
 

 فلوتاسیون و آزمایشگاه

 رشته: مهندسی معدن دوره کارشناسی

 نام استاد: مرضیه حسینی نسب

  17:00تا  15:00ها از ساعت  شنبهیک زمان و مدت برگزاری کالس: 

 در کالسهای آنالین بصورت هفته در میان همچنین از طریق گروه واتس آپ که برای همین درس ارائه شده است.رفع اشکال: 

 جلسه 16تعداد جلسات کالس: 

 

یکی از روش های جداسازی ذرات باارزش از بی ارزش، روش فلوتاسیون است. به دالیل گوناگون از جمله: اقتصادی بودن، مصرف انرژی کمتر، 

زیست و ...، این  دامنه وسیع در جدایش کانی های مختلف، وجود مباحث علمی و تخصصی بنیادی، امکان کنترل بیشتر فرآیند، توجه به محیط

 روش از گسترش قابل توجهی همواره برخوردار بوده است. استفاده از این روش در صنایع مختلف، مانند کاغذ سازی و تصفیه آب و بطور کلی در

سطوح ذرات  حیطه انتقال جرم و نیز انتقال حرارت رو به افزایش است. فرآیند فلوتاسیون، روشی سه فازی است که بر اساس پدیده ترشوندگی

وامل استوار است. بررسی و کنترل خصوصیات جامد، مایع، گاز )حباب ها(، پالپ، مواد شیمیایی، ماشین ها و مدار فلوتاسیون و تاثیرگذاری این ع

توجهی به صور  بر یکدیگر در کارایی عملیات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خوشبختانه در این زمینه، منابع علمی، تحقیقاتی و صنعتی قابل

 مختلف موجود است. 

در این  . آشنا می شوندبا تکیه بر مبانی و به ویژه شیمی فلوتاسیون  فلوتاسیوندر این درس، دانشجویان رشته مهندسی معدن با مفاهیم اولیه 

مسائل کاربردی مرتبط با رشته برای دانشجو طراحی و  درس، آزمایش های مختلف فلوتاسیون نیز شرح داده خواهند شد. همچنین،

 حل خواهد شد.

  ویدئو پرژکتور، تخته وایت برد، فیلم های کمک آموزشی وسایل آموزشی:

  هفته در میان از مباحث ارائه شدهدو انجام کوئیز بصورت 

 باشد(یک هفته می دادن تمرین به دانشجویان و حل تمرین ها توسط دانشجو )مدت پاسخگویی به تمرین فقط. 

 نحوه ارزیابی دانشجو:

 2 نمره کوئیز 

 2 نمره حل تمرین 



 4  و طراحی آزمایش ها گزارش کار آزمایشگاهنمره 

 6  :(1400ماه  فروردین 29نمره میان ترم )تاریخ امتحان میانترم 

 6 نمره پایان ترم 

 زمان برگزاری پایان ترم رئوس مطالب تاریخ تشکیل کالس شماره جلسه

 23/03/۱400 .مبانی و اصول فلوتاسیونمعرفی کتابها و منابع درس،  19/11/1399 1

 سطح آشنایی با خواص و پدیده های فیزیکوشیمیایی 26/11/1399 2

 ادامه آشنایی با خواص و پدیده های فیزیکوشیمیایی سطح 03/12/1399 3

 فیزیکوشیمیایی سطحادامه آشنایی با خواص و پدیده های  10/12/1399 4

 فلوتاسیون مواد شیمیایی مورد مصرف در 17/12/1399 5

 ادامه مواد شیمیایی مورد مصرف در فلوتاسیون 24/12/1399 6

 ادامه مواد شیمیایی مورد مصرف در فلوتاسیون 01/01/1400 7

 اکسیدها و سیلیکاتها فلوتاسیون 08/01/1400 8

 فلوتاسیون اکسیدها و سیلیکاتهاادامه  15/01/1400 9

 فلوتاسیون نمک ها با حاللیت کم در آب  22/01/1400 10

  امتحان میانترم 29/01/1400 11

 ادامه فلوتاسیون نمک ها با حاللیت کم در آب  05/02/1400 12

 فلوتاسیون نرمه ها و یون ها 12/02/1400 13

 و مقدمه ای بر بیوفلوتاسیون طراحی مدارهای فلوتاسیون 19/02/1400 14

 شرح آزمایش اول و دوم فلوتاسیون 26/02/1400 15

  رفع اشکال و  تاثیر شرایط آسیاکنی بر شیمی فلوتاسیون 02/03/1400 16
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