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OTIMIZAÇAO DA FLOTAçAO DO SISTEMA PIRITA-CARVAO POR ｍｾｔｏｄｓ＠
ｃｉｎｾｔｏｓ＠
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RESUMO
Foi realizado um estudo cinético indepÕndente da flotação
de
particulas de carvão e de pirita, a 25 C, num tubo de ｈ｡ｬｾ＠
modificado pelos autores, em ausência de espumantes, utilizando nitrogénio como gás de arraste. Tanto a flotação da pirita
quanto a do carvão seguem cinéticas de primeira ordem por mais
de duas vidas meias .
Para cada sistema foi ·e studada a depen
dência com respeito ao tamanho das particulas, fluxo do gás de
arraste e pH, de forma que a constante de velocidade de pseu ､ｯｾｰｲｩｭ･｡＠
ordem observada pode ser expressa em função desses
parâmetros. Os resultados permitem visualizar os mecanismos
de flotação de cada sistema, assim como determinar as ｣ｯｮ､ｾ＠
para obter uma máxima separação.
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ｉｎｔｒｏｄｕￇｾ＠

A maior parte do enxofre do carvão está na forma
ta, que é removida parcialmente por gravidade.

､ｾ＠

piri-

Entre os vários mé-

todos que tem por objetivo diminuir o conteúdo de enxofre nos finos
ｾ＠
.
- seletiva é um dos mais promissores. 1
de carvao,
a flotaçao

Existe uma extensa literatura sobre estudos da flotação
desde o ponto de vista cinético.

A constante de velocidade especí-

fica é uma função complexa que depende das características do
ｳｩｴｾ＠

ma, como a superfície do sólido, a probabilidade da colisão e ｳｵ｢ｾ＠
2
quente adesão da part!cula à bolha, • 3 as velocidades partícula/bolha, 4 o tamanho das partículas, 5
das partículas e bolhas. 6 • 7

e o pH do meio e potencial

zeta

Neste trabalho foram analisados os efeitos de tamanho das
partículas, fluxo de gás e pH do médio na cinética de
ｦｾｯｴ｡￣Ｌ＠

se-

paradamente, de pirita e carvão, com o intuito de poder expressar a
constante de velocidade especifica como um produto de funções de
｣ｾ＠

da parâmetro, de forma de poder .otimizar o processo de separação em
sistemas mixtos, quando não se usar coletores específicos. 8
Nesta primeira etapa as experiências foram focalizadas em

- de 100-600
part I culas na regiao
ｾｭＬ＠

- grosseira, 5 conchamada regiao

siderando que em geral a flotabilidade nestas condições é mais fá cil.
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PARTE EXPERIMENTAL

MATERIAL
O pH-metro utilizado para ajuste e leitura do pH

foi

um

Para

as

leituras da absorvância foi usado um espectrofotômetro CARY 219

da

METROHM HERISAU, modelo E 603, com eletrodo combinado AG.

VARIAN.

A água deionizada foi preparada usando uma coluna de resi-

na de intercâmbio iônico com leito misto, marca PERMUTION.

As amos

tras foram pulverizadas utilizando um pulverizador FRITZCH,

modelo

Pulverizette 2, e na classificação foram utilizadas peneiras GRANUTEST, marca TELASTEN, acopladas a um vibrador PRODUTEST, marca
STEM.

ｔｅｌｾ＠

O registrador potenciométrico utilizado nas leituras cinéti-

cas continuas era da ECB, modelo RB 101.

Os cálculos das constantes

de velocidade foram feitos em um microcomputador POLIMAX.
Todos os reagentes utilizados eram de pureza analítica

e

foram usados sem qualquer purificação.
As soluções aquosas foram preparadas com água destilada ,
deionizada por intercâmbio iÓnico e desoxigenada por ebulição res
friando-se em atmosfera de nitrogénio.

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE CARVÃO E PIRI
TA.

