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مطالعه سينتيکي فلوتاسيون گيلسونيتهاي استان کرمانشاه
فاطمه کاظمي ،عطااله بهرامي* ،+جعفر عبدالهي شريف
گروه مهندسي معدن ،فرآوری مواد معدني ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران

چكيده :بهمنظور تعيين سينتيک فلوتاسيون و تأثير اندازه ذرهها بر روی آن ،آزمايشهای فلوتاسيون بر روی نمونهای
از گيلسونيتهای استان کرمانشاه انجام شد .بدين منظور آزمايشهای فلوتاسيون رافر و کلينر با کلکتور نفت ـ
کفساز  ، MIBCکلکتور گازوئيل ـ کفساز روغنکاج و يک آزمايش نيز بدون استفاده از کلکتور و کفساز
انجام گرفت .در هر آزمايش کنسانترههای به دست آمده توزين و از آنها آناليز درصد خاکستر گرفته شد ،همچنين
همه کنسانترههای بازههای زماني گوناگون دانهبندی شدند .سپس نمودارهای بازيابي ـ زمان مربوط به هر آزمايش
رسم شد و با استفاده از مدلهای گوناگون سينتيک مرتبه اول برازش داده شدند .نتيجهها نشاندهنده تطابق باالی
نتيجههای همه آزمايشها با مدل کالسيک مرتبه اول است .مقدارهای ثابت سينتيک محاسبه شده با اين مدل برای
آزمايشهای رافر ،با کلکتور نفت ـ کفساز  ، 3/3030 ، MIBCکلکتور گازوئيل ـ کفساز روغنکاج  3/3030و
بدون کلکتور و کفساز  3/3010است .برای آزمايشهای کلينر نيز مقدار  kبه ترتيب کلکتور و کفسازهای باال
 3/340 ، 3/3010و  3/300محاسبه شد ،در ادامه با توجه به مقدارهای  kزمان ماند و حجم سلول فلوتاسيون به دست آمد.
در اين پژوهش ،رابطه بين ميزان ثابت فلوتاسيون ،بيشترين مقدار بازيابي و اندازه ذرهها هم مورد مطالعه قرار گرفت.
نتيجهها نشان ميدهد که بيشينه مقدار بازيابي و ثابت فلوتاسيون در آزمايشهای رافر متعلق به فلوتاسيون گيلسونيت
بدون استفاده از کلکتور و کفساز ،با اندازه ذرههای  -003 , +033 µmاست ،در آزمايشهای کلينر نيز بيشترين
مقدار  kو بازيابي متعلق به آزمايش کلينر با کلکتور گازوئيل و کفساز روغنکاج با اندازه ذرههای  -003 , +033 µmاست.
واژههاي كليدي :سينتيک فلوتاسيون؛ مدلهای سينتيکي مرتبه اول؛ گيلسونيت؛ کلکتور و کفساز؛ دانهبندی.
KEYWORDS: Kinetic of flotation; First order kinetics models; Gilsonite, Collector & frother; Grading.

مقدمه

فرايند فلوتاسيون يکي از روشهاي بسيار کاربردي در صنعت
فرآوري مواد معدني (پرعيارسازي کانيها) است .اين روش در سال
 6091ميالدي پايهگذاري شد و براي نخستين بار بهصورت صنعتي
در استراليا و امريکا مورد استفاده قرار گرفت .فلوتاسيون يک روش
کارآمد براي جدايش ذرههاي ماده معدني از باطله همراه براساس
ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي سطوح مواد است [.]6
با استفاده از اين روش بهرهبرداري از کانسارهاي بزرگ با عيارکم و

