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چکيده
فلوتاسيون يوني روشي براي حذف يونهاي موجود در محلولها با افزودن مواد شيميايي نظير کلکتورها در حضور حبابهاي هوا

است.

در اين تحقيق حذف کاتيونهاي نيکل دو ظرفيتي از پساب سنتزي با غلظت کم با روش فلوتاسيون يوني مورد مطالعه قرار گرفت .از سديم
دو دسيل سولفات ( )SDSو اتيل هگزا دسيل آمونيوم برميد( )EHDABrبهعنوان کلکتور و از متيل ايزوبوتيل کربينول ( )MIBCو
داوفروت  )DF250( 652بهعنوان کفساز استفاده شد .براي بررسي فرآيند فلوتاسيون يوني و پارامترهاي مؤثر در آن 42 ،آزمايش شامل
شش عامل متغير با بهکارگيري نرمافزار  DX7و بر اساس روش طراحي آزمايش فاکتوريل دو سطحي طراحي و انجام شد .آزمايشها ابتدا
در سلول هاليموند انجام شد .نتايج تحليل آزمايشها نشان داد که شرايط مناسب فرآيند فلوتاسيون يوني نيکل در غلظت 922 ppm
کلکتور  32 ppm ،SDSکفساز  pH ،DF250برابر با  9و دبي هوا برابر  4/8 ml/minاست .فلوتاسيون يوني نيکل در سلول مکانيکي با
شرايط مناسب بهدست آمده از سلول هاليموند بررسي شد .در اين شرايط بازيابي  %88براي يون نيکل و بازيابي آب معادل با  %68/91در
 22دقيقه فلوتاسيون يوني حاصل شد .نتايج نشان ميدهد که استفاده از فلوتاسيون يوني در حذف يونهاي نيکل از پسابهاي صنعتي
روش مناسبي است.
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فلوتاسیون یونی بهعلت کارآیی مطلوب پتانسیل بسیار
باالیی را در زمینه تصفیه پسابها دارد ] .[19 ،18دیگر
مزایای این روش ،بازیابی انتخابی یونهای با ارزش نظیر
طال ،نقره ،پاالدیوم و حجم کم رسوب یا لجن تولیدی است.
از فلوتاسیون بهطور گسترده در فرآیندهای زیستمحیطی
برای کنترل یونهای فلزات سنگین در پسابهای صنعتی
یا برای بازیابی یونهای فلزی از محلولهای تجزیه شده
استفاده میشود .فلوتاسیون یونی برای جداسازی عناصر
فلزی از محلولهای آبی کاربرد دارد .این روش ،فرآیند
فیزیکی و شیمیایی پیچیدهای است که به مقدار مواد
شیمیایی مانند کلکتور و تغییرات پارامترهای شیمیایی
برای بهینهسازی بازیابی فلزات محلول در آب بستگی دارد.
آزمایشهای فلوتاسیون یونی با تجهیزاتی با مقیاس میکرو
مانند لوله هالیموند تا عملیات در سیستمهای پیوسته برای
ارزیابی خواص پراکندگی انجام شدهاست].[2

 -4مقدمه
امروزه آلودگی ناشی از فلزات سنگین یکی از مشکالت
جدی زیست محیطی است .در همین راستا حذف این
فلزات از موضوعهای مورد عالقه محققین در سالهای اخیر
بوده است ] .[1فلوتاسیون یونی یکی از روشهای بازیابی یا
حذف یونهای فلزی از پسابهای با غلظت کم است].[2
فلوتاسیون یونی اولین بار توسط النگمیر و شفر  iبا مطالعه
اثر یونهای فلز برتک الیه اسید سیتریک معرفی شد ].[3
سبا iiبرای اولین بار این روش را برای حذف و جداسازی
یونهای غیرآلی استفاده کرد ] .[4فلوتاسیون یونی بهطور
گسترده برای بازیابی فلزاتی از قبیل مس ،کروم ،ژرمانیوم،
نقره و طال استفاده شده است] .[5-8اویکاوا iiiو همکاران
گزارش دادند که یونهای روی را میتوان از پساب معدن
iv
بهوسیله فلوتاسیون یونی حذف کرد ] .[11 ،9ملتسوف
تغلیظ و بازیابی کمپلکسهای فلزات زیر گروه آلومینیوم
بهوسیله فلوتاسیون یونی ] [11و لیو vو همکاران
فلوتاسیون یونی کبالت ،نیکل و مس را بررسی کردهاند
] .[12برخی از محققین ،نوع و غلظت کلکتورهای مورد
استفاده در فلوتاسیون یونی را مطالعه کردند .تأثیر
هیدرودینامیکی و خواص پراکندگی در بازیابی یونهای
فلزی با استفاده از فلوتاسیون یونی مشخص نشده است
].[15 -13