A pirita e o carvão utilizados neste trabalho

coletados na Carbonífera Próspera S.A., Mina "A" e Mina "B",
tivamente, em Criciúma-SC.

foram
ｲ･ｳｰｾ＠

O material foi selecionado manualmente

após ter sofrido o processo de pré lavagem na mina (separação

por

gravidade), foram colocados em bolsas de plástico seladas e armazenadas a -10°C.
As amostras foram preparadas reduzindo-se primeiramente os
pedaços grandes a um diâmetro de

±

5 mm, em um gral de porcelana
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em seguida pulverizados no pulverizador e classificados em um
junto de peneiras vibratórias.

As diversas frações foram

con-

｡｣ｯｮ､ｩｾ＠

nadas em frascos fechados e mantidos a -10°C em sllica gel.

Antes

de qualquer experimento a amostra era pesada e lavada com água destilada para retirar as pequenas partlculas aderidas na superflcie •
A análise do carvão foi feita na carbonifera Próspera SA.
em Tubarão-se, apresentando os seguintes resultados:
% cinza:

2,3, 79

% matéria volátil:

27,65

% carbono fixo:

48,57
1,70

% enxofre:

2,0

F S I
% umidade higroscópica:

0,80

% umidade residual:

1,0

A análise da pirita foi feita por Raio X,

no

Centro

Pesquisas da Petrobrás (CENPES), Rio de Janeiro, apresentando

de
tra-

ços de quartzo.

Ml!:TODOS
As medidas cinéticas da flotação de carvão e pirita foram
constava de um cilindro de

ni-

trogênio super-seco (N 2 ,ss), com um manómetro de dois estágios

por

realizadas

em

um

sistema

que

onde o nitrogénio passava através de urna coluna de KOH, para absorver posslveis traços de co 2 .

Em seguida media-se a vazão em um ro-

târnetro de escala externa de O a 2,5 1/rnin. da OMEL.

O gás era

condicionado por um termostato calibrado a 25°C com um

a-

termómetro

de precisão, e logo por urna coluna vertical com pressão hidrostática igual ao aparelho de ensaio, que funcionava corno

equalizador de
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pressão.

Abrindo

mond modificado.

as
As

chaves

o

gás

partículas

entrava no tubo de Hallicolocadas

sobre

a

placa
ｰｾ＠

rosa eram suspensas por- um agitador mecânico JANKE & KUNKEL K.G.
com rotação controlada de 710 rpm.

Otimização das constantes:

A otimização das constantes

das equações que expressam o efeito do pH e do fluxo na flotação do
carvão foi feita por um programa iterativo de aproximação sucessiva
até obter um resíduo mínimo quadrático, em um microcomputador.

Os

cálculos eram feitos variando-se apenas uma constante e mantendo-se
as outras fixas.

Para o cálculo seguinte o valor da constante uti-

lizada era o que indicava o menor resíduo quadrático, e assim
ｳｵ｣･ｾ＠

sivamente até obter valores em que o resíduo mínimo se mantinha
tante.

ｾ＠

Este procedimento foi feito para todas as constantes envol-

vidas, em sequência sucessiva.

Foi verificado que mudando-se a or-

dem de sequência das constantes os valores obtidos convergiam

ao

mesmo conjunto final de constantes.

ｃｉｎｾｔａｓ＠

Condicionamento:

Na realização de todos os trabalhos com

pirita a amostra foi estabilizada em ambiente de nitrogénio, durante 10 minutos, juntamente com o respectivo

tampão.

Nas corridas cinéticas variou-se o tempo em que a amostra ficava sob agitação magnética junto com a solução utilizada nos experimentos para observar a variação de kobs com a adsorção do
na superfície da pirita.

A agitação magnética era suficiente

tampão
para

que todas as partículas ficassem em suspensão, facilitando o contato com a solução.
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No caso do carvão o tempo de estabilização com o respect!
vo tampão era de aproximadamente 3 minutos.

