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چکیده
در اين مقاله ،از روش نوين ،دقیق و سريع تفرق اشعه لیزری برای تعیین توزيع ابعادی نانو – میکروحبابها استفاده شد .نانو-
میکروحبابها با استفاده از يک نانوحباب ساز با طراحي خاص بر مبنای پديده کاويتاسیون در لولههای ونتوری تولید شدند .عالوه بر
اندازهگیری ابعاد ،پارامترهای مؤثر شامل زمان ،غلظت کفساز ،نوع کفساز ،نرخ گازدهي و همچنین نوع گاز بر ابعاد و توزيع ابعادی نانو
– میکروحبابها نیز بررسي شد .نتايج نشان داد که با گذشت زمان ،متوسط ابعاد نانو – میکروحبابها در اثر کاهش میزان اکسیژن
محلول در آب و همچنین کاهش مقدار مطلق پتانسیل زتای سطحي ،افزايش يافت .افزايش قدرت کفساز و همچنین افزايش غلظت آن
از  13به 333

 ،همزمان با کاهش کشش سطحي فصل مشترک حباب/آب ،منجر به کاهش ابعاد نانو -میکروحبابها شد .افزايش

نرخ گازدهي (هوا  /اکسیژن) از  3/3به 3/1

نیز باعث کاهش ابعاد نانو -میکروحبابها را شد .عالوه براين ،نتايج نشان داد که

نانو – میکروحبابهای تولید شده به هنگام تزريق گاز اکسیژن به علت بزرگتر بودن مقدار مطلق پتانسیل زتای سطحي و حاللیت
بیشتر اکسیژن از متوسط ابعادی کوچکتری نسبت به نانو – میکروحبابهای هوا دارد.
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حجمی) در حضور کفسازهای مختلف استفاده شده است .این
روش تاکنون برای اندازهگیری ذرات جامد خشک ،ذرات
کلوئیدی و امولسیونی استفاده شده است] .[29روش تفرق
اشعه لیزری ،عالوه بر سرعت و دقت باال از محدوده اندازهگیری
گسترده در مقیاس نانومتر تا میلی متر دارد] .[24دانشمندان
قرنها سعی کردهاند تا بتوانند روشی را برای پیشبینی تفرق یا
جذب نور توسط ذرات ارائه نمایند .در این راستا ،مدلها و
تئوریهای مختلفی ارائه شده است .یکی از سادهترین تئوریها،
تئوری فرانهوفر ) (Fraunhoferاست .این مدل ،الگوی تفرق نور
توسط یک جامد (ذره ورقه ای-دیسکی) کدر با اندازه مشخص
را به هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه لیزر ،پیشبینی میکند.
مدل فرانهوفر برای برخی از ذرات رضایت بخش است ،اما تفرق
را بهطور دقیق توصیف نمیکند .تعداد کمی از ذرات به شکل
ورقهای یا دیسکی هستند .عالوه بر این ،بسیاری از ذرات،
شفاف هستند .تئوری پذیرفته شده برای تمام مواد و در کلیه
شرایط که بهطور دقیق رفتار تفرق نور را پیشبینی میکند
بهعنوان تئوری مای ) (Mieشناخته شده است .در مدل ارائه
شده توسط مای ،ذرات به شکل کروی در نظر گرفته میشوند.
این مدل بر پایه نور جذب شده یا نور عبوری از این ذرات،
استوار است .در مدل مای ،دانستن برخی از ویژگیهای ذرات
نظیر اندیس انعکاس نور ) (refractive indexو میزان جذب
) (absorptionضروری است .تئوری مای نسبت به تئوری
فرانهوفر برای اندازهگیری ذرات ریزتر (کوچکتر از ،)µm2
مناسبتر و دقیقتر است].[22-26
در این تحقیق ،عالوه بر اندازهگیری ابعاد نانو– میکروحبابها،
به علت سرعت و دقت باالی این روش ،پارامترهای مؤثر بر
توزیع ابعادی آنها نیز شامل اثر زمان ،غلظت کفساز ،نوع
کفساز ،نرخ گازدهی و همچنین نوع گاز بررسی شدهاند .برای
تفسیر و تحلیل نتایج ،مقادیر پتانسیل زتای سطحی ،کشش
سطحی و همچنین اکسیژن حل شده در آب نیز اندازهگیری
شدند.

