزهاي اندازهگيري سرعت بحراني همزن.

 Kثابت معادله و تابعي از تمام متغيرهاي هندسي سلول است
(نوع همزن .]3[ K=f (D/T, C/T,
نينو( )1557( )1بيان کرد که مقدار ثابت  aدر معادله ( )2با Njsu
متناسب است و بيان  Njsgبر حسب  Jgمناسب تر از بيان Njsg
بر حسب  QGVاست[ .]4بنابراين ميتوان معادله ( )4را به صورت زير
بازنويسي کرد:

d

()5


)  (1  K G J g


 v
.  l
 vw

c





a


b  s l
 .X . 
 l


 dp
N jsg  K. 
D


که در اين معادله  KGتابعي از هندسه سلول و همزن است.
در اين پژوهش توانهاي مدلهاي باال به روش عددي و
گرافيکي محاسبه شده است .براي بررسي اثر هر يک از اين متغيرها
)1( Nienow
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6/3
Njsg  dp0/216 , Jg = 0/2 cm/s

Njsg  dp0/239 , Jg = 0/3 cm/s

2/9

)log (Njs

2/91

6/01

Njsu  dp0/606 , Jg = 0/2 cm/s

6
2/91

2/61

2/2

2/1

2/6

2/3

2/6
3/9

)log (Njs

Njsu  dp0/636 , Jg = 0/2 m/s

6/3

Njsg  dp0/291 , Jg = 0/01 cm/s

6

Njsg  dp0/606 , Jg = 0/01 cm/s

6/31

Njsg  dp0/212 , Jg = 0/2 cm/s

6/01

Njsg  dp0/263 , Jg = 0/3 cm/s
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2/9

2/2

2/1

)log (dp

2/6

2/3

2/61
3/9

)log (dp

شکل 2ـ اثر اندازه ذرهها بر سرعت بحراني همزن در نرخ هاي هوادهي گوناگون ( )cm/sبراي ذرههاي کوارتز.

بر سرعت بحراني همزن ،ابتدا نمودار ) log(Njsبر حسب
( xمتغير مورد بررسي است) رسم شده و توان هريک از اين
متغيرها که برابر با شيب خط برازش شده بر نمودار است ،محاسبه
شده است .در ادامه ثابتهاي مدلها با استفاده از روش برازش
خطي چندگانه در نرم افزار متلب به دست آمده است.
به کار بردن سرعتهاي همزن بسيار باال سبب افزايش
احتمال انفصال ذرهها از حبابها و ناآرامي فصل مشترک کف -پالپ
و در نتيجه ورود غيرانتخابي ذرهها به کف ميشود .بنابراين،
تعيين سرعت الزم براي توزيع کامل ذرههاي جامد ،در تعيين حد
)log(x

باالي سرعت همزن ميتواند مفيد باشد .به منظور تعيين سرعت
الزم براي توزيع کامل ذرههاي جامد ،نمودار غلظت جامد
بر حسب عمق سلول مورد بررسي قرار گرفت .پس از تنظيم سرعت
همزن در مقدارهاي  %121 ،%111 ، %11 ،%51و %151سرعت
بحراني همزن ،از عمقهاي گوناگون سلول نمونههايي با حجم
معين تهيه شده و سپس غلظت هر نمونه تعيين شد .شايان ذکر است
که قبل از هر نمونهگيري ،نمونه قبلي به داخل سلول بازگردانده
شده است .نمونهگيريها از امتداد عمودي معيني در ميان
ديواره سلول و استاتور انجام شد.
نتيجهها و بحث
اثر اندازه ذرهها