Corridas Cinéticas: As corridas cinéticas de carvão e pirita foram realizadas em um tubo de Hallimond modificado, sendo que
para cada caso utilizamos tubos de Hallimond semelhantes, porém com
placas de diferentes porosidades.
A amostra, depois de condicionada convenientemente,

era

colocada sobre a placa porosa existente no Hallimond, e em seguida
agregava-se uma solução com pH conhecido, aproximadamente 50 ml , ｳｾ＠
ficiente para alcançar o nível necessário acima do receptor de partículas do Hallimond.

Antes de iniciar um experimento o fluxo

de

gás era calibrado até a vazão desejada, deixando-se o mesmo passar
pelo termostato e fluir através do sistema equalizador de pressão •
A corrida cinética iniciava-se no instante em que a agitação era li
gada e a torneira de entrada de gás

do

fechando-se ao mesmo tempo a do sistema

tubo de Hallimond aberta,
do

equalizador de pres-

sao.

Medidas do volume de carvão:

A medida do volume das par-

tículas de carvão flotadas era feita por meio de um tubo graduado ｾ＠
calizado na parte inferior do receptor de partículas do tubo de Ha!
limond.

A variação de volume era

medido

visualmente e o ｴ･ｭｰｯｾ＠

nometrado.
Todas as cinéticas foram feitas pelo menos a duas concentrações de tampão diferentes e extrapoladas a tampão zero.
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Medida Ótica do volume de pirita flotado:

Foi construido

um sistema ótico que permitia acompanhar o aumento de volume flotado, em forma continua.

O conjunto consistia
｢｣ｾｩｭ･

ｮ ｴ･＠

de: a) uma

lâmpada de 12 volts como fonte de luz; b) uma célula de vidro de
cm de espaço

do tipo usado em espectrototometJ:i a visível,

1

｣ｵｾｯ＠

suporte estava unido a um ultravibrador para a c omoda r as partículas
depositadas; e c) de uma célula fotoelétrica que ca,p tava o fe i xe ae
luz que passava através da célula de vidro.

A célula de vidro estava acoplada ao tub o receptor d o tubo de Hallimond.

Um sistema Ótico concentrava a luz e mitida

?ela

lâmpada num feixe paralelo que passava através da c é lula de vidr::> e
logo era focalizada na célula fotoelétrica.

O sinal da célula foto

elétrica era amplificado e logo recebido por um r e gistrador poten ciométrico.

A medida que as partículas se depositavam na célula de

vidro, obstruíam a passagem de luz que che gava à célul a fotoelétrica.

A calibração do sistema foi feita ac re scentando - s e peso s conhe

cidos de pirita com diâmetro de 105-149 vm na célu la d e vidro aco plada ao sistema Ótico, e faz e ndo-se s t mul ｴ ｮ･｡

Ｑ Ｑｾｮ

a leitura

ｴ ･＠

no

registrador, da intensidade luminosa transmitida p ela célula fotoelétrica.

Estes resultados mostraram que a t é o.p rox ima dame nte 0,6

g

de pirita, o sistema apresenta uma ótima line ari d a de e ntre o volume
d.u peso de pirita depositada versus intens ida d e l umir,osa , mo strando
que esta última é diretamente proporci o n a l ao vo :0. ·1·n<:> ､ ｾ＠

Ha-tt: r i a l ｦｬｾ＠

tado.

ｮ ｣ ｩＮ ｡ｳ＠

Em geral a quantidade de pirita us ada nas

ﾷ ｾＬＮ

Ｍ ｟ﾷＺ［･

ｲ ｈｩ

foi

de 0,5 g.

Método de

cálculo

das constantes de velocidade observa-

das na cinética de flotação de carvão :
cas da flotação de carvão apresentaram ｩ ｮｩ

｣ ｩ｡ｬｭ･ｮ

ｵｾ＠

!\f, rn0d:Ldas ciné ti

iüqu 1s pro b l e -
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mas devido ao caráter hidrofóbico de sua superflcie fazendo com que
a flotação fosse muito rápida, e por outro lado, a baixa densidade
daE, partlculas dificultava a decantação no ｣ｯｾｰ｡ｲｴｩｭ･ｮ＠
Ha:limond, onde

do tubo de

controlado o volume da quantidade de partlculas
ｰｲｾ＠

flotadas.
Na primeira etapa do trabalho considerou-se tempo zero

o

instante em que as primeiras p articulas flotadas atingiam a base do
de medidas, mas posteriormente foi mudado,
｣ｯｾｰ｡ｲｴｩｭ･ｮ＠

｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡ｾ＠

de-se tempo zero o momento em que se ligava o gás de arraste.

