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 فصل اول

 مبانی و اصول فلوتاسیون مواد معدنی
 
 

 مقدمه -1-1

 آرایی است.ترین روش کانهجانبهکارامدترین و همه (Flotation) فلوتاسیون

ارزش )فلوتاسیون معکوس( به دلیل در این روش، مواد باارزش )فلوتاسیون مستقیم( و یا بی

چسبند و به حبابهای هوا میده( )طبیعی یا اصالح ش/ شیمیایی خاص سطحی یخواص فیزیک

 شوند.به صورت کفی باردار از سیستم خارج می

 این روش به لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

ای مانند مس/ سرب/ های پیچیدهتوان کانهفلوتاسیون روشی انتخابی بوده و با استفاده از آن می

 روی را به طور انتخابی فرآوری نمود.

 

 انواع آنکف و  -1-2

هرگاه دو حباب با یکدیگر تماس پیدا کنند، الیه سیال بین آنها به تدریج نازک تا در نهایت گسیخته 

گردند. چنانچه از ادغام حبابها جلوگیری شود، حبابهای میشده و حبابها با یکدیگر ادغام 

 هند.دو کف را تشکیل می یافتهپایدار به سمت سطح سیال حرکت کرده و در آنجا تجمع 

است. با توجه به منابع موجود،  foamو  frothعبارت کف در زبان فارسی معادل دو کلمه التین 

 توان دو تعریف متفاوت را برای این دو کلمه ارائه داد:می

 حبابی که بطور ناقص زهکشی شده باشند )که معموالً ناپایدار هستند( / های سیالسیستم

foam های پایدداری کده در آنهدا زهکشدی سدیال از      سیستمشوند؛ در حالی که نامیده می

مراحدل   1-1شکل نامند. در می frothمیان حبابها به نحو مطلوب صورت گرفته باشد را 

 .نشان داده شده است frothبه  foamتبدیل 
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 )ب(                  )الف(

 
 )د(                   )ج(

با  foamبا حبابهای کروی و بدون زهکشی، ب(  foam: الف( frothبه  foamتغییر ساختار تجمع حبابها از  -1-1شکل 

با حبابهای  frothدار، و د( تشکیل های زاویهزهکشی جزئی و الیه سیال ضخیم، ج( تشکیل الیه نازک بین حبابها با حاشیه

 چندضلعی و زهکشی مناسب

 

 foam یستمی دو فازی از هوا و مایع است در حالی که سfroth  حاوی ذرات جامد نیز

 نشان داده شده است. 3-1و  2-1شکلهای ساختار این دو نوع کف در  باشد.می

 است.froth نسبت به  foamنکته بارز در هر دو تعریف، پایداری کمتر 

 شود.ت ناشی می، پایداری به طور غالب از عملکرد پایدارکنندگی ذراfrothدر 

 
 

 کدام گزینه در مورد کف صحیح نیست؟ مثال:

 1 .foam .سیستمی دو فازی از هوا و مایع است   

 2 .foam  همواره ازfroth .ناپایدارتر است 

 ، پایداری به طور غالب ناشی از عملکرد کفساز است.froth. در 3 

 نامید. frothتوان . کفهای پایدار دو فازی را می4

 

 3گزینه  پاسخ:
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 های حاکمساختار کفهای دو فازی و مکانیزم -2-1شکل 

 

 
 های حاکمساختار کفهای سه فازی و مکانیزم -3-1شکل 

 

 فازهای فلوتاسیون -1-3

 برد.فلوتاسیون تنها روش فرآوری است که به طور همزمان از سه فاز جامد، مایع و گاز بهره می

 دهند.ترک جامد/ مایع، جامد/گاز و مایع/گاز را تشکیل میاین سه فاز به نوبه خود سه فصل مش
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 ترین گاز، هوا میفاز گاز: متداول( باشدO2 ،N2 ،H2 ،CO2  وH2S.) 

  فاز مایع: فاز مایع همیشه یک محلول آبی است زیرا آب مایعی ارزان، قابل دسترسی و

 باشد.قابل بازیافت می

 های بلورشناسی ل شده است. شناخت ویژگیفاز جامد: فاز جامد از کانیهای مختلف تشکی

 شناسی این فاز بسیار مهم است.و کانی

 

 اصول فلوتاسیون -1-4

اساس فرایند فلوتاسیون، حمل انتخابی ذرات توسط حبابهای هوا به سطح پالپ و تخلیه به صورت 

 باشد.کف می

 (:4-1شکل مراحل درگیر در هر عملیات فلوتاسیون عبارتند از )

 

 
 نمودار ساده مراحل یک فلوتاسیون -4-1شکل 

 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
 

 

 5 

  ًمیکرون( به صورت پالپی  57-222خوراک اولیه پس از خردایش تا ابعاد مناسب )معموال

 شود.سازی میدرصد( وارد مرحله آماده 47تا  27با درصد جامد معین )

 شوند.در این مرحله، محیط پالپ و خواص سطحی ذرات بهینه می 

 آبدوست س با آب تر میسطح اکثر کانیها در تما( شودhydrophilic برای آبران .)

( سطح کانیهای مورد نظر جهت اتصال به حبابها، از کلکتورها hydrophobicکردن )

(collectorاستفاده می ).شود 

 ها کنندهجهت سرعت بخشیدن به عملکرد کلکتور و یا جلوگیری از آن از تنظیم

(regulator  یاmodifierاستفاده می )کنندهگردد. برای مورد اول از فعال( هاactivator )

 شود.( استفاده میdepressantها )و برای مورد دوم از بازدارنده

 ساز و در سلول جیمسون با ایجاد حباب در سلولهای مکانیکی با همزن، در ستونها با حباب

 شود.خالء تولید می

 (6-1شکل ) کنندلپ حرکت میچسبند و به سطح پاذرات آماده شده به حبابها می. 

 ( برای جلوگیری از ادغام حبابها در پالپ و کفcoalescence و ترکیدن حبابها در سطح )

 شود.( استفاده میfrotherیا  surfactant( از کفسازها )burstingکف )

 

 
 های فلوتاسیونآوری ذرات توسط حبابها در سلولمکانیزم جمع -7-1شکل 
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ها( در محیط پالپ، کارایی عملیات فلوتاسیون را به دلیل تغییر یز )نرمهحضور ذرات بسیار ر

تر(، فلوتاسیون کاذب )تشکیل توده ها روی سطح ذرات درشتخواص سطحی ذرات )تجمع نرمه

ها، دو تدبیر در نظر گرفته دهد. برای رفع مشکل نرمهروی، کاهش میها( و یا پدیده دنبالهنرمه

 (.dispersantسازها )گیری شده و استفاده از متفرقا خوراک نرمهشود: تهیه پالپ بمی

 
 

 ترتیب افزودن مواد شیمیایی به فرایند فلوتاسیون کدام است؟ مثال:

   ، کلکتور، بازدارنده، کفسازpHکننده تنظیم. 1 

 ، کفسازpHکننده کلکتور، بازدارنده، تنظیم. 2 

 کفساز، بازدارنده، کلکتور، pHکننده . تنظیم3 

 هیچکدام. 4

 

 3گزینه  پاسخ:
 

 

 شوندگی زاویه تماس و تر -1-4-1

مهمترین عامل در فلوتاسیون، سطح تماس ایجاد شده بین جسم جامد و حباب هوا در درون آب 

 است. 

شوندگی دانه توسط آب  های جامد، توسط میزان ترمیزان چسبندگی حبابهای هوا به سطح دانه

 شود. ( بیان میsurface hydrophobicity: )هیدروفوبیسیته سطح

 پایداری این چسبندگی نیز به وسیله زاویه تماس ایجاد شده بین سه فاز جامد، مایع و گاز 

 شود.گیری میاندازه

 

 ، زاویه تماس بین حباب هوا و ذره را در یک محیط مایع نشان 6-1شکل  زاویه تماس: -الف

J/m)توان توسط انرژی فصل مشترک از را میدهد. تعادل سه فاز جامد، مایع و گمی
آنها بیان  (2

 کرد:

γSA = γSW + γWACos θ 

γSA :    انرژی فصل مشترک جامد د هوا 

γSW :    انرژی فصل مشترک جامد د آب 

γWA :    انرژی فصل مشترک آب د هوا 

θ :    زاویه تماس 
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 ایع )آب(زاویه تماس بین حباب هوا و جسم جامد در محیط م -6-1شکل 

 

 نامند:( میWSAنیروی الزم برای جدا کردن هوا از ذره را نیروی چسبندگی )

WSA =  γWA + γSW - γSA 

 با ادغام دو رابطه فوق خواهیم داشت:

WSA =  γWA (1 – Cos θ) 
  ح جامد خاصیت آبرانی بیشتری دارد.بزرگتر باشد، سط θشود که هر چقدر زاویه مالحظه می

 نسبت به زاویه تماس نشان داده شده است.حباب هوا ییرات شکل ، تغ5-1شکل در 

 
 

. کار الزم برای جدا کردن حباب محاسبه شده است درجه 62، کالکوپیریت زاویه تماس کانی مثال:

 است(. mN/m 47از سطح این ذرات را محاسبه کنید )کشش سطحی محلول 
 

 گردد:صورت زیر محاسبه می( برای جدا کردن ذره از حباب به WS/Aکار الزم ) :حل
WSA =  γWA (1 – Cos θ) 

کشش سطحی محلول است. بنابراین، کار الزم برای جدا کردن یک ذره کالکوپیریت از  γA/Wکه 

 سطح حباب برابر است با:

WChl. = 45×(1 – Cos60) = 22.5 mN/m 
 

 

( برابر است Work of Adhesion: WAکار ناشی از چسبندگی آب به جامد ) شوندگی: تر -ب

 با:

WA = WI + WH + WD 
WI )انرژی یونیزاسیون یا انرژی الکتریکی سطح تماس )سطح جامد     : 

WH انرژی پیوند هیدروژنی ناشی از واکنش دوقطبی مولکول آب با سطح جامد     : 

WD انرژی تفرق حاصل از تأثیر متقابل آب با دو قطبی القایی در سطح جامد     : 

 

 نیز محاسبه نمود: Young-Dupreeتوان با استفاده از معادله را می WAمقدار 
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WA= γ (1 + Cos θ) 

 برای آنکه اتصال حباب به سطح جامد مؤثر باشد باید:

WA < WC 

 Work ofکار الزم برای جابجا کردن الیه آبی است که به سطح جامد چسبیده است ) WCکه 

Cohesion:این کار برابر است با .) 

WC = 2γ 

در سیلیکاتها و اکسیدها به دلیل حضور اکسیژن، انرژی یونیزاسیون و پیوند هیدروژنی بسیار 

بیشتر از انرژی تفرق است و لذا این مواد آبدوست هستند. سولفیدها به دلیل عدم تشکیل 

 دهند.پیوند هیدروژنی با آب و انرژی کمتر یونیزاسیون، تمایل کمتری به آب نشان می
 

 

 

 

 

 

 

 
 برای زوایای تماس مختلفحباب هوا تغییرات شکل  -1-5

 
 

در شکلهای زیر، موقعیت زاویه تماس یک حباب هوا بر روی سطح چند کانی نشان داده  مثال:

 تر است؟شده است. به نظر شما، کدام کانی آبدوست
 

    
˚27 ˚1/98 ˚9/139 ˚158< 

     86±1.3
o
                174±0.8

o
            84±2.0

o
    175±0.9

o
 

     >179
o
                   >179

o
            >179

o
      >179

o
 

     85±1.4
o
                  31±0.6

o
            84±1.0

o
      28±1.2

o
 

    116±1.9
o
                   10±0.4

o
            99±0.9

o
      4±0.3

o
 

    145±0.8
o
                   27±1.1

o
          141±1.1

o
      26±1.0

o
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تر است. با توجه به اینکه زاویه تماس کانی اول کمترین است، بنابراین این کانی آبدوست پاسخ:

 عدم پهن شدن حباب هوا بر روی سطح نیز نشانه دیگری از هواگریز بودن این کانی است.
 

 

 ، رابطه میزان ترشوندگی با زاویه تماس نشان داده شده است.8-1شکل در 
 

 
 )برای قطره آب( شوندگی با زاویه تماس ان تررابطه میز -8-1کل ش

 
 

 کدام گزینه در مورد پدیده ترشوندگی صحیح نیست؟ مثال:

   نامند.کار ناشی از چسبندگی آب به جامد را ترشوندگی می. 1 

 . هر چقدر زاویه تماس بزرگتر باشد، سطح جامد خاصیت آبرانی کمتری دارد.2 

 نامند.برای جدا کردن هوا از ذره را نیروی چسبندگی مینیروی الزم . 3 

 ترشوندگی با زاویه تماس نسبت عکس دارد.. 4

 

 2گزینه  پاسخ:
 

 

 اتصال ذره و حبابمراحل  -1-4-2

( شامل سه مرحله bubble/particle interaction or captureیک اتصال موفق میان حباب و ذره )

 است:
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 ( برخورد ذره با حبابCollision or Adhesion که به ابعاد ذره و حباب و فاصله و :)

 (.9-1شکل جهت مسیر ذره نسبت به حباب بستگی دارد )

 

 
 ه حول یک حبابنمایش شماتیک حرکت یک ذر -9-1شکل 

 

 ( با استفاده از نیروهای درگیر:Ecمحاسبه کارایی )احتمال( برخورد )

  in2

bp

ic
gicc

/1

1
E

dd

E
EEE 


















  

Eic گراثر مداخله 

Eg اثر گرانش 

Ein اثرات درونی 

dp قطر ذره 

db قطر حباب 

 :(θt) برخوردحداکثر محاسبه کارایی برخورد با استفاده از زاویه 

  







 










t

2

tt

3

o

t
o

t

2

oc
sin

cos)3/cos3/22
8.1

3
lncos

3

4
expsin









E

E
EE  
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b

p

o 3
d

d
E         )Sutherland معادله( 

   
2/12

t

2 12sin      )Dukhin معادله( 

)(3/4 fpbpp   Kdd  

β عدد بی بعد 

ρ دانسیته ( ذرهp( و سیال )f) 

K  عددStokes.که بیانگر نسبت نیروهای اینرسی ذره به مقاومت ویسکوز سیال است ، 

 

نامند. این ( میSliding timeلغزد، زمان لغزش )مدت زمانی را که ذره بر روی سطح حباب می

 رسد.ام میدرجه به اتم 92( شروع و در زاویه θزمان از زاویه برخورد )






























2
tanln

)(2

3

bp

b
bbp

bp

sl



dd

d
vvv

dd
t  

 باشند.به ترتیب سرعت سقوط ذره و صعود حباب می vbو  vpکه 

 

 ( اتصال ذره به حبابAttachment بیش از هر چیز به ابعاد و خواص سطحی ذره بستگی :)

 شود:دارد. شامل سه مرحله می

o تگینازک شدن الیه نازک سیال بین ذره و حباب تا مقدار بحرانی گسیخ 

o  گسیختگی )پارگی( الیه نازک و تشکیل( پیوند سه فازیTPC) 

o  افزایش خطTPC از مقدار بحرانی تا تشکیل اتصالی پایدار میان ذره و حباب 

 کارایی اتصال برابر است با:

t

2

a

2

a sin/sin E  

 زاویه برخورد اولیه ذره با حباب است. θaکه 

 ( برابر است با:Induction time، زمان اتصال )زمان مورد نیاز جهت گسیختگی الیه نازک

B

pind Adt   

 مقادیر ثابت هستند. Bو  Aکه 
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 ( پایداری اتصالStability اتصال پایداری موجب باردار شدن حباب و در نتیجه، انتقال :)

کارایی اتصال، برآیندی از نیروهای ناشی از حرکت رو به باالی  شود.ذرات به کف می

 ( و نیروهای رو به پایین است.bubble/particle aggregateجموعه حباب و ذره )م

 

 کارایی اتصال موفق برابر است با برآیند سه مرحله فوق:

saccap EEEE   

 :(12-1شکل ) نیروهای مؤثر بر کارایی اتصال ذره و حباب عبارتند از

  نیروی( گرانشGravitational force :)  gdG p

3

p
6




 

 ( نیروی شناوریBuoyant force :)  gdB f

3

p
6




 

 ( نیروی گریز از مرکزCentrifugal force:) 
pb

2

fp

3

p )(
3 dd

v
dC


 


 

 ( نیروی مقاومت سیالDrag force:)   vdkF psd )1(3  

 ( نیروی موئینگیCapillary force:)  )sin(sinp   dF 

 معادالت فوق،در 

vα سرعت لغزش 

ks ضریب عددی که بیانگر تأثیرات بین سطحی است 

μ ویسکوزیته دینامیکی مایع 

γ کشش سطحی مایع 

λ زاویه تماس ذره 

ω قعیت زاویه موTPCL شود:در ذره است که به صورت زیر تخمین زده می 

0||cos)(
180180


  

 FBG  

 

)لغزش( ذره بر سطح حباب و در نتیجه زمان لغزش کلیه این نیروها مستقیماً بر سرعت حرکت 

 مؤثرند.
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 تصویر شماتیک از نیروهای وارده بر ذره در مسیر لغزش بر روی سطح حباب -12-1شکل 

 

 بار سطحی -1-5

میزان کار الزم برای جابجا کردن الیه آب از سطح جامد توسط حباب و برقراری اتصال حباب و 

 شود:بستگی دارد. بار سطحی در اثر سه مکانیزم ایجاد می ذره، به مقدار بار سطحی ذره

 

 جذب شیمیایی -1-5-1

گیرد جذب شیمیایی نام ای که بین سطوح ذرات و آب صورت میفعل و انفعاالت شیمیایی ویژه

 شود. دارد. در اثر این فعل و انفعاالت، ترکیبات مختلفی در سطح ذرات تشکیل می

ها و نمکهای کم توان در اکسیدها، سیلیکاتهای ایجاد بار سطحی را میترین مکانیزمیکی از رایج

محلول مشاهده کرد که با تشکیل و سپس تجزیه سطحی گروه اسیدی همراه است )مثل 

 (. 11-1شکل ، کوارتز

 میزان و نوع بار سطحی در این مکانیزم به فعالیت یون هیدروژن بستگی دارد.

 

 سطحی )هیدراتاسیون سطحی( هایانحالل ترجیحی یون -1-5-2

 های سطحی ذرات به وجود در غیاب واکنشهای سطحی، بار سطحی در اثر تجزیه ترجیحی یون

 آید. می

ها ها و آنیونهای یک ظرفیتی که در آنها توزیع کاتیوناین مکانیزم برای کانیهای متشکل از یون

 (. AgIدر سطح کلیواژ یکسان باشد صادق است )مثل 
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های تشکیل دهنده شبکه کانی تعیین ار سطحی نیز توسط انرژی آزاد هیدراتاسیون یونعالمت ب

 شود.می

 

 
 سطح شکست

 
 جذب سطحی یون هیدروژن و یون هیدروکسیل

 
 تفکیک )تجزیه( شدن یون هیدروژن از گروه سیالنول

 نمایش شماتیک توسعه و رشد بار سطحی در سطح کوارتز -11-1شکل 

 

 ایشبکه جانشینی -1-5-3

شود. این انحرافات موجب تشکیل ای سبب انحراف جزئی در استوکیومتری مواد میجانشینی شبکه

 شود )مثل رسها(.بارهای سطحی می

 نشان داده شده است. 12-1های مختلف باردار شدن سطح ذرات در شکل مکانیزم

 
 

 رفت؟توان علت باردار شدن سطح ذرات در نظر گکدام گزینه را نمی مثال:

   هیدراتاسیون سطحی. 1 

 جذب شیمیایی. 2 

 ایجانشینی شبکه. 3 

 . پیوند واندروالسی4

 

 4گزینه  پاسخ:
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                sulphides 

           

 مواد معدنی مختلفنمایش شماتیک توسعه و رشد بار سطحی در سطح  -12-1شکل 
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 (Adsorptionپدیده جذب ) -1-6

مایعات مستقل از خواص داخلی آنها است. مولکولهایی که در داخل واقع خواص سطحی جامدات و 

شوند های اطراف خود جذب میاند در تمام جهات و به طور یکسان توسط مولکولشده

شود. پس ولی در مولکولها و اتمهای سطحی، نیروی جاذبه فقط از یک طرف اعمال می

 اتمهای خارجی را به طرف خود جذب کنند.مولکولها و یا اتمهای سطحی قادرند مولکولها و 

جذب مواد در سطح کانیها ناشی از تأثیر یک یا چند نیروی مختلف از قبیل الکترواستاتیکی، پیوند 

کوواالنسی، پیوند هیدروژنی، نیروهای واندروالسی، حاللیت سطح و تبادل یونی است. اگر 

های واندروالسی باشد آن را جذب پدیده جذب ناشی از نیروهای الکترواستاتیکی و یا نیرو

 نامند.فیزیکی و در غیر این صورت آن را جذب شیمیایی می

 

 دو الیه الکتریکی -1-7

آید که یک الیه ای الکتریکی پدید میضمن توسعه و گسترش بار سطحی، در سطح ذره دو الیه

 گیرد. باشد و الیه دیگر آن در محلول قرار میآن متصل به ذره می

، الیه اول )الیه استرن( در برگیرنده یونهای با بار مخالف سطح و الیه دوم )الیه 13-1شکل مطابق 

 پراکنده( شامل یونهای با بار مخالف الیه استرن است.

 (.14-1شکل ه الکتریکی است )یجذب کلکتورها بر سطح ذرات مثالی از پدیده دوال

 کند:رابطه نمایی زیر پیروی می افت پتانسیل از سطح ذره به سمت عمق محلول )پالپ( از
Kxe 

 

Ψ  در فاصله( پتانسیل الکتریکی از سطح کانی   :x) 

δΨ پتانسیل الکتریکی الیه استرن   : 

K ( طول دبای   :Debye Length:و برابر است با ) 

TkD

zne

K

i

ii








1

22
 

δ ضخامت الیه استرن   : 

e بار الکتریکی   : 

k    :ثابت بولتزمان 

T درجه حرارت   : 

D ثابت دی الکتریک آب   : 
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ni  تعدا یونهای   :i در واحد حجم 

zi  ظرفیت یون   :i 

 

 
 نمودار شماتیک دو الیه الکتریکی -13-1شکل 

 

 
 کننده سطحی )کلکتورها(تشکیل دو الیه الکتریکی در حضور مواد فعال -14-1شکل 
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 الیه الکتریکی صحیح نیست؟ کدام گزینه در مورد دو مثال:

   گیرد.یک الیه آن متصل به ذره و الیه دیگر آن در محلول قرار می. 1 

 شود.. الیه اول که در برگیرنده یونهای سطحی است الیه استرن نامیده می2 

 شود.الیه دوم که شامل یونهای با بار مخالف الیه استرن است، الیه پراکنده نامیده می. 3 

 کند.تانسیل از سطح ذره به سمت عمق محلوالز یک رابطه نمایی پیروی میافت پ. 4

 

 2گزینه  پاسخ:
 

 

 پتانسیل زتا -1-7-1

های آب که در فواصل دورتر از سطح ذره قرار دارند، یک صفحه لغزش بین الیه استرن و الیه

تانسیل وجود دارد که فاصله آن با سطح ذره به طور دقیق شناخته نشده است. اختالف پ

( و اختالف oΨهای درونی محلول، پتانسیل کلی دو الیه الکتریکی )بین این صفحه و الیه

 شکل ) شودمی ( نامیدهZeta Potentialپتانسیل بین صفحه و سطح جامد، پتانسیل زتا )

1-13). 

 oΨ :برابر است با 










ooo

a

a
Ln

nf

RT

a

a
Ln

nf

RT  

R ( ثابت گازها   :cal.K
-1

.mol
-1) 

T ی مطلق ):   دماo
K) 

n ( ظرفیت   :eq.mol
-1) 

 f ( ثابت فارادی   :cal.V
-1) 

a
-
,a

 :   فعالیت یونهای تعیین کننده پتانسیل در محلول +

a
o-

,a
o+ ( فعالیت یونهای تعیین کننده پتانسیل در در نقطه بار صفر   :ZPC) 

 

 نقطه بار صفر -1-7-2

محلول، طی فعل و انفعاالت شیمیایی ذره و کمدر مورد کانیهای اکسیدی و سیلیکاته و نیز نمکهای 

Hآب، در محیط یونهای 
OHو  +

آید و در نتیجه سطح ذرات با افزایش و یا کمبود به وجود می -

آید. شود که طی آن در سطح ذرات بار مشخصی به وجود میبارهای مثبت و منفی مواجه می
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 Point of Zeroنقطه بار صفر ) رسد که به آنمشخص، بار سطحی ذرات به صفر می pHدر یک 

Charge : PZC(17-1شکل ) گویند( می. 