مينراليزاسيون پيچيده امکانپذير شده است [ .]2عاملهايي مانند
سينتيک و رفتار سينتيکي خوراک ،نوع و چگونگي آمادهسازي مواد
شيميايي ،شدت جريان ماده با ارزش در خوراک ،قابليت شستشو،
خاکستر و دانهبندي خوراک ،ميزان درگير بودن کانيها ،نوع
ماشينهاي فلوتاسيون و  ...بر روي طراحي و سازماندهي
مدارهاي فلوتاسيون تأثير ميگذارند [ .]3مدلهاي زيادي براي
پيشبيني و ارزيابي عملکرد مدارهاي فلوتاسيون ارايه شده است
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که هر کدام جنبههاي خاصي را ارايه ميکنند و در حقيقت مکمل
يکديگر هستند .از جمله اين مدلها ميتوان به مدلهاي سينتيکي
اشاره کرد .فلوتاسيون و همچنين پديدههاي سينتيکي و
ترموديناميکي آن فرايندهاي تصادفي هستند .با توجه به تعداد
ذرههايي که به طور پيوسته به سطح حباب متصل ميشوند،
نتيجه ميشود که بازيابي اين عمليات به زمان وابسته است.
مطالعه سينتيکي فرايند فلوتاسيون شامل تعيين همه عاملهايي است
که بر ميزان کنسانتره تأثير ميگذارند .اين ميزان توليد کنسانتره را ميتوان
بهصورتهاي گوناگون تعريف کرد .اما در عملياتي که بر روي
سنگ معدن انجام ميشود به طور عموم بهصورت بازيابي بر حسب زمان
تعريف ميشود .اگر در شناورسازي ذرهها اغلب عاملها ثابت
نگه داشته شوند ،مقدار ماده انتقال يافته به کنسانتره بهصورت مستقيم
تابع غلظت است [:]4
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در اين معادله c ،غلظت مواد باقيمانده در سلول فلوتاسيون،
 kثابت سينتيک يا نرخ فلوتاسيون و  nمرتبه واکنش.
تالشهاي زيادي براي توصيف توزيع نرخ فلوتاسيون
انجام شده است .ايميازومي( )6يک نرخ فلوتاسيون پيشنهاد داد که
در آن توزيع نرخ فلوتاسيون پيوسته براي محاسبه مواد ناهمگني است
که شناور ميشوند [ .]5لينچ( )2در سال  6096ميالدي نشان داد که برخي از
مدلها به خوبي بر دادههاي آزمايشگاهي برازش داده نميشوند،
زيرا تعدادي از کانيها به طور معمول سريعتر از کانيهاي ديگر
شناور ميشوند [ .]1گارسيا ـ زونيگا( )3پارامترهاي مدل خود را
با استفاده از فناوريهاي گرافيکي تخمين زد [ .]7در سال  6016ميالدي
کلسال( )4نشان داد که معادله بازيابي فلوتاسيون براي يک کالس
ابعادي ،تابع سرعت شناوري ذرهها است که به دو گروه ذرههاي
با سرعت شناوري آهسته و شناوري سريع تقسيم ميشوند [.]9
جووت( )5و صفوي در سال  6012ميالدي يک جز سوم به مدل کلسال
افزودند [ .]0ويالينو( )1و همکاران در سال  6005ميالدي اصالحات
بيشتري بر روي مدل کلسال براساس استفاده از الگوي اختالط
کامل انجام دادند [ .]69پس از انجام پژوهشهايي از اين دست،
سرانجام پژوهشگران بسياري مدل کالسيک را بهعنوان يک مدل
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استاندارد براي بررسي رفتار سينتيکي ذرهها پيشنهاد کردند.
اين مدل شامل دو پارامتر بوده و يک رابطه مرتبه اول است.
شکل رياضي اين مدل بهصورت معادله ( )2است [:]66
() 2
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در معادله ( R∞ ،)2بيشترين مقدار بازيابي ممکن و  tزمان است.
براي محاسبه ∞ Rبايد منحني تغييرهاي  Rنسبت به زمان رسم
شود .نقطهاي که منحني به موازات محور زمان قرار گيرد بازيابي
بيشينه (∞ )Rرا بهدست ميدهد .شيب منحني خطي تغييرهاي
 Ln  R  R   R نسبت به زمان برابر  kاست.
سينتيک فلوتاسيون تأثير تمامي عاملهايي که در طول
عمليات فلوتاسيون به وقوع ميپيوندند را در نظر ميگيرد [.]62
مدلهاي سينتيکي ميتوانند براي تجزيه و تحليل نتيجههاي
فلوتاسيون ناپيوسته مورد استفاده قرار گيرند .در ميان تعداد زيادي
مدل سينتيکي که براي فلوتاسيون ارايه شده است [ 61ـ  ]63مدل
کالسيک مرتبه اول به طور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته است و
ميتواند براي طراحي مدارهاي فلوتاسيون استفاده شود [ 60ـ .]67
به منظور تعيين ثابت سينتيک فلوتاسيون و تأثير آن
در مدارهاي فلوتاسيون تاکنون مطالعههاي گوناگوني انجام شده
است .درزيماال( )7و همکاران در پژوهشي براساس دادههاي
گوناگون آزمايشهاي انجام گرفته بر روي مواد گوناگون ،به رسم
نمودارهايي براي نمايش نتيجههاي فرايند جدايش سينتيک
پرداختند .نمودارهاي جدايش به طور معمول بهصورت دو بعدي
با دو پارامتر بوده که يکي از آنها ،زمان فلوتاسيون است .براساس
نتيجههاي اين پژوهش مقدار ثابت سينتيک با انتگرالگيري
از معادله سينتيک مرتبه اول به دست آمد [ .]29حاجيزاده عمران و
همکاران براي رفع مشکلهاي مدار فلوتاسيون کارخانه زغالشويي
زرند که به دليل تغيير در ويژگيهاي خوراک است ،اقدام
به مدلسازي مدارهاي فلوتاسيون با توجه به مدلهاي سينتيکي
با ثابت نرخهاي توزيع شده براساس طبقههاي ابعادي کردند.
سرانجام نتيجههاي اعتبارسنجي مدل ،پارامترهاي متالورژيکي
کارخانه را با دقت بااليي (حد اطمينان  )%05پيشبيني کرد [.]26
اسکندرينسب و انتظاري در سال  6306طراحي مدارهاي