در فلوتاسیون یونی ،از مواد شیمیایی مانند کلکتور و
کفساز استفاده میشود .یک مولکول کلکتور شامل یک سر
قطبی یونی و یک زنجیر هیدروکربنی غیر قطبی است.
اتصال سر قطبی آن به یک یون فلزی و سر غیرقطبی به
حباب هوا موجب انتقال آنها به کف میشود .اندازهی
حبابهای هوا در سلول فلوتاسیون باید کوچک باشد (در
مقیاس میلیمتر) تا سطح آزاد بیشتری را برای حذف یون-
ها فراهم کنند .مواد شیمیایی که اندازهی حبابها را با
کاهش کشش سطحی داخلی آب و هوا کنترل میکنند،
کفساز نامیده میشوند .از جمله کفسازهای رایج میتوان
به  ،viDF250متیل ایزوبوتیل کربینول  ،اتانول ،متیل اتر،
پلی پروپیلنگلیکل اشاره کرد .برخی کفسازهای تجاری
ممکن است هر دو خاصیت کفسازی و کلکتوری را داشته
باشند ] .[17غلظت کلکتور و کفساز از پارامترهای مهم و
تاثیرگذار در حذف یونها از پسابها هستند ].[21-21

ترکیبات نیکل به صورت گسترده در صنایع مختلف
استفاده میشود .در پساب این صنایع مقادیر و اثراتی از
نیکل و ترکیباتش وجود دارد .این پسابها اغلب در آبهای
سطحی یا زیرزمینی تخلیه شده و وارد محیط زیست و
چرخه طبیعت میشوند و اثرات نامطلوب زیادی برای
محیطزیست ایجاد میکنند .گاهی تجمع و افزایش غلظت
این عناصر وارد زنجیره غذایی موجودات زنده میشود.
بنابراین حذف این فلزات از پسابها قبل ازتخلیه آنها به
سیستم فاضالب شهری یا صنعتی یک ضرورت است ].[16

در این تحقیق با استفاده از تجارب حاصل از فلوتاسیون
یونی و با تحلیل نتایج آزمایشهای انجام شده در لوله
هالیموند پارامترهای بهینه برای فلوتاسیون یونی نیکل به-
دست آمد .از نتایج نهایی برای بازیابی یون نیکل و بازیابی
آب در سلول مکانیکی نوع دنور استفاده شد .بازیابی یون
نیکل در شرایط بهینه در سلول مکانیکی  88درصد به-
دست آمد.

در فلوتاسیون یونی ،بازیابی آب همراه یون فلزی یا به
عبارت دیگر نسبت بازیابی یون فلزی به بازیابی آب بسیار
مهم است ] .[17در این تحقیق ضمن بررسی امکان حذف
یونهای فلزات سنگین از جمله نیکل از پسابهای صنعتی
با غلظت کم تالش شده است بازیابی آب همراه حبابهای
حامل یونهای فلزی به حداقل ممکن برسد.
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سطح اطمینان  %95در نظر گرفته شده است .با تحلیل
نتایج آزمایشهای انجام شده در لوله هالیموند پارامترهای
بهینه برای فلوتاسیون یونی نیکل بهدست آمد.

-6مواد و روشها
در این تحقیق از سدیم دو دسیل سولفات ( )SDSو اتیل
هگزا دسیل آمونیوم برمید ( )EHDABrبهعنوان کلکتور و
از متیل ایزوبوتیل کربینول ( )MIBCو  DF250بهعنوان
کفساز استفاده شد .از نیترات نیکل( )Ni(NO3)2.7H2Oبا
خلوص باالی آزمایشگاهی برای تهیه پساب سنتزی با
غلظت  11میلیگرم بر لیتر و از  NaOHو  HClبرای
تنظیم  pHاستفاده شد.

-1نتايج و بحث
برای بررسی تاثیر متغیرهای در نظر گرفته شده در فرآیند
فلوتاسیون یونی بر میزان بازیابی نیکل از پسابهای
سنتزی ،نتایج آزمایشها با لوله هالیموند با استفاده از نرم-
افزار  DX7تحلیل شد.