 -3مقدمه
در سالهای اخیر به علت افزایش کاربرد نانو -میکرو حبابها،
مطالعات و تحقیقات در این زمینه سرعت بسیار زیادی پیدا
کرده است] .[2-9نانو -میکروحبابها به علت قطر کم ،نسبت
به حبابهای درشت (ماکروحبابها) سطح ویژه باالیی دارند.
استفاده ازنانوحبابها به همراه حبابهای درشت در فرآوری
مواد معدنی ،باعث افزایش کارایی فلوتاسیون ذرات ریز و خیلی
ریز میشود که در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای
پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است] .[4-7برای شناخت اثرات
و خواص نانو– میکروحبابها ،اطالع از ابعاد و توزیع ابعادی
آنها ضروری است .سئوالت بسیار زیادی راجع به نانو حبابها
وجود دارد که جواب روشنی برای آنها پیدا نشده است .برخی
از این سئواالت در ارتباط با اندازه یا توزیع ابعادی و پایداری
نانو حبابها در آب پس از تولید است.
برای اندازهگیری ابعاد حبابهای نسبتاً درشت ،روشهای
زیادی مانند اشعه های باریک  ،Xروابط تجربی و نیمهتجربی بر
مبنای دینامیک جریان (قانون استوکس) ،اندازهگیریهای
مقاومت الکتریکی ،عکس برداری و آنالیز تصویری بررسی قرار
شده است] .[8-3اغلب این روشها معایبی نظیر زمان طوالنی
مورد نیاز برای اندازهگیری ،مشکل همپوشانی حبابها ،دقت
پایین و نیاز به نصب تجهیزات پیشرفته را دارند .عالوه بر این،
روشهای مذکور از کارایی الزم برای اندازهگیری ابعاد حبابها
در مقیاس چند میکرومتر و نانومتر را ندارند].[22،22
یک روش دیگر برای تعیین توزیع ابعادی حبابها ،روش بنا
شده بر اساس اشعه لیزر می باشد .آقای  Sungو Burgessدر
سال  ،[22]2387تکنیکی را برای اندازهگیری سرعت و اندازه
حبابها در یک بستر آبی دو بعدی ارائه دادند .در این روش ،از
پالسهای نوری اشعه لیزر ناشی از عبور حباب برای تعیین
سرعت و اندازه آن استفاده شد .آقای  Hanو همکاران] [20نیز
در سال  ،0220استفاده از یک شمارنده نوری ذرات بر مبنای
میزان عدم عبور نور ) (obscurationلیزر را برای اندازهگیری
ابعاد حبابها در فرآیندهای ( DAFفلوتاسیون فشاری) و EF
(الکتروفلوتاسیون) پیشنهاد دادند .اشکال و نقص عمده این
روش در همپوشانی و تلفیق حبابها در درون سنسور دستگاه
بود که منجر به شمارش کمتر و تشکیل حبابهای بزرگتر شد.
در روش آقای  ،Hanبرای جلوگیری از خطا در شمارش و
افزایش دقت ،غلظت حبابها بایستی پایین باشد.
در این مقاله ،از تکنیک بسیار دقیق و قابل اطمینان تفرق اشعه
لیزری ) (Laser Diffraction Techniqueبرای تعیین ابعاد و
توزیع ابعادی نانو– میکروحبابها با غلظت و حجم باال (تا %02

 -5مواد ،روشها و تجهیزات
 -3-5مواد

در این آزمایش ها ازمتیل ایزوبوتیل کربینول) (MIBCساخت
شرکت سیگما– آلدریچ آمریکا ،روغن کاج ) (Pine oilساخت
شرکت کوپلیمر اصفهان و پلی پروپیلن گلیکول )(Aerofroth 65
ساخت شرکت سیانامید آمریکا بهعنوان کف ساز استفاده شد.
در تمامی آزمایشها ،آب خالص دو بار تقطیر شده توسط
دستگاه دو بار تقطیر  SDL 12Lساخت شرکت  OESآمریکا
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شد .برای افزایش برخورد هوا با محلول و افزایش میزان حاللیت
هوا ،دو عدد استاتیک میکسر از جنس پلگسی گالس ،در دو
بخش باال دست و پایین دست پمپ نصب شد .با پمپاژ محلول
به درون لوله ونتوری با دبی  ،lmin-12/86فشار در ورودی لوله
ونتوری به  9/2بار میرسد .فشار باال ،باعث افزایش انحالل هوا
در محلول میشود .عبور محلول حاوی هوای حل شده از
گلوگاه لوله ونتوری و افت ناگهانی فشار استاتیکی در این ناحیه،
منجر به آزاد شدن هوای حل شده و تشکیل نانو  -میکرو
حبابها میشود .از آنجا که افزایش فشار استاتیکی پس از
گلوگاه لوله ونتوری باعث ترکیدن یا انحالل مجدد نانوحبابها
در محلول میشود ،بنابراین حضور مقادیر معین کفساز و
طراحی هندسی خاص لوله ونتوری و تنظیم پارامترهای مؤثر،
باعث افزایش پایداری نانوحبابهای تشکیل شده میشود.