)0( Jowett A. et al.

)0( Imaizumi T. et al.

)1( Villenueve J. et al.

)2( Lynch J. et al.

)7( Drzymala et al.

)0( Garcia-Zuñiga
)4( Kelsall
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فلوتاسيون زغالسنگ را براساس رفتار سينتيکي ذرهها انجام دادند.
آنها با توجه به تفاوت سرعت شناور شدن زغالسنگهاي ناحيه
کرمان ،مدار فلوتاسيون را به دو بخش سينتيکي به طور کامالً مجزا
بهصورت پرعيارکني اوليه ـ رمقگير و پرعيارکني ثانويه ـ رمقگير
طراحي کردند [ .]22چاو ني( )6و همکاران در سال  2961ميالدي
به منظور بررسي تفاوت سينتيک فلوتاسيون در محدودههاي
ابعادي گوناگون دانهبندي زغالسنگ ،فرايند شناورسازي را
بهعنوان تابعي از زمان در هر دو مرحله فلوتاسيون رافر و کلينر،
انجام دادند .سپس دادههاي به دست آمده را با استفاده از نرمافزار
 MATRIX LABRATORYمدلسازي کردند .نتيجههاي
به دست آمده نشان داد که در هر دو فرايند فلوتاسيون رافر و کلينر
ذرههاي با اندازه متوسط داراي بيشترين شناوري هستند [.]23
گيلسونيت( )2يک هيدرروکربن طبيعي است که با نام يوتاهينيت()3
شناخته ميشود .مادهاي شکننده ،براق و از نوع بيتومينهاي
آسفالتيت است .سنگ معدن آن به رنگ سياه ولي پودر آن قهوهاي
تيره است [ .]24ذخيرههاي قير طبيعي (گيلسونيت) در کشورهاي
آمريکا ،کانادا ،ايران ،ونزوئال ،روسيه ،استراليا و عراق قرار دارند.
ايران با دارا بودن 65درصد گيلسونيت جهان ،سومين کشور دارنده
اين ذخاير معدني است .ذخيرههاي گيلسونيت ايران به طور عمده
در استانهاي کرمانشاه (75درصد کل ذخيره ايران) ،ايالم ،خوزستان
و غرب استان لرستان واقع شدهاند [ .]25اين پژوهش به منظور
تعيين ثابت سينتيک فلوتاسيون گيلسونيت و محدوده ابعادي
شناوري ذرههاي آن ،بر روي نمونهاي از گيلسونيت مربوط به
معدن گراوه شهرستان قصرشيرين استان کرمانشاه انجام گرفته است.
بدين منظور ،آزمايشهاي فلوتاسيون در دو مرحله فلوتاسيون رافر( )4و
کلينر( )5با کلکتور و کفسازهاي گوناگون انجام گرفت .پس از آن
دادههاي به دست آمده با استفاده از رابطههاي گوناگون سينتيک
برازش و مناسبترين مدل مشخص شد .سپس مقدار ثابت
سينتيک با توجه به مدل انتخابي محاسبه شد.
بخش تجربي
مواد