 

 

 pHتغییرات پتانسیل زتا نسبت به  -17-1 شکل
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 دومفصل 

 و مواد شیمیایی فلوتاسیون محلول شیمی
 

 

 مقدمه -0-1

 کارایی عملیات فلوتاسیون به نرخ حمل ذرات توسط حبابها بستگی دارد. 

دهد یا خیر بر اساس توانایی ترشوندگی سطح ذرات به آیا اینکه اتصال حبابها و ذرات رخ می

 شود. وسیله آب تعیین می

( Hydrophobic particle) یا آبگریز ر شدن نداشته باشد آن را آبراناگر ذره تمایل زیادی به ت

ای به سطح حبابها متصل خواهد شد. پایداری این اتصال نیز با استفاده نامند. چنین ذرهمی

 شود. از زاویه تماس بین سه فاز جامد، مایع و گاز بررسی می

( Hydrophilic particleپذیر )ا آبچنانچه ذره تمایل به تر شدن داشته باشد آن را آبدوست ی

  نامند. چنین ذراتی تمایل زیادی برای اتصال به حبابهای هوا ندارند.می

 

 بندی کانیهاتقسیم -0-0

 کنند. از نظر خواص سطحی، کانیها را به دو گروه قطبی و غیرقطبی تقسیم می

بعضی از این کانیها از کانیهای غیرقطبی در سطح خود پیوندهای مولکولی ضعیفی دارند. سطح 

مولکولهای کوواالنسی )توسط نیروی واندروالس( تشکیل شده است و سطح غیرقطبی آنها 

 کند و در نتیجه این مواد آبرانند. به سادگی آب جذب نمی

کانیهای قطبی در سطح خود پیوندهای مولکولی قوی دارند و نوع پیوند در این نوع کانیها 

اند. سطح قطبی این کانیها به شدت با ظر جذب حباب هوا ضعیفالکتروواالنس است و از ن

 باشند.طبیعی آبدوست میطور شوند و این دسته از کانیها به مولکول آب ترکیب می
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، درجه قطبی 1-2جدول شوند. در گروه تقسیم می 6کانیها به لحاظ آبدوست یا آبران بودن به 

. یابدمی افزایشهای بعدی یب در گروهو به ترتکم  دومبودن در مورد کانیهای گروه 

بجز طال، نقره، مس و تمامی سولفیدهای گروه طبی هستند. اول کامالً غیرق کانیهای گروه

که به علت پیوند کوواالنسی درجه قطبی ضعیفی دارند، بقیه کربناتها و سولفاتهای این  دو

ودن کانیها در گروه به علت پیوند یونی، کمابیش درجه قطبی قوی دارند. قطبی ب

سولفیدها کم است و به ترتیب در سولفاتها، کربناتها، هالیتها، فسفاتها، اکسیدها، 

 شود.هیدروکسیدها، سیلیکاتها و کوارتز زیاد می

. علت اصلی این پدیده غیرقطبی (o09-69=θ) نیز به طور طبیعی آبران هستند 1کانیهای گروه 

این کانیها، عدم حضور پیوند هیدروژنی است.  باشد. علت دوم آبران بودنمی بودن آنها

به عنوان مثال پیوند هیدروژنی آب با یونهای اکسیژن، دلیل اصلی ترشوندگی اکسیدها و 

دهد سیلیکاتها است. یون سولفید به دلیل ابعاد بزرگش، با آب پیوند هیدروژنی تشکیل نمی

نیت آبرانی طبیعی دارند. در پس گوگرد و بسیاری از مواد دیگر نظیر مولیبدنیت و استیب

تالک و پیروفیلیت، اتمهای داخلی الیه توسط پیوندهای یونی به یکدیگر متصل هستند در 

حالی که اتمهای اکسیژن در دو الیه مجاور با نیروهای ضعیف باقیمانده به یکدیگر متصل 

 دهند.ن میشوند و لذا بار الکتریکی آنها ناچیز بوده و ساختار غیرقطبی از خود نشامی

 

 بندی کانیها از نظر قطبی یا غیرقطبی بودنتقسیم -1-2جدول 

 بسیار قطبی  غیرقطبی

 بسیار آبدوست  آبران طبیعی

 6گروه  5گروه  4گروه  3گروه  0گروه  1گروه 

 گرافیت

 الماس

 زغال

 گوگرد

 مولیبدنیت

 استیبنیت

 پیروفیلیت

 تالک

 آیودریت

 

 گالن

 کوولیت

 رنیتوب

 کالکوسیت

 کوبالتیت

 ارسنوپیریت

 پیریت

 اسفالریت

فلزات طال، نقره، 

 مس و پالتین

 باریت

 انهدریت

 ژیپس

 انگلزیت
 

 

 سروزیت

 ماالکیت

 آزوریت

 ولفنیت

 فلورین

 کلسیت

 منیزیت

 دولومیت

 آپاتیت

 زونیتاسمیت

 شئلیت

 هماتیت

 مگنتیت

 گوتیت

 کرومیت

 ایلمنیت

 کروندوم

 لیمونیت

 ولفرامیت

 تانتالیت

 روتیل

 ریتکاسیتی

 زیرکن

 ویلمیت

 مورفیتهمی

 بریل

 فلدسپاتگروه 

 سیلیمانیت

 گارنتگروه 

 کوارتز
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 مواد شیمیایی مصرفی در فلوتاسیون مواد معدنی -0-3

در فرایند پرعیارسازی مواد معدنی، پس از مطالعات مقدماتی و تعیین حد جدایش برای 

ای انجام اسیون باید به گونهسازی سطح کانیها از نقطه نظر فلوتآماده فلوتاسیون، مرحله

 گیرد تا اتصال کانیها به صورت انتخابی به حباب هوا فراهم آید؛ 

  مواد شیمیایی قبل از فلوتاسیون است. این مواد عبارتند از این امر مستلزم استفاده از

 ها.سازو کف هاکنندهمتفرقها، کنندهها، فعالکنندهبازداشت کلکتورها، ،pHهای کنندهتنظیم

بسته به نوع مواد شیمیایی، نوع ماده معدنی و پارامترهایی دیگر، این مواد در مراحل آسیا کردن 

 شوند.سازی اضافه میهای آمادهبندی و یا در مرحله مستقلی و در تانکو طبقه

 

 pH (pH-regulators) هایکنندهتنظیم -0-4

تحت آن شرایط، بازیابی فلوتاسیون حداکثر ای وجود دارد که بهینه pHبرای فلوتاسیون هر کانی، 

 بر عملکرد مواد شیمیایی تأثیر بسزایی دارد.  pHشود. بعالوه، مقدار می

دهند و در نتیجه بر یونهای هیدروکسیل و هیدروژن، دوالیه الکتریکی و پتانسیل زتا را تغییر می

 گذارند.هیدراته شدن سطح کانی و قابلیت شناوری آن تأثیر می

pH  .مناسب به نوع کانی، نوع و غلظت مواد شیمیایی و دمای محیط بستگی دارد 

 گیرند عبارتند از:مورد استفاده قرار می pHموادی که برای تنظیم 

  جهت افزایشpHآهک، کربنات سدیم، هیدروکسید سدیم، هیدروکسید آمونیوم : 

  جهت کاهشpHریک: اسید سولفوریک، اسید سولفورو و اسید هیدروکلریدی 

 

 (Collectors) کلکتورها -0-5

افزایش داد و آنها را شناور کرد؛ توان توسط مواد آلی محلول در آب کانیها را میقابلیت آبرانی 

 نامند. این مواد آلی را کلکتور می

 شکل ) انداز یک رأس قطبی و یک رأس غیرقطبی )زنجیر هیدروکربن( تشکیل شده کلکتورها

2-1) . 

 اتیونها و آنیونها تشکیل شده است که یک یون، فعال و دیگری یون غیرفعال گروه قطبی از ک

 باشد. می

 شود.یون غیرفعال طی انحالل کلکتور در آب، از رأس قطبی جدا و وارد محلول می
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گروه غیرقطبی به یون فعال متصل است و یون فعال به عنوان پل ارتباطی بین زنجیر هیدروکربن 

ند؛ بنابراین، قدرت انتخابی بودن کلکتور وابسته به یون فعال و کو سطح کانی عمل می

 خاصیت آبرانی آن متناسب با طول زنجیر هیدروکربن است.

در سطح کانی جذب شده و ( Solidophilic group، دوست)یون کانیرأس قطبی یون فعال 

د باعث دهکند و چون با آب واکنش نمیگیری میگروه غیرقطبی به سمت فاز مایع جهت

 شود. می( Hydrophobic) آبران شدن سطح کانی

اتم کربن است. با افزایش طول  5تا  2طول زنجیر هیدروکربنی کلکتورها معموالً بین  :1نکته 

 شود.حاللیت کلکتور در آب کم میخابیت و تقدرت انزنجیر 

 یم دارند.ای حاللیت کمتری نسبت به انواع مستقکلکتورهای دارای زنجیر شاخه :0نکته 

 

 
 مولکول کلکتور

 گروه غیرقطبی گروه قطبی

کاتیون )یون 

 غیرفعال(
 آنیون )زنجیر هیدروکربن + یون )آنیون( فعال

 گروه آبدوست
 گروه 

 کانی دوست
 گروه آبران )رادیکال هیدروکربنی(

 

 )نمونه کلکتور آنیونی اولئات سدیم( ساختار عمومی کلکتورها -1-2شکل 

 

 بندی کلکتورهاطبقه -0-5-1

شود به کلکتورها از نظر یونیزاسیون در آب و نوع یونی که سبب آبران شدن سطح کانی می

 .(2-2جدول ) شوندبندی میتقسیم انواع یونیزه شونده و غیریونیزه شونده

تری در صنایع فرآوری دارند و متناسب با یونی که به کانی کلکتورهای آنیونی کاربرد گسترده

 شوند.شود به انواع کاتیونی و آنیونی تقسیم میمتصل می

 شود.با توجه به عملکرد متفاوت کلکتورها، معموالً از مخلوطی از آنها استفاده می :1نکته 

معموالً در مراحل اولیه )رافر( از کلکتورهای با درجه انتخابیت بیشتر و در مراحل بعدی  :0نکته 

 شود.ر و درجه انتخابیت کمتر استفاده میگیری( از کلکتورهای با قدرت بیشت)رمق
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 انواع کلکتورها و مشخصات آنها -2-2جدول 

گروه 

 کلکتور
 توضیحات انواع

هیدروکربنهای غیرقطبی و  غیریونیک

( و یا CnH2,n+2اشباع شده )

( مانند C12H2,nحلقوی )

نفت، گازوئیل، کروزین، 

روغنهای کراکینک، قطران، 

 روغن چوب، بنزین

اسیون کانیهای به طور طبیعی آبران مانند زغال و نیز جهت فلوت

 روند.کانیهای مولیبدن و بیسموت به کار می

 pH=0-11این کلکتورها مشتقات آمونیاک هستند. در محدوده  کلکتورهای کاتیونیک )آمینها( یونیک

 سازی دارند. نسبت به آب سخت حساس نیستند.خاصیت کف

سپاتها و همچنین هماتیت، جهت فلوتاسیون سیلیکاتها، فلد

روند. برخی از انواع آنها در کاسیتیریت، کلسیت و غیره به کار می

 روند.فلوتاسیون سولفیدها نیز به کار می

 

  ها(کلکتورهای آنیونی )تیول

 گزنتاتها هاسولفیدریل 

 

جهت فلوتاسیون سولفیدها و بعضی از 

 روند.کربناتها به کار می

 فاتهاتیوفسدی

 

این کلکتورها بر خالف گزنتات بر روی 

 پیریت اثری ندارند.

معموالً به همراه گزنتاتها جهت فلوتاسیون 

 روند.سولفیدهای مس و سرب به کار می

 تیوکربناتها

 

 جهت فلوتاسیون سولفیدها به کار 

 روند.می

 تیوکاربامیتها

 

 جهت فلوتاسیون سولفیدها به کار 

 روند.می

 مرکاپتانها

 

جهت فلوتاسیون نیکل، کبالت و سربهای 

، پیریت pH=5 روند. درمی اکسیده به کار

 کنند.را نیز شناور می

روند. بر جهت فلوتاسیون گالن به کار می تیوکاربانیلیدها

 روی پیریت و بلند اثری ندارند.
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 هیدریلهااکسی

 ها()اکسیدریل

 دارند. سازی نیزخاصیت کف pH=4-8در 

جهت فلوتاسیون کانیهای فلزات قلیایی خاکی و در فلوتاسیون 

 شوند.ای اکسیدها و سولفیدها به همراه گزنتاتها استفاده میمرحله

 انواع آنها عبارت است از:

 کربوکسیالتها

 

 سولفوناتها

 

 آلکیل سولفوناتها

 

 هیدروکساماتها

 
 

 

به صورت نشان داده شده در شکل است. چنانچه  pHبه تغییرات بار سطحی یک کانی نسبت  مثال:

 تر است؟انجام شود، به نظر شما کدام کلکتور برای این کانی مناسب pH= 0فلوتاسیون باید در 
 

 
 

 . گزنتات2   . آمین1 

 . کروزین4 . هیدروکسامات3 
 

 1گزینه  پاسخ:
 

 
 

ام شود، به نظر شما کدام کلکتور برای انج PZC، چنانچه فلوتاسیون باید در مثال قبلدر  مثال:

 تر است؟این کانی مناسب
 

 . گزنتات2   . آمین1 

 . کروزین4 . هیدروکسامات3 
 

 4گزینه  پاسخ:
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 میسلپدیده تشکیل میسل و همی -0-5-0

ها مجموعه یونهایی کلکتوری هستند که توسط نیروی واندروالسی بین زنجیر هیدروکربن میسل

 (. 2-2شکل آیند )جود میکلکتورها به و

 شوند. ها باعث تجمع زنجیر هیدروکربن شده و از محلول خارج میمیسل

 

 
 پدیده تشکیل میسل در محلول -2-2شکل 

 

به علت نیروی دافعه الکترواستاتیکی که بین رأسهای قطبی کلکتور وجود دارد، این نوع تجمع جز 

تواند تشکیل شود. به این غلظت معین، در غلظتهایی که از حد معینی بیشتر باشد نمی

 .(3-2شکل ) شود( گفته میCMCغلظت میسلی بحرانی )

بازیابی به دلیل کم شدن تعداد کلکتورهای آزاد جهت اتصال به سطح ذرات و  CMCاز  نکته:

 یابد.کاهش عملکرد کلکتورها، کاهش می

 

ه عنوان یونهای انفرادی و یا بسته به غلظت کلکتور و طول زنجیر هیدروکربن، حضور کلکتور ب

یا شبه میسل میسل شود. این گروه از یونها را همیجمعی در سطح کانی ظاهر میدسته

(Hemimicelle )گویند. می 

، در غلظتهای کم، کلکتور به صورت یونهای مجزا و به عنوان یون مخالف بار 4-2شکل مطابق با 

شوند. با یروی الکترواستاتیکی جذب میالکتریکی سطح در فصل مشترک کانی و آب تحت ن

افزایش غلظت کلکتور، دانسیته جذب افزایش یافته و بین زنجیر هیدروکربن یونهای جذب 

دهد و در اثر یک نیروی واندروالسی به یکدیگر متصل شده در سطح کانی واکنش رخ می

 دهد.میسل، میزان آبرانی مواد را افزایش میهمی شوند. پدیدهمی
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 مراحل تشکیل میسل با تغییر غلظت سورفکتانت -3-2 شکل

 

 

 
 میسل در سطح کانیهاتشکیل همی -4-2شکل 

 

است. این کلکتور به کمک  پتاسیمترین نوع گزنتاتها، اتیل گزنتات یکی از معروفترین و متداول

شود. این پدیده در اثر اکسیژن اکسید شده و منجر به بوی تند و غلیظ شدن رنگ آن می
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گزنتوژن است که از سیستم خارج شده و در سطح پالپ ای روغنی به نام دیشکیل تودهت

 شود:شناور می

 
 

میسل( به دلیل تشکیل الیه افزایش بیش از اندازه غلظت کلکتور )معموالً بیش از تشکیل همی

هایی که به طرف محیط پالپ جهتگیری چندگانه روی ذره و کم شدن نسبت هیدروکربن

 شود.د، باعث کاهش بازیابی میکننمی

 

 

 کدام گزینه در مورد کلکتورها صحیح نیست؟ مثال:

   شوند.بندی میکلکتورها به انواع یونیزه شونده و غیریونیزه شونده تقسیم. 1 

 شود.با توجه به عملکرد متفاوت کلکتورها، معموالً از مخلوطی از آنها استفاده می. 2 

 شود.یه فلوتاسیون از کلکتورهای با انتخابیت کمتر استفاده می. معموالً در مراحل اول3 

 شود.گیری از کلکتورهای با قدرت بیشتر استفاده میدر مراحل رمق. 4

 

 3گزینه  پاسخ:
 

 
 

 کدام گزینه صحیح نیست؟ مثال:

  شوند.ها باعث تجمع زنجیر هیدروکربن شده و از محلول خارج میمیسل. 1 

 یابد.به دلیل کاهش عملکرد کلکتورها، کاهش می بازیابی CMCاز . 2 

 آید.میسل توسط نیروی واندروالسی بین زنجیر هیدروکربن کلکتورها به وجود می. 3 

 دهد.میسل، میزان آبرانی مواد را کاهش میپدیده همی. 4

 

 4گزینه  پاسخ:
 

 

 های جذب کلکتورهاممکانیز -0-5-3

شکل ) ارائه نمودجذب آنها توان برای ار مکانیزم عمده را میبا توجه به ویژگیهای کلکتورها، چه

2-5): 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
 

 

 02 

 :این مکانیزم مربوط به کلکتورهای غیریونیک است. این کلکتورها برای  جذب فیزیکی

گیرند؛ بنابراین، طی این مکانیزم، کلکتور توسط کانیهای غیرقطبی مورد استفاده قرار می

شود )مثل جذب گازوئیل فیزیکی جذب میپیوند واندروالس در سطح کانی به صورت 

 بر سطح ذرات زغال(.

 :بر )معموالً کاتیونی( که مکانیزم اصلی برای جذب کلکتورها  جذب الکترواستاتیکی

سطح کانیهای اکسیدی است. اساس این نوع جذب، برقراری پیوند میان بارهای 

ای این نوع جذب غیرهمنام در گروه قطبی کلکتور و سطح کانی است. شرایط مناسب بر

دهد. برای فعالسازی کانیهای در سطح کانی رخ می ءهای اکسیداسیون و احیاطی پدیده

عامل  ،سولفوری معموالً به اکسیداسیون سطحی نیاز است که اکسیژن موجود در سیستم

  باشد.اصلی فرایند می

رد عنصری تشکیل معموالً در فرایند اکسیداسیون کانیهای سولفوری، در سطح کانی گوگ نکته:

 ،. گوگرد به خودی خود آبران است و بنابراین، باعث آبران شدن سطح کانی و در نتیجهشودمی

شود. به این فرایند، فلوتاسیون بدون کلکتور شناور شدن کانی بدون نیاز به کلکتور می

(Collectorless flotationمی ).گویند 

 :ب کلکتور بر سطح کانیهای سولفیدی این نوع جذب، مکانیزم اصلی جذ جذب شیمیایی

جذب شیمیایی معموالً به دنبال اکسیداسیون اولیه گالن، کالکوسیت و اسفالریت است. 

 ،سطح کانی در حضور اکسیژن محلول در آب و تشکیل سولفات سطحی و در ادامه

گیرد. کلکتور بسته به بزرگی فعالیت صورت میجایگزینی سولفات فلزی با کربنات آن 

یبش با فلز، جایگزین عاملهای سطحی )سولفات، کربنات و یا هیدروکسید( شده و به کتر

 کند.دلیل پایداری بیشتر در سطح کانی رسوب و آن را آبران می

گیرد که گزنتات فلزی سطح کانی، کلکتور گزنتات برای کانیهایی مورد استفاده قرار می :1نکته 

نتات مس، سرب، نقره و جیوه(. بنابراین، کانیهای حاللیت کمی در آب داشته باشد )مانند گز

توان با فلزات خاکی )کلسیم، باریم، منیزیم( و نیز اکسیدها، سیلیکاتها و آلومینوسیلیکاتها را نمی

 گزنتات آبران نمود.

حاللیت گزنتات فلزاتی نظیر آهن و روی باالست و بنابراین کانیهای این فلزات نیاز به  :0نکته 

 (.CuSO4، با سولفات مس ZnSارند )مانند فعالسازی اسفالریت فعالسازی د
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، سروزیت CuCO3.Cu(OH)2برای آبران نمودن کانیهای اکسید شده )مانند ماالکیت : 3نکته 

PbCO3 و آنگلزیت ،PbSO4 غلظت ( و کانیهای طبیعی )مانند طال، نقره و مس( توسط گزنتات به

 باالی کلکتور نیاز است.

 

 
 ( الکتروشیمیاییd( شیمیایی و )c( الکترواستاتیکی، )b( فیزیکی، )a: )های جذب کلکتور بر سطح کانیهاکانیزمم -5-2شکل 

 

 :این نوع جذب، مکانیزم غالب کانیهای سولفیدی پیریت،  جذب الکتروشیمیایی

آرسنوپیریت و پیروتیت است. اساس این نوع جذب، تشکیل پتانسیل سطحی کانیهای 

باشد؛ این پتانسیل، پتانسیل آزاد یا پتانسیل ی الکتریسیته هستند( میسولفیدی )که هاد

شود. در این شرایط، دو واکنش آندی و کاتدی در ( نامیده میRest potentialماند )

دهد که اولی موجب تشکیل مولکول خنثی )غیریونی( دوتایی کلکتور سطح کانی رخ می

(Dio-و دومی احیاء اکسیژن جذب شده در سط )شود. ح کانی به یون هیدروکسیل می

 

        (a)         (b) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      (c)        (d) 
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مجموع این دو واکنش سبب جذب مولکول خنثی دوتایی کلکتور در سطح کانی و آبران 

 ( در سطح پیریت(.Dio-xanthagenشود )مانند تشکیل دایوگزنتوژن )شدن آن می

 

کانی  دهد که پتانسیل آزاد برای سیستم محلولمکانیزم جذب الکتروشیمیایی زمانی رخ می نکته:

 پذیر اکسیداسیون کلکتور بیشتر باشد.از پتانسیل برگشت

 

بسته به شرایط، جذب کلکتور در سطح کانیهای سولفوری ممکن است به صورت همزمان از  نکته:

هر دو مکانیزم جذب شیمیایی و الکتروشیمیایی پیروی کند )به عنوان مثال، جذب کلکتور فلزی و 

سطح کانی و آبران شدن آن به صورت همزمان توسط هر  دایوگزنتوژن به صورت همزمان در

 دو گونه(.