برای آمادهسازی محلولها استفاده شد .گاز اکسیژن با خلوص
 %33.33از شرکت رهام گاز ) (Roham gasتهیه شد.
مقادیر اکسیژن حل شده ) (Dissolved Oxygen; DOو pH
در دمای 00درجه سانتیگراد به ترتیب با استفاده از یک
اکسیژن متر مدل  SG6, Mettler-Toledo GmbHو pH
متر مدل  MP230, Mettler-Toledo GmbHساخت کشور
سوئیس اندازهگیری شدند.
پتانسیل زتای نانو -میکرو حبابهای هوا و اکسیژن با استفاده
از یک زتا پتانسیل متر مدل  HSC1330-3000ساخت شرکت
مالورن انگلیس اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری کشش سطحی محلول های حاوی سه نوع
کفساز با غلظت های مختلف از دستگاه Du Nouy Ring
 Tensiometerساخت کشور آلمان در دمای 00±2C
استفاده شد .قبل از اندازهگیری ،محلول حاوی کفساز در یک
مخزن  26لیتری به مدت  2دقیقه با یک همزن آمادهسازی
شد .هر اندازهگیری  9مرتبه تکرار شده و میانگین اندازهگیریها
استفاده شد.

 -1-5اندازهگیری توزيع ابعاد نانو  -میکرو حبابها

اندازه و توزیع ابعادی نانو -میکروحبابهای تولید شده با
استفاده از دستگاه Laser Particle Size Analyzer
) 2000MS (LPSAساخت شرکت مالورن انگلیس با روش
پراش (تفرق) اشعه لیزر بهطور پیوسته تعیین شد .این دستگاه
قادر به اندازهگیری ذرات در محدوده ابعادی  02نانومتر تا
 0222میکرون است .اندازهگیری بر اساس تئوری مای و اندیس
انعکاس نور ) (Refractive Indexمعادل  2.2برای نانو-
میکرو حبابها و  [27]2.99برای آب انجام شد .قبل از انجام
هر اندازهگیری ،حدود  22سی سی از محلول آماده سازی شده
در مخزن  0با استفاده از یک سرنگ با حجم  02سی سی به
آرامی وارد سلول دستگاه  LPSAشد .پس از تنظیم اتوماتیکی
دستگاه Background ،اندازهگیری شد .بالفاصله پس از
اندازهگیری  ،Backgroundمحلول حاوی نانو -میکروحباب با
دبی  lmin-12/86از طریق دستگاه نانو -میکروحباب ساز به
دستگاه  LPSAمنتقل شد.