نمونه مورد آزمايش در اين مطالعه مربوط به معدن گراوه شهرستان
قصرشيرين است ،که در  611کيلومتري غرب شهرستان کرمانشاه
)0( Rougher
)1( Cleaner
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قرار دارد .طبق بررسيهاي اوليه صورت گرفته در آزمايشگاه کانهآرايي،
مقدار خاکستر اوليه نمونه  35درصد اندازهگيري شد .همچنين
براساس مطالعههاي ميکروسکوپي انجام شده بر روي نمونه
گيلسونيت ،مواد باطله به ترتيب فراواني شامل ترکيبهاي کربناته
(بيشتر از نوع کلسيت و دولوميت) ،ترکيبهاي شيلي ،مارن ،ذرههاي
ريز سولفاته مثل ژيپس ،ذرههاي ريز سيليس و اوپک هستند.
قطعهها و ذرههاي باطله داراي ابعاد متغير حدود چند ميکرون تا
سه ميليمتر بوده ولي بخش اعظم آنها (حداقل  79درصد)
بزرگتر از  659ميکرون است .توزيع قطعههاي باطله از نظر
اندازهها و مقدار از نمونهاي به نمونه ديگر متفاوت است .در مجموع
ترکيبهاي کربناته و شيلي ،باطله اصلي نمونهها را تشکيل ميدهد.
براي انجام آزمايشهاي فلوتاسيون نمونه موجود با استفاده از
سنگشکنهاي فکي ،غلتکي و آسياي گلولهاي به ذرههاي
با اندازه کمتر از يک ميليمتر رسانده شد .نتيجههاي مربوط به آناليز
سرندي و ميزان خاکستر هر فراکسيون در جدول  6آمده است.
آزمايشهاي فلوتاسيون

براي انجام آزمايشهاي فلوتاسيون از نفت سفيد و گازوئيل
بهعنوان کلکتور استفاده شد( MIBC ،متيل ايزو بوتيل کربونيل) و
روغنکاج بهعنوان کفساز ،آب مورد استفاده براي انجام فلوتاسيون،
آب لولهکشي دانشگاه اروميه با دماي محيط بوده است .آزمايشهاي
فلوتاسيون براي سه حالت فلوتاسيون با کلکتور نفت سفيد ـ کفساز
 ، MIBCکلکتور گازوئيل ـ کفساز روغنکاج و فلوتاسيون بدون
استفاده از کلکتور و کفساز انجام گرفته است .آزمايشهاي انجام گرفته
براي هر کدام از اين موردها ،شامل دو قسمت فلوتاسيون رافر و
کلينر است .در آزمايشهاي رافر يک پالپ با درصد جرمي  69درصد
در سلول به مدت دو دقيقه با سرعت  6999دور بر دقيقه مخلوط و
سپس کلکتور در صورت استفاده (6759 g/tميزان کلکتور براساس
مطالعههاي همانند صورت گرفته بر روي زغالسنگ) به پالپ
افزوده شد و به مدت دو دقيقه مخلوط شد .پس از آن کفساز
در صورت استفاده ( 399 g/tميزان کفساز براساس مطالعههاي همانند
صورت گرفته بر روي زغالسنگ) به پالپ افزوده شد و به مدت  39ثانيه
به اختالط ادامه داده شد .پس از اين مرحلهها ،هوا به داخل سلول
دميده و به مدت  299ثانيه عمليات کنسانترهگيري انجام گرفت.
)0( Chao Ni et al.
)2( Gilsonite
)0( Utahinite
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جدول 1ـ توزيع دانهبندي و خاکستر نمونه گيلسونيت.