Para

o bt.er o valor da constante de velocidade observada (kobs) era neces
sário fazer três corridas cinéticas, interrompendo-se cada uma

a

tempos de flotação diferentes, quando 40 a 80% do volume total

era

flotado.

Após feita a leitura do volume de carvão flotado, deixava

- Ee a flotação continuar para a leitura no tempo infinito, ou seja,
ｱ ｾ｡

todo o carvão havia flotado.
ｮ､ｯ＠

A equação usada para o cálculo

d e k obs neste caso foi:
kobs
o r .ce V t

=

ln Voo/ (Voo -Vt)

t

e Voo e ra o volume f lotadÓ num tempo

respectivamente.

ｲ Ｎ ｾ Ｎ ｴ ｯＬ＠

1

qualquer e tempo inf!_

O valor de kobs era obtido da média dos três

v ã :ores calculados independentemente.
Este método de cálculo de kobs foi testado, fazendo-se uma
sê:::i. e de corridas cinéticas variando-se o volume de carvão flotado
d e'! se .o 1% até 85%

su H '· ｾ ｬ ｯｳ＠
de

c é'<1

1

aproximadamente 1 do total a ser flotado.

Os r e -

obtidos mostram que o plote do lo gari timo da porcentagem

v ão não- flotado

ve r s u s

tempo

mante ve-se linear

até

aprox :: madamente 80% do total de carvão flotado 1 mostrando que qualquer
kob s '

Ｌ ＬＮ ｾ ｬｯｲ＠

tomado neste intervalo pode ser usado para o cálculo

de
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Baseado nos resultados obtidos anteriormente, foi desen volvido um método de cálculo mais preciso

das constantes ｣ｩｮ￩ｴｾ｡ｳＮ＠

Neste método de cálculo considerou-se tempo zero 5 segundos após
instante em que o fluxo de N2 era ligado ao tubo do Hallimond.
terrompia-se o fluxo e o volume de carvão
tendo-se V

0

•

o
In-

flotado era medido, Gb -

Em seguida o fluxo era novamente ligado até aproxima-

damente 30% da amostra ter sido flotada, obtendo-se

assim

v1 .

O

gás era novamente ligado esperando-se que ao redor de 70% da am,)s tra tivesse sido flotada para se obter v 2 •

Em seguida a corri'.';.:_ c.!_

nética prosseguia até todo o carvão ter sido flotado para obter V •

A equação utilizada para o cálculo de kobs foi:

v- v o
00

ln <voo - V

o

- V )

t

llt

onde V

0

,

Voo e Vt sao os volumes flotados após 5 segundos, no tempo

infinito e num tempo t

(t

1

ou t

2

) qualquer, respectivamente.

-::; va-

lor final de kobs era obtido de quatro valores de duas corridas.

Método de

cálculo

das constantes de velocidade observa-

das na cinética de flotação de pirita:

A curva expcnen -

cial de intensidade luminosa versus tempo obtida através do sistema
ético de medida cinética contínua, mostrou-se linear quando ｃｊｭｰ｡ｲｾ＠
dos ln(Ioo- It) versus tempo, onde Ioo e It são as intensidades lumi
nosas registradas no tempo infinito e num tempo t qualquer, :respecti vamente.

Este método mostrou excelentes resultados, pois "· rela-

ção é linear até seis vidas médias com uma ótima correlação,
O cálculo das constantes de velocidade era reali?ado a partir de um
conjunto de pares de valores tirado de uma curva média traça -i<-.
registrador potenciométrico.