لوله هالیموند با قطر داخلی  5سانتیمتر و ارتفاع 21
سانتیمتر برای آزمایشهای اولیه بهمنظور تعیین نوع و
مقدار مناسب پارامترها استفاده شد .آزمایشهای نهایی بعد
از تعیین شرایط بهینه در لوله هالیموند در سلول مکانیکی
 1لیتری نوع دنور ،با دور موتور متغیر  1-1511دور بر
دقیقه انجام شد .پس از پایان هر آزمایش در سلول
مکانیکی ،کفهای حاصل در فواصل زمانی مختلف جمع-
آوری شده و پس از شکستن کفها وزن آب حاصل تعیین
شد .محلول باقیمانده در سلول برای تعیین مقدار یون نیکل
موجود باقیمانده پس از انجام فرآیند فلوتاسیون یونی با
روش جذب اتمی نمونهبرداری شد.

-4-1تعيين پارامترهاي مؤثر بر بازيابي فلوتاسيون نيکل

نمودارهای تحلیل نتایج آزمایشهای فلوتاسیون یونی نیکل
برای تعیین پارامترهای بهینه در شکل  1نشان داده شده
است .همانطور که در شکل مشاهده میشود برای
فلوتاسیون یونی نیکل نوع کلکتور  ،SDSنوع کفساز
 pH ،DF250برابر با  ،3غلظت کلکتور برابر با  311ppmو
غلظت کفساز برابر با  91 ppmپارامترهای بهینه هستند.
در فلوتاسیون یونی  pHمحلول عامل مؤثری برای تعیین
شکل و نوع بار الکتریکی یون فلزی موجود در آن و تعیین
نوع کلکتور است .در  pHبرابر با  3یون نیکل دارای بار
مثبت میباشد ] [13و کلکتور آنیونی  SDSدارای بار منفی
است بنابراین یونهای نیکل به آسانی توسط کلکتور جذب
میشود .با افزایش  pHامکان تشکیل پیوند هیدروکسی
یون نیکل وجود دارد بنابراین بار آن تغییر مییابد و موجب
کاهش بازیابی در  pHبرابر  6میشود (شکل  -1الف و
ج) .یکی دیگر از پارامترهای مؤثر در فلوتاسیون یونی
غلظت کلکتور است با افزایش غلظت کلکتور (شکل  -1ب)،
یونهای کلکتور زیادتری در محیط برای حذف یونهای
نیکل وجود دارد و موجب افزایش بازیابی میشود .از دیگر
پارامترهای مهم در فلوتاسیون یونی دبی هوا و غلظت کف-
ساز است .استفاده از غلظت مناسب کفساز و دبی هوای
مناسب موجب تولید حبابهایی با اندازه مناسب و پایداری
کافی میشود .کفسازها با کاهش کشش سطحی فصل

-9طراحي آزمايش ها
طراحی آزمایشها بهمنظور تعیین تعداد آزمایشها و
متغیرهای مورد بررسی و تاثیر متقابل آنها انجام میشود.
با ترکیب چندین متغیر در یک آزمایش بهجای بررسی
جداگانه هر یک از آنها ،تعداد آزمایشهای مورد نیاز
کاهش یافته و درک بهتری از فرآیند حاصل میشود.
طراحی آزمایش بهینه باید بهگونهای باشد که با کمترین
تعداد آزمایش ،دادهها و اطالعات مورد نیاز برای تجزیه و
تحلیل و دستیابی به شرایط بهینه فراهم شود .روش تجزیه
و تحلیل دادهها نیز در انتخاب طرح بهینه مؤثر است].[22
بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند فلوتاسیون یونی با
استفاده از نرمافزار  DX7و بر اساس روش فاکتوریل دو
سطحی 16 ،viiآزمایش طراحی شد ،pH .نوع کلکتور،
میزان کلکتور ،نوع کفساز ،میزان کفساز و دبی هوا به-
عنوان پارامترهای متغیر و میزان حذف یون مورد نظر به
عنوان پاسخ در نظر گرفته شدند و آزمایشها در لوله
هالیموند انجام شد .برای تعیین تاثیرات اصلی برهمکنشها