در شکل  2نمودار ) log(Njsبر حسب ) log(dpدر نرخهاي
هوادهي گوناگون و براي درصد جامدهاي وزني  5درصد و
15درصد ارايه شده است .بررسي اين نمودار نشان ميدهد که با
افزايش اندازه ذرهها ،سرعت بحراني همزن افزايش مييابد .اندازه
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ذرهها در مقايسه با يافتههاي زويترينگ براي مخازن همزن دار
استوانه اي شکل ،تاثير بيشتري بر سرعت بحراني همزن در سلول
فلوتاسيون مکانيکي دارد .علت اين امر ،اختالف در هندسه سلول
فلوتاسيون مکانيکي مانند حضور استاتور در اطراف همزن
در سلول فلوتاسيون ميتواند باشد .زيرا استاتور سبب افزايش
تالطم محلي در اطراف همزن و کاهش اندازه ناحيه متالطم ميشود.
از سويي وجود گوشههاي سلول فلوتاسيون مربعي سبب ايجاد ناحيه
مرده شده و در نتيجه براي سوسپانسيون ذرههاي درشت با سرعت
ته نشيني زياد نياز به سرعت همزن بيشتري است .نتيجه مهمي
که از اين نمودارها ميتوان گرفت اين است که با افزايش سرعت
ظاهري هوا ،اثر اندازه ذرهها بر سرعت بحراني همزن کاهش
مييابد .نقش جريان سيال در معلق نگه داشتن ذرههاي بزرگتر
با سرعت ته نشيني بيشتر مهمتر است.
اثر درصد جامد وزني

غلظت سيال به دليل اينکه بر سرعت ته نشيني ذرهها ،کاهش
تالطم و گرانروي سيال اثر گذار است ،معلق شدن جامدها را
تحت تأثير قرار ميدهد .در واقع هنگامي که ذرههاي بيشتري
در کف ظرف حضور دارد ،انرژي بيشتري براي معلق کردن آنها
مورد نياز است .بنابراين با افزايش درصد جامد وزني پالپ ،سرعت
بحراني همزن افزايش مييابد (شکل .)3
اثر چگالي نسبي ذرهها

نيروي محرکه اصلي در ته نشيني ذرهها ،اختالف چگالي است [.]4
بنابراين ،ميتوان پيش بيني کرد که اختالف چگالي جامد -مايع
علمي ـ پژوهشي
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6/01

dp=21-303 m

dp=232-600 m
, Jg = 0/2 cm/s

Njsg  X0/322 , Jg = 0/2 cm/s

6

Njsu  X0/363 , Jg = 0 m/s

2/9

6/3

Njsg  X0/330 , Jg = 0/01 cm/s

6/01

Njsu  X0/323 , Jg = 0/2 cm/s

6

2/61

3/3

3/2

3/1

0/6

3

0/3

)log (Njs

Njsg  X0/326 , Jg = 0/01 cm/s

Njsg  X

0/313

Njsg  X0/319 , Jg = 0/3 cm/s

)log (Njs

Njsg  X0/322 , Jg = 0/3 cm/s

2/91

6/31

2/6

3/1

3/3

3/2

)log (X

3

0/6

2/91
0/3

)log (X

شکل 6ـ اثر درصد جامد وزني بر سرعت بحراني همزن در نرخهاي هوادهي گوناگون ( )cm/sبراي ذرههاي کوارتز.
6/2

Njsg  (/l)0/616 , Jg = 0/2 cm/s

Njsg  (/l)0/636 , Jg = 0/2 cm/s
Njsg  (/l)0/621 , Jg = 0/3 cm/s

6/31

Njsg  (/l)0/636 , Jg = 0/3 cm/s

, Jg = 0/01 cm/s

6/3

2/91

)Njsg  (/l

0/663

Njsu  (/l)0/690 , Jg = 0 m/s

6/21
6/2
6/31

2/9
2/61

dp=21-303 m, X= %1

3/1

3

3/2

0/6

0/3

0/1

2/6
0/2

)log (Njs

Njsu  (/l)0/661 , Jg = 0 m/s

6

6/6

)log (Njs

Njsg  (/l)0/621 , Jg = 0/01 cm/s

6/01

6/61

6/3
6/01

dp=232-600 m, X= %31

3/1

3/2

)log (/l

3

0/6

0/3

0/1

6
0/2

)log (/l

شکل 1ـ اثر چگالي نسبي بر سرعت بحراني همزن در نرخهاي هوادهي گوناگون (.)cm/s

داراي تأثير به نسبت زيادي بر سوسپانسيون جامدها باشد .نمودار
اثر چگالي نسبي بر سرعت بحراني همزن در شکل  4ارايه شده است.
نتيجههاي به دست آمده نشان ميدهد که اختالف چگالي جامد -مايع
تأثير زيادي بر سرعت بحراني همزن دارد .با مقايسه دو نمودار
ميتوان بيان کرد که چگالي نسبي ذرهها در معلق کردن ذرههاي
چگالتر و بزرگتر با سرعت ته نشيني بيشتر ،داراي اهميت
بيشتري است.
اثر گرانروی جنبشي فاز مايع