Estes w:.lor -· ·

no

··•m f.ornecidos ___.) mi -
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crocomputador que através de um programa iterativo calculava a

me-

lhor constante de velocidade que traduzia o menor desvio padrão. ｂｾ＠
seados nestes ･ｸｰｲｩｭｾｴｯｳ＠

podemos afirmar que o comportamento ｣ｩｮｾ＠

tico da pirita é de primeira ordem.

A reproduzibilidade dos valo -

res das constantes de velocidade da pirita foi testada fazendo-se
uma série de corridas cinéticas, mantendo-se todos os parâmetros
constantes, mostrando que a reproduzibilidade das medidas apresenta
um desvio padrão de 12,8%.

RESULTADOS E ｄｉｓｃｕｾｏ＠
Tanto a flotação de pirita como a de carvão seguem ｣ｩｮ￩ｴｾ＠
cas de primeira ordem com respeito à concentração instantânea
partículas, de forma que a constante de velocidade observada

é calculada pela equação (1).
d N
- _____E

dt

das
kobs'

Nesta constante estariam contidos as

(1)

kobs NP

funções dos parâmetros dos quais depende a velocidade de flotação
Podemos supor que estas funções são fatorizáveis em funções depen dentes de somente um parâmetro . Se considerarmos como parâmetros

o

tamanho das partículas, fluxo de gás e pH, teríamos então que kobs
teria a forma da equação 2, onde ks é a constante que depende

kobs

ks.ki.fD . fv.fpH

da

(2)

geometria do tubo de Hallimond eda agitação, ki depende das carac terísticas intrínsecas do sistema, em termos principalmente da hi drofobicidade da superfície e forma da partícula e f 0 , fv e fpH sao
as funções dependentes do tamanho, fluxo de gás e pH respectivamen-
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Para a pirita na faixa de tamanhos 590 à 105
é o diâmetro médio das particulas. 9

(-12.16 Õ), onde Õ

ｾｭＬ＠

fD

= exp

O fluxo de

gás V é diretamente proporcional ao número de bolhas de gás Nb'
ｳ･ｾ＠

9

do o volume médio das bolhas vb, e foi determinado para a pirita
como tendo a forma da equação (3).

(3)

Em relação à dependência do pH, ｾ｡ｲ＠

valores de kobs ex 9
trapolados a concentração zero de tampão, fpH vem dado por (4)

}-1

+

onde pK+

=

5.39, pK-

=

8.88, m

= 0.09

+
e n

J

(4)

= 0.16.

Séries de experiências mudando o tamanho e a porosidade
da placa porosa do tubo de Hallimond, mostraram que a hipótese

da

equação (2) é seguida na flotação da pirita.

EFEITO DO TAMANHO DA PARTICULA E DO FLUXO NA FLOTAÇÃO
CARVÃo. 10

Uma série de experiências foram realizadas va-

riando o tamanho das particulas entre 500 à 105
20 à 1000 ml/min.

DE

ｾｭ＠

e o fluxo

entre

A análise destas curvas revela que tem forma

de

S tendendo a um plateau a fluxos maiores.
Por outro lado, a relação entre kobs e o diâmetro medio

Õ das particulas, sugere uma relação linear entre ambas variáveis e
kobs segue a equação (5).

B

a + b
O fator

(1+

ｾｄＩ＠

(5)

,

pode então ser considerado parte da sé -

446
b-

･ ｾ＠

rie exponencia l

-D
e

a

= kskifvfpH'

segundo a equação (2).

relação prediz que o coeficiente angular de ln kobs versus
igual a b/a .

Na Fi g. 1, fo i plotado ln kobs vs

-1.56.
｡ｮｧｾｬｲ＠

pressa pela equação (6 ), de onde f

:..:\ a. - .

ln kobs

Considerand o
das

a

=k'

fv e,

ｰｯ ｾｴ

qUl

Ｎ＠

-1

foram traça-

Portanto, kobs pode ser ex exp (-1.56

Õ).