مقدار خاکستر %

جرم %

فراکسيون دانهبندي ()m

-

7/21

959-599

34/2

39/3

599-259

25/9

69/75

259-691

22/2

63/6

691-75

21/9

29/01

-75

خوراک آزمايشهاي کلينر کنسانترهي بهدست آمده از
فلوتاسيون رافر است .پارامترهاي عملياتي در آزمايش کلينر همانند
آزمايش رافر هستند .در فلوتاسيون کلينر ،کنسانتره آزمايش رافر
بهعنوان خوراک در داخل سلول ريخته و به مدت يک دقيقه
با سرعت  6999دور بر دقيقه مخلوط شد (هيچ معرف فلوتاسيوني
در اين مرحله به پالپ افزوده نميشود) .به منظور به حجم رساندن
سلول به آن آب افزوده شد و پس از آن با دميدن هوا به درون
سلول کنسانترهگيري انجام گرفت .فراوردههاي پاياني همه
آزمايشهاي فلوتاسيون رافر و کلينر براساس مدت کنسانترهگيري
به شش فراورده (بههمراه باطله فلوتاسيون) زير تقسيمبندي شدند:
(ثانيه) 49 ، 49 – 19 ، 19 – 99 ، 99 – 629 ، 629 - 299
– 9 – 29 ، 29
همه فراوردهها شامل کنسانترهها و باطلهها ،صاف و خشک شده؛
سپس وزن شدند و آناليز درصد خاکستر بر روي آنها انجام گرفت.
افزون بر اين ،فراوردهها با چهار سرند به اندازههاي ،259 ،599
 75 ،691ميکرون دانهبندي شدند .پس از بهدست آمدن مقدار
خاکستر بازيابي فلوتاسيون از معادله ( )3محاسبه شد:
() 3

Wc 100 A c 

100 Af 

Wf

%R 

که در آن  Wcوزن کنسانتره Ac ،درصد خاکستر کنسانتره و
همچنين  Wfو  Afمربوط به خوراک است.
پس از انجام آزمايشهاي سينتيک و رسم منحنيهاي بازيابي
– زمان ،اين منحنيها با مدل کالسيک مرتبه اول (معادله ( ))2و
دو مدل سينتيکي زير برازش داده شدند.
)
6
(
 .6مدل فلوتاسيون با توزيع مستطيلي (مدل کليمپل )
() 4

 1

R  R  1 1 exp  kt  
kt
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نتيجهها و بحث
تعيين مقدار ثابت سينتيک فرايندهاي فلوتاسيون رافر و کلينر