گرانروي مايع به دليل تأثير آن بر ثابت درگ توسط عدد
رينولدز ذره ،نقش غير مستقيمي در ته نشيني ذرهها دارد.
ازطريق کاهش تالطم نيز ميتواند بر مکانيسم سوسپانسيون
تأثير گذار باشد [ .]5 ،11اثر گرانروي مايع بر سرعت بحراني همزن
علمي ـ پژوهشي

در شکل  5نشان داده شده است .نتيجههاي به دست آمده
نشان ميدهد که گرانروي مايع اثر بسيار کمي بر سرعت بحراني
همزن دارد که با نتيجههاي به دست آمده توسط زويترينگ و
ساير پژوهشگران مطابقت دارد [.]5 ،7 ،5 ،14
اثر سرعت ظاهری هوا

بررسي اثر سرعت ظاهري هوا بر مکانيسمهاي سوسپانسيون
و ته نشيني ذرهها بسيار پيچيده و دشوار است .افزودن هوا تأثير
منفي بر معلق شدن جامدها دارد .در حقيقت ذرهها به وسيله
چرخش سيال و تنش برشي ايجاد شده توسط همزن در سلول
معلق ميشوند .حضور هوا سبب کاهش دانسيته پالپ و تشکيل
حفرههاي هوا در پشت تيغههاي همزن ميشود .در نتيجه سبب
کاهش تنش برشي اعمال شده توسط همزن و چرخش سيال ميشود.
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6/36
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6
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)log (Njs
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6
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2/93
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)log (Njs

Njsg  (vl/vw)0/029 , Jg = 0/01 cm/s
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2/9
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شکل  1ـ اثر ويسکوزيته جنبشي سيال بر سرعت بحراني همزن در نرخهاي هوادهي گوناگون (.(cm/s
6/2

Njsg  (/l)0/616 , Jg = 0/2 cm/s

2/91

dp=21-303 m, X= %1

3/1

3/2

Njsg  (/l)0/663 , Jg = 0/01 cm/s

0/1
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0/2

Njsu  (/l)0/690 , Jg = 0 cm/s
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)log (Njs

Njsu  (/l)0/661 , Jg = 0 cm/s
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6/31

2/9

6/3

2/61
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dp=232-600 m, X= %31
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0/6

3
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)log (Njs

6/01
6

3

Njsg  (/l)0/621 , Jg = 0/3 cm/s

6/3

Njsg  (/l)0/621 , Jg = 0/01 cm/s
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شکل  3ـ بررسي اثر سرعت ظاهري هوا بر سرعت بحراني همزن.

در نتيجه براي معلق کردن ذرهها در شرايط هوادهي بايد توان ورودي
با افزايش سرعت همزن افزايش يابد .هنگامي که سرعت ظاهري هوا
و سرعت همزن هر دو کم هستند ،کمترين پراکنده سازي ذرهها و
هوا ديده شد .در شرايطي که سرعت همزن کم و سرعت ظاهري هوا
زياد بود ،هوا فقط در اطراف محور همزن پراکنده ميشود و ذرهها
در کف ظرف باقي ماندند .با افزايش سرعت همزن ،پراکندگي هوا
افزايش يافته اما بسياري از ذرهها تا زماني که سرعت همزن
به سرعت بحراني آن نزديک شد ،همچنان در کف ظرف باقي ماندند.
معادله ( )2رابطه عمومي براي بررسي اثر سرعت ظاهري هوا
بر سرعت بحراني همزن است .براي بررسي اثر سرعت ظاهري هوا
بر سرعت بحراني همزن ،منحني تغييرهاي  ∆Njsبر حسب QGV
در شکل  . 6الف رسم شده است که در اينجا  a=111/56است.
با استفاده از معادله ( )5ميتوان نوشت:
()6
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 K G .J g