 
 

 کنند؟کلکتورهای غیریونیک از کدام مکانیزم جذب پیروی می مثال:
 

 جذب شیمیایی. 2   جذب فیزیکی. 1 

 جذب الکتروشیمیایی. 4 جذب الکترواستاتیکی. 3 
 

 1گزینه  پاسخ:
 

 
 

 کنند؟م جذب پیروی میکلکتورهای کاتیونی از کدام مکانیز مثال:
 

 . جذب شیمیایی2   . جذب فیزیکی1 

 . جذب الکتروشیمیایی4 . جذب الکترواستاتیکی3 
 

 3گزینه  پاسخ:
 

 

 (Activators) هاکنندهفعال -0-6

اگر یک کانی به هر دلیلی توسط کلکتوری آبران نشود و سپس یک ماده شیمیایی به منظور 

فه شود تا توسط همان کلکتور آبران گردد، در این صورت سازی کانی به محیط اضاآماده

موادی هستند که  هاکنندهشود که سطح کانی فعال شده است. بنابراین، فعالگفته می

 کنند. خاصیت شناور شدن بعضی از مواد معدنی را تقویت می
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ک واکنش اند. یون فعال طی یها از یک یون فعال و یک یون غیرفعال تشکیل شدهکنندهفعال

 انواع دهند. ای در سطح کانی، ترکیب سطح را تغییر میشیمیایی و جانشینی شبکه

 اند.معرفی شده 3-2جدول ها در کنندهفعال

ای در سطح کانی تشکیل دهد و شرایط را ای باشد که فقط الیهها باید به اندازهکنندهمصرف فعال

از حد این مواد باعث بازداشت بعضی از برای انجام واکنش فراهم سازد، زیرا مصرف بیش 

 شود.کانیها می

 

 و مصارف آنها هاکنندهانواع فعال -3-2جدول 

 محدوده کاربرد کنندهفعال

 به ویژه اسفالریت جهت فعال کردن سولفیدها یونهای مس و سرب

 جهت سولفیدی کردن کانیهای کربناته نظیر سروزیت و ماالکیت سولفور سدیم

جهت فعال کردن اسیبنیت، نمک طعام و نیز فعال کردن سیلیکاتها و کربناتها با  ستات سربنیترات و ا

 کلکتورهای چرب

 جهت فعال کردن بعضی از سیلیکاتها نظیر فلدسپات و بریل یون فلورید

 

 

 کننده مورد استفاده قرار داد؟توان به عنوان فعالکدام ترکیب را نمی مثال:
 

  سولفور سدیم. 1 

 استات سرب. 2 

 نیترات مس. 3 

 یون فلورید. 4 

 

 3گزینه  پاسخ:
 

 

 (Depressants or Depressors) هاکنندهبازداشت -0-2

ها( مواد شیمیایی هستند که اضافه کردن آنها به محیط فلوتاسیون ها )یا بازدارندهکنندهبازداشت

گردد و در عین حال شدن کانیهای دیگر و لذا مانع فلوتاسیون آنها می آبدوستباعث 

 گذارند. تأثیر نامناسبی بر روی کانی مورد نظر )مورد شناور شدن( باقی نمی

 مدت شناور نشدن کانی ممکن است موقتی و یا دائمی باشد. 
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شوند. انواع غیرآلی در اثر واکنشهای ها به دو گروه آلی و غیرآلی تقسیم میکنندهبازداشت

های آلی نیز به صورت کلوئیدهایی وند. بازدارندهششیمیایی، در سطح کانی جذب می

 شوند.مبی( در سطح جذب میهستند که به صورت فیزیکی )نیروهای الکترواستاتیکی و کول

 اند.ارائه شده 4-2جدول ها در انواع بازدارنده

 

 ها و محدوده کاربرد آنهاکنندهانواع بازداشت -4-2جدول 

 کاربرد محدوده غیرآلی یهاکنندهبازداشت

CNیون 
، Zn ،Cu ،Fe ،Ag ،Cdبازداشت کانیهای سولفیدی با عناصر  (NaCN)به شکل  -

Ni  وSb 

(Cr2O7)یون 
کرومات پتاسیم )به شکل دی -2

K2Cr2O7) 

 جهت بازداشت گالن

بازداشت سولفیدهای روی و آهن و همچنین مس طی  سولفید سدیم

 فلوتاسیون مولیبدن

 ای روی، آهن و گالنبازداشت سولفیده SO2گاز 

 بازداشت اسفالریت و پیریت سولفات روی

 بازداشت کانیهای خانواده نمکها به کمک اسیدهای چرب کربناتها، فسفاتها، سولفاتها و فلوئورها

 بازداشت کوارتز و گانگهای سیلیکاته و همچنین کلسیت (Na2O.mSiO2سیلیکات و متاسیلیکات سدیم )

Hغلظت یون 
+

 جهت بازداشت بعضی کانیها 

 بازداشت میندریت، تورمالین، کوارتز و توپاز اسید فلوسیلیسیک

 جهت بازداشت کوارتز فلوئوریک

 بازداشت کالکوپیریت و کالکوسیت هیپوکلرید سدیم

 بازداشت پیریت و پنتالندیت آهک

 محدوده کاربرد آلی یهاکنندهبازداشت

 و دولومیتبازداشت کلسیت  اتر پلی گلیکول

 بازداشت رسها، گالن، اکسیدهای آهن، میکا و تالک نشاسته و دکسترین

 بازداشت هماتیت، کلسیت، دولومیت، آپاتیت و تالک کربوکسی متیل سلولز

 بازداشت تالک و کانیهای سیلیکاته صمغ و گارها

 بازداشت کلسیت و دولومیت تانن و کبراکو

 

 رنکاتی در مورد یون سیانو -0-2-1

تحقیقات نشان داده است که حاللیت گزنتاتهای فلزات مختلف در سیانور نسبت به نوع فلزی که 

 شوند:کند. از این نظر فلزات به سه دسته زیر تقسیم میدر گزنتات وجود دارد تغییر می
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 اند مانند سرب، کالیم، بیسموت، ارسنیک و فلزاتی که گزنتات آنها در سیانور نامحلول

کنند و نه ترکیب نامحلول ساده و در لزات نه ترکیب پیچیده سیانور ایجاد میقلع. این ف

 شوند.نتیجه کانیهای آنها در حضور سیانور به سهولت با گزنتاتها شناور می

 شود مانند جیوه، فلزاتی که حاللیت گزنتاتهای آنها با افزایش مقدار سیانور زیاد می

شوند که مقدار ین فلزات فقط وقتی بازداشت میپالتین، نقره، کادمیم و مس. کانیهای ا

 سیانور در محیط خیلی زیاد باشد.

 شود مانند آهن، طال، نیکل، فلزاتی که گزنتاتهای آنها به سهولت در سیانور حل می

شوند و حتی پالدیوم و روی. کانیهای این فلزات به سهولت توسط سیانور بازداشت می

 برای این کار کافی است.اثر ناچیزی از یون آزاد سیانور 

حاللیت گزنتاتها به طول زنجیر هیدروکربن بستگی دارد و هر قدر طول زنجیر بلندتر باشد، 

 گردد.سیانور دیرتر باعث حل شدن آن می

 
 

یک ماده معدنی حاوی فلزات سرب، مس و نیکل است که قرار است توسط کلکتور گزنتات  مثال:

ایند فلوتاسیون این کانیها در حضور سیانور چگونه خواهد شناور شوند؛ ترتیب صحیح مراحل فر

 بود. حاللیت گزنتات این سه فلز در سیانور به ترتیب نامحلول، کم محلول و بسیار محلول است؟
 

. غلظت کم سیانور و بازداشت نیکل و شناور کردن سرب و مس، افزایش غلظت 1 

 سیانور و بازداشت مس و شناور کردن سرب

یاد سیانور و بازداشت مس و شناور کردن سرب و نیکل، افزایش مجدد غلظت ز. 2 

 سیانور و بازداشت نیکل و شناور کردن سرب

غلظت کم سیانور و بازداشت نیکل و مس و شناور کردن سرب، افزایش مجدد . 3 

 سیانور و بازداشت نیکل و شناور کردن مس

و نیکل، افزایش مجدد غلظت کم سیانور و بازداشت مس و شناور کردن سرب . 4 

 سیانور و بازداشت نیکل و شناور کردن سرب

 

 1گزینه  پاسخ:
 

 

 نکاتی در مورد سیلیکات سدیم -0-2-0

است. میزان تجزیه این ماده در آب )پلیمریزاسیون(  Na2O.mSiO2دارای فرمول  این بازدارنده

 آن بستگی دارد.  Na2Oبه  SiO2محیط و نسبت  pHبه 
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کننده فلورین فعال ها و نیزکننده نرمهه بر خاصیت بازدارندگی، به عنوان متفرقاین ماده عالو

 شود.نیز استفاده می
 

 (Galvanic Effectاثر گالوانیک در فلوتاسیون ) -0-2

شود که در آن یک فلز در تماس گفته میاثر گالوانیک در مفهوم کلی به فرایندی الکتروشیمیایی 

 شود.رده میور حضور یک الکترولیت به صورت ترجیحی خالکتریکی با فلزی دیگر د

( و مقدار Galvanic seriesردگی ترجیحی فلزات به موقعیت آنها در سری گالوانیکی )وخ

 پتانسیل الکتریکی آنها بستگی دارد.

 دو پارامتر مهم دیگر مؤثر بر اثر گالوانیکی نرخ هوادهی آب و دبی مواد است.

( Anodic indexتوان از اندیس آندی )زات طی فرایند گالوانیک میبه منظور بررسی رقابت فل

 استفاده کرد.( Rest potentialیا پتانسیل سکون )

چنانچه در یکی از شرایط زیر، اختالف اندیس آندی بیش از حد مقدار ناسازگاری گالوانیک 

(Galvanic incompatibility شود، فلزی که اندیس آندی )دارد، تحت  کوچکتری

 گیرد:ردگی قرار میوخ

 مانند انبارها: حداکثر اختالف  و رطوبت کنترل شده ی محیطبا دما مال:برای شرایط نر 

V 25/9 

  برای شرایط کنترل شده: با دما و رطوبت کنترل شده: حداکثر اختالفV 5/9 

  :برای شرایط سخت: مانند محیط خارجی، محیطهای با رطوبت باال و محیطهای نمکی

 V 15/9تالف حداکثر اخ
 

Minerals Index (V) 

Pyrite +0.464 

Chalcopyrite +0.363 

Arsenopyrite +0.303 

Pyrrhotite +0.262 

Covellite +0.253 

Bornite +0.223 

Chalcocite +0.183 

Galena +0.172 

Sphalerite < +0.100 
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Metal Index (V) 

Most Cathodic 
 

Gold, solid and plated, Gold-platinum alloy 0.00 

Rhodium plated on silver-plated copper -0.05 

Silver, solid or plated; monel metal. High nickel-copper alloys -0.15 

Nickel, solid or plated, titanium an s alloys, Monel -0.30 

Mild steel -0.34 

Copper, solid or plated; low brasses or bronzes; silver solder; German silvery 

high copper-nickel alloys; nickel-chromium alloys 
-0.35 

Brass and bronzes -0.40 

High brasses and bronzes -0.45 

18% chromium type corrosion-resistant steels -0.50 

Chromium plated; tin plated; 12% chromium type corrosion-resistant steels -0.60 

Tin-plate; tin-lead solder -0.65 

Lead, solid or plated; high lead alloys -0.70 

2000 series wrought aluminium -0.75 

Iron, wrought, gray or malleable, plain carbon and low alloy steels -0.85 

Aluminium, wrought alloys other than 2000 series aluminium, cast alloys of 

the silicon type 
-0.90 

Aluminium, cast alloys other than silicon type, cadmium, plated and chromate -0.95 

Hot-dip-zinc plate; galvanized steel -1.20 

Zinc, wrought; zinc-base die-casting alloys; zinc plated -1.25 

Magnesium & magnesium-base alloys, cast or wrought -1.75 

Beryllium -1.85 

Most Anodic 
 

 

با اندیس  الکترون( و ماده گیرندهبا اندیس آندی بزرگتر به عنوان کاتد ) به طور کلی، ماده

کنند. علت این رفتار آن است که الکترون( عمل می دهندهکتر به عنوان آند )آندی کوچ

های بیشتر در حضور است به دلیل دارا بودن الکترون کوچکتریای که دارای اندیس ماده

های کمتر، برای رسیدن به تعادل الکتریکی، بخشی از با تعداد الکترون کاتدیماده 

برای جبران کمبود بار الکتریکی،  کاتدیدر مقابل، ماده  کند والکترونهای خود را آزاد می

 کند.الکترون دریافت می

http://en.wikipedia.org/wiki/Alloy
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هادی هستند و بنابراین، به دلیل هدایت الکتریکی طبیعی، طی تماس اغلب کانیهای سولفیدی نیمه

 آورد.الکتریکی با سایر اجزای موجود در فرایند پدیده گالوانیک را به وجود می

 :مورد توجه قرار گیردممکن است به دو شکل کلی زیر  ، پدیده گالوانیکدر عملیات فلوتاسیون

 ها(های خردایش )گلولههای سولفیدی و واسطهبین کانی 

 بین کانیهای سولفیدی مختلف 

 

 اثر گالوانیک بین کانیها و واسطه خردایش -0-2-1

 دهد.خ میهای خردایش رنوع اثر گالوانیک، میان کانیهای سولفیدی و واسطه مهمترین

  :سبب انحالل بیشتر آهن دو تماس کانیهای سولفیدی تماس واسطه و یک کانی سولفیدی

 ظرفیتی از واسطه و رسوب به صورت هیدروکسید آهن بر سطح کانیهای سولفیدی 

 دهد:واکنش کاتدیک زیر رخ می ،(کاتد)سولفیدی شود. در این شرایط در سطح کانی می

2 2

1
O H O 2e 2OH

2

     

 شود:، واکنش آندیک به صورت زیر انجام میبه عنوان آند در سطح واسطه و

2Fe Fe 2e    
 و در نهایت، رسوب در سطح کانی سولفیدی:

2

2

2 3

Fe 2OH Fe(OH)

Fe(OH) OH Fe(OH) e

 

 

 

  
 

کانی به معنای تغییر خواص سطحی کانی و در نتیجه، کاهش  رسوب هیدروکسید آهن در سطح

 کارایی فلوتاسیون است.
 

 
 

  :در مواردی که چند کانی سولفیدی متفاوت در سیستم تماس واسطه و دو کانی سولفیدی

اندیس آندی را دارد به  )بیشترین( ترینکانی که مثبتکنند، میبه صورت رقابتی عمل 
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ند؛ در این شرایط در سطح کنعمل می آندو کانی با کمترین اندیس به عنوان عنوان کاتد 

 دهد:می کانی آند، واکنش زیر رخ

2MS M S 2e     
به سوی کانیهای سولفیدی باعث افزایش نرخ )به عنوان آند( جریان الکترون از سمت واسطه 

های آهن اکسیده در اکسیداسیون واسطه و در نتیجه، رها شدن مقدار بیشتری نمونه

 شود.محیط پالپ می

 

 
 

  :الت، شرایط همانند مواردی است که این حدر تماس واسطه و بیش از دو کانی سولفیدی

کاتد کنند. کانی با بیشترین اندیس آندی به عنوان دو کانی سولفیدی با یکدیگر رقابت می

در شرایط نشان داده شده در شکل زیر، در واسطه به عنوان کند. به عنوان مثال، عمل می

شترین اندیس(، آند، واکنش اکسیداسیون آندی و در سطح پیریت به عنوان کاتد )با بی

 دهد. واکنش اکسیداسیون در سطح واسطه به صورت زیر است:احیای اکسیژن رخ می

2Fe Fe 2e    
2

2 3Fe 3H O Fe(OH) 3H e       
شود. تشکیل هیدروکسید واکنش فوق مانع از اکسیداسیون خودبخودی کانیهای سولفیدی می

 ر عکس دارد.آهن در سطح کانی کاتد بر عملکرد فلوتاسیون تأثی

+ 
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ها، اختالف شناسی کانیبستگی دارد: نوع واسطه، کانیپیشرفت اثر گالوانیک به عوامل متعددی 

( مواد، Polarization) پذیرییتپتانسیل سکون بین کانیهای سولفیدی و واسطه، قطب

، درصد جامد، pHنسبت هندسی کانیهای سولفیدی نسبت به واسطه، محیط آسیاکنی )

پاکسازی توسط گاز )هوا، اکسیژن و یا نیتروژن(، دما، رئولوژی محیط و ، Eh، ویسکوزیته

 شیمی آب )آنیونها و کاتیونهای موجود در محیط((.

 

 اثر گالوانیک بین کانیهای سولفیدی -0-2-0

کند در پیریت نسبت به سایر سولفیدها به صورت کاتد عمل میبا توجه جدول پتانسیل سکون، 

کنند، تسریع سایر کانیها که به عنوان آند عمل می ، اکسیداسیونین کانینتیجه، در حضور ا

 خواهد یافت. 

  تحت انحالل آندیک قرار اسفالریت به عنوان آند در این حالت،  :گالنتماس اسفالریت و

 شود.واکنش کاتدیک احیاء میتحت گیرد در حالی که در سطح گالن، اکسیژن می

 واکنشهای اکسیداسیون در حضور پیریت  لریت و پیریت:تماس گالن و پیریت و یا اسفا

 به صورت زیر است:

2 2

2 2

2 2 4

PbS+2H O HPbO +S 3H 2e 1.182V

ZnS+6H O ZnO +SO 12H 8e 0.635V

E

E

  

   

    

    
 

قابلیت شناورشوندگی گالن به دلیل تشکیل گوگرد عنصری بر سطح این کانی، کمتر تحت تأثیر 

به دلیل اکسیداسیون شدید  گیرد در حالی که قابلیت شناوری اسفالریتحضور پیریت قرار می
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زیرا  یابدت و انحالل ناقص محصوالت اکسیدی سطحی، در حضور پیریت کاهش مییفالراس سطح

2عوامل با بار منفی )

2ZnO توانایی جذب کلکتور را ندارند ). 

 شود: از سوی دیگر، پیریت به شدت اکسید می

2

2 2 3 4FeS +11H O Fe(OH) +2SO 19H 15e 0.402VE        

OH)آزاد شدن  ا به دلیل عملکرد کاتدیطبق واکنش فوق، پیریت باید بازداشت شود ام
‒) ،

 شود.واکنش فوق ضعیف و در نتیجه، جلوی بازداشت پیریت گرفته می

 توان از دو جنبه بررسی نمود:با توجه به موارد فوق، تأثیر پدیده گالوانیک در مثالهای فوق را می

 الن دارد در اکسیداسیون گالن و اسفالریت در حضور پیریت تأثیر اندکی بر بازیابی گ

 دهند.حالی که این واکنشها، محتوای روی در کنسانتره سرب را کاهش می

  شود و در نتیجه، بر عیار اکسیداسیون خودبخودی پیریت می کاتدی پیریت مانعتأثیر

 کنسانتره سرب و روی تأثیر منفی خواهد گذاشت. 

 

 

 
 (Surface tension) پدیده کشش سطحی -0-2

نابراین، مولکولها مقداری . ب(6-2شکل ) سطح و عمق تردد دوطرفه دارند های آب بینمولکول

 زاد دارند. انرژی آ

نامند. انرژی ایجاد شده در می (mN/mیا  dyn/cmانرژی ایجاد شده در سطح را کشش سطحی )

سطح مایع بیشتر از عمق آن و از نوع انرژی پتانسیل است. جنس این نیروها احتماالً از نوع 

 کی است.الکتری

 نامند.( میSurfactantساز یا سورفکتانت )ای که کشش سطحی را کاهش دهد، سطحهر ماده
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 ی آبهاهای مختلف مولکولجاذبه مولکولی در موقعیت -6-2شکل 

 

ایم بریزیم، خواهیم دید که گانگ اگر بر روی سطح آب مقداری ماده معدنی که قبالً نرم کرده

تماس آب با جامد شود. علت این امر در درجه اول زاویه ماده معدنی به زودی غرق می

شود؛ همچنین است که بسیار کوچک است و در نتیجه جسم زودتر خیس شده و غرق می

توان گفت که در اثر تماس سطح گانگ با سطح آب، مقاومت )یعنی کشش سطحی( آن می

های سطحی آب، قدرت الزم را برای نگهداری وزن ذره ندارند و شود و مولکولکم می

  شود.می در نتیجه غرق

از سوی دیگر در همین شرایط، سولفیدهای فلزی نسبت به نیروی کشش سطحی مقاومت 

شوند. علت آن است که سولفیدهای فلزی دارای بار بیشتری دارند و دیرتر غرق می

 شود.منفی هستند و وجود بار منفی سبب باال رفتن کشش سطحی می
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 (Frothers) کفسازها -0-12

ویسکوزیته کم و یا سیالی که حاوی مواد آبدوست باشد توانایی  یک سیال خالص با قانون کلی:

 تولید کف را ندارد.

هیدروکربنی تشکیل  کفسازها ترکیبات فعال سطحی هستند که از یک گروه قطبی و یک زنجیر

، OH ،OH‒C=O ،=C=O ،‒NH2‒وه قطبی در کفسازها یکی از عوامل ر. گاندشده

‒SO2OH  و‒OSO2OH باشد.می 

  های کفساز به نحوی در فصل مشترک هوا ونشان داده شده است، مولکول 7-2شکل در  چنانچه
 

گیرند که گروه قطبی یا آبدوست به سمت آب و زنجیر غیرقطبی هیدروکربنی یا آب قرار می

 کنند.آبران به سمت هوا جهتگیری می

 

 
 

 های کفساز در سطح حبابهاجهتگیری مولکول -7-2شکل 

 

د. بعالوه، کنجلوگیری میها در سطح، به دلیل ایجاد بار همنام از تماس و ادغام حبابها تجمع کفساز

دهند؛ نیروهایی که در اثر کاهش کشش سطحی این مواد کشش سطحی آب را کاهش می

 کنند. شوند از ترکیدن حبابها نیز جلوگیری میحول حبابها تشکیل می

 (.8-2شکل برقرار است ) یسل برای کفسازها نیزپدیده تشکیل م نکته:

 

 کنند:عالوه بر توانایی کفسازها در تشکیل کف، این مواد نقشهای دیگری نیز در محیط پالپ ایفا می

 .تشکیل حبابهای ریزتر؛ بدین ترتیب توزیع هوا در سلول فلوتاسیون بهبود خواهد یافت 

 کاهش میزان ادغام حبابها 

 ساااز تند و حبااب هاوا در حضاور کف   نیاز هساا کنناده شااکل حبااب هاوا    ساازها کنتارل  کف 

 تر است و سرعت صعودی کندتری دارد.کروی

 .افزایش مقاومت )سطحی( حبابها و لذا، پایداری کف 
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 پدیده تشکیل میسل کفسازها در محیط آبی -8-2شکل 

 
 

 کدام عامل زیر بر عملکرد کفسازها مؤثر نیست؟ ثال:م
 

 1 .‒OH   

 2 .‒NH2  

 3 .=C=O  

4 .‒SO4OH  
 

 4گزینه  پاسخ:
 

 
 

 توان جزء عملکردهای کفسازها دانست؟کدام گزینه را نمی مثال:
 

 تشکیل حبابهای ریزتر. 1 

 کاهش میزان ادغام حبابها. 2 

 کاهش پدیده تشکیل میسل. 3 

 زایش مقاومت سطحی حبابهااف. 4 
 

 3گزینه  پاسخ:
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پاذیری، قابلیات کفساازی/ کلکتاوری، و     ، انحاالل pHتوان بر اساس حساسیت به کفسازهای را می

بر اساس ترین است. بندی نمود که روش اول متداولپذیری/ توان کفسازی تقسیمارتباط گزینش

 سازها عبارتند از:ف، کpHحساسیت به 

 :این کفسازها در  کفسازهای اسیدیpH  ،اسیدی کارآمد هستند و در محیطهای قلیایی

 یابد:خواص کفسازی آنها کاهش می

o شوند. مهمترین کفساز های آروماتیک نیز نامیده میاین ترکیبات، الکل ها:فنول

 درها، اسید کریزیلیک است. از مخلوط اسیدهای چرب و کریازول  از انواع فنول

 .شوداستفاده میناسیت فلوتاسیون اسپودومن و ف

o  کفساازهای آنیاونی هساتند کاه از یاک هیادروکربن        هوا: آلکیل سوولفونات

اناد. علیارغم خاواص کفساازی     آروماتیک و یک رادیکال آلیفاتیک تشاکیل شاده  

مطلوب، به دلیال مشاکالت عملیااتی ناشای از حضاور گاوگرد در سااختار ایان         

 کفسازها، استفاده از آنها محدود شده است.

 هاا هساتند و بارای فلوتاسایون     این کفساازها از خاانواده پیریادین    ای قلیایی:کفسازه 

 گیرند.های فلزات پایه مورد استفاده قرار میکانه

 :این کفسازها مهمترین گروه کفسازها هستند که در کلیه فرایندهای  کفسازهای خنثی

 یدی و هم قلیاییگیرند. این کفسازها هم در شرایط اسفلوتاسیون مورد استفاده قرار می

 کنند:خواص خود را حفظ می

o کربنی هستند.  6-8های این کفسازها ترکیبی از الکل های آلیفاتیک:الکل

 است. (MIBCاین کفسازها متیل ایزوبوتیل کربینول ) متداولترین

o این کفسازها در واقع مخلوطی از  های حلقوی و روغنهای طبیعی:الکل 

ها هستند. روغن کاج پرمصرفترین ها و کتوننئولهای حلقوی، اترها، ترپیالکل

انواع این نوع کفسازها است. این کفسازها نسبت به دیگر انواع کفسازها، به 

به صورت مخلوط حضور کانیهای رسی حساسیت بسیار کمتری دارند و بنابراین، 

های پورفیری مس و فلزات پایه حاوی فلوتاسیون کانهدر های آلیفاتیک با الکل

 گیرند.مورد استفاده قرار میزغال،  نیزو  سر

o ی این گروه بر اساس دو ساختار کفسازهاها: آلکوکسی پارافینTEB (3،1،1- 

اند. کف تولید شده توسط تهیه شده Powellتری اتوکسی بوتان( و شتابدهنده 
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پذیری این کفسازها مشابه با کف حاصل از روغن کاج است. بعالوه، گزینش

دهند. ه و نرخ فلوتاسیون کانیهای روی و مس را بهبود میمطلوبی داشت

بیشترین کاربرد این کفسازها در فلوتاسیون کانیهای اکسیدی مسی است که به 

 اند.روش سولفیداسیون اصالح شده

o این کفسازها به همراه گلیکول اترها: پلیMIBC  نیاز 09در حدود %

کنند. انواع ی فلزی را تأمین میهاکفسازهای مورد استفاده در فلوتاسیون کانه

از این  DF-1012و  DF-200 ،DF-250مانند  Dowfrothکفسازهای متداول 

گلیکول اترها وزن مولکولی و طول زنجیر هیدروکربنی پلی نمونه هستند.