نمودارهاي بازيابي ـ زمان براي فرايند فلوتاسيون رافر
با استفاده از کلکتور نفت ـ کفساز  ،MIBCکلکتور گازوئيل ـ کفساز
روغنکاج و حالت بدون استفاده از کلکتور و کفساز در شکل 6
نشان داده شده است .همانگونه که ديده ميشود در همه
حالتهاي آزمايش ،مدل سينتيکي مرتبه اول کالسيک داراي
بيشترين انطباق با نتيجههاي آزمايشگاهي است.
مشابه حالت قبل ،نمودارهاي بازيابي ـ زمان فرايند فلوتاسيون
کلينر در شکل  2آمده است .در حقيقت ،فرايند فلوتاسيون چند
مرحلهاي در مورد گيلسونيت باعث کاهش مقدار خاکستر بهوسيله
حذف حبابهاي هيدروليک و نپذيرفتن انتخابي ذرههاي
ه ي دروفوب ي ک پا يي ن تر م ي شو د  .بنابرا ي ن در ا ي ن مطالعه
به سينتيک فرايند فلوتاسيون چند مرحلهاي نيز پرداخته شده است.
در اين نمودارها نيز دادهها داراي بيشترين تطابق با مدل
کالسيک مرتبه اول هستند.
با توجه به تطابق دادههاي آزمايشگاهي سينتيک فلوتاسيون
گيلسونيت با مدل کالسيک مرتبه اول ،ثابت فلوتاسيون با استفاده
از اين مدل ،و از طريق رسم گرافهاي Ln  R inf R inf  R 
نسبت به زمان محاسبه شد .نمودارهاي شکل  3تغييرهاي
 Ln  R inf R inf  R را نسبت به زمان نشان ميدهند .شيب
اين نمودارها بيانگر مقدار ثابت فلوتاسيون در زمانهاي گوناگون است.
)0( klimpel
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شکل 1ـ برازش مدلهاي سينتيکي مرتبه اول براي آزمايشهاي
فلوتاسيون رافر الف) کلکتور نفت ـ کفساز MIBCب) کلکتور گازوئيل ـ
کفساز روغنکاج ج) فلوتاسيون بدون استفاده از کلکتور و کفساز.

02

(ج)

12
2
2

بازيابي ()%

32

علمي ـ پژوهشي

2
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زمان فلوتاسيون (ثانيه)
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شکل 0ـ برازش مدلهاي سينتيکي مرتبه اول براي آزمايشهاي
فلوتاسيون کلينر الف) کلکتور نفت ـ کفساز  MIBCب) کلکتور گازوئيل ـ
کفساز روغنکاج ج) فلوتاسيون بدون استفاده از کلکتور و کفساز.
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جدول 0ـ زمان ماند و حجم سلول فلوتاسيون آزمايشهاي رافر و کلينر.

آزمايشهاي کلينر
زمان

حجم سلول ()m3

آزمايشهاي رافر
حجم سلول ()m3

ماند )(s

زمان

آزمايش

ماند )(s

کلکتور نفت ـ کفساز

62/54

39

1/1

29

4/05

65

6/15

5

کلکتور گازوئيل ـ کفساز روغن کاج

64/60

43

2/07

0

بدون استفاده از کلکتور و کفساز

0

(الف)

6

)Ln(R*/R*-R

4
7
0

1

12 92 122 112 102

02 62 32

42

2
02 72

)Ln(R*/R*-R

0

0

(ب)

4
7

MIBC

1

12 92 122 112 102

زمان (ثانيه)

02 62 32

42

2
02 72

زمان (ثانيه)

شکل 7ـ:تعيين ثابت فلوتاسيون (سينتيک) نمونه گيلسونيت .الف) آزمايشهاي رافر  ،ب) آزمايشهاي کلينر.

در آزمايش فلوتاسيون رافر با کلکتور نفت ـ کفساز ،MIBC
با در نظر گرفتن مقدار ثابت سينتيک  9/9393و زمان ماند  299ثانيه
در داخل سلول فلوتاسيون ،مقدار بازيابي  99/90درصد خواهد بود.
اين مقدار براي آزمايش رافر با کلکتور گازوئيل ـ کفساز روغن کاج
و رافر بدون کلکتور و کفساز در همان مدت زمان با ثابتهاي
سينتيک بهترتيب  9/9396و  ،9/9616نيز  99/0و  97/52درصد
است .الزم به ذکر است که در حالت فلوتاسيون بدون استفاده از
کلکتور و کفساز ميزان خاکستر  21/46درصد است و در حالت
استفاده از کلکتور نفت ـ کفساز  MIBCو کلکتور گازوئيل ـ
کفساز روغن کاج در شرايط همانند بهترتيب  24/51و  23/6درصد
است که نسبت به آزمايش بدون کلکتور و کفساز کاهش داشته
است .بنابراين براي بهدست آوردن بازيابي مناسب و فراوردهي
پرعيارتر ،فلوتاسيون گيلسونيت با استفاده از کلکتور و کفساز
پيشنهاد ميشود .ثابت سينتيک فرايندهاي فلوتاسيون کلينر
در آزمايشهاي با کلکتور نفت ـ کفساز  ،MIBCکلکتور گازوئيل
ـ کفساز روغن کاج و آزمايش بدون کلکتور و کفساز بهترتيب
 9/9490 ،9/9619و  9/963محاسبه شد .بيشينه مقدار بازيابي نيز
020