 -5-5تولید نانو  -میکرو حبابها

گاز اصلی مورد استفاده برای تولید نانو -میکروحبابها ،هوا
بوده است که در مسیر آن یک فیلتر هوا نصب شد .در برخی از
آزمایشها از اکسیژن خالص نیز (درصد خلوص  )%33.33برای
مقایسه توزیع ابعادی و پایداری نانو – میکروحبابهای تولید
شده اکسیژن و هوا استفاده شد .تولید نانو -میکرو حبابها در
مقیاس آزمایشگاهی ،توسط یک دستگاه نانو حبابساز ویژه که
بر اساس پدیده کاویتاسیون هیدرودینامیکی در لولههای
ونتوری طراحی و ساخته شد ،انجام گرفت .شکل  ،2شماتیکی
از این دستگاه به همراه سیستم پیوسته اندازهگیری نانوحبابها
را نشان میدهد .به آب خالص هوا زدایی شده (تحت شرایط
خأل ،فشار  92میلیبار به مدت  62دقیقه و دمای  00درجه
سانتی گراد) در مخزن ،0مقدار معینی از کفساز اضافه شد.
برای یکنواخت شدن و تسریع در انحالل ،از همزن با دور
متوسط  272دور بر دقیقه به مدت  2دقیقه استفاده شد .دما
در کلیه آزمایشها  00درجه سانتیگراد بوده است.
محلول آمادهسازی شده از طریق یک پمپ سانتریفیوژ (مدل
 PM 80ساخت شرکت  Pentaxایتالیا) به درون لوله ونتوری
پمپاژ شد .پمپ و مسیر عبور محلول بهطور کامل عایق ،بدون
نشتی و مقاوم در مقابل خوردگی بوده است .در این سیستم،
هوا در بخش پایین دست پمپ از طریق یک کمپرسور که در
مسیرش فلومتر هوا قرار دارد به محلول در حال مکش اضافه
06
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یعنی تا  %6قابل افزایش است .بنابراین با توجه به مقدار ضریب
تغییرات بهدست آمده ،اندازهگیریها قابل اطمینان و تکرار پذیر
هستند .عالوه بر این ،محدوده باقیمانده های وزنی (weighted
) residualsمربوط به اندازهگیریهای مختلف بین  2.97تا
 %2.72تعیین شد .مقدار باقیمانده بیانگر میزان برازش مقادیر
محاسبه شده (مدل ارائه شده توسط نرم افزار دستگاه) با مقادیر
اندازهگیری شده است .مقدار باقیمانده کمتر از  ،%2حاکی از
یک برازش مناسب و قابل قبول است .مقادیر باقیمانده بزرگتر
از  ،%2نشان میدهد که مقادیر اندیس تفرق و جذب به درستی
انتخاب نشدهاند.
 -5-1پايداری نانو -میکروحبابها
شکل  .3شماتیک دستگاه نانو– میکروحباب ساز و سیستم

شکل ،(a-d)0تغییرات منحنی توزیع ابعادی نانو-
میکروحبابهای هوا را در فواصل زمانی پس از تولید در حضور
کفساز  Aerofroth 65نشان میدهد .مطابق شکل ،(a)0
منحنی توزیع ابعادی نانو -میکروحبابها بالفاصله پس از تولید،
تنها از یک پیک در محدوده ابعادی نانومتر تشکیل شده است.
مطابق شکل  ،4متوسط ابعاد نانو -میکروحبابها–)،Db(0.5
در این لحظه ،معادل  290نانومتر اندازهگیری شد .بر اساس
شکل b) 0و  ،(cمنحنیهای توزیع ابعادی نانو -میکروحبابها
در زمان های  9و  2دقیقه پس از تولید ،دارای دو پیک یکی در
محدوده ابعادی نانومتر و پیک دیگر در محدوده ابعادی
میکرونی می باشند .همچنین مشاهده میشود که با افزایش
زمان (گذشت زمان) ،ارتفاع پیک منحنی در محدوده نانومتر
کاهش و در محدوده میکرونی افزایش یافته است .متوسط ابعاد
نانو -میکروحبابها –) ،Db(0.5در فاصلههای زمانی  9و 2
دقیقه پس از تولید به ترتیب معادل  027نانومتر و  068نانومتر
اندازهگیری شدند (شکل .)4
سرانجام پس از  22دقیقه از لحظه تولید نانو -میکروحبابها،
منحنی توزیع ابعادی نانو -میکروحبابها مطابق شکل ،(d)0
دارای سه پیک شده است .همچنین منحنی مذکور از محدوده
ابعادی وسیعتری در بخش میکرونی دارد .مطابق شکل ،4
متوسط ابعاد نانو -میکروحبابها–) Db(0.5در این لحظه برابر
با 20/2میکرون اندازهگیری شد .افزایش مقدار متوسط ابعاد
نانو -میکروحبابها با گذشت زمان را میتوان به تلفیق و بههم
پیوستگی آنها و یا از بین رفتن نانو -میکروحبابها ارتباط داد.