کننده قابلیت کفسازی آنها است. کفسازی که وزن مولکولی بیشتری داشته تعیین

 کند.پذیری کمتری تولید میزینشباشد کفی پایدارتر ولی با گ

o این کفسازها معموالً در فلوتاسیون فلزات پایه گلیکول اترها:  پلی پروپیلن

 شوند. این کفسازها کفی پایدار با قابلیت حمل نسبتاً باال تولید استفاده می

 کنند.می

o نامهای تجاری  بااین کفسازها گلیکول گلیسرول اترها: پلیXK35004.00L ،

XK35004.01L  وXK35004.02L این کفسازها شوند. به بازار عرضه می

پایدار  pH=5/3-3/12کنند؛ در محدوده کفی نسبتاً پایدار با بافتی ریز تولید می

 گیرند.بوده و معموالً در فلوتاسیون با محیطهای قلیایی مورد استفاده قرار می

دار مصرف کفسازهای متداول در و مق 5-2جدول ویژگیهای کف حاصل از انواع کفسازهای در 

 ارائه شده است. 6-2جدول 

 
 

 کدام گزینه جزء کفسازهای خنثی نیست؟ مثال:

 های آروماتیک. الکل1 

 های آلیفاتیکالکل. 2 

 گلیکول اترهاپلی. 3 

 پلی پروپیلن گلیکول اترها. 4 
 

 1گزینه  پاسخ:
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 ساختار کلی کف حاصل از معرفهای فلوتاسیون -5-2جدول 

 ویژگیهای کف حاصل نام نوع معرف

R-OH 

 روغن کاج
حبابهای کوچک، ساختار به هم پیوسته، باه راحتای   

 شودمتالشی می

 مشابه با روغن کاج ولی با حبابهای درشتتر اسید کریزیلیک

MIBC 
حبابهای درشت، با تراکم کم؛ برای تاراکم بیشاتر   

 باید غلظت کفساز را افزایش داد

R'(RO)xOH  پروپیلن گلیوکولهاپلی 
شاود،  ساختار بسیار متراکم، به راحتی متالشی می

 درشتتر است MIBCحبابها از کف 

(R'O)xR مشابه با کف روغن کاج تری اتوکسی بوتان 

RCOOH اسیدهای چرب 
بسیار پایدار با ساختاری متراکم و تاوده تاوده، از   

هم پاشی کف حتی با افشانه آب نیز بسیار مشکل 

 است
RSO3Na سولفوناتها 

RNH3 کلکتورهای آمینه 

 

 انواع کفسازها و کاربرد آنها -6-2جدول 

 و مقدار مصرف کاربرد سازکف

 (~ g/t 125( و زغالسنگ )~ g/t 39در فلوتاسیون کانیهای سولفیدی ) (MIBCمتیل ایزوبوتیل کربینول )

( و ~ g/t 125گ )( و زغالسن~ g/t 39در فلوتاسیون کانیهای سولفیدی ) روغن کاج

 سیلیکاتها )همراه با کلکتورهای کاتیونی(

 (~ g/t 49در فلوتاسیون کانیهای سولفیدی ) کرزیل )اسید کرزیلیک(

 (~ g/t 25در فلوتاسیون کانیهای سولفیدی ) پلی اترهای هیدروکسیله
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 سومفصل 

 فلوتاسیون و مدارهای هاماشین
 

 

 مقدمه -3-1

 شوند.شود که ماشین فلوتاسیون نامیده میعملیات فلوتاسیون در تجهیزاتی انجام می

 :شوندتقسیم می )پنوماتیک( های فلوتاسیون به دو گروه مکانیکی و هواییماشین

 تشکیلهمزن  با استفاده از های مکانیکی، حبابها توسط ایجاد اغتشاش در محیطدر ماشین 

 د.نشومی

 در ماشین( های هوایی، حبابها توسط تجهیزاتی که حبابساز یا اسپارجرSparger نامیده ) 

 شود.د تولید مینشومی

 اند که در آنها، حبابهای هوا با مکانیزم هیدرولیز تولید های دیگری نیز طراحی شدهماشین

 روند.کار میه داف خاصی بشود که تحت شرایط و به منظور اهمی

 

 های مکانیکیماشین -3-2

 :(2-3و  1-3شکلهای ) اندهای مکانیکی از قسمتهای زیر تشکیل شدهماشین

 دهنده شکل کلی سلول است.سلول فلوتاسیون با شکل هندسی مشخص که نشان 

 ای برای هدایت جریان هوا به داخل سلولوسیله 

  کننده تالطم محیط پالپ در بخش همزن و کنترلروتور و استاتور که به ترتیب نقش

 فوقانی سلول را به عهده دارند.

 پارو(کننده و یا ازدحام) ای برای تخلیه پیوسته کف از سلولوسیله 

 های فلوتاسیون در شکل زیر نشان داده شده است.قسمتهای فوق و نحوه عملکرد ماشین
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 اول( نمایانیکی فلوتاسیون )های مکدهنده سلولبخشهای تشکیل -1-3شکل 
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 دوم( نمایهای مکانیکی فلوتاسیون )دهنده سلولبخشهای تشکیل -2-3شکل 

 

 های فلوتاسیون باید قادر به انجام عملیات زیر باشند:ماشین

 ذرات را به حالت تعلیق در بیاورند 

 حبابهای هوا را در محیط پالپ پراکنده سازند 

 ذرات آبران و حبابهای هوا ایجاد کنند شرایط مناسب را برای تماس بین 

 کلیه ذرات وارد شده به داخل سلول را به دو بخش کنسانتره و باطله هدایت کنند 

  ایجاد محیطی نسبتاً آرام در بخش فوقانی سلول به منظور جلوگیری از رها شدن ذرات

 آبران از سطح حبابها

 قدرت کافی برای متفرق کردن مجدد ذرات پس از قطع برق 
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 کنترل ارتفاع ستون کف و سطح پالپ در داخل سلول 

 کنترل حباب هوا و کاهش ابعاد درشت به ابعاد ریز 

 کنترل انرژی و نگهداری ساده 

 ای ذرات درشت باطله که ممکن است به سختی به بخش باطله حمل شوندخروج مرحله 

 خش رمقگیرمجهز به تجهیزات الزم برای انتقال کف به مرحله شستشو و یا باطله به ب 

 
 

 کدام گزینه در مورد وظایف ماشینهای فلوتاسیون صحیح است؟ مثال:

   . کنترل ارتفاع ستون کف و سطح پالپ در داخل سلول1 

 . ایجاد محیطی نسبتاً آرام در بخش فوقانی سلول2 

 . کنترل حباب هوا و کاهش ابعاد درشت به ابعاد ریز3 

 . همه موارد4
 

 4گزینه  پاسخ:
 

 

 های مکانیکی در موارد زیر است:ماشین تفاوت

 (3-3شکل ) ای(: به شرکت سازنده بستگی داردشکل سلول )متوازی السطوح و یا استوانه. 
 

 
 های مکانیکی فلوتاسیونلولسهای انواع تانک -3-3شکل 

 

 های کوچک های بزرگ به دلیل ضخیم بودن الیه کف، نسبت به سلولابعاد سلول: سلول

 های بزرگتر، به دلیل کاهش نقاط کنترلی مدار تری دارند. در سلولخابیعملکرد انت

توان محصول را با تنظیم شدت جریان هوا و سطح پالپ به صورت کیفی کنترل نمود. می

گذاری، های سرمایهها، هزینهبه عالوه، به دلیل استفاده بیشتر از فضا توسط این سلول

های یابد. حجم سلولهای نگهداری کاهش مینیروی انسانی، مصرف انرژی و هزینه

متر  044متر مکعب است که ممکن است در مواردی به  44تا  8فلوتاسیون معموالً بین 

 مکعب نیز برسد. 
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 .شکل روتور و استاتور: باید متناسب با ابعاد و شکل سلول باشد 

 های مکانیکی عبارتند از:نحوه هوادهی به سلول: انواع سلول 

o های سلول( خود هوامکشSelf-aerated cell که هوا در اثر خالء ایجاد شده در محل )

 یابد.روتور، از طریق مجرای تعبیه شده در ستون روتور به داخل سلول جریان می

o سلول( های هوادهی شدهForced-air cell که هوای مورد نیاز برای تولید حباب )

 شود.اخل ماشین تزریق میتوسط پمپ از طریق مجرای میانی ستون روتور به د

 

 های مکانیکیالگوی جریان در سلول -3-2-1

 :(6-3 تا 4-3شکلهای ) های مکانیکیشکل و مکانیزم عملکرد روتور و استاتور در سلول
 

 

 

 های مکانیکی فلوتاسیوندهنده سیستم همزن سلولبخشهای تشکیل -4-3شکل 
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 های فلوتاسیون مکانیکیولنحوه تشکیل حباب در سیستم همزن سل -0-3شکل 

 

 ویژگیهای سیستم اختالط مناسب عبارت است از:

 نشینی ذراتپوشش دادن کل فضای مفید اختالط در داخل سلول و جلوگیری از ته 

 ای از اندازه ذراتقابل استفاده برای دامنه گسترده 

 نرخ سایش اندک 

 هزینه و آساننگهداری و تعمیر کم 

وسط روتور و استاتور در سلولهای مکانیکی بسیار مهم است. الگوی الگوی جریان ایجاد شده ت

 جریان باید به نحوی باشد که ذرات ورودی به سلول به طور کامل در سلول توزیع یابند.

 :(7-3شکل ) های فلوتاسیون از سه بخش تشکیل شده استالگوی جریان در داخل سلول

 الگوی شعاعی کامل از محل همزن تا دیواره سلول .1

 بازگشت اولیه جریان به ناحیه پایینی همزن .2

 چرخش ثانویه جریان به سمت باال .3

قسمت پایین و  اوالً از یک جریان قوی در ات در سلول،ثر ذرؤبه منظور کسب اطمینان از تعلیق م

گردد. الگوی جریان متقارن در ثانیاً گردش مجدد پالپ در قسمت جریان باالیی استفاده می

. این امر )مدار کوتاه دهدیثری مدار کوتاه شدن را کاهش مؤطور مه سرتاسر کف سلول ب

طراحی . یابدشدن( با طراحی صحیح موقعیت و ابعاد بخش ورودی و خروجی پالپ کاهش می

 ای است که پمپاژ پالپ را به صورت جریان شعاعی و بسیار قوی به ن به گونهومکانیزم فلوتاسی
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 های فلوتاسیون مکانیکیسیستم همزن سلولنحوه نصب و موقعیت  -6-3شکل 

 

سمت دیواره سلول ایجاد کرده و جریان برگشتی نیرومندی به سمت زیر و بخش داخلی همزن 

توان گفت که این می ،این آورد. عالوه بروجود میه نشینی جامدات ببرای حداقل کردن ته
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لپ در بخش باالیی همزن ایجاد مکانیزم تنها مکانیزم فلوتاسیونی است که حداکثر چرخش را پا

الگوی جریان که شود های همزن قرار دارد باعث میهای عمودی که در اطراف پرهپره .کندمی

شعاعی گسترش یافته و به طور کامل چرخش در مخزن حذف شود. در این سیستم به علت 

( 1 وی )جریانیک جریان شعاعی ق ،دمش هوا از مرکز محور و حرکت دورانی پره در مکانی ثابت

از حبابهای هوا به وجود آمده که این جریان تا دیواره سلول ادامه یافته و در اثر برخورد با 

شود. ثری به داخل سلول فلوتاسیون منتشر میؤبه طور م ،دیواره سلول و طاقچه انتشار هوا

به ( به سمت ته سلول حرکت کرده و در سرتاسر کف سلول 2 اولین جریان برگشتی )جریان

نشینی ذرات در کف سلول شده و حداقل یابد. این جریان مانع تهها جریان میسمت داخل پره

 وجود ه چرخه گردش پالپ را در این منطقه با هدایت مستقیم خوراک تازه به داخل پره ب

شود. این جریان ها ایجاد می( در اثر طراحی ویژه پره3 آورد. دومین جریان برگشتی )جریانمی

ای آرام و بیشترین ذرات حباب حبس شده ریز در داخل ناحیه پرانرژی پره بوده و ناحیه حامل

 آورد. گمان ساکن را در باالی سلول برای رسیدن به حداکثر بازیابی ذرات درشت فراهم می

رود که شناور شدن ذرات در سلول فلوتاسیون به خاطر برخورد برای اکثر اندازه ذرات و یا می

 باشد. های خیلی ریز مینرژی باالی هسته حباب در اندازهبه خاطر ا

 

   
 های فلوتاسیون مکانیکینحوه عملکرد سیستم همزن سلول -7-3شکل 
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باشد: به دو دلیل مشخصه کلیدی طراحی میها، سیستم همزن سلولناحیه گردش مجدد باالی 

ش مجدد جریانهای عبوری ذره به خاطر گرد/به افزایش تماس حباب منجر اوالً، این ناحیه

شود و ثانیاً، گردش پالپ را در ناحیه پرانرژی همزن برای افزایش مسیر باال روی حباب می

 .کندبازیابی خیلی ریز کمینه می

با توجه به ضرورت ایجاد محیطی آرام در سطح سلول، به منظور حفظ و پایداری ذرات متصل به 

ول قرار گیرد زیرا جریان حلقوی ایجاد شده در حبابهای هوا، همزن باید نزدیک به کف سل

خارج از روتور و استاتور ممکن است سوسپانسیون ذرات در سلول را ناپایدار و در کف 

نشین سازد. در چنین شرایطی احتمال ریزش پالپ از داخل به خارج سلول بسیار سلول ته

 .(8-3شکل ) زیاد است

 

  
 طلوبهمزدن م همزدن ضعیف

 مقایسه سیستم همزن مناسب و نامناسب -8-3شکل 

 

 های مکانیکیماشین مؤثر بر عملکردپارامترهای  -3-2-2

 .سرعت محیطی روتور بر مقدار هوای ورودی به سلول مؤثر است 

 .دانسیته پالپ بر میزان هوای مورد نیاز و مصرف انرژی ماشین مؤثر است 

 ن روتور شود.تزریق پالپ در محلی زیر همزن ممکن است موجب قفل شد 

 .سطح پالپ در سلول بر اغتشاش داخل سلول مؤثر است 

 .مقدار کفساز بر ابعاد حبابها و مقدار هوای ورودی به ماشین مؤثر است 

 .موقعیت روتور و استاتور بر هواگیری و مصرف انرژی ماشین مؤثرند 
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 .مکانیزم تخلیه کف از سلول بر کیفیت کف مؤثر است 

 

 های مکانیکیرشد ابعاد سلولمروری بر روند  -3-2-3

های های فرآوری سلولامروزه به دلیل کاهش عیار ذخایر معدنی و افزایش ظرفیت کارخانه

 گیرند. برداری قرار میبزرگ بیش از پیش مورد بهره

 توان به صورت زیر نشان داد:های مکانیکی را میروند رشد ابعاد سلول
 

 
 

های کوچکتر را ندارند های نگهداری و تعمیرات ماشینتر هزینههای بزرگاگر چه استفاده از سلول

 اما مواردی همچون کاهش میزان توزیع یکنواخت هوا و ذرات در کل فضای سلول و 

تخلیه ظرفیت حمل کمتر کف )تالطم در باالی سلول و  های سلول،نشینی ذرات در گوشهته

 تند.ها هسناپذیر این سلولمعموالً مشکالت اجتناب (کف

 هایی ارائه شده است که عبارتند از:برای رفع مشکالت فوق راه حل

 ای برای بهبود الگوی اختالط در سلولتغییر شکل سلول از چهارگوش به استوانه 

  تغییر شکل انتهای سلول از چهارگوش بهV های جدیدتر به و در سلولU شکل 

 کف متداول های کف به جای ناوهای تخلیهکنندهاستفاده از ازدحام 

 

 های مکانیکیهای تخلیه کف در سلولسیستم -3-2-7

اولیه، با توجه به سطح مقطع مستطیلی، تخلیه کف توسط پارو و ناوهای  )کوچک( هایدر سلول

 پذیرفتشدند صورت میکنسانتره مستطیلی شکل که در یک یا دو طرف سلول نصب می

 .(9-3شکل )

های بزرگ و همچنین، با توجه به سطح مقطع ینبرای رفع مشکل کاهش ظرفیت حمل ماش

 دایروی شکل آنها، طرح ناو کنسانتره از مستطیلی شکل اولیه به محیطی تغییر کرده است.

های جدید از صفحاتی به نام برای بهبود تخلیه کف و کاهش فضای مرده در فاز کف، در سلول

شود که وظیفه آن کاهش ( در فاز کف استفاده میFroth Crowderکننده کف )ازدحام

 فضای میانی فاز کف و هدایت سریعتر جریان کف به سمت ناودانهای تخلیه است.
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 های مکعبی شکلساختار بانک فلوتاسیون و نحوه تخلیه کف از سلول -9-3شکل 

 

 کننده کف عبارتند از:های ازدحامانواع سیستم

 ( ناو مرکزی حلقویCentral donut launder) 
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 ناو( های داخلیInternal launders) 

o ( ناو داخلی جانبیInternal peripheral launder) 

 

 
 

o ( ناو داخلی مضاعفInternal double launder) 

 

 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
 

 

 04 

 ( ناوهای خارجیExternal launders) 

o  خارجی ناو( جانبیExternal peripheral launder) 

 

 
 

o  خارجی ناو( مضاعفExternal double launder) 
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 ناو( های شعاعیRadial launders) 
 

 
 

 های فلوتاسیونچیدمان سلول -3-2-0

 ها( مواد در سلولRetention timeیکی از پارامترهای مهم در فرایند فلوتاسیون، زمان ماند )

کننده حجم و برای رسیدن به بازیابی مورد نظر و جدایش مطلوب است. زمان ماند تعیین

 ای رسیدن به بازیابی هدف است.های مورد نیاز برتعداد سلول

با توجه به اینکه امکان ساخت سلولی که پاسخگوی کل تناژ ورودی به واحد فلوتاسیون برای 

برای رسیدن به حجم فرآوری مورد نیاز، از  اشد در عمل وجود ندارد، بنابراینفرآوری ب

کند تأمین میهر سلول خوراک سلول بعدی را  باطلههای کنار هم که ای از سلولمجموعه

 گویند.می( Flotation bank)ها بانک فلوتاسیون این گروه از سلول به شود؛استفاده می

 نشان داده شده است: 12-3تا  14-3 هایشکلدر  هادهنده بانکی تشکیلقسمتها

 مخزن سلول .1

 (Launderآوری کف )کنسانتره( )مخزن جمع .2

 بدنه باالیی ماشین .3
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 ولهاپوشش ایمنی )درپوش مشبک( سل .4

 موتور همزن .0

 (Feed boxمخزن خوراکدهی ) .6

 (Intermediate or transition boxمخزن میانی ) .7

 (Discharge boxمخزن تخلیه ) .8

 موتور چرخش پاروهای تخلیه کنسانتره .9

 پاروها .14

 

 

 
 دهنده آنساختار بانک فلوتاسیون و بخشهای تشکیل -14-3شکل 

10 
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 های مکعبیسلول نمایی از بانک فلوتاسیون با -11-3شکل 
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 ایهای استوانهنمایی از بانک فلوتاسیون با سلول -12-3شکل 
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 سازی است:بر اساس زمان ماند، دو چیدمان قابل پیاده

 طویلهای کوچک و بانک سلولی استفاده از سلول 

 های بزرگ و بانک کوتاهتراستفاده از سلول 

ای با تناژ کم تا متوسط است. مزایای این هگزینه اول بسیار متداول و مناسب برای کارخانه

 چیدمان عبارت است از:

 پذیری در طراحیانعطاف 

 ( کاهش فرایند میانبر زدنShort circuitingمواد ) 

 تر مدار و فرایندامکان کنترل دقیق 

 بازیابی بیشتر 

 و ایراد آنها

 گذاری باال و تأسیسات گستردههزینه سرمایه 

 تی و فنیوابستگی عملیا 

گیری از های با تناژ باال مناسب است. مزایای این نوع چیدمان )با بهرهنه دوم برای کارخانهگزی

 فناوری روز( عبارت است از:

 دهدهای بزرگ، میانبر زدن مواد را کاهش میبهبود الگوی جریان در سلول 

 امکان استفاده از دستگاه( های آنالیز برجاon-line analyzerرا فراهم می )کند 

 یابدهای نگهداری مکانیکی کاهش میمهیدات و هزینهت 

 یابدهای کوچکتر کاهش میمصرف انرژی برای حجم یکسان نسبت به سلول 

 گذاریهای سرمایهکاهش هزینه 

 

 

تشکیل های بزرگ و بانک کوتاه کدام گزینه در مورد مدارهای فلوتاسیونی که از سلول مثال:

 صحیح نیست؟ اندشده

   دهدهای بزرگ، میانبر زدن مواد را کاهش میوی جریان در سلولبهبود الگ. 1 

 یابدهای نگهداری مکانیکی کاهش میتمهیدات و هزینه. 2 

 یابدهای کوچکتر افزایش میمصرف انرژی برای حجم یکسان نسبت به سلول. 3 

 گذاریهای سرمایهکاهش هزینه. 4

 

 3گزینه  پاسخ:
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 سازیمرحله آماده -3-2-5

(. این تانک، متشکل 13-3شکل سازی است )کی از بخشهای اصلی مدارهای فلوتاسیون، تانک آمادهی

 ای شکل است که به سیستم همزن مجهز شده است.از یک مخزن استوانه

مواد شیمیایی به همراه پالپ ذرات با درصد جامد مناسب، ابتدا وارد این تانک شده و پس از 

شوند تا اتصال فازها به دقیقه(، به هم زده می 14متر از مدت زمانی بهینه )معموالً ک

یکدیگر به نحو مطلوب صورت گیرد. سپس، پالپ آماده شده به سمت بانک فلوتاسیون 

 شود.هدایت می

 

 

 سازی پیش از بانک فلوتاسیونموقعیت تانک آماده -13-3شکل 

 

 های فلوتاسیونمدارهای سلول -3-2-4

به نوع ماده معدنی، درجه آزادی کانیهای باارزش، عیار و بازیابی ن طراحی مدارهای فلوتاسیو

 مورد نظر محصول )هدف فلوتاسیون( بستگی دارد.

 بر اساس هدف فلوتاسیون، سه مرحله برای مدارهای فلوتاسیون تعریف شده است:
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  اولیه ا پرعیارکنییمرحله رافر (Rougher stage:)  هدف از این مرحله جدایش اولیه

های باارزش از گانگ است. رافر ممکن است در دو مرحله انجام شود. در مرحله کانی

درصد خوراک مدار برای رسیدن به محصولی با عیار  44تا  14رافر اولیه معموالً 

 64تا  94شود در حالی که در مرحله رافر ثانویه، مطلوب و بازیابی متوسط فرآوری می

 شود.ر بازیابی فرآوری میدرصد خوراک مدار برای رسیدن به حداکث

 مرحله رمق( گیریScavenger cell :) حجم این مرحله معموالً به اندازه ظرفیت مرحله

رافر است. هدف از این مرحله افزایش بازیابی )جدا کردن کانیهای باارزش از خوراک( تا 

 .دهدگیری را تشکیل میحد ممکن است. معموالً باطله مرحله رافر خوراک مرحله رمق

 ( مرحله شستشو یا کلینرCleaner cells:)  هدف از این مرحله به حداکثر رساندن عیار

درصد مرحله  70تا  60زمان ماند مرحله کلینر در حدود کنسانتره نهایی مدار است. 