مشترک حباب -مایع موجب پایداری حباب میشود ][17
و انتقال یونها توسط حباب به سطح را ممکن میسازد،
اگر حبابها پایداری الزم را نداشته باشند قبل از خروج از
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سیستم ممکن است منهدم شده و یونهای بارگیری شده
مجددا به محلول بازگردد .همانطور که در شکل  -1د،

بنابراین وقتیکه چنین کلکتورهایی استفاده میشوند
نیروی جاذبه بین کلکتور و کاتیون لیگاند بیشتر ازجذب

مشاهده میشود با افزایش غلظت کفساز بازیابی افزایش
مییابد .همچنین اندازه حبابها در فلوتاسیون یونی
پارامتری مهم است و با افزودن غلظت مناسب کفساز می-
توان اندازه حبابها را کاهش داد و با افزایش ناحیه سطحی
ناشی از کاهش ابعاد حبابها میزان یونهای بیشتری را از
محلول حذف نمود .مقدار دبی هوا در میزان تولید حباب و
اغتشاش سیستم تاثیرگذار است .تأثیر همزمان و اندرکنش
بین پارامترها در فلوتاسیون یونی نیکل بررسی شد .با توجه
به فعل و انفعاالت فیزیکی -شیمیایی این فرآیند ،با احتمال
زیاد پارامترها با یکدیگر اندرکنش داشته و این اندرکنش بر
بازیابی فرآیند تاثیر گذاشته است .شکل  -2الف تأثیر
اندرکنش نوع کلکتور و غلظت کلکتور را در بازیابی یون
نیکل نشان میدهد .مشاهده میشود که نوع کلکتور SDS
برای بازیابی یونهای نیکل کارایی باالتری دارد و با افزایش
غلظت کلکتور بازیابی افزایش مییابد.

نیروی کولنی ساده است .در فصل مشترک آب -یون،
زنجیر الکیل مولکولهای کلکتور و کفساز بهوسیله
نیروهای واندروالس با یکدیگر متصل شدهاند .کفسازها
میتوانند با اتم اکسیژن کلکتور پیوند هیدروژنی تشکیل
دهند .وقتیکه تجمع مولکولی بین کفساز و کلکتور بهطور
مناسب موازنه شود ،اتصال مناسب در فصل مشترک این دو
ایجاد شده و منجر به بازیابی مطلوب یون میشود .بنابراین
اتم اکسیژن در گروه باردار کلکتور  SDSو اتم هیدروژن در
کفساز  DF250با تشکِل پیوند هیدروژنی با یکدیگر
شرایط پایدار مناسبی را ایجاد میکنند .در عین حال
تشکیل این پیوند موجب مصرف کمتر مواد شیمیایی(کف-
ساز و کلکتور) میشود.
بهمنظور بررسی پیشبینی مدل بازیابی یون نیکل ،دو
آزمایش طبق شرایط بهینه پیشبینیشده توسط نرمافزار
انجام شد .نتایج در جدول  1آورده شده است .بهطوریکه
مشاهده میشود بازیابی واقعی به بازیابی پیشبینی شده
نزدیک است که نشان دهنده معنادار بودن مدل است.

شکل -2ب ،تاثیر نوع کلکتور و غلظت کفساز را نشان می-
دهد .همانطور که مشاهده میشود کلکتور  SDSو با
غلظت  91 ppmکفساز اندرکنش مناسبی با یکدیگر
دارند .شکل  -2ج ،تاثیر اندرکنش غلظت کلکتور و غلظت
کفساز را نشان میدهد .با افزایش غلظت کلکتور و غلظت
کفساز بازیابی افزایش مییابد .واکنشهای شیمیایی انجام
شده در این اندرکنشها و ماهیت

مدل پیشنهادی نرمافزار برای بازیابی یون نیکل()RNi
مطابق با رابطه ( )1است:
که در آن:
()1

محصوالت تشکیل شده تاثیر بسیار مهمی در میزان جذب
آنها و در نتیجه فرآیند فلوتاسیون یونی خواهد داشت.

RNi  30  8.38 A  7.75D  4.88E  5.37 AD
 5.75BD

یکی از عوامل مؤثر در فلوتاسیون یونی ماهیت کلکتور و
کفساز و اندرکنش بین آنها و یون نیکل است .کلکتور
آنیونی  SDSدر گروه باردار خود ،دارای یک یا چند اتم
اکسیژن است .اتم اکسیژن ویژگی تشکیل پیوند داتیو دارد،
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بازيابي يون نيکل
()%

EHDABr

نوع
(الف)
کلکتور

غلظت کلکتور ()ppm
(ب)

SDS

بازيابي يون نيکل ()%

pH

غلظت کفساز ()%
(د)

(ج)

شکل  :4تعيين پارامترهاي بهينه در فلوتاسيون يوني نيکل( .الف) نوع کلکتور( ،ب)غلظت کلکتور( ،ج) ( ،pHد) غلظت کفساز.