 N js
N jsu



N jsg  N jsu
N jsu

منحني تغييرهاي   N js N jsuبر حسب  Jgدر شکل .6ب
رسم شده است .نتيجههاي به دست آمده نشان ميدهد که سرعت
بحراني همزن با افزايش سرعت ظاهري هوا در سلول فلوتاسيون
نيز همانند مخزنهاي همزن دار ،به صورت خطي افزايش مييابد.
در اينجا  KG=1.162s/cmبه دست آمد.
به نظر ميرسد که سرعت ظاهري هوا افزون بر اثر مستقيم
بر سرعت بحراني همزن ،به طور غير مستقيم به وسيله تأثير بر اثر
ساير متغيرها ،بر سرعت بحراني همزن تأثيرگذار است .کاهش اثر
ساير متغيرها بر سرعت بحراني همزن در سرعتهاي ظاهري زياد
هوا ،اين موضوع را تأييد ميکند (شکلهاي 2تا .) 5

برازش مدل

به منظور تعيين پارامترهاي مدلهاي تجربي توسعه داده شده
(رابطههاي ( )5و ( ))6براي سرعت بحراني همزن بر حسب اندازه ذرهها،
علمي ـ پژوهشي
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شکل 2ـ نمودار مقدارهاي پيش بيني شده توسط مدل ( )2بر حسب
مقدارهاي اندازهگيري شده.

شکل  6ـ نمودار مقدارهاي پيش بيني شده توسط مدل ( )6بر حسب
مقدارهاي اندازهگيري شده.

درصد جامد وزني ،چگالي نسبي ،گرانروي جنبشي مايع و سرعت
ظاهري هوا ،اين مدلها بر دادههاي آزمايشگاهي برازش شد.
شايان ذکر است توانهاي اين مدلها در سطح اعتماد %55
محاسبه شده است:

در شکلهاي  7و  1نمودار مقدارهاي پيش بيني شده توسط
مدلهاي ( )7و ( )1در مقابل مقدارهاي اندازهگيري شده سرعت
بحراني همزن رسم شده است که نشان دهنده مطابقت کامل
اين مدلها بر مقدارهاي آزمايشگاهي است.
با مقايسه اين مدلها با مدلهاي به دست آمده توسط
زويترينگ و وان دروستوزن (  ]5 ،7[ )2111ميتوان بيان کرد که
توانهاي به دست آمده براي درصد جامد وزني و گرانروي جنبشي
مايع براي هر سه مدل بههم نزديک است و تأثير چگالي نسبي
بر سرعت بحراني همزن در سلول فلوتاسيون مکانيکي
آزمايشگاهي ( )1/35و مخازن همزن دار ( )1/45به هم نزديکتر
است اما با سلول فلوتاسيون نيمه صنعتي ( )1/7اختالف زيادي
دارد .تأثير اندازه ذرهها بر سرعت بحراني همزن در سلول
فلوتاسيون آزمايشگاهي ( )Njs α dp0.29همانند سلول فلوتاسيون
نيمه صنعتي ( )Njs α dp0.3است اما با مخزن همزن دار تفاوت
دارد .به نظر ميرسد علت اين تفاوتها ،اختالف در هندسه
سلولهاي فلوتاسيون و مخازن همزن دار و وجود استاتور در سلول
فلوتاسيون مکانيکي است.
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در مدلهاي فوق ،با صفر قرار دادن سرعت ظاهري هوا
( ،)Jg=0معادلهي سرعت بحراني همزن در محيط دوفازي
به دست ميآيد.
()5

.

0 29 0/03

0 18 0/03

.X /

0 04 0/03

/



علمي ـ پژوهشي

/



 v
.  l
 vw

 dp
N jsu  K. 
D


0 39 0/03

/



 s l

 l

اعتبارسنجي مدل

به منظور اعتبارسنجي مدل ارايه شده ،سه آزمايش در بازهي
متغيرها با استفاده از ذرههاي کوارتز انجام شد .نتيجههاي
به دست آمده از اين آزمايشها نشان دهنده درستي مدلهاي
داده شده است (جدول .)3
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جدول 6ـ نتيجههاي آزمايشهاي اعتبارسنجي مدل ارايه شده.

شماره آزمايشها

متغيرها
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شکل 9ـ منحني تغييرهاي درصد جامد وزني در ارتف اع هاي نسبي سلول در محيط دوفازي (کوارتز ـ آب).