در آزمايشهاي کلينر انجام گرفته بهترتيب آورده شده در باال
 05/51 ،09/62و  90/25درصد محاسبه شد.
محاسبه زمان ماند و ظرفيت سلول فلوتاسيون:

يکي از کاربردهاي سينتيک ،محاسبه زمان ماند و حجم سلول
فلوتاسيون با توجه به زمان است .در اين پژوهش با رسم گرافهاي
L n  R inf R inf  R 
t

بر حسب  ،tزمان بهينه هر يک از

آزمايشهاي فلوتاسيون محاسبه شد .سپس با توجه به زمان ماند،
حجم سلول با استفاده از معادله ( )1براي خوراک ورودي با شدت
جريان  6تن در ساعت تخمين زده شد (جدول .)2

1 QTEP
() 1
60
در معادله ( V ،)1حجم سلول Q ،شدت جريان خوراک تن در ساعت،
 Tزمان ماند E ،ضريب هوادهي که به طور معمول مقدار آن را 6/95
در نظر ميگيرند و  Pحجم پالپ به ازاي يک تن بار ورودي خشک
که با استفاده از معادله ( )7محاسبه ميشود:
V
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شکل 4ـ نمودارهاي بازيابي ـ زمان در فراکسيونهاي دانهبندي گوناگون
آزمايشهاي رافر الف) کلکتور نفت ـ کفساز MIBCب) کلکتور
گازوئيل ـ کفساز روغنکاج ج) بدون کلکتور و کفساز.
علمي ـ پژوهشي

فلوتاسيون يک فرايند جدايش فيزيکي – شيميايي است که
در آن ذرههاي هيدروفوب بهوسيله حباب هوا و کف به سطح پالپ
آورده ميشوند .اين فرايند در سه مرحله شامل برخورد ذرهها ـ
حباب ،اتصال و قطع اتصال انجام ميشود [ .]21روشن است که
اندازه ذرهها مهمترين عامل در فرايند فلوتاسيون بوده و کارايي
فرايند فلوتاسيون به آن وابسته است [.]27
در شکل  4بازيابي فلوتاسيون براساس زمان براي محدودههاي
دانهبندي گوناگون و با استفاده از کلکتورها و کفسازهاي متفاوت
در فرايند فلوتاسيون رافر آمده است .در تمامي آزمايشهاي رافر
انجام گرفته ،بازيابي ابتدا افزايش و پس از آن به سمت يک مقدار
ثابت ميل کرده است .در آزمايشهاي رافر انجام گرفته با کلکتور
و کفساز ،بيشترين مقدار بازيابي مربوط به محدوده ابعادي , +691 µm
 -259و در حالت بدون استفاده از کلکتور و کفساز بيشترين
بازيابي ،مربوط به محدوده ابعادي ذرهها  -959 , +599 µmاست.
يعني در صورت استفاده از معرفهاي فلوتاسيون بيشينه بازيابي در فرايند
رافر مربوط به ذرهها با اندازه متوسط است .همانند اين حالت
در پژوهشهاي انجام گرفته بر روي نمونههاي زغالسنگ
گزارش شده است.
تأثير اندازه ذرهها بر بازيابي و ثابت  kدرآزمايشهاي فلوتاسيون کلينر

بازيابي ()%

16

02

تأثير اندازه ذرهها بر بازيابي و ثابت  kدر آزمايشهاي فلوتاسيون

04
02

00

 dsجرم مخصوص جامد s ،درصد جامد.