غلظت کفساز

غلظت کلکتور

()%

)03 (ppm
)033 (ppm

EHDABr

نوع کلکتور

SDS

EHDABr

(الف)

21

نوع کلکتور
(ب)

SDS

بازیابی یون نیکل

)033 (ppm
)03 (ppm
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بازيابي يون نيکل
()%

غلظت کلکتور

غلظت کفساز

()ppm

()ppm

(ج)

شکل  :6تأثير اندرکنشهاي پارامترها در فلوتاسيون يوني نيکل( .الف) اندرکنش نوع کلکتور و غلظت کلکتور( ،ب) اندرکنش نوع
کلکتور و غلظت کفساز( ،ج) اندرکنش غلظتهاي کلکتور و کفساز.

جدول  :4شرايط پيشبيني شده توسط نرمافزار آزمايشهاي فلوتاسيون يوني نيکل.

دبي هوا

بازيابي پيش-

بازيابي

()ml/min

بيني شده()%

واقعي()%

SDS

297/41

DF250

91

4/59

1/47

69/94

58

SDS

289/73

DF250

89/61

5/82

1/35

71/78

59/9

نوع کلکتور

غلظت

نوع کف ساز

کلکتور()ppm

غلظت کفساز

pH

()ppm

کلکتور بیشترین تاثیر ( )%24/39را در بازیابی یون نیکل
دارد .غلظت کفساز بهعنوان پارامتر مؤثر دوم ()%21/88
خود را نشان میدهد .اندرکنش غلظتهای کلکتور و کف-
ساز ،اندرکنش نوع کلکتور و غلظت کفساز و اندرکنش
نوع کلکتور ،غلظت کفساز و نوع کفساز به ترتیب
پارامترهای سوم ،چهارم و پنجم تأثیرگذار بر بازیابی
هستند .مقادیر بزرگتر از  1/1نشان دهنده عدم اهمیت
پارامتر میباشد .اگر پارامتری بیاهمیت باشد ،نرمافزار با
حذف آنها مدل خود را بهبود میبخشد.

-6-1آناليز واريانس
از آنالیز واریانس برای شناسایی تأثیرهای معنیدار استفاده
میشود .آنالیز واریانس ،انجام عملیات ریاضی است که
توسط آن میتوان مقدار کل تغییرها یا اختالفهای
موجود در یک آزمایش را به قسمتها و اجزای مختلف آن
تقسیم کرد .این مقادیر در جدول  2آورده شده است.
مقدار  Fمدل برابر با  8/21است که داللت بر معنادار بودن
مدل است .با توجه به اینکه با سطح اطمینان  ،%95برای
مقادیر  Pکمتر از  1/15معنادار بودن پارامترها برداشت
میشود .با توجه به این موضوع در جدول  2به غیر از
پارامترهای  Bو  ABبقیه پارامترها معنادار هستند .نوع
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جدول  :6آناليز واريانس و بررسي آماري مدل فلوتاسيون يوني نيکل.