 در این مرحله از رافر است. درصد جامد این مرحله نیز از مرحله رافر کمتر است. 

 شود. رحله رافر استفاده میهای کوتاهتری نسبت به مبانک

از شکلهای  ، معموالًهای فلوتاسیونسلول ندر طراحی مدارهای فرآوری برای نشان داد نکته:

 شود:زیر استفاده می
 

                                      
 

 

 

ند تا شوها است که نسبت به یکدیگر با ارتفاع جایگزاری میای از بانکهر مدار شامل مجموعه

 انتقال مواد بین آنها از طریق نیروی ثقل انجام شود.

 
 

 کدام گزینه در مورد مرحله کلینر صحیح نیست؟ مثال:

   . هدف از این مرحله به حداکثر رساندن عیار کنسانتره نهایی مدار است.1 

 درصد مرحله رافر است. 70تا  60. زمان ماند مرحله کلینر در حدود 2 

 ن مرحله نیز از مرحله رافر کمتر است.. درصد جامد ای3 

 شود.های بلندتری نسبت به مرحله رافر استفاده می. در این مرحله از بانک4

 

 4گزینه  پاسخ:
 

Feed Tail 

Concentrate 

Feed Tail 

Concentrate 
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 :نشان داده شده است 14-3شکل در  انواع متداول مدارهای فلوتاسیون

 
 

 
 

 
 

 
 طرحهای متداول مدارهای فلوتاسیون -14-3شکل 
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 فلوتاسیونهای مدارطراحی  -3-2-4

 طراحی مدارهای فلوتاسیون شامل چهار مرحله کلی است:

 عملیاتی و  برای تعیین پارامترهایصنعتی و در صورت نیاز نیمه مطالعات آزمایشگاهی

 ضرایب طراحی

 تعیین حجم فرایندی کل (Vf): 

a

r
f

C

STQ
V






60
 

Vf ( حجم فرایندی کل :m
3) 

Q  : خوراکحجمی دبی (m
3
/h) 

Tr  :( زمان ماند فلوتاسیونminمقادیر متداول زمان ماند برای کانیهای مختلف در جدو .) ل

 صنعتی تعیین کرد.توان در آزمایشگاه یا واحدهای نیمهر را میدیاشده است. این مق ارائه 3-1

S  :فاکتور بزرگ مقیاس کردن (Scale-up factor) ؛ چنانچه زمان ماند توسط مشتری و یا

صنعتی پیوسته تعیین شده باشد، مقدار فاکتور بزرگ مقیاس های صنعتی و یا نیمهادهبر اساس د

)ناپیوسته( کردن برابر واحد و در صورتی که مقدار فاکتور با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی 

 شود.در نظر گرفته می 6/2تا  6/1تعیین شده باشد بین 

Ca  : فاکتور هوادهی(Aeration coefficient)  که مقدار هوای الزم برای پالپ را بیان 

 شود.در نظر گرفته می 80/4کند. این مقدار معموالً می

پالپ  به چرخش در آوردنکند که وظیفه آن های مکانیکی مانند پمپی رفتار میهمزن در سلول

mتوان دبی )در داخل سلول است. بنابراین، می
3
/min را بر اساس مشخصات همزن نیز )

 زد:تخمین 

375.0 DωQ   

ω  :( سرعت چرخش همزنrpm) 

D  :( قطر همزنm) 

 شود:از رابطه فوق نکات زیر نتیجه می

 ( 42/4در نرخهای بسیار کم > Q/ωD
(، هوای ورودی به سلول به دلیل عملکرد پمپ مانند، 3

اد و تعداد شود. در این شرایط، ابعهای همزن میبا شدت وارد مرکز فضای میانی پشت پره

 حبابها کم است.
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 ( 40/4در نرخهای باالتر > Q/ωD
( Cavitationزایی )ها پدیده حفره(، در پشت پره42/4 < 3

ابعاد و تعداد یابد. در این حالت، به دلیل افزایش نرخ هوا، به میزان قابل توجهی افزایش می

 یابد.حبابها افزایش می

 ( 40/4در نرخهای بسیار باال < Q/ωD
ها ( و فضای بین پرهFloodکند )همزن طغیان می(، 3

 شود.توسط مارپیچهای بزرگی از هوا پر )کور( شده و حبابهای بسیار بزرگی تشکیل می

 با تقسیم حجم فرایندی بر حجم سلول مورد نظر، های مورد نیازتعیین تعداد سلول :

دبی  حجم سلول بر اساس ظرفیت قابل پذیرششود. ها مشخص میتعداد سلول

 گردد.شود، تعیین میکه توسط شرکت تولیدکننده سلول مشخص می ،خوراک آن

 های مورد نیاز برای کانیهای مختلف آورده شده است.، تعداد متداول سلول1-3در جدول 

نبود، باید  1-3جدول چنانچه تعداد سلول تعیین شده در محدوده ذکر شده در  :1 نکته

 محاسبات را برای سلولی با حجم متفاوت انجام داد.

چنانچه تعداد سلول تعیین شده برای دو سلول با حجم متفاوت در محدوده مجاز بود،  :2نکته 

 انتخاب سلول بر اساس مالحظات اقتصادی صورت خواهد گرفت.

درصد  ،های کلینررای سلولهای رافر ارائه شده است. ببرای سلول 1-3جدول های داده :3نکته 

 شود.رافر در نظر گرفته میمقدار مرحله % 60% و زمان ماند 64جامد 

 

 های انتخاب سلول برای مدارهای فلوتاسیونداده -1-3جدول 
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توان با استفاده از بازیابی مورد نظر از بانک نیز محاسبه نمود. زمان ها در بانک را میتعداد سلول

 ( به بانک:Q( به شدت جریان ورودی )Vابر است با نسبت حجم )( برθماند ظاهری )

Q

V
θ   

دست آوردن همین بازیابی ه باشد و برای ب Tبرابر  Rچنانچه زمان الزم برای رسیدن به بازیابی 

 کنند نیاز باشد، آنگاه:طور پیوسته کار میه سلول که ب nدر مداری به 




































 1
1

1

1

1
ln

1
1

n

R

R

T

θ
 

 

 هر بانک فلوتاسیون با یک مخزن ها )مدار فلوتاسیون(انتخاب الگوی چیدمان سلول :

ها در هر بانک شود. چنانچه تعداد سلولخوراکدهی شروع و به یک مخزن تخلیه ختم می

زیاد باشد، جهت کنترل و حفظ جریان پالپ بین هر چند سلول از یک مخزن میانی 

گیرند با اندکی کاهش که بعد از مخزن میانی قرار میکنند. هر گروه سلولی استفاده می

گیرند تا جریان های قبل از مخزن میانی قرار میارتفاع نسبت به افق نسبت به سلول

 گویند.( میSectionپالپ افت پیدا نکند. به فاصله بین دو مخزن متوالی، بخش )

ها در هر تعداد مجاز سلول آورده شده است. 1-3جدول های مجاز در هر بانک در تعداد سلول

 شود.بخش توسط شرکت تولیدکننده اعالم می

 Iمخزن خوراکدهی،  Fشود که بیان می F-(n-I-n…)-Dها در هر بانک با الگوی چیدمان سلول

 مخزن تخلیه است.  Dمخزن میانی و 

ن مخازن سلول بی 3سلول است که با چیدمان  7شامل  F-3-I-4-Dبه عنوان مثال بانکی با الگوی 

 سلول بین مخازن میانی و تخلیه طراحی شده است. 4خوراکدهی و میانی و 

 ، چیدمانهای متداول بر حسب ظرفیت سلول و نوع ماده معدنی آورده شده است.2-3جدول در 

 
 

 از چند سلول تشکیل شده است؟ F-3-I-3-I-3-Dبانکی با الگوی  مثال:
 

 . شش سلول2    . سه سلول1 

 سلول 11. 4    سلول 9. 3 

 

 3گزینه  پاسخ:
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 چیدمانهای متداول سلولها در بانک فلوتاسیون -2-3جدول 

 مدار تعداد ظرفیت چیدمان

 

 
 

 

در یک کارخانه فرآوری سرب، قرار است مدار فلوتاسیونی طراحی و نصب شود که خوراک آن را  مثال:

کند. در تأمین می 10الپی با درصد جامد به صورت پ t/h 244سرریز کالسیفایرهای مدار با تناژ جامد 

، 34های تعیین شده است. شرکتی سلول min 14مطالعات نیمه صنعتی، زمان ماند مناسب برای این مدار 

 متر مکعبی را برای این مدار پیشنهاد نموده است. مدار فلوتاسیون )شامل تعداد و چیدمان  74و  44

kg/mول طراحی کنید )وزن مخصوص سنگ معدن را ها( را برای هر نوع سلها و سلولبانک
در  3744 3

 نظر بگیرید(.
 

 :حل

3

200 t/h
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 های هوایی )پنوماتیک(ماشین -3-3

 :(10-3شکل ) شوندبه دو گروه زیر تقسیم میهای هوایی ماشین

 ( با جریان هم جهتCon-currentکه شامل انواع سلول ،)( های جیمسونJameson با )

ها پالپ و جریان حبابها به صورت هم جهت شود. در این ماشینوتاه و بلند میستون ک

  شوند.وارد ماشین می

 ( با جریان مخالفCounter-currentکه شامل سلول ،)( های ستونیColumn cell ) 

ها پالپ و جریان حبابها در خالف جهت یکدیگر در سلول حرکت ر این ماشینشود. دمی

  کنند.می

 

 

 جهت است؟کدام ماشین فلوتاسیون، از نوع جریان هم  مثال:

 . سلول جیمسون2    . سلول مکانیکی1 

 . سلول الکتروفورز4    . سلول ستونی3 

 

 2گزینه  پاسخ:
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 لفجریان مخا     جریان هم جهت    

 های پنوماتیکی )پیکان خاکستری: جریان پالپ، پیکان سیاه: جریان حبابها(انواع سلول -10-3شکل 

 

 (Jameson Cells) های جیمسونسلول -3-3-1

 ای مخروطی شکل ای شکلی تشکیل شده است که منتهی به قاعدهاین سلول از ظرف استوانه

در  Downcomerی طویل و بلند به نام اشود. بار اولیه به صورت پالپ از طریق لولهمی

 .(16-3شکل ) شودامتداد محور سلول که تا نزدیکی ته سلول ادامه دارد، وارد می

پس از ورود پالپ به دانکامر، در اثر جریان پالپ در باالی ستون دانکامر در نتیجه کاهش فشاری 

شود. در لپ برقرار میشود، خودبخود جریانی از هوا به داخل پاکه در این بخش ایجاد می

گیرند و با حبابهای تشکیل شده در اثر اغتشاش، در تماس قرار میطول مسیر، ذرات جامد 

باردار به سمت باال به سلول، حبابهای چسبند. پس از ورود پالپ ذرات آبران به حبابها می

 شوند.کنند و از لبه سلول سرریز میحرکت می

های نفتی، بازیابی مواد آلی مورد فلزات پایه، زغال، ماسههای جیمسون در پرعیارسازی سلول

گیری در صنعت فرآوری پتاس بیشترین استفاده در فرایندهای استخراج با حالل و نرمه

 استفاده را دارند.
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 دهنده آنهای جیمسون و بخشهای تشکیلنمایی از سلول -16-3شکل 
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 :(17-3 شکل) های جیمسونمکانیزم تولید حباب در سلول

 

  

 
 های جیمسونمکانیزم تشکیل حباب در سلول -17-3شکل 
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 شود.در قسمت باالی سلول، برای شستشوی کف از دوش آب استفاده می

 نشان داده شده است: 18-3شکل ( در Wash waterوی کف )شمکانیزم عملکرد سیستم شست
 

 

 های پنوماتیکیمکانیزم عملکرد سیستم شستشوی کف در سلول -18-3شکل 
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 نشان داده شده است: 19-3شکل های جیمسون در تم شستشوی کف در سلولسیس

 

 
 های جیمسونمکانیزم شستشوی کف در سلول -19-3شکل 

 

 توان به صورت زیر برشمرد:های جیمسون را میویژگیهای سلول

 ه حداقل ممکن آوری در داخل لوله دانکامر قرار دارد؛ بنابراین، حجم سلول بناحیه جمع

 رسد.می

 های فلوتاسیون ها، ظرفیت آنها نسبت به سلولبا توجه به زمان ماند کمتر در این سلول

 رایج بیشتر است.

 تر به دلیل نداشتن سیستم مکانیکی )همزن و تجهیزات مربوطه(، از نظر ساختمانی ساده

 تر هستند.و ارزان

 های متداول است.ون آسانتر از سلولجیمس یهالولبا توجه به ساختار دستگاه، نصب س 

 حدود متداول است ) یهاها کوچکتر از سلولحبابهای تولید شده در این سلول 

mm 3/4) ،کارایی آنها بیشتر خواهد بود.؛ لذا 

، فرسایش قابل توجه نازل تزریق خوراک است که بیشترین های جیمسونسلولمهمترین ایراد 

 دهد.ها را به خود اختصاص میهزینه جاری و نگهداری این سلول
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 شودهمزمان استفاده می طوره ، از چند دانکامر ب، به منظور افزایش ظرفیتهاسلولاین در 

 (:24-3شکل )
 

 

 
 های جیمسون مجهز به چند دانکامرتصویری از سلول -24-3شکل 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
 

 

 44 

یک مدار در )کنسانتره بانک رافر( ، کاربرد سلول جیمسون به عنوان کلینر 21-3شکل در 

 فرآوری مس نشان داده شده است:

 

 
 کاربرد سلول جیمسون در صنایع فرآوری مواد معدنی -21-3شکل 

 

 های ستونیسلول -3-3-2

ای در صنایع از روشهای جدید فلوتاسیون است که در دو دهه اخیر جایگاه ویژهفلوتاسیون ستونی 

 فرآوری پیدا کرده است.

 :22-3 شکلبا توجه به 

  حداکثر )ارتفاع( متر و طول  4فلوتاسیون ستونی شامل یک ستون با قطر حداکثر ماشین

( در 14)معموالً  12تا  3نسبت ارتفاع به قطر ستونها بین است. متر(  12)معموالً متر  10

 ها، ستونهایی با سطح مقطع مستطیلی در بعضی از کارخانهشود. نظر گرفته می

(m 4/14×8×2) است رار گرفتهنیز مورد استفاده ق . 

 پالپ خوراک از محل یک سوم باالیی ستون با سرعتی در حدود m/s 42/4-440/4 

شود. تزریق خوراک باید به نحوی باشد که در ستون وارد ستون می (m/s 41/4)معموالً 

 ایجاد اغتشاش نشود. 
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  ستون قرار  هایانتحبابهای هوا توسط تجهیزاتی به نام اسپارجر یا حبابساز که کمی باالتر از

( mm 1)معموالً  mm 2-0/4اندازه حبابها بین شوند. دارند به درون ستون وارد می

 متغیر است. 

 دقیقه است. کنسانتره از طریق ستون  14-24های ستونی در حدود زمان ماند در سلول

کف  گردد.شود و باطله از پایین ستون به خارج پمپاژ میکف در باالی ستون خارج می

  شود.ط سیستمی دوش مانند با آب شسته میتوس

 

 های مکانیکی:تفاوتهای سلول ستونی با سلول

  نداشتن همزن 

 تولید حباب توسط اسپارجر به جای سیستم روتور/استاتور 

 نداشتن پاروی تخلیه کف 

 ( استفاده از سیستم شستشوی کفWash water) 

 

 های ستونی:مزایای فلوتاسیون ستونی و سلول

 درصدی عیار( 0تا  2ارایی فرایند )بهبود بهبود ک 

 ای کمتر: نیاز به سطح مقطع کمتر و نگهداری آسانتر و کنترل هزینه عملیاتی و سرمایه

 تردقیق

  :در های مکانیکی و شرایط یکسان، در مقایسه با سلولکاهش مصرف مواد شیمیایی

مواد شیمیایی )به دلیل را با نرخ کمتری از توان درصد جامد پالپ فلوتاسیون ستونی می

 افزایش داد.زمان ماند بیشتر مواد در ستون(، 

  ،کاهش زمان عملیات و کاهش مصرف انرژی: در مقایسه با فلوتاسیون مکانیکی

کند که همین کنسانتره با ای را تولید میفلوتاسیون ستونی با یک بار عملیات کنسانتره

 آید.اسیون مکانیکی به دست میچهار بار تمیز کردن و شستشوی مجدد توسط فلوت



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
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 های ستونی فلوتاسیوندهنده سلولبخشهای تشکیل -22-3شکل 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
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 انواع چیدمانهای ستونهای متوالیو  23-3شکل مشابه با چیدمان مدار یک سلول ستونی منفرد 

 است: 24-3شکل همانند 

 

 
 دهنده یک مدار فلوتاسیون ستونی منفردبخشهای تشکیل -23-3شکل 

 

   
 چیدمان مدارهای فلوتاسیون متشکل از ستونهای متوالی -24-3شکل 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
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 است: 20-3شکل ی ستونی مشابه با هاسیستم شستشوی کف در سلول

 

 
 

 

 سیستم شستشوی کف در ستونهای فلوتاسیون -20-3شکل 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
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 (:26-3شکل برداری نمود )به صورت بانک بهرهتوان های ستونی نیز میاز سلول نکته:
 

 
 ای از بانک ستونهای فلوتاسیوننمونه -26-3شکل 

 

 های ستونیانواع حبابسازها برای سلول -3-3-2-1

های مکانیکی برای تولید حباب از وسایل های ستونی بر خالف سلولچنانچه گفته شد، سلول

 کنند.مکانیکی استفاده نمی

 ژگیهای زیر باشند:های ستونی باید دارای ویبرای سلول مورد استفادهحبابسازهایی 

  و یکنواخت زیرتولید حبابهای 

 نگهداری آسان، حداقل گرفتگی مجاری و تعویض و تعمیر آسان 

 شوند:های ستونی به انواع زیر تقسیم میحباسازهای سلول

 :شوند و شامل انواع زیر هستند:که در داخل ستون نصب می حبابسازهای داخلی 

o ی: عیب این حبابسازها تولید حبابهای درشت های فیلتری و تیوبهای الستیکپارچه 

(mm 3-2.است ) 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
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o ها و در نتیجه نگهداری های فلزی و سرامیکی: عیب این حبابسازها، گرفتگی روزنهتیوب

 مشکل است.

ایراد کلی حبابسازهای داخلی نیاز به تعداد زیاد آنها در هر سلول است به نحوی که کل سطح 

شوند. حبابسازها هم به صورت افقی و هم عمودی نصب میمقطع ستون را پوشش دهند. این 

 دهد.ها را کاهش میروش نصب عمودی، احتمال گرفتگی روزنه

 :که در خارج از سلول نصب و جریان حباب ایجاد شده را به داخل  حبابسازهای خارجی

 کنند. اساس کار این نوع حبابسازها، تولید حبابهای هوا به واسطه درسلول هدایت می

مزیت عمده حبابسازهای است. تماس قرار دادن پالپ یا آب با جریان هوای فشرده 

خارجی به حداقل رسیدن احتمال گرفتگی حبابساز و در نتیجه نگهداری آسان آنهاست. 

 انواع حبابسازهای خارجی عبارتند از:

o  حبابسازUSBM/Cominco :در اثر برخورد 27-3شکل مطابق با  در این حبابسازها ،

اینچ و طول  1ای به قطر ( در محفظهpsi 90-74ریانهای آب و هوای فشرده )با فشار ج

m 2-1شود. مقدار آب اضافه شده معموالً در ، جتی از هوا شامل حبابهای ریز تولید می

باشد. مخلوط آب و حبابهای هوا از طریق یکسری منافذ ریز به % حجم گاز می1حدود 

 شوند.اند، وارد سلول میتعبیه شده که در طول حبابساز mm 1قطر 

 

 

 USBM/Comincoساختار اسپارجرهای  -27-3شکل 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
 

 

 45 

o  حبابسازMinnovex  وSlamJetحبابهای ریز هوا در (28-3شکل ) : در این نوع حبابساز ،

به صورت  mm 1اثر عبور هوای فشرده )بدون آب( از مجرایی شبیه به نازل به قطر 

شوند. فشار هوا و قطر مجرا توسط پیچ تنظیم که می جتی از هوای پودر شده تشکیل

ها نشان داده شود. بررسی( تنظیم میHead adjusterدر باالی حبابساز قرار دارد )

منجر به تشکیل  psi 40و فشار هوای بیش از  mm 1است که قطر مجرایی در حدود 

دم استفاده خواهد شد. ع m/s 444-244با سرعت  cm 04جتی از هوا به طول حداقل 

از آب به منظور تولید حباب باعث کاهش نرخ فرسایش و تعمیرات و نگهداری این 

 سیستم شده است.

 

 
 

 
 

 
 Minnovexساختار اسپارجرهای  -28-3شکل 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
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o  حبابسازMicrocell:  اختالط پالپ با هوا 29-3شکل مطابق با  حبابسازهااین اساس کار ،

ور، بخشی از پالپ باطله ستون به کمک یک پمپ در خارج از ستون است. برای این منظ

کنهای استاتیکی مخلوطپریستاتیک با جریانی از هوای فشرده مخلوط و به درون 

(Static mixerهدایت می )برش ایجاد هایی تحت عنوان قطعات شود. حضور تیغه

(Shear elementبا فواصل مناسب درون مخلوط ) کنها باعث تشکیل حبابهای ریز و

شوند. کفساز معموالٌ در خروجی پمپ به که همراه پالپ وارد سلول می شدهکنواخت ی

 شود.جریان اضافه می

 

 

 
 Microcellساختار اسپارجرهای  -29-3شکل 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
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 اند:با یکدیگر مقایسه شده 34-3شکل از نظر ابعاد حبابهای تولید شده در انواع حبابسازها 

 

 
 تولید شده در انواع حبابسازهامقایسه ابعاد حبابهای  -34-3شکل 

 

 های ستونی و مکانیکیمقایسه کف در سلول -3-3-2-2

 m 0/1-0/4ارتفاع کف در ستونها بین  های مکانیکی است.در ستونها ارتفاع کف بیشتر از سلول

 .(31-3شکل ) است cm 34های مکانیکی حدود و در سلول( m 1)معموالً 

 با افزایش ارتفاع کف:

 شود؛ بنابراین، کارایی شود و احتمال جدا شدن ذرات از آن کمتر میر میکف پایدارت

 یابد.فرایند بهبود می

 روی ارزش که در اثر پدیده دنبالهیابد و بنابراین، ذرات بیزمان ماند کف افزایش می

 شوند.اند جدا میوارد کف شده

 شستشو، ذرات  شود. جریان آببه دلیل پایداری کف، امکان شستشوی کف فراهم می

گرداند. بنابراین، عیار اند را شسته و به پالپ باز میباطله آبدوستی که وارد کف شده

متر مکعب بر ساعت به ازای هر  7یابد. آب شستشو معموالً با نرخی معادل افزایش می

 شود.متر مربع از سطح مقطع ستون تزریق می

 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
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 مکانیکیسلولهای ستونی و در مقایسه کف  پروفیل کف

 های مکانیکی و ستونیمقایسه تأثیر ارتفاع کف در سلول -31-3شکل 

 

 های ستونیمکانیزم جدایش در سلول -3-3-2-3

ستونها را به جدایش در  فرایندتوان های ستونی، میبا توجه به عملکرد شستشوی کف در سلول

 :(33-3و  32-3شکلهای ) دو ناحیه تقسیم کرد

 منطقه جمع( آوریCollecting zone شامل محدوده بین نقطه هوادهی تا فصل :)

رونده  آوری ذرات توسط حبابهای باالشود که جمع( میInterfaceمشترک پالپ و کف )

 گیرد.صورت می

 ( منطقه شستشو یا پرعیارکنیCleaning zoneبه محدوده کف گفته می :) شود که در

 گیرد.محصول کف صورت می ارزش و پرعیار شدنآن فرایند جدا شدن ذرات بی

های ستونی تمام ذرات وارد شده به کف های مکانیکی، در سلولبا توجه به اینکه بر خالف سلول

 توان فرایند بازیابی ذرات را به صورت زیر نشان داد:شوند، بنابراین میبازیابی نمی

)1(1 fc

fc

RR

RR
R


  

 آوری و پرعیارکنی )کف( است.ی مناطق جمعبه ترتیب بازیابی کل و بازیاب Rfو  R ،Rcکه 

 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
 

 

 45 

 

 نمایش مکانیزم عملکرد ستونهای فلوتاسیون -32-3شکل 

 

 

 مکانیزم جدایش در نواحی مختلف ستونهای فلوتاسیون -33-3شکل 

 

 توان به صورت زیر محاسبه نمود:بازیابی کف را می

i

c
f

M

M
R  



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
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Mc  : جرمی حدی ذرات باارزش خارج شده از سلول )دبیt/hm
2) 

Mi  :( )دبی جرمی حدی ذرات وارد شده به کف )عبور کرده از فصل مشترکt/hm
2) 

BL میزان بار )ذرات( حباب : 

Jg سرعت حدی گاز : 

K1 بخشی از سطح حباب که با یک الیه ذره پوشیده شده است : 

ρp دانسیته ذره : 

dp قطر ذره : 

dB  حباب: قطر 

 یابد ولی ظرفیت فرایند کاهش با کاهش بازیابی کف، میزان انتخابی بودن فرایند افزایش می

 یابد.کاهش می Rfو غلظت کفساز،  شستشو یابد. با افزایش عمق کف، دبی آبمی

 

 های ستونیطراحی سلول -3-3-2-7

ن صورت که شود؛ بدیهای ستونی معموالً با بزرگ مقیاس کردن انجام میطراحی سلول

شوند و صنعتی تخمین زده میپارامترهای مورد نظر در مقیاس آزمایشگاهی و سپس نیمه

 شوند.به نمونه صنعتی نسبت داده می ،سپس با استفاده از ضرایب بزرگ مقیاس کردن

های ستونی استفاده از سرعت ظاهری فازها به جای یکی از رویکردهای مهم در طراحی سلول

( از تقسیم دبی فاز بر سطح مقطع ستون به cm/s ،Jiظاهری هر فاز )دبی است. سرعت 

 آید. مقادیر متداول سرعت ظاهری فازها در ستونها عبارت است از:دست می

( ) 0.3 1 cm/s               ,              ( ) 0.5 4 cm/s

( ) 0.1 0.5 cm/s    ,              ( )

T g

W F T

J Tailing J Air

J Washwater J Feed J

   

 
 

 

 های ستونیبررسی عملکرد سلول -3-3-2-0

 ده کرد.استفا( Gas Hold-up)توان از ماندگی گاز برای بررسی عملکرد ستونها می

  عبارت است از نسبت حجم فاز به کل حجم ستون.( Ei)ماندگی حجمی فازها 

 %( است.10درصد )معموالً  20تا  14میزان ماندگی هوا )گاز( در ستونها بین 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 
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 : )هم در کف و هم در پالپ( های ستونیتأثیر پارامترهای عملیاتی بر ماندگی گاز در سلول

 

 تأثیر ارتفاع کف:

 در کف:

 فزایش ارتفاع کف به دلیل افزایش حجم گازبا ا 

 یابد.، ماندگی افزایش می)ابعاد حبابها(

 های در سلولهای مکانیکی، در مقایسه با سلول

دلیل استفاده از آب شستشو، محتوی ه ستونی، ب

یابد و لذا، ماندگی آب موجود در کف افزایش می

 یابد.گاز، کاهش می

 

 
 

 : تأثیر سرعت ظاهری گاز

 پالپ: در

  با افزایش سرعت ظاهری گاز، به دلیل افزایش

حجم گاز در ناحیه پالپ و افزایش ابعاد حبابها، 

 یابد.ماندگی گاز افزایش می

 در کف:

  افزایش مقدار گاز ورودی تا زمانی که موجب

 اغتشاش نگردد مفید است.