اندازهگیری ابعاد نانو -میکروحبابها

 -3دستگاه  -5 ،LPSAمخزن آماده سازی -1 ،همزن -2 ،مخزن
نانو حباب -2 ،کمپرسور هوا -6 ،فلومتر آب -7،گیج فشار -8 ،لوله
ونتوری -3 ،مسیر جانبي -33 ،استاتیک میکسر -33 ،شیر-35 ،
پمپ -31 ،فلومتر هوا -32 ،کامپیوتر

اندازهگیری در مقدار عدم عبور اشعه لیزر بین  0تا  %02انجام
شد .برای اعتبار بخشی به نتایج ،هر اندازهگیری برای سه بار با
فاصله زمانی  92ثانیه تکرار شد و میانگین سه اندازهگیری
بهصورت نمودار درصد حجمی -اندازه نانوحبابها و همچنین
مقدار متوسط ابعاد میکرو -نانو حبابها ،Db(0.5)-استفاده
شد Db(0.5) .یا ) Db(50معرف اندازهای است که %22
حجمی نانو– میکروحبابها دارای ابعادی کوچکتر از این اندازه
و  %22حجمی دارای ابعادی بزرگتر از آن می باشند.
 -1نتايج و بحث
 -3-1تکرارپذيری اندازهگیری ابعاد نانو -میکروحبابها

برای بررسی قابلیت تکرار پذیری اندازهگیری ها 2 ،اندازهگیری
در شرایط مشابه از یک نمونه حاوی محلول نانو -میکروحباب
انجام شد .ضریب تغییرات این اندازهگیری ها ) (CV%معادل
 %2.9بهدست آمد .بر اساس استاندارد ]ISO13320
) [28(2009برای تکرارپذیر بودن اندازهگیریها با روش تفرق
اشعه لیزری ،مقدار ضریب تغییرات برای ذرات بزرگتر از 22
میکرون تا  %9قابل قبول است .بر اساس این استاندارد ،برای
ذرات زیر  22میکرون ،ضریب تغییرات تا دو برابر این مقدار
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شکل .5توزيع ابعادی نانو – میکروحبابهای هوا  (aبالفاصله پس از تولید  1 (bدقیقه پس از تولید
 2 (cدقیقه پس از تولید  33 (dدقیقه پس از تولید
)pH:7.1 ،100

(غلظت کفساز

شکل  ،9تغییرات غلظت اکسیژن حل شده در محلول حاوی
نانو -میکروحبابها را در دو بازه زمانی لحظه شروع به کار
دستگاه نانوحباب ساز تا رسیدن به حالت پایدار و لحظه توقف
دستگاه نانو حبابساز تا  22دقیقه پس از آن را نشان میدهد.
مقادیر اندازهگیری شده غلظت ( DOغلظت اکسیژن حل شده
در محلول) در بازه زمانی لحظه توقف دستگاه نانو -حبابساز تا
 22دقیقه پس از تولید نانو -میکروحبابها ،حاکی از کاهش
مقدار آن با زمان است .مطابق شکل ،9مقدار اکسیژن حل شده
در محلول در لحظه تولید نانو -میکروحبابهای هوا و اکسیژن
است .این مقدار در
به ترتیب برابر با  22/2و 92/4
زمان  2دقیقه پس از تولید به ترتیب به  4/0و 22/2
کاهش یافت .تغییرات مقدار اکسیژن حل شده در فاصله زمانی
 2تا  22دقیقه پس از زمان تولید ،نسبتاً ناچیز و قابل صرفنظر
بوده است.
کاهش غلظت اکسیژن حل شده در محلول حاوی نانو-
میکروحبابها ،باعث افزایش گرادیان غلظت گاز (هوا یا
اکسیژن) بین سطح مشترک حباب و آب میشود .با گذشت
زمان ،اکسیژن موجود در درون نانو – میکروحبابها وارد آب
شده و از آنجا به اتمسفر منتقل میشود .این عمل موجب
کاهش فشار درونی و در نهایت از بین رفتن نانو –
میکروحبابها میشود .با کاهش غلظت نانو – میکروحبابها،
متوسط ابعاد نانو-میکروحبابها ،Db(0.5) -کاهش مییابد.
کاهش مقدار اکسیژن حل شده در آب پس از تولید نانو