. o i5

1)H

'

｡ｮｴｯ

0 ｾ＠

Õ seria

Õ, e as linhas re-

tas correspondentes aos fluxos entre 0.2 e 1.0 l;min
das com um coe f icie nte

Tal

Q

(6)

era o mesmo para todas estas corri-

forma de S da curva kobs versus fluxo

deve ser consequência da f unç ão fv dependente do fluxo e ｩｮ､･ｰｾ＠
te do tamanho da
ｰ｡ｲｾｩ｣ｵ

ｬ ｡ Ｎ＠

Tentou-s e ? r:'.. mei ro explicar isto pelo mecanismo ( 7)

ｫｬＲ｛ｳ｟ｾ＠

Cn
ｾ

k23

CB

ＭＭ

Cf

(7)

onde Cr. e Cf são as ? articu la s de carvão não flotado e flotado respectivarr.ente e CB é o comple xo partícula-bolha.
tante de bolhas gerada s por uma vazão V é
tivo de ｾｰｲｯ

ｸ ｩｭ｡￣ｯ＠

Ｚ＾ ｾ｣･ｳ

ｩ ｶ ｡＠

[s] 0 .

A concentração ｲｯｾ＠
Um programa itera-

das constantes de velocidade envolvi-

das,11 mostrou que ainda que o valor relativo entre elas mudava por
ｾ＠
um fator de 10 3 nao
e ra pos s 1.vel
obter uma funçao
k'fv dependente

de

[s] 0

com forma de S.
Como a relação en t re ln (k' fv) e V apresenta uma região can

coeficien te angular 2 .1 9 p assou-se então, a considerar um mecanismo
de flotação, onde a pa;:- t.Ícula forma primeiro um complexo CB e

logo

um cor1plsxo cs 2 com duas bolhas que ascenderiam no meio na etapa de
ｴ･ｲｮｩ｡ｾ＠

do processo (8)

447

k34

>

Cf

(8)

Aplicando a aproximação dos estados estacionários à. forma
ção de ambos complexos, e substituindo os termos constantes,

cons

G

tante de velocidade independente do tamanho da particula k' fv pode
ser expressa por (9)

k'f

｛ｂ｝ｾ＠

(9)

v

Quando o fluxo diminue, a primeira ou a segunda el:'l.pa

na

formação do complexo particula-bolha podem chegar a ser dete::rünan-,
tes do processo.
No regime estacionário o número de bolhas Nb geracé'.'i
unidade de tempo é V/vb' sendo vb o volume médio das bolhas,

por
sendo

proporcional ao número de bolhas por unidade de volume (10),

(lO)

Subst;ituindo na equação (9) esta pode ser simplif:._cada
ｰｾ＠

ra (11)
k'f

Por aproximação sucessiva foram calculadas k 1
k2

O e k3

(11)

v
1.48

= 8.36.

Os traços na Fig. 2 sao os valores experimentaL"' e a li nha continua foi traçada segundo a equação (11).
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EFEITO DO pH NA FLOTAÇÃO DE CARVÃO.lO
zado com partículas de tamanho 210-297 ｾｭＬ＠

O estudo foi reali

na faixa de pH 2-12, ut!

lizando uma série de tampÕes a diferentes concentrações e as cons tantas de velocidades foram extrapoladas à concentração zero de tarn
pão.

Segundo a equação {2) estas constantes tem a forma k"fpH'

e

considerando c va l or a pH7 corno referência, calcularam-se as cons tantes de velocidade relativ;,··· segundo a equação {12)
ｾ＠

krel

f

{12)
f7

A dependência ci<

·u bs <..:om o pH pode ser considerada em for

ma simplificada segundo {13 ) ,

9

porque do perfil de pH {Fig. 3) obser

\,(aH/K+)n + krn{K-/aH)m

r

krel

a H 1- ( aH/K +) n
K+
1
(
aH/K+ )
. i'- ---

J

+

ｾ＠

{13)

aH

[1-{K-/aH)rn]
1-{K-/aH)

+ 1

vamos um mínimo a pH í, e c.ssumimos que o complexo partícula/bolha
com carga zero ｾ￣ｯ＠

flota.