  با افزایش سرعت ظاهری گاز، ماندگی گاز در کف

آب به کف از طریق  به دلیل افزایش نرخ ورود

 یابد.حبابهای هوا، کاهش میپشت روی دنباله

 
 

 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 
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 تأثیر غلظت کفساز:

 در پالپ:

  افزایش کفساز باعث کاهش ابعاد حبابها و در

 نتیجه، کاهش سرعت صعودی آنها در پالپ 

ماندگی گاز در پالپ افزایش شود. در نتیجه، می

 یابد.می

 :در کف

  با افزایش غلظت کفساز و لذا، افزایش تعداد

حبابهای ریز، نرخ ورود حبابها به کف افزایش یافته 

یابد. در و در نتیجه، آب بیشتری به کف راه می

 یابد.این شرایط، ماندگی گاز در کف کاهش می

 
 

آوری است. ه کف به سمت ناحیه جمع( بیانگر بزرگی و جهت جریان آب از ناحیBiasبایاس )

دهنده حرکت رو به پایین جریان آب است. بایاس عبارت است از مقدار مثبت بایاس نشان

 نسبت تفاضل دبی حجمی باطله و خوراک به سطح مقطع ستون.

 باشد.( می1/1)معموالً  1-2/1نرخ بایاس در ستونها در حدود 

 
 بایاس: نرخ آب تأثیر 

 در کف:

 تر شدن بستر به دلیل متراکمیش بایاس، با افزا

حبابها در کف و افزایش اختالط، ماندگی گاز تا 

 یابد.ثابت شدن در مقداری مشخص، کاهش می

  با افزایش نرخ بایاس که متناظر با افزایش نرخ

آب شستشو است، حرکت آب از حالت یکنواخت به 

شود و در نتیجه، در محیط جت مانند تبدیل می

 آید.به وجود می کف اغتشاش

 
 



 فلوتاسیون مواد معدنی

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، واد معدنی، گروه فرآوری م

 مدرس: دکتر حمید خوشدست
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 چهارمفصل 

 محاسبات متالورژیکی
 

 

 مقدمه -9-1

 هر فرایند فرآوری توسط پارامترهایی بر پایه عیار و وزن اجزاء فرایند مورد ارزیابی قرار 

 گیرد.می

شدگی و بازدهی )کارایی( این پارامترها عبارتند از عیار، بازیابی، نسبت پرعیارشوندگی، نسبت غنی

 جدایش.

 ( عیارGrade:)  است از مقدار جزء )معموالً محصول باارزش( در محصول نهایی:عبارت 

011 × 
 وزن فلز در کنسانتره

 = عیار )%(
 وزن کنسانتره

در محاسبات، معموالً مقدار جزئی که کمترین فراوانی را دارد به عنوان عیار در نظر گرفته  نکته:

 فرآوری زغال(. شود )به عنوان مثال، درصد خاکستر در محاسبات متالورژیکیمی

 

 ( بازیابیRecovery:)  عبارت است از مقدار )وزنی( جزء در محصول نسبت به مقدار

 آن در خوراک فرایند:

011 × 
 مقدار جزء در کنسانتره

 = بازیابی )%(
 مقدار جزء در خوراک

 

 دد.تواند برای فلز باارزش در کنسانتره و یا گانگ در باطله محاسبه گربازیابی می :1 نکته

 در فرآیندهای فرآوری عیار و بازیابی با یکدیگر نسبت عکس دارند. :2نکته 
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 ( جدایش )کارایی( بازدهیSeparation Efficiency:)  ،در فرایندهای فرآوری

هدف باال نگهداشتن همزمان بازیابی و عیار است. با توجه به رابطه معکوس این دو 

 متری دارد که هر دو را دربر داشته باشد.پارامتر، ارزیابی دو فرایند نیاز به پارا

در فرآوری مواد معدنی، محاسبات متالورژیکی با استفاده از مقادیر وزن خوراک و  قانون کلی:

شود. عالئم اختصاری این پارامترها محصوالت فرایند و عیار فلز باارزش در آنها انجام می

، f، وزن فلز باارزش در خوراک Tه ، وزن باطلC، وزن کنسانتره Fعبارتند از: وزن خوراک 

 .tو در باطله  cدر کنسانتره 

 

  :آل فلز باارزش در محاسبه بازدهی جدایش با استفاده از بازیابی ایدهروش اول

 کنسانتره:

gm RRES .. 

Rm :)برابر است با بازیابی کانی باارزش به کنسانتره )درصد 

100
f

c

F

C
Rm  

 شود:بیان می Cمعموالً به اختصار  Fبه  Cمقدار 

100
f

c
CRm  

 بیان شود، آنگاه: mچنانچه حداکثر عیار قابل دستیابی فلز )عیار فرمولی( با 

  فلز )%( کانی باارزش )%(

100 m فرض 

100
m

c
x  c کنسانتره 

 بنابراین:

گانگ در کنسانتره )%(
m

cm

m

c )(100
100100


  

گانگ در خوراک )%(
m

fm )(100 
  

 در نتیجه:

Rg :)برابر است با بازیابی گانگ به کنسانتره )درصد 
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fm
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CRg  

با جایگزینی معادالت بازیابی فلز باارزش و گانگ به کنسانتره در رابطه بازدهی جدایش خواهیم 

 داشت:

)(

)(
100..

fmf

fcm
CES




  

 

  محاسبه بازدهی جدایش با استفاده از کارایی جدایش فلز باارزش از خوراک:: دومروش 

gc RRES ..  

100
f

c

F

C
Rc  

100
100

100







f

t

F

T
Rg  

 معادالت جامع موازنه جرم برای فلز باارزش عبارتند از:نکته: 

TCF   

TtCcFf   

 با حل معادالت فوق نسبت به عیارها خواهیم داشت:

tc

tf

F

C




  

ct

cf

F

T




  

 با ادغام معادالت فوق خواهیم داشت:

100
100

100
.. 























f

t

F

T

f

c

F

C
ES  

100
100

100
.. 
































f

t

ct

cf

f

c

tc

tf
ES  

 در نتیجه:

100
)100()(

)100)()((
..

2







ftcf

tfctfc
ES    
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 :راندمان ( راندمانYieldعبا ) .رت است از نسبت وزن کنسانتره به وزن خوراک

توان بازیابی وزنی نامید. راندمان معموالً در صنایع زغالشویی و بنابراین، راندمان را می

 گیرد.سنگ آهن مورد استفاده قرار می

100
F

C
Y  

 

 

برداری از ود. در نمونهشدر یک مدار جدایش به طریقه فلوتاسیون یک کانه مختلط بازیابی می مثال:

به دست آمده است. اگر عیار  01/1و  01، 2/0مدار، عیار مس در خوراک، کنسانتره و باطله به ترتیب 

 گرم بر تن باشد، بازیابی طال در مدار را محاسبه کنید. 01و  8طال در خوراک و کنسانتره به ترتیب 
 

 :حل

 های مس:با استفاده از داده 

0557.0
15.019

15.02.1












tc

tf

F

C
 

 های طال:با استفاده از داده 

%44.10100
8

15
0557.0100 

Ff

Cc
Rgold

 

 

 

 های تحلیلیمنحنی -9-2

هایی را رسم نمود که اطالعات ارزشمندی را توان منحنیبا ادغام پارامترهای متالورژیکی فوق می

 گذارند.فرایند در اختیار میاز 

 :تغییرات عیار و بازیابی را نسبت  توانبا استفاده از این منحنی می منحنی عیار و بازیابی

 به یکدیگر بررسی نمود. چنانچه گفته شد، عیار و بازیابی با یکدیگر نسبت عکس دارند.

 

 :توان بازیابی چند عنصر را نسبت به بازیابی یک عنصر می منحنی بازیابی و بازیابی

شود نمی به خوبی انجام Feو  Cuجدایش  ،0-4شکل خاص رسم نمود. به عنوان مثال در 

و  Cuشود. در حالی که جدایش بازیابی می Feتقریباً یک واحد  Cuزیرا به ازای یک واحد 

Zn واحد  6شود زیرا به ازای تقریباً به خوبی انجام میCu  فقط یک واحدZn  بازیابی 

 شود.می
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 های کمپلکسمقایسه بازیابی چند فلز در کانه -0-4شکل 

 

  با توجه به اینکه در صنایع زغالشویی به جای عیار زغال از و راندمان:  خاکسترمنحنی

توان با رسم مقادیر راندمان نسبت به خاکستر شود، میدرصد خاکستر استفاده می

 پذیری فرایندها را با یکدیگر مقایسه نمود.میزان گزینش

 توان به صورت زیر نیز محاسبه نمود:مقدار راندمان زغالشویی را می

100





FrothTailing

FeedTailing

ashash

ashash
Y  

 هاها به صورت خطوط راستی هستند که تراکم نقاط از ابتدا تا انتهای آندر این نمودار، منحنی

 .(2-4شکل ) یابدمی افزایش
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 پذیری فلوتاسیون یک نمونه زغالنمودار گزینش -2-4شکل 

یری بیشترذپگزینش  

یری کمترذپگزینش  
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  ر مواد معدنی، مانند نمودار کاربرد این نمودار برای سایو راندمان:  عیارمنحنی

 :عبارت است ازخاکستر و راندمان برای زغال است. مقدار راندمان 

100
t f

Y
t c


 


 

 کند؟پذیرتر عمل میبه نظر شما در مثالهای زیر، کدام کفساز گزینش
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 ری فلوتاسیون یک نمونه کانه مسپذینمودار گزینش -3-4شکل 
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 پذیری فلوتاسیون یک نمونه کانه فسفرنمودار گزینش -4-4شکل 

 
 

پذیری فلوتاسیون یک نمونه زغال، آزمایشهایی مهندسی برای بررسی تأثیر نوع کفساز بر گزینش مثال:

پذیری دهد. با توجه به نتایج خاکسترسنجی، کدام کفساز از گزینشانجام میدر مقیاس آزمایشگاهی 

 % است.20و  g 211بیشتری برخوردار است. وزن و خاکستر خوراک فرایند به ترتیب 

 

 Bکفساز  Aکفساز  

 خاکستر )%( (gوزن ) خاکستر )%( (gوزن ) آزمایش

1 99 94/9 99 29/9 

2 2/21 49/9 9/19 4 

4 19 19/4 11 12/11 

 49/29 2/199 99/29 9/199 باطله
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 پذیری باید نمودار راندمان نسبت به خاکستر برای هر کفساز رسم شود:برای بررسی گزینش :حل
 

100





FrothTailing

FeedTailing

ashash

ashash
Y  

 

 Bکفساز  Aکفساز  

 راندمان )%( خاکستر )%( (gوزن ) راندمان )%( خاکستر )%( (gوزن ) آزمایش

1 99 94/9 21/49 99 29/9 11/29 

2 2/21 49/9 22/49 9/19 4 29/24 

4 19 19/4 91/49 11 12/11 42/41 

  49/29 2/199  99/29 9/199 باطله

 

 پذیری بیشتری برخوردار است.از گزینش Aبا توجه به نمودار، کفساز 
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  :توان تغییرات بازیابی می (1-4شکل ) نحنیبا استفاده از این ممنحنی بازیابی و راندمان

 نسبت به راندمان، مقادیر عیارها و کارایی جدایش را محاسبه نمود.

 منحنی جدایش است: OAPنقطه عملیاتی باشد،  Aبا توجه به شکل، اگر 

f

c

F

C

Ff

cC

A

A

AA

  OA= شیب  

شدگی(. اگر )نسبت غنی، عیار کنسانتره تجمعی نسبت به عیار خوراک است OAدر واقع شیب 

محور افقی به جای راندمان 
f

Y
 باشد، شیب خط عیار کنسانتره خواهد بود.  
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 تصویری شماتیک از منحنی تحلیلی بازیابی و راندمان -1-4شکل 

 

 باشد:دهنده عیار باطله مینیز نشان APشیب خط 

f

t

Tf

tT

CFf

cCFf

F

C

Ff

cC
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A

AA

A

AA

A

AA











)(
1

1

 AP= شیب  

عملیاتی روی منحنی که به مرکز وصل شود، خواص برداری دارد که مؤلفه افقی آن هر نقطه 

دهنده عیار کنسانتره و مؤلفه عمودی آن دهنده وزن کنسانتره، شیب خط نشاننشان

 دهنده بازیابی نقطه خواهد بود.نشان

با توجه به شکل: 


 OPAPOA . خطOP ت که در آن عمل نمایانگر مکان هندسی نقاطی اس

 است: واحدگیرد زیرا شیب خط برابر جدایش صورت نمی

fc

F

C

Ff

cC

P
P

PP

1  OP= شیب  

به عبارت دیگر، عیار کنسانتره و عیار خوراک یکی است. در عمل سعی بر این است که هر چه 

 بیشتر از این خط فاصله گرفته شود.

 (.Cباشد )به عنوان مثال مماس در نقطه یای مشیب مماس بر منحنی در هر نقطه، عیار لحظه

دهنده دهنده عیار کانی خالص است. این مقدار نشانشیب مماس بر منحنی در مبداء نشان

 باالترین عیار قابل دسترسی است.
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توان برای نمایش کارایی جدایش همزمان چند عنصر نیز استفاده راندمان می –از منحنی بازیابی 

 RZn% بیشتر باشد. 21باید از  Mgفلز مورد نظر است و فلز  Zn، 6-4شکل نمود. در 

باشد. به عبارت دیگر حداقل بازیابی برای مقدار فلز % منیزیم می2/1برای عیار  Znبازیابی 

 باشد.می RZn%، 2/1منیزیم بیش از 

در این حالت  Znقابل دستیابی است. عیار کنسانتره  OM% منیزیم از طریق شیب خط 2/1عیار 

 است. Gرابر ب

 

 
 ای از منحنی تحلیلی بازیابی و راندمان برای یک نمونه کانه روی و منیزیمنمونه -6-4شکل 

 

راندمان محاسبه نمود. به  –توان با استفاده از منحنی بازیابی مقدار عیار محصول میانی را نیز می

 در نظر بگیرید.را  7-4شکل نشان داده شده در ای( عنوان مثال، مدار ساده )یک مرحله

زیاد است. در نتیجه الزم است که یک مرحله دیگر روی باطله  Gشود که عیار باطله مشاهده می

 گیر(.پرعیارکنی اولیه، عملیات انجام شود )رمق

 0-2(، مؤلفه افقی خط Tعیار باطله نهایی ) 2-3(، شیب خط Mعیار محصول میانی ) 0-2شیب خط 

 بازیابی ماده باارزش در مرحله  0-2لفه عمودی خط گیر و مؤمقدار کنسانتره رمق

 دهد.گیر را نشان میرمق
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 کاربرد منحنی بازیابی و راندمان برای چیدمانهای مختلف مدار فلوتاسیون -7-4شکل 

 

( را نیز Technical Efficiencyتوان کارایی جدایش )راندمان می –با استفاده از منحنی بازیابی 

 رایی جدایش عبارت است از:کا ؛محاسبه نمود
 

 
 ای که به صورت کامل جدا شدهمقدار ماده

 =TE 
 باشددایش میجای که به طور کامل قابل مقدار ماده

 

 ( m( عیار کانی باارزش خالص )OQ، شیب مماس بر منحنی از مبداء )8-4 شکلبا توجه به 

درصدی کانی  011ابی دهنده بازینشان OQاست.  OQPباشد. منحنی جدایش کامل، می

 باشد.و عیار باطله صفر می mباارزش با عیار 

و خط جدایش کامل  xرسم شود، محور عمودی را در نقطه  OPخطی موازی خط  Aاگر از نقطه 

(OQ را در نقطه )N کند؛ در نتیجه:قطع می 

OQ

ON
TE   

لیات فرض کرد. یکی حد معینی از توان حاصل دو نوع عمهر نقطه روی منحنی عملیاتی را می

 جدایش کامل و دیگری عملیات بدون هیچ گونه جدایش:

OA =          ON          +           NA 

مؤلفه جدایش کامل                       مؤلفه بدون جدایش  

 قطع کند. Zشود تا محور عمودی را در نقطه رسم می OPخطی موازی خط  Qاز نقطه 
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 نحوه تحلیل یک منحنی نمونه بازیابی و راندمان  -8-4شکل 

 

 توان نوشت:می OZQو  OXNاز تشابه دو مثلث 
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1  xA= شیب  
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 OQ= شیب  

 و یا بطور کلی:
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 در نتیجه:
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))((
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 محاسبه بازیابی کلی مدارهای فلوتاسیون -9-4

توان به صورت مرحله به مرحله بازیابی هر بخش مدار را برای محاسبه بازیابی کلی یک مدار می

 آن محاسبه نمود.محاسبه و بازیابی کل را با استفاده از 

 توان استفاده نمود.از این روش برای موازنه جرم مدار نیز می

% و مرحله 71%، مرحله دوم 11به عنوان مثال، اگر در مدار فلوتاسیون زیر بازیابی مرحله اول 

 را محاسبه کنید.مدار مقدار خوراک ورودی به % باشد، 11سوم 

 

 

 

 

 

 

لی، مقدار خوراک ورودی به اولین سلول را برابر واحد برای حل چنین مسائ راهنمایی کلیدی:

 در نظر بگیرید.

 

 

 اگر بازیابی سلولهای مدار زیر برابر باشد، بازیابی کلی مدار را محاسبه کنید. مثال:
 

 :حل

2

3

2

32

322232

2

2

221

1

)1)(()1)((

)1)((1

)(

RR

R
R

RR

RR
x

RRxRRxxxRRxRRx

RRxRRxRRx

RxR

xRR
R

total

total


















 
 

 
 

 

1 1-R 

x 

R+x 
(R+x)(1-R) 

R(R+x) 

R(R+x)(1-R) 

R
2
(R+x) 
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 پنجمفصل 

 سینتیک فرایندهای فلوتاسیون
 

 

 مقدمه -5-7

سینتیک عبارت است از تغییرات یک پارامتر نسبت به زمان؛ بنابراین، سینتیک فلوتاسیون به معنای 

تغییر پارامتر پاسخ فلوتاسیون )یعنی بازیابی ذرات( نسبت به زمان خواهد بود. به عبارت 

 نامند.ات فلوتاسیون را سینتیک فلوتاسیون میشناور شدن ذرات در عملی "نرخ"دیگر، 

 

 آوری ذرات توسط حبابهاتحلیل فرایند جمع -5-2

شوند و ذرات باارزش پس از یک سلول فلوتاسیون را در نظر بگیرید که ذرات وارد آن می

شوند. فرض کنید در این سلول با برخورد با حبابها، وارد کف و سپس از ماشین خارج می

ذره وجود دارد. بنابراین، تعداد ذرات در واحد حجم  Np، تعداد hو ارتفاع  Aسطح مقطع 

(C:این سلول برابر است با ) 

pN
C

h A



 

کند با آنها برخورد می hدر هنگام باال رفتن به اندازه ارتفاع  aتعداد ذراتی که یک حباب با شعاع 

(Npc:برابر است با ) 
2

pcN π a h C    

 ( برابر است با:Nrشود )آوری میجمع )یعنی یک حباب( حباباین تعداد ذراتی که توسط 

r pc kN N E   
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Ek  کارایی اتصال ذرات به حبابها است. اگر حجم گاز ورودی به واحد حجم سلول در واحد زمان

Qg ( باشد، آنگاه تعداد حبابها در واحد حجمNb:برابر است با ) 

3(4 / 3)

g g

b

b

Q Q
N

V πa
   

 نرخ جمع شدن ذرات توسط حبابها برابر است با:

2

34

3

gr
pc k b k

QdN
N E N π a h C E

dt
π a

        

 ( برابر است با:Crشوند )آوری میغلظت ذراتی که توسط حبابها جمع

r
r

N
C

hA
  

 بنابراین:

r rdN dC
hA

dt dt
  

 با ادغام روابط فوق خواهیم داشت:

3

4

gr
k

QdC
hA hE C

dt a
   

3

4

gr k
QdC E

C k C
dt A a

 
     

 
 

ارزش( آوری شده، کسری از کل غلظت ذرات )باارزش و بیبا توجه به اینکه غلظت ذرات جمع

 توان نوشت:( است میCدر سلول )

rC βC  

 بنابراین:

rdC dC
β k C

dt dt
   

dC k
C kC

dt β

 
  
 

 

 

 معادله عمومی سینتیک فلوتاسیون -5-3

سلول برابر است  درذرات  کاهشگرم از ماده معدنی باشد، نرخ  mاگر در یک سلول فلوتاسیون 

 با:
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ndm
km

dt
   

مرتبه  nدهنده روند کاهشی مواد طی فرایند و دهنده ثابت نرخ، عالمت منفی نشاننشان kکه 

 یگزین نمود. ( نیز جاCتوان با غلظت مواد )سینتیک است. مقدار جرم مواد را می

 برای فرایندهای فلوتاسیون، دو شرایط سینتیکی پیشنهاد شده است:

 :شوند یعنی در این شرایط مواد با نرخ ثابت از سیستم خارج می سینتیک مرتبه صفرn 

 برابر صفر است:

0

( )

(0) 0

( ) (0)

C t t

C

dC
kC k

dt

dC kdt

C t C kt

   

 

 

   

C(t)  مقدار ماده آبرانی است که بعد از زمانt .در این شرایط، بازیابی  در سلول باقی مانده است

 ذرات برابر است با:

(0) ( ) (0) ( (0) )

(0) (0)

(0)

C C t C C kt
R

C C

k
R t

C

  
 



 

رسد ، بازیابی به حداکثر مقدار خود میC(0)/kرابطه فوق بیانگر آن است که پس از زمان 

 رسد. %(؛ بدین معنی که مقدار ذرات در سلول به صفر می011)بازیابی 

 

 :در این شرایط  سینتیک مرتبه یکn د است، در نتیجه:برابر با واح 

( )

(0) 0

( ) (0)

C t t

C

kt

dC
kC

dt

dC
kdt

C

C t C e 

 

 



   

 در این شرایط، بازیابی ذرات برابر است با:

(0) ( ) (0) (0)

(0) (0)

1

kt

kt

C C t C C e
R

C C

R e
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دهنده تغییرات نمایی بازیابی نسبت به زمان است؛ با توجه به اینکه توابع نمایی رابطه فوق نشان

اسیون بدین معنا رسند، معادله سینتیک مرتبه یک فلوتنهایت به صفر میمنفی در بی

رسد. خواهد بود که در شرایط عملیاتی )زمانهای کم(، هیچگاه غلظت ذرات به صفر نمی

( ∞Rنهایت )کند که آن را بازیابی بیبازیابی به یک مقدار حداکثری میل میدر این شرایط، 

 توان به صورت زیر اصالح نمود:نامند. در نتیجه، معادله بازیابی مرتبه یک را میمی

(1 )ktR R e 

   

 شود.های واقعی محاسبه مینهایت با استفاده از برازش دادهمقدار ثابت سینتیک و بازیابی بی

 
 

مهندسی برای بررسی تأثیر نوع کلکتور بر سینتیک فلوتاسیون، آزمایشهایی در مقیاس آزمایشگاهی  مثال:

 به ترتیب روابط زیر را به دست  Bو  Aتور دهد و با تحلیل نتایج به دست آمده برای کلکانجام می

 آورد:می

   )exp(170)exp(180 tkRtkR BBAA   
 

از نظر بازیابی بهتر از کلکتور  min 01قبل از زمان  Aشود که کلکتور با رسم منحنی مربوطه مشخص می

B باشد ولی بعد از زمان میmin 01  بازیابی عملیات کلکتورB شود. چنانچه مقدار بیشتر می 

min
-1 2/1=kA  باشد مقدارkB  و نسبت بین نرخ ثابت فلوتاسیون را برای حالتی که از کلکتورA  وB 

 شود محاسبه کنید. استفاده می
 

 :حل

   

   

 

1

1

10 min , 0.2 min

80 1 exp( 10) 70 1 exp( 10)

80 1 exp( 0.2 10) 70 1 exp( 10)

69.17 70 1 exp( 10)

exp( 10) 0.012

10 ln 0.012 4.44

0.44 min

0.2
0.45

0.44

A

A B

A B

B

B

B

B

B

A

B

t k

R R

k k

k

k

k

k

k

k

k





 



        

        

    

  

    

 

 

 

 

 

 مقایسه معادالت سینتیک مرتبه صفر و یک -5-4

ک نشان داده شده ، تغییرات بازیابی برای یک عملیات مشخص، برای مرتبه صفر و ی0-5شکل در 

 است:
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 های بازیابی برای سینتکی مرتبه صفر و یکمقایسه منحنی -0-5شکل 

 

 

مهندسی برای بررسی رفتار سینتیکی فلوتاسیون یک نمونه زغال، آزمایشی در مقیاس آزمایشگاهی  مثال:

های جدول را وی برای شوخی برخی داده دهد؛ ولی پس از انجام محاسبات، یکی از همکارانانجام می

های خالی )پررنگ شده(، حال همکار کند. با توجه به اطالعات موجود، با مشخص کردن خانهحذف می

 بامزه را بگیرید.

 

)%( = خاکستر خوراک (7) (g) خوراک= وزن  21.76   R∞ (%) = 79.0866 

)%( = خاکستر باطله  =57.5 K (1/sec) (g= وزن باطله ) 51.47 
0.04420

9 

)%( = خاکستر کانس  9.44     

         

run 
t tcum W Ash Coal Rt Rcum Rcal 

(sec) (sec) (g) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 10 10 58.5 8.77 (4)  34.23 34.23 28.26 

2 10 20 21.7 9.07 90.93 (6)  46.88 46.42 

3 10 30 17 8.64 91.36 9.96 56.84 (1)  

4 15 (2)  12.5 8.89 91.11 7.30 64.14 68.27 

5 30 75 16.2 9.64 90.36 9.39 73.53 76.21 

6 30 105 8.3 12.53 (5)  4.66 78.19 78.32 

7 30 135 4 13.36 86.64 2.22 80.41 78.88 

8 60 (3)  3.6 15.98 84.02 1.94 82.35 (1)  

    
 

خطا = مجموع مربعات  74.7001 

 

 :محاسبات عبارتند از :حل

(1) 57.5 (58.5 21.7 17 12.5 16.2 8.3 4 3.6) 199.3           

(2) 15 30 45    
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(3) 135 60 195    
(4) 100 8.77 91.23    

(5) 100 12.53 87.47    

21.7 90.93
(6) 100 100 12.65%

199.3 (100 21.76)

Cc

Ff


    

 
 

(7) (1 exp( )) 79.0866 (1 exp( 0.044209 30)) 58.09%R kt          

(8) (1 exp( )) 79.0866 (1 exp( 0.044209 195)) 79.07%R kt          
 

 

 های سینتیکی فلوتاسیونسایر مدل -5-5

دله سینتیکی ارائه شده است که هر یک برای شرایط خاصی مورد استفاده معا 01تا کنون بیش از 

 گیرد.قرار می

 نکته قابل توجه در اغلب این معادالت، پیروی از مدل مرتبه اول است.

 تند از:رمتداولترین معادالت سینتیکی )عالوه بر مدل کالسیک مرتبه اول( عبا

  مدلKlimpel: نامند:یع مستطیلی نیز میاین مدل را مدل درجه اول با توز 

 
1

1 1 ktR R e
kt





  
    

  
 

  در این مدل، ذرات آبران به دو گروه شناورشونده  ذرات شناورشونده تند و کند:مدل

 شوند:تقسیم می Z( با بازیابی ks( و شناورشونده کند )kfسریع )

(1 )(1 ) (1 )sf k tk tR Z e Z e       

 :این مدل، بازیابی کل ذرات در  در مدل چهار پارامتری ذرات شناورشونده تند و کند

 شود:نهایت نیز در نظر گرفته میزمان بی

( )(1 ) (1 )sf k tk tR R Z e Z e 
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 ششمفصل 

 فلوتاسیونموازنه جرم مدارهای 
 

 

 مقدمه -6-1

دهنده مدار است. به لیازمند بررسی کارایی هر واحد تشکیکنترل عملکرد هر مدار فلوتاسیون ن

منظور بررسی کارایی هر بخش به اطالعاتی مانند توزیع وزنی و عیاری مواد در جریانهای 

گیری تک تک این پارامترها در کلیه جریانها ندازهاست. با توجه به اینکه ا نیاز مختلف مدار

یا غیرممکن و یا به لحاظ اقتصادی و زمانی مقرون به صرفه نیست، بنابراین باید به روشی 

برداری، پارامترهای مورد نظر در برخی جریانها را با استفاده از حداقل تعداد نمونه

 محاسبه نمود.

دیر پارامترهای مجهول در جریانهای یک مدار با استفاده به مجموعه محاسباتی که جهت تعیین مقا

 گویند.شود، موازنه جرم میهای معلوم انجام میاز داده

 

 اصول موازنه جرم -6-2

موازنه جرم مدارهای ساده با استفاده از معادالت ساده )برابری مقدار مواد ورودی و خروجی( 

 گیرد.صورت می

سازی و تبدیل آن به چند مدار ساده با ارتباط منطقی با سادهموازنه جرم مدارهای پیچیده نیز 

 گیرد.صورت می

 توان به یک سری گره تبدیل کرد که در آنها جریانها به یکدیگر مدار هر کارخانه را می

 شوند.پیوندند و یا از هم جدا میمی
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( و Separator : Sاند را جداکننده )ای که از یک ورودی و دو خروجی تشکیل شدههای سادهگره

کننده کننده یا ترکیباند را مخلوطهایی که از دو ورودی و یک خروجی تشکیل شدهگره

(Junction : J) نامند.می 

 

 کامل موازنه جرمانجام برای  بردارینمونهجریانهای تعیین حداقل تعداد  -6-1

 Frew (1891)و  Smithروش  -6-1-1

  ساده:مدارهای 

معلوم باشد، ( Fبا تعداد مشخصی جریان ورودی )خوراک : ر یک مسیر چنانچه وزن مواد د

برداری شود تا بتوان موازنه مواد که الزم است از آنها نمونه (Nحداقل تعداد مسیرهایی )

 در کل مدار را تعیین کرد، برابر است با:

2( ) 1N F S    

برداری کرد تا باید نمونه مدار جریان 5، از F=  1و  S=  2، 1-6شکل عنوان مثال در مدار به 

 بتوان آن را به طور کامل موازنه کرد:

2(1 2) 1 5N      

 
 ای از یک مدار گره و جریان نمونه -1-6شکل 

 

 های ساده تقسیم کرد.ار را به گره، ابتدا باید مد2-6شکل در مدار فلوتاسیون 

 ؛ بنابراین:S=  3و  F=  1در نتیجه، 

2(1 3) 1 7N      

 5نمونه نیاز است. با توجه به اینکه در این مدار تنها  7در مدار فوق، برای موازنه جرم کامل، به 

جریان، باید تناژ دو جریان نیز  5جریان در دسترس است، بنابراین عالوه بر تعیین عیار 

 گیری شود.اندازه

 گره تقسیم کرد. n-1توان به ول باشد را میمحص nای را که دارای به طور کلی، جداکنندهتوجه: 
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 ساختار گره و جریان برای یک مدار فلوتاسیون ساده -2-6شکل 

 

 :مدارهای پیچیده با استفاده از تشکیل ماتریس ارتباط 

Frew (1893 )توان از روش های تشکیل دهنده هر مدار، میبرای نشان دادن ارتباط میان گره

را  iخروجی از گره  j، جریان 1+را با  iورودی به گره  jجریان  استفاده کرد. در این روش

 دهند.نشان می 0و جریانهایی که در گره حضور )ارتباطی( ندارند را با  –1با 

 mردیف و  nبا  (C) توان با یک ماتریسرا می جریان mگره و  nارتباط جریانهای یک مدار با 

 دهنده جریان خوراک، نشانباشد،  1+برابر ستون نشان داد. مجموع اعداد هر ستون اگر 

 است. در مدارجریان داخلی  0جریان محصول و  1-

 عبارت است از: 3-6شکل مدار  به عنوان مثال، ماتریس

 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

C

     
 

  
 
   
 

   

 

( هر ردیف محاسبه nn( و منفی )npتوان با شمارش اعداد مثبت )( را میJیا  Sتعداد هر نوع گره )

 کرد:

1pJ n   

1nS n   
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 ساختار گره و جریان برای یک مدار فلوتاسیون پیچیده -3-6شکل 

 

 ول زیر را تنظیم کرد:اتوان جدبنابراین، برای مدار فوق می

 

 np nn J S گره
1 1 4 0 3 

2 1 2 0 1 

3 1 2 0 1 

4 1 2 0 1 

   0 6 

 

 11 10 8 9 7 6 5 4 3 2 1 ستون

 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 +1 جمع

 F P I I I P P P P P P نوع

 

 برداری شوند برابر است با:بنابراین، حداقل تعداد جریانهایی که باید نمونه

2(1 6) 1 13N      
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 11گیری عیار جریان است، بنابراین باید عالوه بر اندازه 11با توجه به اینکه این مدار دارای 

 گیری نمود.جریان را نیز اندازه 2ن، تناژ جریا

 

 Khoshdast (2111)و  Mahmoodabadiروش  -6-1-2

نیست بلکه با  و یا الگوی گره و جریان جزء به جزء در این روش نیازی به تشکیل ماتریس ارتباط

 توان حداقل تعداد جریانهای ها و جریانها طبق رابطه زیر، میشمارش تعداد گره

 ری را تعیین نمود:بردانمونه

2( ) 1N m n    

 های مدار است.تعداد کل انواع گره nتعداد کل انواع جریانهای مدار و  mکه 

 جریان نیز به عنوان یک گره منفرد در نظر گرفته  3در این روش، هر گره با بیش از  نکته:

  ست.های ساده نیتعیین تعداد گرهشود؛ لذا، در این روش نیازی به می

کل  ―)سه هیدروسیکلون و یک بانک فلوتاسیون  گره 4جریان و  11به عنوان مثال، مدار قبل از 

 شود(جریان است در نظر گرفته می 5بانک فلوتاسیون به عنوان یک گره که متشکل از 

 برداری برابر است با:تشکیل شده است؛ بنابراین، حداقل تعداد جریانهای نمونه

2 (11 4) 1 13N       

 

 Shojaei (2116)و  Khoshdastروش  -6-1-1

 ، ها و جریانهاگرهدر این روش، بدون نیاز به تشکیل ماتریس ارتباط و همچنین، تعیین تعداد 

برداری را ( حداقل تعداد جریانهای نمونهZهای حقیقی )توان با استفاده از تعداد گرهمی

 قل باشند:تند که دارای جریان مستتعیین کرد. منظور از گره حقیقی تجهیزاتی هس

2 1N Z   

بجز خوراک اولیه ورودی به مدار، محل اضافه شدن هر خوراک جدید ورودی به مدار نیز  نکته:

 .شودیک گره حقیقی در نظر گرفته می

 3سلول فلوتاسیون مستقل )دارای محصوالت مستقل( و  3به عنوان مثال، مدار قبل از 

گره حقیقی است. در نتیجه،  6کلون تشکیل شده است؛ بنابراین، این مدار دارای هیدروسی

 برداری برابر است با:حداقل تعداد جریانهای نمونه

(2 6) 1 13N      
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 موازنه جرم با استفاده از روش ماتریس -6-1

 شود:استفاده می هااز ضرب ماتریس ی،ماتریسبه روش حل برای موازنه جرم مدارهای پیچیده 

ij ij jM C B   

 است.  jی جامد در جریان ماتریس دبی جرم Bjماتریس 

( تعریف کرد که هر عنصر آن Aتوان یک ماتریس مؤلفه )میبرای حل معادله ماتریس فوق، 

 برابر است با:

ij ij j j ij jA C B a M a   

 است. jبندی، رقت و ...( در مسیر دانه دهنده مقدار آن مؤلفه )عیار، توزیعنشان ajکه در آن 

 آید:، ماتریس زیر به دست میAijو  Mijبا ترکیب ماتریس 
 

11 12 1

21 22 2

1 2

11 12 1

1 2

. . . . .

. . . . .

. . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . .

s

s

n n ns

s

n n ns

M M M

M M M

M M M

A A A

A A A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 ها در مدار است.تعداد گره nو  )جریانها( تعداد مسیرها sکه 

دهنده نشان Bj، در این صورت Bs=  1مسیر مرجع )ترجیحاً بار اولیه( باشد و  sاگر مسیر  نکته:

 و  Bs ،1×C1s  =M1s=  1رود؛ بنابراین، می jبخشی از مسیر مرجع است که به مسیر 

C1sas  =A1s. 

 به عنوان یک گره ساده فرض نیز کل کارخانه تی که باید حل شوند، سری معادالدر  نکته:

 .شودمی

 بنابراین، سری معادالتی که باید به روش ماتریسی حل شوند عبارتند از:
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با توجه به شکل،  گیری شده است.در مدار فلوتاسیون زیر، عیار فلز در برخی از جریانها اندازه

آوری شده برای موازنه جرم مدار کافی است. در صورت های جمعنشان دهید آیا نمونه

 مثبت بودن پاسخ، دبی جریانها را محاسبه کنید.

 
 

 

 عیار )%( جریان

2 51/0 

3 21/0 

4 1/16 

5 2/4 

6 25 

9 1/2 

8 5/1 

 

 کنیم:ابتدا ماتریس ارتباط را رسم می
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1 0 0 0 0 0 1 0 1

1 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 1 0

0 0 0 0 1 0 1 1 0

ijC

   
 
  
 
    
 

   
    

 

 

 توان جدول زیر را تنظیم کرد:با توجه به ماتریس، می
 

 np nn J S گره
1 2 1 1 0 

2 1 2 0 1 

3 1 2 0 1 

4 1 2 0 1 

5 2 1 1 0 

   2 3 

 

 8 9 7 6 5 4 3 2 1 ستون

 +1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 جمع

 I I P I I P I I F نوع

 

 بنابراین، حداقل تعداد نمونه برابر است با:

2(1 3) 1 7N      

 های تهیه شده کافی است.نمونه برای این مدار تهیه شده است، بنابراین نمونه 7با توجه به اینکه 

 :B9=  1یجه، خوراک مدار است؛ در نت 8با توجه به شکل، جریان 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 0 1 0 1

1 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 1 0

0 0 0 0 1 0 1 1 0

ij ij jM C B

B B B B B B B B B
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1 7

1 2 4

2 3 5

4 6 8

5 7 8

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

ij

B B

B B B

M B B B

B B B

B B B

 
 

 
 
   
 

  
  

 

های اند، بنابراین موازنه مقدار فلز برای گرهبرداری نشدهنمونه 7و  1با توجه به اینکه جریانهای 

به صورت زیر خواهد  4و  3های امکانپذیر نیست؛ لذا، ماتریس موازنه برای گره 5و  2، 1

 بود:
 

2 3 5

4 6 8

0 0.51 0.21 0 4.2 0 0 0 0

0 0 0 16.1 0 25 0 2.1 0
ij ij j

B B B
A M a

B B B

  
   

  
 

جریان( است، بنابراین برای حل ماتریسها به یک  9مجهول )تناژ  9با توجه به اینکه مسئله دارای 

معادله دیگر نیز نیاز است؛ این معادله همان موازنه جرم کارخانه با در نظر گرفتن کل 

 کارخانه به عنوان یک گره است:

3 6 90.21 25 1.5 0B B B    

، B9=  1و  شودوارد می 8خارج و جریان  6و  3کارخانه، جریانهای  با توجه به اینکه در کل 

 توان به صورت زیر بازآرایی نمود:معادله فوق را می

3 60.21 25 1.5B B     

 ماتریس نهایی برای حل مسئله به صورت زیر است:

1

2

3

4

5

6

7

8

1 0 0 0 0 0 1 0 1

1 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 1 0

0 0 0 0 1 0 1 1 0

0 0.51 0.21 0 4.2 0 0 0 0

0 0 0 16.1 0 25 0 2.1 0

0 0 0.21 0 0 25 0 0 1.5

B

B

B

B

B

B

B

B

      
    

  
   
     
   

       
     
   

     
    
   

         












 

 با حل ماتریس خواهیم داشت:

1 2 3 4

5 6 7 8

1.12 1.01 0.93 0.11

0.08 0.07 0.12 0.4

B B B B

B B B B
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 داشته باشید که مقادیر فوق، نسبتی از بار ورودی به مدار هستند. هتوج

 

 

با رسم ماتریس ارتباط مشخص کنید که چه تعداد از جریانهای مدار زیر باید برای محاسبه دبی  مثال:

 برداری شود؟جریانها نمونه

 

 
 

 د:باشجریان مدار به صورت زیر می-الگوی گره :حل
 

 
 

 ماتریس ارتباط برابر است با:
 nn Si 

































111000000

010110000

001101000

000010110

000001011

 

2 1 

1 0 

1 0 

2 1 

2 1 

sum +1    0      -1     0       0      0      0      0      -1   

 برداری:حداقل تعداد جریانهای الزم برای نمونه

71)31(21)(2  SFN  
 

1 2 

3 4 

5 

1 2 3 

4 5 

6 

7 8 

9 
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 آزمایشگاهی مطالعاتموازنه جرم در  -6-1

محاسباتی که پژوهشگران معموالً در مطالعات آزمایشگاهی با آن روبرو هستند تبدیل یکی از 

مقیاس مقادیر مصرف معرفهای فلوتاسیون از مقیاس صنعتی که معموالً به صورت گرم بر 

ی وزن ماده معدنی )به شود، به مقیاس آزمایشگاهی براتن ماده معدنی خشک بیان می

 گرم( است. 

 شود.در مقیاس آزمایشگاهی برای سهولت، از محلولهای رقیق معرفها استفاده می

روش کلی برای این تبدیل مقیاس، استفاده از معادله تعادل زیر و سپس نسبت دادن مقادیر به 

 دست آمده به وزن ماده معدنی مورد آزمایش است:

1 1 2 2C V C V    

 ( از تغییر مقیاس است.2( و بعد )1قبل ) Vغلظت معرف در محلولی به حجم  Cکه 

 
 

درصد کلکتور آمیل گزنتات سدیم استفاده شده است. اگر  2در یک آزمایش فلوتاسیون، از محلول  مثال:

میلی لیتر محلول کلکتور نیاز باشد، مقدار  10گرم نمونه به  2000در شرایط بهینه برای فلوتاسیون 

کند، چند تن کانه را پرعیار می 50000مصرف این کلکتور در صنعت برای مدار فلوتاسیونی که روزانه 

 کیلوگرم خواهد بود؟

 

شود، بنابراین مقدار درصد کلکتور استفاده می 2چنانچه فرض کنیم که در صنعت نیز از محلول  :حل

 ود:شمصرف محلول برای تناژ روزانه با یک تناسب ساده محاسبه می

6

6 3

2000 g 10 ml

50000 10 g ml

250 10 ml 250 10 l

x

x



    

 

 کیلوگرم کلکتور است، بنابراین مقدار کلکتور برابر است با: 2کیلوگرم محلول حاوی  100هر 

3

collector

2
250 10 5000 kg/day

100
m      

 

 

 :FloLabافزار معرفی نرم -6-6

افزار ایرانی توان از نرمبرای محاسبات مربوط به موازنه جرم در مطالعات آزمایشگاهی می

FloLab .استفاده کرد 
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 khoshdast.zarand.ac.irبه آدرس افزار به صفحه شخصی اینجانب برای دریافت این نرم

 مراجعه نمایید.

 افزار حل کنید.با استفاده از نرمافزار، مثال فوق را برای آشنایی با کارکرد نرم
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 هفتمفصل 

 محیطیزیست  مالحظات اقتصادی و
 

 

 مالحظات اقتصادی -7-5

مالحظات و محاسبات اقتصادی در طراحی و اجرای هر عملیات فلوتاسیون به عوامل مختلفی 

 بستگی دارد و برای کلیه فرایندها از شرایط یکسانی برخوردار نیست

 باید به دو جنبه توجه داشت:  به طور کلی، در بررسیهای اقتصادی یک عملیات فلوتاسیون

 )جاری(: های حین کارگذاری اولیه و هزینهسرمایه

 

 گذاری اولیهسرمایه -7-5-5

 های شامل موارد زیر هستند:این هزینه

 های سازی، سلولهای الزم برای انجام عملیات فلوتاسیون )مخازن آمادهماشین

گیری مواد شیمیایی، یع و اندازههای انتقال پالپ و کف، سیستم توزفلوتاسیون، پمپ

 سیستم تأمین هوای فشرده و ...(.

های فلوتاسیون گذاری را قیمت ماشیندر یک مدار فلوتاسیون، بیشترین هزینه در سرمایه توجه:

 دهند.می تشکیل

 

 کشی و تأسیسات برقی، هوای کشی برای آب و پالپ، سیمسازی، لولهها )پینصب ماشین

های برابر قیمت ماشین 6تا  3های نصب یک مدار کامل، حدود هزینهفشرده و ...(. 