حبابهای هوا و کاهش ابعاد نانوحبابها با گذشت زمان توسط
 Ushikuboو همکارانش ] [23نیز تأیید شده است.
بر اساس اطالعات بهدست آمده ،مقدار اکسیژن حل شده با
کنترل مقدار نفوذ گاز از فصل مشترک نانوحباب/محلول ،عامل
پایداری نانو -میکروحبابها است .اما به نظر میرسد تنها
غلظت اکسیژن حل شده قادر به توجیه یا توضیح پایداری
توزیع ابعادی نانو -میکروحبابها نیست .از زمان  2دقیقه تا 22
دقیقه پس از تولید نانو -میکروحبابها ،با اینکه تغییرات مقدار
اکسیژن حل شده (شکل  ،)9قابل توجه نیست ،ولی کاهش
متوسط ابعاد نانو -میکروحبابها (اشکال  4و  ،)0در این بازه
زمانی مشاهده و اندازهگیری شد .بنابراین به نظر میرسد که
عامل دیگری غیر از غلظت اکسیژن حل شده نیز بر پایداری
نانو -میکروحبابها مؤثر است .شکل  ،4تغییرات پتانسیل زتای
سطحی نانو -میکروحبابها را از لحظه تولید تا  22دقیقه پس
از آن ،نشان میدهد .مطابق این شکل ،مقدار مطلق پتانسیل زتا
در این محدوده زمانی از حدود  mV 02در لحظه تولید به
حدود  mV22پس از  22دقیقه از تولید کاهش یافته است .با
کاهش مقدار مطلق پتانسیل زتای سطح و متعاقب آن کاهش
بار سطحی (که در اینجا منفی است) ،نیروی دافعه بین نانو/
میکروحبابها کاهش یافته و به یکدیگر نزدیکتر میشوند .این
نزدیکی ،منجر به تلفیق ،بهم پیوستگی ) (Coalescenceو
درشت تر شدن آنها میشود .بنابراین عالوه بر مقدار اکسیژن
محلول،
در
شده
حل
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نوع گاز  :هوا
نوع گاز :اکسیژن

بازه زمانی پس از توقف دستگاه نانوحباب ساز
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اکسیژن حل شده (میلی گرم بر لیتر)

شروع تولید نانوحباب تا رسیدن به حالت پایدار
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شکل .1تغییرات مقدار اکسیژن حل شده در محلول بهعنوان تابعي از زمان در حضور هوا و گاز اکسیژن
(نرخ گازدهي 3/5 :لیتر بر دقیقه)

100000

14.015.5پتانسیل زتا ()mV

قطر نانو -میکروحباب (نانومتر)

Bubble diameter
Zeta potential
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شکل .2پتانسیل زتای سطحي و ابعاد نانو -میکروحبابهای هوا و اکسیژن بعنوان تابعي از زمان
(خطوط عمودی ،معرف انحراف معیار تکرار اندازهگیریها است)

اثر کفسازهای  ،MIBCروغن کاج ) (Pine oilو Aerofroth

مقدار مطلق پتانسیل زتای سطحی نانو -میکروحبابها نیز بر
تغییرات ابعاد متوسط نانو -میکروحبابها و پایداری آنها مؤثر
است.

 65بر توزیع ابعادی نانو – میکروحبابها در شکل  2نشان داده
شده است .افزایش غلظت هر سه نوع کفساز از  92به
 ،باعث کاهش قابل مالحظه توزیع ابعادی نانو –
222
میکروحبابها (افزایش ارتفاع پیک منحنی در بخش نانو و
کاهش ارتفاع پیک منحنی در بخش میکرونی) شد .متوسط
ابعاد نانو -میکروحبابها ،Db(0.5)-با افزایش غلظت کفساز
 ،MIBCروغن کاج و  Aerofroth 65از  92به 222
به ترتیب از  89/82میکرون به  928نانومتر ،از  02/22میکرون
به  027نانومتر و از  28/47میکرون به  290نانومتر کاهش
یافت.