رافر

6

00

ds

P

نمودارهاي بازيابي ـ زمان براي محدودههاي ابعادي گوناگون
فلوتاسيون کلينر در شکل  5آمده است .در اين حالت نيز
بازيابي ابتدا افزايش و پس از آن به تقريب ثابت شده است.
در آزمايشهاي کلينر ،بيشينه بازيابي در محدودههاي دانهبندي
گوناگون دانهبندي با توجه به نوع کلکتور و کفساز مورد استفاده،
متفاوت است .در مورد کلکتور نفت ـ کفساز  ،MIBCبيشينه بازيابي
مربوط به ذرهها با اندازه متوسط يعني  -259 , +691 µmاست.
در مورد کلکتور گازوئيل ـ کفساز روغنکاج بيشينه بازيابي
با افزايش اندازه ذرهها افزايش پيدا کرده است و بيشترين بازيابي
مربوط به محدوده  -959 , +599 µmاست .در حالت بدون
استفاده از کلکتور و کفساز نيز ،بيشترين بازيابي مربوط به ذرههاي
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 -691 , 9بوده و با افزايش اندازه بازيابي کاهش

با اندازه
يافته است.

µm
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در اين پژوهش ثابت فلوتاسيون و تفاوت در نرخ شناوري
ذرههاي گيلسونيت در محدودههاي گوناگون ابعادي،
با آزمايشهاي فلوتاسيون رافر و کلينر با استفاده از معرفهاي
گوناگون فلوتاسيون مورد مطالعه قرار گرفت .بدين منظور با رسم
نمودارهاي بازيابي ـ زمان به دست آمده از دادههاي آزمايشگاهي
و برازش آنها با مدلهاي سينتيکي مرتبه اول کالسيک ،کليمپل
و اختالط کامل ديده شد ،که نتيجههاي تمامي آزمايشها داراي
انطباق بااليي با مدل کالسيک هستند .مقدار بهينه ثابت فلوتاسيون
مربوط به فرايند فلوتاسيون رافر با کلکتور نفت ـ کفساز MIBC
به مقدار  9/9396با ضريب همبستگي  9/09و در آزمايشهاي کلينر نيز
مربوط به فرايند فلوتاسيون کلينر با کلکتور گازوئيل ـ کفساز
روغنکاج با مقدار ثابت فلوتاسيون  9/949و ضريب همبستگي
 9/02است .با توجه به مقدارهاي بهدست آمده براي ثابت فلوتاسيون،
زمان ماند و حجم سلول فلوتاسيون براي خوراک با شدت جريان
 6تن در ساعت ،در هر يک آزمايشها محاسبه شد .بهينهترين
حجم سلول و زمان ماند در آزمايشهاي رافر و کلينر متعلق به
آزمايش با کلکتور گازوئيل ـ کفساز روغن کاج است .همچنين
رابطه بين ميزان ثابت فلوتاسيون ،بيشترين مقدار بازيابي و اندازه
ذرهها نيز مورد مطالعه قرار گرفت .در فرايند فلوتاسيون رافر،
بيشينه بازيابي و نرخ شناوري در ذرهها با اندازه متوسط و استفاده از
کلکتور و کفساز بهدست آمده است .افزون بر اين ،بازيابي و نرخ
شناوري محدودههاي ابعادي گوناگون در فرايند کلينر بهبود يافته است.
بيشينه مقدار بازيابي در آزمايشهاي رافر مربوط به آزمايش بدون
استفاده از کلکتور و کفساز با اندازه ذرههاي -959 , +599 µm
و بيشينه بازيابي فلوتاسيون کلينر با کلکتور گازوئيل ـ کفساز
روغنکاج در محدودههاي ابعادي  -959 , +599 µmاست.

زمان (ثانيه)

شکل  0ـ نمودارهاي بازيابي ـ زمان در فراکسيونهاي دانهبندي
گوناگون آزمايشهاي کلينر الف) کلکتور نفت ـ کفساز MIBC
ب) کلکتور گازوئيل ـ کفساز روغنکاج ج) بدون کلکتور و کفساز.
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