 فلوتاسیون است.
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 های جاریهزینه -7-5-2

 های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد:توان به دو گروه هزینههای جاری را میهزینه

 شامل دستمزد، تجهیزات و مواد مصرفی، انرژی و نگهداری  های مستقیم:هزینه 

 شوند. می

o  تعیین تعداد کارگر مورد نیاز برای کارخانه به عواملی همچون پیچیدگی مدار

فلوتاسیون، تعداد خطوط در مسیرها، یکنواختی بار اولیه، میزان اتوماسیون مدار، 

های کاری کارخانه بستگی دارد. قوانین حاکم بر کارخانه، ظرفیت و تعداد شیفت

یابد. ناظر و سرپرست نیز افزایش میبا افزایش تعداد کارگران، نیاز به پرسنل 

 کارگر به یک سرپرست نیاز است. 8معموالً به ازای هر 

o ها را تشکیل مواد شیمیایی مورد مصرف در فلوتاسیون، بخش عمده هزینه 

 دهند. می

o  بخش عمده انرژی مصرف شده در فلوتاسیون، به موتورهای الکتریکی 

 های انتقال اختصاص دارد.سازها و پمپهای فلوتاسیون، آمادهسلول

o اند و در نتیجه، نیاز های فلوتاسیون معموالً از جنسهای مقاومی ساخته شدهسلول

به نگهداری چندانی ندارند. تنها نگهداری که معموالً ضروری است، روغنکاری 

های با سایندگی زیاد، طول عمر در مورد کانه محورهای مختلف ماشین است.

سال و هزینه  2های ماده معدنی هستند، حدود ا دانهکه در تماس بقطعاتی 

هزینه نگهداری یک درصد قیمت آنها است.  33تا  22تعویض آنها نیز در حدود 

های جاری را تشکیل درصد کل هزینه 33تا  23مدار فلوتاسیون معموالً حدود 

 دهد.می

 وتاسیون لبخش ف شود که مستقیماً بههایی اتالق میبه هزینه های غیرمستقیم:هزینه

شوند و در محاسبات باید بخشی از آن را مربوط نیستند، بلکه به کل عملیات وابسته می

 ها عبارتند از:برای بخش فلوتاسیون در نظر گرفت. این هزینه

o هایی هستند که عمالً در طول کار کارخانه ثابت هستند هزینههای ثابت: هزینه

ها شامل استهالک، این هزینهکنند. و با تغییر میزان تولید، تغییر زیادی نمی

 شوند.مالیات، بیمه و اجاره می
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o و شامل دستمزد آنها در  به دستمزد کارکنان وابسته استهای سربار: هزینه

بیمه تأمین اجتماعی، ایمنی و امکانات  همچنینالت و مرخصی و زمان تعطی

 شود.های متفرقه میرفاهی و هزینه

o های اداری مانند حقوق کارکنان بخش اداری و شامل هزینه های عمومی:هزینه

های های توزیع و فروش و هزینهلوازم اداری مورد نیاز آنها، ارتباطات، هزینه

 شود.گذاری میسرمایه

دهد که ستقیم و غیرمستقیم از کل درآمد، تشکیل درآمد ناخالص را میهای متفاضل هزینه نکته:

شود. این مالیات را نیز باید بین بخشهای مختلف از جمله فلوتاسیون مشمول مالیات می

 تقسیم کرد.

 

 مالحظات زیست محیطی -7-2

مراحل های متعددی است که در های مسیرهای فلوتاسیون در صنایع معدنی، یکی از باطلهباطله

باطله متشکل از مواد زیر  شود. اینیک ناحیه معدنی حاصل میبرداری از مختلف بهره

 است:

 های جامد نسبتاً دانه ریزدانه 

 فاز مایع )غالباً آب( شامل مواد شیمیایی مختلف مورد استفاده در فلوتاسیون 

 ؛اندصل شدهترکیباتی که از انحالل یا تجزیه بعضی از کانیهای موجود در سنگ معدن حا 

 بنابراین، رها کردن چنین پالپی در محیط زیست مجاز نیست.

 شود.فاز جامد معموالً پس از تغلیظ در تیکنرها، به سمت سدهای باطله فرستاده می

 برداری به کارخانه برگردانده بخشی از فاز آبی، پس از حذف ذرات جامد مجدداً جهت بهره

این آب به هر طریقی، به  یابد.مد به سد باطله راه میشود. بخشی نیز به همراه فاز جامی

 یابد. های آب زیرزمینی راه میسفره

خطر اصلی این آبها، حضور مواد شیمیایی مصرفی در فلوتاسیون و یونهای غیرآلی حاصل از 

 انحالل کانیها در آن است.

د، ولی به طور کلی هر چند مقررات موجود در کشورهای مختلف تا حدودی با یکدیگر تفاوت دار

شود باید دارای مشخصات زیر آبی که به داخل یک رودخانه، مرداب یا دریاچه ریخته می

 باشد:

  درجه حرارت آن کمتر ازo
C33 باشد 
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 pH  باشد 2/8تا  2/2آن بین 

 ایجاد تغییر رنگ قابل رؤیتی در محیط نکند 

  ها نشود.ی ماهیمتری محل اتصال باعث نابود 23پس از ورود به محیط جدید، در 

 

 آب برگشتی به کارخانه نباید موجب اختالل در کارایی فرایند فلوتاسیون شود. نکته:
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 هشتمفصل 

 فلوتاسیون زیستی ای بر مقدمه
 

 

 مقدمه -8-9

 شود:مواد معدنی به دو بخش بیولیچینگ و پرعیارسازی بیولوژیکی تقسیم میزیستی فرآوری 

 گردند؛ ولی در بیولیچینگ، کانیهای باارزش به واسطه بیواکسیداسیون کانه استخراج می 

 وفلوتاسیون و بیوفلوکوالسیون است که پرعیارسازی توسط باکتریها شامل فرایندهای بی

 شود. منجر به جدایش و حذف انتخابی کانه نامطلوب می

 توان به دو گروه تقسیم کرد:فرایندهای بیوفلوتاسیون را می

  بیوفلوتاسیون مستقیم: در این فرایندها، میکروارگانیسم مستقیماً بر روی سطح کانی

 کند.عمل می شود و به صورت یک معرف فلوتاسیونجذب می

  بیوفلوتاسیون غیرمستقیم: در این فرایندها، میکروارگانیسم به دو صورت ممکن است

شود و طی عمل کند؛ در عملکرد مستقیم، میکروارگانیسم بر روی سطح کانی جذب می

دهد. فرایند متابولیسم و مصرف برخی عوامل سطحی کانی، خواص سطحی را تغییر می

نزیم تولید شده طی متابولیسم میکروارگانیسم در محیط، بر در عملکرد غیرمستقیم، آ

دهد و خواص سطحی را دستخوش روی سطح کانی با برخی عوامل سطحی واکنش می

 کند.تغییر می

 اند.مطالعات بیوفلوتاسیون تاکنون در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته نکته:

 

 هاآشنایی با باکتری -8-2

ها را ای از قارچها و باکتریاستفاده در بیوفلوتاسیون شامل انواع گسترده عوامل زیستی قابل

 متمرکز بوده است. هاباکتریبه طور عمده بر مطالعات که  شوندشامل می
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بر خالف دارای سیستم تغذیه و تکثیر مستقل بوده و  که ترین گونه زنده استباکتری ابتدایی

 د.کنصورت مستقل زندگی میه آن بو در خارج از  دندارنیاز به سلول میزبان ها، ویروس

 

 هاساختمان باکتری -8-2-9

نشان داده شده  1-8شکل  ای هستند؛ ساختار کلی یک باکتری درها دارای ساختمان پیچیدهباکتری

 ها عبارتند از:دهنده باکتریاست. اجزاء تشکیل

 ( تار و تاژکFlagellum ،Pilus  وFimbriae  ) 

 کپسول و اس( لیمCapsule) 

 ( جدار خارجی سلولCell wall) 

 جدار داخلی (Cell membrane) 

 ( سیتوپالسمCytoplasm) 

 (  کروموزومNucleoid) 

 ( پالسمید یا ریبوزومRibosome) 

 

 

 دهنده یک باکتری نمونهاجزای تشکیل -1-8شکل 
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ها فاقد عضی از باکتریها دارای ساختمان یکسانی نیستند. بالبته باید توجه داشت که همه باکتری

 ای دیگر کپسول و اسلیم ندارند.تار و تاژک هستند در حالی که عده

 

 هابندی باکتریتقسیم -8-2-2

بندی کرد. برخی از توان آنها را تقسیمهای مختلف میها بسیار متنوع بوده و از جنبهباکتری

عضی نیز بر اساس شناسی بوده و ب ها بر اساس ساختار و مسائل زیستبندیدسته

 کاربردهای صنعتی و متالورژیکی باکتری است.

 

 ها بر اساس ساختار جداره آنهابندی باکتریتقسیم -8-2-2-9

 های گرم مثبت و گرم منفی با یکدیگر مقایسه شده است.، ساختار باکتری2-8شکل در 

 های گرم مثبتباکتری (Gram-Positive): قشر ضخیم  جدار خارجی این باکتریها از یک

که توسط اسید تیکوئیک و اسید ( Peptidoglycan)الیه پپتیدوگلیکان  04الی  22حاوی 

 04الی  24اند، تشکیل شده است. ضخامت این الیه به تیکورونیک به هم اتصال یافته

 صیت آنیونی جدار و جذب کاتیون باعث خا اسیدهای آمینهرسد. وجود نانومتر می

 شود. می

 رم منفیهای گباکتری (Gram-Negative):  جدار خارجی این باکتریها کامالً متفاوت از

باکتریهای گرم مثبت است. در این باکتریها، قشر پپتیدوگلیکان بسیار نازک بوده و معموالً 

شود. بعالوه، در این قشر اسید تیکورونیک وجود نداشته و به الیه تشکیل می 0الی  1از 

 0الی  2دهد. ضخامت این قشر از ها را به هم اتصال میالیه، لیپوپروتئینجای آنها یک 

نانومتر  0الی  0کند. در سطح این قشر یک الیه خارجی به ضخامت نمی نانومتر تجاوز

 کنند. وجود دارد. این الیه آبران است ولی مولکولهای آب و مواد غذایی از آن عبور می

 د.گیرنهایی که در این دو گروه جای نمیباکتری 

 

 ها بر اساس مقاومت حرارتیبندی باکتریتقسیم -8-2-2-2

 های باکتری( مزوفیلMesophyll): 02تا  22ها در درجه حرارت فعالیت این باکتری 

های شوند. مهمترین باکتریدرجه سانتیگراد است و در دمای باالتر از آن نابود می

 مزوفیل مورد استفاده در صنعت عبارتند از: 
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 های گرم مثبت و گرم منفیمقایسه ساختمان باکتری -2-8شکل 

 

o تیوباسیلوس فرواکسیدان،(TF) Thiobacillus Ferrooxidan  سولفور آهن را به :

گوگرد عنصری و آهن دو ظرفیتی تبدیل کرده و سپس گوگرد را به اسید 

کند که واکنش اول سولفوریک و آهن دو ظرفیتی را به آهن سه ظرفیتی اکسید می

 ریع ولی واکنش دوم آهسته است.  س

o تیوباسیلوس تیواکسیدان،(TT) Thiobacillus Thiooxidan  قابلیت تبدیل سولفور :

آهن به گوگرد عنصری و آهن دو ظرفیتی را ندارد ولی گوگرد و آهن دو ظرفیتی 

 کند.  را به سرعت به اسید و آهن سه ظرفیتی تبدیل می TFتولیدی توسط باکتری 

o ریلوم فرواکسیدانلیپتواسپی، (LF) Leptospirillum Ferrooxidan فقط قادر به :

اکسایش آهن دو ظرفیتی بوده و این عمل را با سرعت باالتری نسبت به بقیه باکتریها 

 دهد.  انجام می

و یا  TTبه تنهایی و یا همراه با  TFتوان از باکتری بنابراین برای اکسایش سولفورهای معدنی می

LF ها در محیط اسیدی فعال بوده و دامنه مناسب کرد.  همه این باکتری استفادهpH  برای آنها

 کنند.است. این باکتریها معموالً گوگرد را تا حد تولید اسید سولفوریک اکسید می 2/0تا  2/1بین 

 های مزوفیل قابلیت ها همانند باکتریاین دسته از باکتری های ترموفیل معتدل:باکتری

دن پیریت، سولفورهای فلزی ساده و یا مختلط مانند کالکوپیریت را دارند. اکسیده کر

 تفاوت آنها با باکتریهای مزوفیل در موارد زیر است: 
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o  این باکتریها قابلیت تحمل حرارتی باالتری دارند. درجه حرارت مناسب آنها 

، درجه سانتیگراد است و چون حرارت عامل تسریع واکنشهای شیمیایی است 04-02

 سرعت این باکتریها در اکسایش سولفورها بیشتر از انواع مزوفیل است. 

o  اغلب آنها از نظر غذایی خودکفا نبوده و نیاز به اضافه کردن مواد غذایی به محیط

 فعالیت خود دارند.

ها هستند. گیرد، سولفوباسیلوسمهمترین باکتری این گروه که در صنعت مورد استفاده قرار می

ای هستند، با های میلهها از نوع باکتری گرم مثبت بوده و از نظر شکل مانند مزوفیلاین باکتری

 رسد.میکرون نیز می 0توجهی بلندتر بوده و طول بعضی از آنها به طور قابله این تفاوت که ب

 های آب ها از جنس سولفولوبوس هستند و در چشمهاین باکتری های ترموفیل:باکتری

شوند. کروی بوده و قابلیت اکسید کردن آهن، سولفورهای می گرم و اسیدی یافت

معدنی و کانیهای مرکب مانند کالکوپیریت و برخی کانیهای اکسیدی را دارند. در شرایط 

کنند و در شرایط غیرهوازی هوازی گوگرد را اکسید کرده و اسید سولفوریک تولید می

ند. این باکتریها در برابر درجه گوگرد را احیا و تولید گاز اسید سولفیدریک می کن

درجه  52حرارت بیشترین مقاومت را دارند و فعالیت آنها در درجه حرارت باال حتی تا 

های کامالً اسیدی بادوام بوده و حتی بعضی از گیرد. در محیطسانتیگراد نیز صورت می

حرارت نیز فعالیت دارند. سرعت عمل این باکتریها به دلیل درجه  pH=2/4آنها در 

 فعالیت باال، بیشتر از گروه قبل است.

 

 خودکفایی غذاییها بر اساس بندی باکتریتقسیم -8-2-2-3

 خودکفا )اتوتروف(های باکتری (Autotroph): ها کربن ساختاری خود را از این باکتری

کنند. گازکربنیک موجود در هوا و ازت را از آمونیاک و یا نیتراتهای در دسترس تهیه می

اید توجه داشت که اگر این مواد در محیط نباشند، باید آنها را به محیط اضافه کرد. این ب

ها هستند. برای ها و تیوباسیلوس تیواکسیدانباکتریها شامل تیوباسیلوس فرواکسیدان

درصد  1-0خودکفا بودن سولفولوبوس، باید مقدار گازکربنیک هوای در دسترس، 

 باشد. 

 هتروتروف( ) های غیرخودکفاباکتری(Heterotroph:) ها خودکفا نبوده و این باکتری

باید به محیط فعالیت آنها مواد غذایی مانند نشاسته، گلوکز، فرم آلدئید و مواد آلی 
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دار اضافه کرد. هزینه باالی مواد غذایی مورد مصرف این باکتریها باعث نیتروژن

 گردیده تا کاربرد آنها در صنعت محدود شود.

 

 هامکانیزم عملکرد باکتری -8-2-3

 .استنیروهای الکترواستاتیکی، تفرق، آبرانی و آبدوستی ها و کانیها برآیند کنش باکتریبرهم

 تقسیم کرد: زیرتوان به دو فرایند ها را میها در سطح کانیعملکرد باکتری

  ،جذب باکتری و تشکیل بیوفیلم و سپس 

  واکنش سطحی 

 

 وفیلممراحل تشکیل بی -8-2-3-9

 گیردمایع در چهار مرحله زیر صورت می -طور کلی تشکیل بیوفیلم در سطح مشترک جامده ب

 : (0-8شکل )

 :توانند به سه روش خود را به سطح برسانند که ها میباکتری انتقال سلولها به سطح

 عبارتند از: 

o ز خود های میکروبی ادر شرایط ساکن اهمیت دارد. سلول که تنها ،انتقال دیفیوژن

 میکرومتر بر ساعت نشان  12غیرقابل صرفنظر در حدود  Brownianحرکت 

توان به عنوان دهند که در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده است. این حرکتها را میمی

. تحت شرایط سکون، رسوب در نظر گرفتبرخوردهای تصادفی باکتری با سطح 

 باکتری ممکن است در انتقال باکتری شرکت کند. 

o ها به واسطه جریان مایع است. سرعت که در این حالت انتقال سلول ،تقال همرفتان

این نوع انتقال چند برابر حالت دیفیوژن است و در جریانهای با اغتشاش باال تأثیر قابل 

 ای دارند.  مالحظه

o دهد که باکتری از طریق شیمیایی به گرادیان غلظت هنگامی رخ می ،انتقال فعال

حیه فصل مشترک پاسخ دهد. چنین انتقالی در شرایط اغتشاش سیال و موجود در نا

 های غیرمتحرک نقش چندانی ندارد. سلول

 :پذیر و یک فرایند فیزیکی شیمیایی بوده و به دو مرحله برگشت الحاق اولیه 

دهد که الحاق پذیر در صورتی رخ میشود. مرحله برگشتناپذیر تقسیم میبرگشت

ها هنوز حرکت دو بعدی خود را نشان داده و ورتی باشد که سلولسلول به سطح به ص
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توانند به واسطه نیروی برشی مؤثر جریان آب اطراف سلول متحرک، از سطح جدا می

تواند به واسطه تنش ناپذیر چندان قوی نبوده و باکتری نمیبرگشت شوند. حرکت

 برشی مذکور از سطح جدا شود.  

 :که سلول روی سطح جامد قرار گرفت، سطح مخصوص سلول بعد از این اتصال پایدار

 ایجاد  ،ها( به واسطه یک اتصال قوی بین سلول و سطح جامد)مثل پلیمرها یا فیبریل

گردد. باید توجه داشت که پلی ساکاریدها برای توسعه فیلمهای سطحی ضروری می

 هستند. 

 :ت پایدار شروع به رشد های متصل شده به صورهنگامی که سلول رشد و تشکیل کلونی

ها و سپس بیوفیلم توسعه های جدید به یکدیگر ملحق شدند، میکروکلونیکردند و سلول

 یابد.  می

های میکروبی به سطح کانیها منجر به تشکیل بیوفیلم و انتقال خصوصیات سطحی سلول اتصال

الیستی سطح گردد. الحاق همچنین منجر به اکسیداسیون بیوکاتباکتری به سطح کانی می

 کننده سطح یا جذب محصوالت متابولیکی کانی، ایجاد مواد شیمیایی باکتریایی فعال

 گردند. گردد. همه این فرایندها منجر به تغییر خصوصیات سطح کانی میمی

 

 
 ها در سطح ذراتمراحل عملکرد باکتری -0-8شکل 

 

 هاواکنشهای سطحی در حضور باکتری -8-2-3-2

 شود:ها به دو دسته زیر تقسیم میی ناشی از فعالیت باکتریهای سطحواکنش
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 :در روش مستقیم، باکتری توسط پلیمرهای خارج سلولی خود  واکنش مستقیم باکتریایی

و به واسطه نیروهای الکترواستاتیک، به سطح کانی مورد نظر چسبیده و پس از ایجاد 

گیرد. به سطح کانی صورت می تماس فیزیکی بین کانه و باکتری، حمله آنزیمی باکتری

گردد، به این ترتیب که از طریق مراحل متعدد حد واسط که توسط آنزیمها ایجاد می

شود. الزم به ذکر است ماده معدنی اکسید شده و ترکیب سولفید به سولفات تبدیل می

 گیرد. نمی که در این روش تبادل یونی صورت

 :هیچ تماسی بین باکتری و  ،غیرمستقیمدر اکسایش  واکنش غیرمستقیم باکتریایی

 ها به عنوان عامل اکسیدکننده عمل کانسنگ وجود ندارد، بلکه محصوالت باکتری

کنند. باکتری در این روش با اکسیداسیون آهن دو ظرفیتی به آهن سه ظرفیتی، به می

 وسیله یک مکانیزم ژئوشیمیایی و بدون دخالت مستقیم، سبب اکسیداسیون کانه 

کند و تنها با تولید یک ردد. در واقع باکتری به ساختمان اتمی کانه حمله آنزیمی نمیگمی

شود. بنابراین وجود آهن اکسیدکننده قوی )آهن سه ظرفیتی( باعث انحالل کانه می

برای انجام این واکنش ضروری است. به عبارت دیگر واکنشهای شیمیایی این فرایند، به 

های آزاد در محلول، باعث اکسیداسیون آهن دو ظرفیتی رییون آهن بستگی دارد. باکت

گیرد. به سه ظرفیتی شده و بدین ترتیب اکسیداسیون غیرمستقیم باکتریایی صورت می

بدین صورت که پس از تماس کانه با آهن سه ظرفیتی که یک اکسیدکننده قوی است، 

شود. در حالت کانه تجزیه شده و آهن سه ظرفیتی به آهن دو ظرفیتی تبدیل می

تواند به آهن سه ظرفیتی تبدیل شود ولی در حضور باکتری عادی، آهن دو ظرفیتی می

 کند.مجدداً یون فرو را به فریک تبدیل کرده و پتانسیل احیاء مثبت ایجاد می

 

 بر مطالعات بیوفلوتاسیونمروری  -8-3

 کلکتور و بازدارنده بوده است.تا کنون، استفاده از باکتریها در فرایندهای فلوتاسیون به صورت 

 اند:های مورد استفاده در بیوفلوتاسیون مواد معدنی معرفی شدهدر زیر، برخی از باکتری

 Acido thiobacillus ferrooxidants: ای شکل، یک باکتری هوازی، اسیددوست، میله

ول میکرون ط 2میکرون عرض و  2/4گرم منفی و خود مغذی است. این باکتری تقریباً 

است. این باکتری نه  pH=2کند و رشد بهینه آن در فعالیت می pH=2/1-2دارد و در 

رود بلکه در آهنهای فرو تنها برای اکسیداسیون ترکیبات سولفور غیرارگانیکی به کار می

کننده پیریت، به رود. این باکتری به عنوان بازداشتکار میه نیز به طور مشابه ب
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. در حال حاضر برای بازداشت کردن شده استل استفاده خصوص در فلوتاسیون زغا

شود اما سیانید یک ماده بسیار سمی است. کاهش پیریت از سیانید استفاده می

ها بر روی سطح وابسته است. در مطالعات جذب و پتاسیل شناورسازی به غلظت سلول

 کالکوپیریت.سطحی مشاهده شده است که سلولها بیشتر تمایل به سمت پیریت دارند تا 

 Mycobacteria phlei : باکتریM. phlei شود چرا که بندی نمیبه سهولت طبقه

شود که نتوان این باکتری را نه می وجود یک الیه اسیدی چرب روی پوسته خارجی باعث

در طبقه گرم مثبت و نه در طبقه گرم منفی قرار داد. این باکتری بسیار آبران است و 

 شود.شود، برای انسان ضرر ندارد و به سهولت کشت میفاده میبه عنوان کلکتور است

 pH( در Isoelectric pointاین باکتری دارای بار منفی است و نقطه صفر پتانسیلی آن )

فسفات  کلکتوراین باکتری در فلوتاسیون فسفاتهای دولومیتی به عنوان است.  2/2حدوداً 

 .قرار گرفته استاستفاده مورد 

 Bacillus licheniformis: های گرم مثبت است و به عنوان این باکتری از دسته باکتری

کننده سطح در هر دو شرایط هوازی و غیرهوازی، در محدوده وسیعی از دما و تنظیم

باشد و کشش سطحی محیط را به در محلولهای با غلظت نمک باال قابل استفاده می

های آنیونی هستند بنابراین، با دهکنندهد. این باکتریها جزء تنظیمشدت کاهش می

در فلوتاسیون فسفاتهای  B. licheniformisدهند. فلزات کاتیونی فعل و انفعال نشان می

 .رفته استکار ه دولومیتی جهت بازداشت دولومیت ب

 Rhodococcus opacus: R. opacus  یک باکتری تک سلولی با بار مثبت است که بر

شوند. این ارند به انواع مختلف تقسیم میاساس نوع ترکیبات سطحی که د

های لیپید و گروه  ساکاریدها، اسیدهای کربوکسیلیک،ها به دلیل وجود پلیمیکروارگانیسم

اسیدهای میکولیک در دیواره سلول، دارای خاصیت آمفوتری در سطح هستند. این 

 اند.ده قرار گرفتهها به عنوان کلکتور در فلوتاسیون کلسیت و مگنیتت مورد استفاباکتری
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