بررسي نمودار غلظت

در شکل  5منحني تغييرهاي درصد جامد وزني (غلظت جامد)
در ارتفاعهاي نسبي ( )h/Zسلول فلوتاسيون در شرايط دو فازي
براي دو بازه اندازه ذرههاي رسم شده است .در اين منحنيها
خطوط عمودي رسم شده معرف درصد جامد وزني پالپ تهيه شده
هستند .همانگونه که ديده ميشود در سرعت همزن معادل
 ،%151-121Njsغلظت پالپ در ارتفاعهاي گوناگون به  15درصد
نزديکتر است و توزيع ذرهها يکنواختتر است .از اين منحنيها
براي محاسبه ارتفاع سوسپانسيون نيز ميتوان استفاده کرد.
در سرعت بحراني همزن ،ارتفاع سوسپانسيون حدود  1/15Zاست.
ارتفاع سوسپانسيون براي ذرههاي درشتتر در  11Njsدرصد،
220

حدود  1/65Zاست در حالي که براي ذرههاي  -116+75ميکرون،
حدود 1/1Zاست .مقايسه دو منحني نشان ميدهد که در تمام
سرعتهاي همزن ،غلظت ذرههاي درشت در ارتفاعهاي پايين
سلول بيشتر از ذرههاي ريز است.
منحني تغييرهاي غلظت جامد در ارتفاعهاي نسبي ()h/Z
در شرايط سه فازي (شکل  )11نشان ميدهد که در محيط سه فازي
افت غلظت ذرهها در ارتفاعهاي باالي سلول به آرامي اتفاق ميافتد
درحالي که در نمودارهاي دو فازي افت غلظت ناگهاني است.
غلظت ذرههاي جامد در ارتفاعهاي پايين سلول بيشتر از شرايط
دو فازي است .اين موضوع نشان ميدهد که با ورود هوا
به سلول ،ذرههاي بيشتري در پايين ظرف باقي ميمانند.
علمي ـ پژوهشي
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شکل 30ـ منحني تغييرهاي درصد جامد وزني در ارتفاعهاي نسبي سلول در محيط سه فازي (کوارتز ـ آب ـ هوا).

با حضور حبابهاي هوا توزيع ذرههاي جامد در ارتفاعهاي نسبي
بيشتر از 1/15 h/zنسبت به شرايط دو فازي بيشتر است.
علت اين پديده پراکنده سازي ذرهها توسط حبابهاي در حال
باال رفتن است .به دليل توانايي بيشتر حبابها در پراکندهسازي
ذرههاي ريز ،غلظت اين ذرهها در ارتفاعهاي بيشتر از ،1/1 h/z
بيشتر از ذرههاي درشت است و اين پديده يکي از دليلهاي
دنباله روي ذرههاي ريز است.
همانگونه که ديده ميشود در سرعت بحراني همزن ،ارتفاع
سوسپانسيون حدود  1/1Zاست که کاهش اين مقدار در مقايسه
با محيط دوفازي مؤيد اثر منفي حضور حبابهاي هوا در توزيع
ذرهها است .اما باز هم به نظر ميرسد در  ،% 151-121Njsتوزيع
ذرهها نسبت به ساير سرعتها يکنواختتر است.
نتيجه گيری

نخست با استفاده از مطالعههاي انجام شده ،متغيرهاي
تأثيرگذار بر سرعت بحراني همزن شناسايي شدند .سپس براساس
متغيرهاي تأثير گذار دو مدل تجربي براي  Njsدر يک سلول
فلوتاسيون آزمايشگاهي مدل دنور در محيط دو فازي (جامد ـ مايع) و
سه فازي (جامد -مايع-گاز) ارايه شد .نتيجههاي اعتبارسنجي
مدلهاي ارايه شده حاکي از انطباق مقدارهاي پيشبيني شده
با نتيجههاي آزمايشگاهي است .با توجه به اينکه اين مدلها
از نوع تجربي هستند از آنها ميتوان براي پيش بيني کمترين
سرعت همزن الزم براي معلق نگه داشتن ذرهها در سلولهاي
فلوتاسيون مکانيکي آزمايشگاهي در بازهي شرايط ارايه مدل،
استفاده کرد .اين مدلها به بررسي چگونگي تأثير متغيرهايي مانند
علمي ـ پژوهشي