 -1-1بررسي تأثیر غلظت و نوع کفساز بر ابعاد و توزيع
ابعادی میکرو -نانو حبابها

تلفیق حبابهای کوچک و تبدیل به حبابهای درشتتر ،منجر
به کاهش سطح مؤثر آنها برای برخورد حباب  /ذره در
فلوتاسیون مواد معدنی بهویژه نرمهها میشود] .[24بنابر این اثر
غلظت کفساز برای جلوگیری از بههم پیوستگی نانو–
میکروحبابها بررسی شد.
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شکل .2ابعاد و توزيع ابعادی نانو -میکروحبابها در غلظت های مختلف کف ساز الف) ،MIBC
ب) روغن کاج ،ج) ( Aerofroth 65نرخ هوادهي به محلول 3.5 :لیتر بر دقیقه)pH=7.1 ،
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بر مقدار پتانسیل زتای سطح حباب نیز مؤثر است].[02-02
گرچه کفساز غیر یونی است ولی توانایی تغییر پتانسیل زتا را
با کاهش ضخامت دو الیهای الکتریکی حبابها دارد .با افزایش
غلظت (تا غلظت بحرانی) و قدرت کفساز ،مقدار مطلق
پتانسیل زتای سطحی و در نتیجه بارسطحی حبابها افزایش
مییابد] .[04در صورت اثبات این واقعیت برای نانوحبابها،
تولید نانو  -میکروحبابهای ریزتر توسط کفساز
 Aerofroth65را میتوان به دو عامل کشش سطحی و
پتانسیل زتای سطحی ارتباط داد .علیرغم تحقیقات انجام
شده ،هنوز اثر کفساز ها و سطح ساز ها بر روی اندازه حباب و
پایداری آن بهطور دقیق شناخته نشده است .این موضوع نیاز
به تحقیق و بررسی بیشتری دارد.

با توجه به ارتفاع منحنیهای توزیع ابعادی در دو محدوده
ابعادی نانو و میکرومتر ،ترتیب اندازه ابعاد نانو میکروحبابهای
تولید شده بهصورت رابطه:
است .کاهش ابعاد نانوحبابها در حضور کفساز را میتوان
ناشی از کاهش کشش سطحی آب توسط کفساز دانست.
مطابق رابطه یانگ -الپالس ،شعاع حباب با کشش سطحی آب
رابطه مستقیم دارد)2( :
که در این معادله  P1 ،Rb ،و  P2به ترتیب کشش سطحی آب،
شعاع حباب ،فشار درون حباب و فشار بیرون حباب (آب یا
محلول) می باشند .مطابق شکل  ،6با افزایش غلظت کفسازها،
کشش سطحی آب کاهش یافته است .کاهش کشش سطحی
مطابق رابطه  ،2منجر به کاهش شعاع حباب میشود .شکل6
همچنین نشان میدهد که ،میزان کاهش کشش سطحی آب
(شیب خط) توسط این سه کفساز ،بصورت رابطه:
می باشد .بنابراین،
تولید نانو -میکروحبابهایی با توزیع ابعادی کوچکتر توسط
کفساز  Aerofroth65نسبت به دو کفساز  MIBCو روغن
کاج را می توان ناشی از کاهش بیشتر کشش سطحی آب و
قدرت کفسازی باالتر این کفساز دانست .در این بررسی،
حضور کفساز همانند اثر آن بر اندازه حبابهای معمول در
فلوتاسیون ،منجر به کاهش ابعاد نانو -میکروحبابها شده است.
عالوه بر این ،بر مبنای تحقیقات گذشته ،نوع و غلظت کفساز

 -2-1اثر نرخ گازدهي بر توزيع ابعادی نانو  -میکروحبابها

اشکال  7و  8اثر نرخ گازدهی (هوا  /اکسیژن) را به ترتیب بر
ابعاد و توزیع ابعادی نانو – میکروحبابها نشان میدهند.
مطابق شکل  ،7با افزایش نرخ هوا و اکسیژن به دستگاه
 ،متوسط ابعاد نانو –
نانوحباب ساز از  2.2به 2.9
میکروحبابها ،Db(0.5)-به ترتیب از  447نانومتر به 002
نانومتر و از  232نانومتر به  202نانومتر کاهش یافته است.
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شکل .6تغییرات کشش سطحي آب در حضور کفساز های ،MIBCروغن کاج ) (Pine oilو Aerofroth65
به عنوان تابعي از غلظت کفساز
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و اکسیژن (شکل  )3به ترتیب معادل  02/2و  44میلی ولت
اندازهگیری شدند .باالتر بودن مقدار مطلق پتانسیل زتای
سطحی نانو -میکروحبابهای اکسیژن ،منجر به افزایش نیروی
دافعه سطحی و در نتیجه مانع بههم پیوستگی و تلفیق نانو-
میکروحبابها میشود Ushikubo .و همکارانش ] [23در سال
 0222نشان دادند که حبابهایی با مقدار پتانسیل زتای
سطحی باالی  92میلی ولت از پایداری باالتری نسبت به
حبابهایی با مقدار پتانسیل زتای سطحی کمتر از 92
میلیولت دارند.
تحقیقات انجام شده در خصوص اثر نوع گاز بر پایداری نانو
حباب ] [02-06نشان میدهد که نانو حبابهای تولید شده در
حضور اکسیژن از پایداری بیشتری نسبت به حبابهای هوا
دارند.