مقدار P

مقدار F

ميانگين

درجه آزادي

درصد مشارکت

مجموع

پارامترها

مربعات

مربعات
1/1159

8/21

519/78

18

4158/25

پارامترها

مدل

1/1141

17/71

1122/25

1

24/39

1122/25

A

1/1465

2/67

169

1

3/67

169

B

1/1159

15/16

961

1

21/88

961

D

1/1442

6

381/25

1

8/26

381/25

E

1/3211

1/14

72/25

1

1/57

72/25

AB

1/1316

7/29

462/25

1

11/14

462/25

AD

1/1234

8/34

529

1

11/49

529

BD

1/1316

7/29

462/25

1

11/14

462/25

ABC

63/39

7

9/64

443/75

15

111

4612

باقيمانده
جمع کل

 -9-1نتايج آزمايشهاي انجام شده در سلول مکانيکي

 -4-9-1تاثير زمان بر بازيابي يونهاي نيکل و آب

آزمایشهای انجام شده در لوله هالیموند به منظور تعیین
امکان استفاده از روش فلوتاسیون یونی برای حذف عناصر
و بررسی پارامترهای مختلف بر فلوتاسیون یونی و تعیین
میزان بهینه آنها در مقیاس کوچک انجام شد .در صنعت
اغلب از سلولهای فلوتاسیون مکانیکی و ستونی در
مقیاس بزرگ استفاده میشود .بنابراین برای نشان دادن
پتانسیل این فرآیند در صنعت آزمایشهایی با شرایط
بهینه بهدست آمده از مرحله لوله هالیموند در سلول
مکانیکی انجام شد .چون یکی از عوامل مهم در حذف
فلزات سنگین از پسابها ،استفاده مجدد آب در فرآیند
است بنابراین به بررسی بازیابی آب ( نسبت میزان آب
موجود در کف به محلول اولیه) پرداخته شد تا بهترین
شرایط را با بیشترین میزان بازیابی یون و کمترین بازیابی
آب با انجام یک بار فرآیند فلوتاسیون یونی بهدست آید.

با افزایش زمان فلوتاسیون ،بازیابی یون نیکل افزایش
مییابد .بهدلیل اینکه حبابها ظرفیت بارگیری محدودی
دارند و با افزایش زمان مقدار حبابهای زیادتری میتوانند
در سلول تولید شده و یونهای مورد نظر را از سلول خارج
سازند .همانطور که در شکل  3نشان داده شده است
بیشترین بازیابی یون نیکل در زمان  61دقیقه برابر با 88
درصد بهدست آمده است .با افزایش زمان فلوتاسیون،
مقدار کف تولید شده افزایش مییابد و بهدلیل اینکه
حبابها معموال آبدار هستند ،بازیابی آب نیز (شکل )4
افزایش مییابد .با توجه به تأثیر زمان بر بازیابی یونهای
نیکل و آب میتوان رابطه بازیابی آب و یونهای نیکل را
در شکل  5مشاهده کرد که با یکدیگر رابطه مستقیمی
دارند.
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40
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بازيابي يون نيکل()%

60

20

90

60
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40
30

بازيابي يون نيکل()%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100

20
10
0

0

30

زمان (دقيقه)

20

10

0

بازيابي آب()%

شکل  :9تاثير زمان بر بازيابي يون نيکل

شکل  :5رابطه بازيابي آب بر بازيابي يون نيکل

: DF250: 90 ppm, SDS: 300 ppm,شرايط آزمايش
pH: 3, Ni: 10ppm, 1000 rpm

: DF250 :90 ppm ، SDS : 922 ppm ،شرايط آزمايش
pH:3 ،Ni:10ppm ،1000 rpm.

 -5نتيجهگيري

30

در این تحقیق حذف یونهای نیکل در پساب سنتزی
بهوسیله فوتاسیون یونی مورد بررسی قرار گرفت16 .
آزمایش با استفاده از نرمافزار  DX7طراحی و در لوله
هالیموند انجام شد .نتایج آزمایشها با نرمافزار تحلیل شد.
تأثیر پارامترهای عملیاتی مختلف نظیر نرخ هوادهی ،نوع
کلکتور ،غلظت کلکتور ،نوع کفساز ،غلظت کفساز و pH
محلول بر میزان بازیابی یونهای نیکل بررسی شد .شرایط
بهینه با مقدار  311 ppmکلکتور  ،SDSمقدار 91 ppm
کفساز  pH ،DF250برابر  3و دبی هوا برابر با ml/min
 1/8بهدست آمد .بهمنظور بررسی زمان و میزان بازیابی
آب و یون نیکل نتایج بهینه در لوله هالیموند در سلول
مکانیکی آزمایش شد نتایج نشان داد که فلوتاسیون یونی
کارآیی الزم را برای حذف باالی نیکل از پساب دارد.
بازیابی یونهای نیکل و آب در شرایط بهینه در سلول
مکانیکی در زمان  61دقیقه بهترتیب معادل با  %88و
 %28/34بهدست آمد.

25

15
10

بازيابي آب ()%

20

5
0
60

20

40

0

زمان (دقيقه)
شکل  :1تأثير زمان بر بازيابي آب در فلوتاسيون يوني نيکل
: DF250: 90 ppm, SDS: 300 ppm,شرايط آزمايش
pH: 3, Ni: 10ppm, 1000 rpm
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