اندازه ذرهها ،چگالي نسبي جامد و درصد جامد وزني و سرعت
ظاهري هوا بر معلق نگه داشتن ذرهها در سلولهاي فلوتاسيون
کمک ميکنند .نتيجهها نشان داد که چگالي نسبي جامد ،اندازه
ذرهها ،غلظت جامد در پالپ و گرانروي پالپ به ترتيب مهمترين
متغيرهاي تأثيرگذار بر سرعت بحراني همزن هستند .سرعت
ظاهري هوا يکي از مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر معلق
نگه داشتن ذرهها است .حضور هوا سبب کاهش دانسيته پالپ و
تشکيل حفرههاي هوا در پشت تيغههاي همزن ميشود .در نتيجه
سبب کاهش تنش برشي اعمال شده توسط همزن و چرخش
سيال ميشود .بنابراين سرعت بحراني همزن با افزايش سرعت
ظاهري هوا در سلول فلوتاسيون نيز همانند مخزنهاي همزندار،
به صورت خطي افزايش مييابد .از طرفي حبابهاي در حال
باال رفتن سبب انتقال ذرهها بهويژه ذرههاي ريز به ارتفاعهاي
باالي سلول (بيشتر از  )1/1 h/zميشوند که اين پديده يکي از
دليلهاي دنبالهروي ذرههاي ريز است .به منظور تعيين سرعت الزم
براي توزيع کامل ذرههاي جامد و بررسي چگونگي توزيع ذرهها
در سرعتهاي گوناگون همزن ،نمودار غلظت جامد بر حسب عمق سلول
فلوتاسيون بررسي شده است .نتيجهها نشان داد که در سرعت
بحراني همزن ،ارتفاع سوسپانسيون حدود  1/1Z-1/15Zاست.
نتيجههاي به دست آمده نشان داد که سرعت بحراني همزن
با وجود اينکه معيار مستقيمي از کمترين سرعت الزم براي معلق شدن
ذرههاي جامد در سلول فلوتاسيون است ،معيار مناسبي براي
توصيف چگونگي توزيع ذرههاي جامد نيز ميتواند باشد .ذرهها
در سرعت همزني معادل  1/2 -1/5برابر  Njsتوزيع فضايي يکنواختتري
دارند که نشان دهنده شرايط بهينه توزيع ذرهها براي فرايند
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فلوتاسيون است .سرعتهاي بيشتر از اين بازه افزون بر اينکه
سبب افزايش مصرف انرژي ميشود ،ممکن است سبب افزايش
احتمال انفصال ذرهها ،به ويژه ذرههاي درشت از حبابها
و در نتيجه کاهش کارايي شناورسازي ذرهها شود .بنابراين از اين بازه
ميتوان به منظور پيش بيني سرعت بهينه همزن که منجر
به افزايش کارايي شناورسازي ذرهها شود ،استفاده کرد .در سرعتهاي
کمتر از سرعت بحراني همزن ،به دليل اينکه تمام ذرهها
در برابر حبابها قرار نميگيرند ،احتمال برخورد ،اتصال و در نتيجه
شناورشدن آنها کاهش مييابد .بنابراين پيشنهاد ميشود،
در آزمايشهاي فلوتاسيون سرعت بحراني همزن به عنوان کمترين
سرعت مورد نياز براي معلق نگه داشتن ذرههايي که سبب کمينه کردن
مصرف انرژي ميشود ،در نظر گرفته شود.
فهرست نمادها
m2/s

گرانروي جنبشي مايع،
گرانروي جنبشي آب،
سرعت بحراني همزن در شرايط دو فازي (جامد ـ مايع)
سرعت بحراني همزن در شرايط
سه فازي (جامد ـ مايع ـ گاز)
قطر ذرههاµm ،
m2/s
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درصد جامد وزني% ،
چگالي جامدkg/m3 ،
چگالي مايعkg/m3 ،
قطر همزنm ،
ارتفاع پالپm ،
قطر مخزن يا سلول فلوتاسيونm ،
سرعت ظاهري گازcm/s ،
شتاب گرانشm/s2 ،
فاصله همزن از کف سلولm ،
3
اختالف چگالي جامد و مايعkg/m ،
ثابت معادلهي ( ،)1تابعي از تمام متغيرهاي هندسي سلول
(نوع همزنS=f (D/T,C/T,
نسبت جرمي جامد به مايع
ثابت هوادهي
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قدرداني

نويسندگان از دانشگاه تربيت مدرس تقدير و تشکر ميکنند.