به هنگام عدم تزریق گاز (هوا یا اکسیژن) ،منحنی توزیع ابعادی
نانو -میکروحبابها بطور کامل در محدوده ابعادی میکرونی
قرار گرفته و مطابق شکل  ،7متوسط ابعاد نانو -میکروحبابها
) ،Db(0.5در این حالت  022میکرون اندازهگیری شد .باافزایش نرخ گازدهی ،میزان گاز حل شده در محلول افزایش
مییابد .افزایش گاز حل شده ،ضمن کاهش گرادیان غلظت گاز
در سطح مشترک حباب و محیط (محلول) ،باعث افزایش
پایداری ابعاد نانوحبابها و در نتیجه کوچک ماندن آنها
میشود .شکل  7همچنین نشان میدهد که نانو-
میکروحبابهای اکسیژن از متوسط ابعادی کوچکتری نسبت به
نانو -میکروحبابهای هوا دارند .مطابق شکل  ،8ارتفاع منحنی
توزیع ابعادی حبابهای اکسیژن در محدوده ابعادی نانو ،باالتر
و در محدوده میکرونی ،پایینتر از نانو -حبابهای هوا است.
کوچکتر بودن نانوحبابهای اکسیژن از نانوحبابهای هوا را
میتوان به انحالل بیشتر گاز اکسیژن نسبت به هوا (شکل  )9و
همچنین بزرگتر بودن مقدار مطلق پتانسیل زتای سطحی نانو
– میکروحبابهای اکسیژن نسبت به نانو – میکروحبابهای
هوا ( مقایسه شکل  4و  )3در آب ارتباط داد .در لحظه تولید،
مقادیر پتانسیل زتای مطلق نانو -میکروحبابهای هوا (شکل)4
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مطلق پتانسیل زتای سطحی (از حدود  02به  )mV 22و
همچنین کاهش مقدار اکسیژن حل شده در محلول (از 22/2
) ،متوسط ابعادی نانو – میکروحبابهای هوا
به 4/0
افزایش یافت .افزایش غلظت کفساز نیز همانند اثر آن بر اندازه
حبابهای مورد استفاده در فلوتاسیون مواد معدنی ،با کاهش
کشش سطحی آب ،منجر به کاهش ابعاد نانو – میکروحبابها
گردید .عالوه بر این ،ابعاد نانو -میکروحبابهای تولید شده در
حضور کفساز  Aerofroth65به علت قدرت کفسازی باالتر و
کاهش بیشتر کشش سطحی آب نسبت به دو کفساز دیگر
 MIBCو روغن کاج ) ،(Pine oilکوچکتر بوده است .افزایش
نیز موجب
نرخ گازدهی (هوا و اکسیژن) از  2.2به 2.9
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در این مقاله با استفاده از روش دقیق ،مطمئن و سریع تفرق
اشعه لیزری ،امکان اندازهگیری توزیع ابعادی نانو-
میکروحبابها ی هوا و اکسیژن و همچنین بررسی پارامترهای
مؤثر میسر شد .با توجه به کوچکتر بودن ضریب تغییرات
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میکروحبابها نشان داد که با گذشت زمان (تا  22دقیقه پس
از تولید نانو -میکروحبابهای هوا) همزمان با کاهش مقدار
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 به علت حاللیت.کاهش متوسط ابعادی نانو میکروحبابها شد
بیشتر اکسیژن نسبت به هوا در آب و همچنین بزرگتر بودن
 میکروحبابهای- نانو،مقدار مطلق پتانسیل زتای سطحی
 میکروحبابهای هوا-اکسیژن از ابعاد کوچکتری نسبت به نانو
.داشتند
 تشکر و قدردانی-2
در اینجا الزم می دانیم از دانشگاه تربیت مدرس و کلیه
،همکارانی که ما را در انجام این تحقیق کمک و یاری کردهاند
 همچنین از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی.تشکر کنیم
( و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایعIMPRC) ایران
،( برای حمایت مالی از پژوهش حاضرIMIDRO) معدنی ایران
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