Por ｾｭ＠
calculadas as

? rograma iterativo de aproximação sucessiva foram
ｮｳｾ

n=0.52; m=0.23; kn=l.35 xlO

-5 ; km=l.95

x
4
10- ; pK+=3.8C e pK-=14.08, com as quais foi obtida a curva contí ｣ｯ

｡ｮｴ･ｳ＠

nua da Fig. 3.

FazeMos notar que kn e km são valores relativos com

respeito a

{eq . 14)

f7
kn

k 'n

km

--r:;-

k'm

- T.]

{14)

SenC.o kcb f · =' k" f :t:: H, a função fpH tem a mesma forma que
equaçao {13) exc8to

C:U€!

a

está dividida por f 7 , que não conhecemos

Podemos , ?Orérr, '. ato r izar ＼ｾ＠

função, obtendo-la em forma adimensio -

'
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Ｚ］ｾ＠

f'
);

:.,

Fig. 1 - Relação entre ln kobs e Õ na
flotação do carvão, a diferen

..Ｍｾ＠

ID

tes fluxos. As linhas

•

... .,......... .....
•• m,.,.....

••

traçadas com coeficiente

••

foram
｡ｮｾ＠

lar -1,56 .

Fig. 2 - Dependência da função fv

na

flotação do carvão com respe!
to à vazão do gás de arraste.
Os pontos experimentais foram
calculados da equação 6.

ｾ Ｎ ＦＭ

Ｍ

Ｍ

Ｍｾ＠

Fig. 3 - Dependência de krel

na flota

ção de carvão com respeito ao
pH.

...

D

R

14

450
nal, dividindo por kn' de onde
km/kn

=

14.44.

COMPARAÇÃO DAS FUNÇ0ES f:e, f .. , f li DA CIN!::TICA DE FLOTA •
!I
ÇÃO DE CARVÃO E PIRITA.

O plote de fD de carvão e pirita

com respeito ao diâmetro médio Õ

(Fig. 4), indica que quanto menor

o diâmetro das partículas as velocidades da flotação tendem a ser
iguais, sendo um dos fatores que dificultam a separação de finos.
Por exemplo partículas de carvão de 600
dade que partículas de pirita de 50
ｾｭＬ＠

ｾｭ＠

1

flotariam à mesma veloc!
se os outros fatores

da

constante de velocidade foram iguais.
Na Fig. 5 aparece a comparação entre a função dependente
do fluxo para a pirita e o carvão.

A função tende a um plateau pa-

ra o carvão enquanto que a função da pirita passa a ser maior
fluxo maiores que 0.4-0.5 1/min.

para

Uma melhor separação quando o flu

xo de gâs diminue tem sido observado experimentalmente.

12

Finalmente, na Fig. 6, observamos o plote das funçõesfpH.
A distância entre ambas curvas é ainda um problema a ser verificado
mas observa-se que a distância relativa entre elas aumenta a partir
da região neutra.

Zimmerman demonstrou que o conteúdo de enxofre

no carvao flotado diminue quando o pH aumenta de 4 para 11,

13

con-

cordando com este resultado, ainda que os tipos de carvões são diferentes.
Podemos concluir que o tratamento proposto chega a resul
tados consistentes com os dados experimentais, e proporciona um mé
todo para otimisar a separação de carvão e pirita.
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Fig. 4 - Relação entre as funções f 0
para a flotação do carvão e
ｾＰ Ｍｾ］
ｾ＠

Ｍ

......,.
ｾ ］Ｍｾ

da pirita com o diâmetro méＮｯ＠

dio

...

Fig. 5 - Relação entre as funções fv
para flotação do carvão e da

f

Ｐ

õ.

pirita com o fluxo de gás.

ｾｯ Ｍ

ｾｵＭＮｯ

Ｍｾ

fM.aollla·'"""

ｾｾ

Ｍｾ

ｷ＠

Fig. 6 - Relação entre as

.-.
.!

J

ｦｾｮ･ｳ＠

para a flotação do car.vão
da pirita com o pH.

fpH
e
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