Njsg

dp

تاريخ دريافت  1314/ 8/18 :؛ تاريخ پذيرش 1318/10/20 :

مراجع
[1] Arbiter N., Harris C.C., Yap R.F., Hydrodynamics of Flotation Cells, SME Transactions, 244:
134–148 (1969).
[2] Yianatos J., Bergh L., Condori P., Aguilera J., Hydrodynamic and Metallurgical Characterization
of Industrial Flotation Banks for Control Purposes, Minerals Engineering 14: 1033–1046 (2001).
[3] Van der Westhuizen A., Deglon D., Evaluation of Solids Suspension in a Pilot-Scale Mechanical
Flotation Cell: The Critical Impeller Speed, Minerals Engineering, 20(3): 233-240(2007).
[4] Nienow A.W., The Suspension of Solid Particles, In: Harnby N., Edwards M.F., Nienow A.W. (Eds.),
“Mixing in the Process Industries”, 2nd Butterworth-Heinemann, Oxford: 364–393
(1992).
[5] Ayranci I., Kresta S.M.,Critical Analysis of Zwietering Correlation for Solids Suspension
in Stirred Tanks, Chemical Engineering Research and Design, 92(3):413-422 )2014(.
[6] Shahbazi B., Rezai B., The Effect of Micro Turbulence on Quartz Flotation Rate, Iran .J. Chem.
Chem. Eng. (IJCCE), 34 (3): 77-87 (2015).

222

علمي ـ پژوهشي

3693 ،6  شماره،63 دوره

بررسي سرعت بحراني همزن در سلول فلوتاسيون مکانيکي آزمايشگاهي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[7] Zwietering T.N., Suspending of Solid Particles in Liquid by Agitators, Chemical
EngineeringScience, 8(3): 244-253(1958).
[8] Dutta N., Pangarkar V., Critical Impeller Speed for Solid Suspension in Multi‐Impeller Three
Phase Agitated Contactors, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 73(3): 273-283
)1995(.
[9] Van der Westhuizen A., Deglon D., Solids Suspension in a Pilot-Scale Mechanical Flotation
Cell: A Critical Impeller Speed Correlation, Minerals Engineering, 21(8): 621-629 (2008).
[10] Grenville R.K., Mak A.T.C., Brown D.A.R., Suspension of Solid Particles in Vessels Agitated
by Axial Flow Impellers, Chemical Engineering Research and Design, 100(12):282-291
(2015).
[11] Nienow A., Suspension of Solid Particles in Turbine Agitated Baffled Vessels, Chemical
Engineering Science, 23(12):1453-1459(1968).
[12] Baldi G., Conti R., and Alaria E., Complete Suspension of Particles in Mechanically Agitated
Vessels, Chemical Engineering Science, 33(1): 21-25 (1978).
[13] Myers K.J., Fasano J.B., and Corpstein R.R. ,The Influence of Solid Properties on the
Just‐Suspended Agitation Requirements of Pitched‐Blade and High‐Efficiency Impellers,
The Canadian Journal of Chemical Engineering, 72(4):745-748 (1994).
[14] Ayranci I., Ng T., Etchlls III A.W.,

Kresta S.M., Prediction of Just Suspended Speed

for Mixed Slurries at High Solids Loadings, Chemical Engineering Research and Design,
91(3):227-223 )2013(.
[15] Ayranci I., Machado M.B., Madej A.M., Derksen J.J., Nobes D.S., Kresta S.M., Effect of
Geometry on the Mechanisms for Off-Bottom Solids Suspension in a Stirred Tank, Chemical
Engineering Science, 79: 163-176(2012).
[16] Montante G., Lee K. ,Brucato A., Yianneskis M., Numerical Simulations of the Dependency of
Flow Pattern on Impeller Clearance in Stirred Vessels, Chemical Engineering Science, 56(12):
3751-3770(2001).
[17] Montante G., Brucato A., Lee K., Yianneskis M., An Experimental Study of
Double‐to‐single‐loop Transition in Stirred Vessels, The Canadian Journal of Chemical
Engineering, 77(4): 649-659 (1999).
[18] Nienow A.W., Edwards M.F., Harnby N., “Mixing in the Process Industries”, ButterworthHeinemann (1997).

226

علمي ـ پژوهشي

