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RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados da notação de Ouorita cm coluna de flotação sem adição de água 
de lavagem. Nesse sistema o fluxo de concentrado foi obtido fazendo o fluxo de rejeito menor do 
que o fluxo de alimentação. Assim, uma {ração da água contida na alimentação é transportada nos 
intcrstícios das bolhas de ar. Não foi estabelecida uma interface polpa/espuma. 
Na coluna empregada elevados valores de recuperação foram obtidos com uma zona de coleção de 
2 metros. Foram atingidos valores de recuperação acima de 80% com teores de CaF2 em tomo de 
90%. Foi determinado que a recuperação depende da diferença de valores entre as vazões de 
alimentação c rejeito. Por fim, também foi percebida uma leve relação entre a velocidade superficial 
dos minerais c a recuperação. Nesse sentido, a máxima capacidade fica cm tomo de 1 O g/minlcm2 

de sólido. 

PALAVRAS-CHAVES : coluna de llotação, fluorita, bias 

ABSTRACT 

This papcr prescnts fluotitc flotation rcsults carricd out on column ccll without wash watcr addition. 
Concentratc flow was obtained by making tailing flows smallcr than fccd flows. Hcnce, part of fced 
watcr was carricd up within bubblcs wakcs . ln addition, no pulp/ froth interface was establishcd. 
High rccovery was obtaincd in a 2 m collcction zonc column. Rccovcry rcachcd ovcr 80% and 
grade was near 90% . lt was lound that recovcry dcpcndcd on thc valuc of thc diffcrence between 
fced llow and tailing flow. ln addition, it was found that a straight line bctwccn surface vclocity of 
mineral and rccovery was found . lt appears that a maximum capacity is around I O g/minlcm2 of 
solid. 
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I. INTRODUÇÃO 

Com o sucesso c popularização das colunas de flotaç<lo a partir dos anos XO , normalmente operando cm contracorrente, 
novas linhas de pesquisa foram implementadas. objctivando novos c melhores projctos para esse rcator. Neste cenário, 
pesquisadores canadenses se co locaram a frente desta nova tecnologia a patiir de um bem estabelecido conhecimento 
sobre colunas de flotaç<lo (finch c Dobby. 1990). Os primeiros sistemas empregaram um rcator cm forma de coluna 
vctiical como célula de flotaçào , o qual foi descrito matematicamente através de modelo de dispcrs<lo axial para a 
predição do compotiamcnto da conccntra~·ão. As primeiras configura~·ões industriais propostas (I 0-14 m de altura, 
raz<lo H,:d,= I 0 : L I O m de zona de colcção, 1-2 m de camada de espuma, O, 1-0.5 cm/s de úgua de bias, 1-2 cm/ s de 
velocidade da polpa de alimcntaç<lo c I ,0-2.0 cm/s de ar) , foram bem sucedidas para a tlotaçào de sul fetos no cstúgio 
cleaner. Nestas configurações, a razão altura /diürnctro c a úgua de bias eram consideradas pan1rnctros críticos para a 
adequada opcraç<lo das colunas. Entretanto , esta raz;1o não foi considerada tão irnpmiantc cm outros sistemas. 
Rubinstcin ( 1995 ), repmia a construção de uma coluna de alta capacidade. com apenas 5,5 rn de altura por 9 m 2 de 
secção para flotação de catvào. Soto c Barbcry ( 19991) c Soto c Aliaga ( 1993) usaram uma coluna de com 3 m de altura 
por um pé de diâmetro para concentrar KCI. 
Por outro lado, a adição de água de lavagem no topo da coluna. na forma de um aspcrsor. é considerada irnpotiantc para 
manter a camada de espuma constante c para produzir uma ação de limpeza junto ús patiículas aprisionadas. O efeito de 
lavagem ocorreria pela drenagem da água , a qual devolveria pmiículas de ganga aprisionadas para a zona de colcç<lo. O 
volume de água que cruza a interface polpa/espuma é chamado água de bias c é estimado pela diferença entre a úgua de 
lavagem c a água do concentrado ou entre a água da alimentação c a água do rejeito. Para manter o sistema o mais 
simples possível. o fluxo de rejeito é mantido igual ao de alimentação , assim a água de bias é somente o resultado da 
adição de água de lavagem. Nessa condição, ambas as definições de bias ficam equivalentes, uma vez que elas 
representam o excesso de água que cruza na descendente a interface polpa/espuma. Operando dessa fmma o regime é 
considerado de "bias positivo", sendo o que geralmente é empregado na prútica. Pérez c outros (2002), anali sando o 
parâmetro altura da coluna realizaram estudos com sílica, testando diferentes concentrações de sólidos c variando a 
altura da zona de colcção de 1.5 m até cerca de 4 m . Esses autores concluíram que para concentrações de sólidos acima 
de 25%, quanto mai s cmia a zona de colcção maior a recuperação obtida. foi concluído ainda que para concentrações 
de sólidos maiores do que I 0'% a água de bias deveria ser negativo c que quanto maior a concentração de sólidos mais 
negativo o bias deveria ser. Entre 25 c 30% de sólidos cm polpa foram reportados valores de bias cm torno de -O. X cm/s 
com recuperações pctto de 80% para uma zona de colcçâo cm torno de 1,5 m. Bias negativo significa que a água cruza 
a interface polpa/espuma no sentido ascendente. Assim sendo, para polpas concentradas uma camada de espuma perde 
o sentido urna vez que a úgua de lavagem compensa a úgua retirada do sistema junto com as bolhas de ar c gera um 
fluxo descendente através da espuma para a drenagem das patiículas aprisionadas. 

2 MATERIAIS E METODOLOGIA. 

As amostras de minério de fluorita utilizadas nos ensaios de flotação foram fornecidas pela M incração Nossa Senhora 
do Catmo (MNSC), de Criciúrna, Santa Catarina. O minério recebido apresentava granulomctria I 00 o;;, abaixo de 20 
cm. Depois de britada, a amostra apresentou urna distribuição de tamanho I 00%, abaixo de 2,362 mm. A análise 
química indicou 68,7% de Caf2• 14,12% de Si02 c 3,92'% de CaC0.1. Também foi obsctvada. cm menor quantidade, 
óxido de feno, argilas. fcldspatos c mica . 

Dois tempos de moagem foram definidos para estudos cm laboratório . 20 c 45 minutos. Este último foi sclccionado por 
resultar cm um material com a distribuição granulométrica utilizada na planta industrial da MNSC. A distribuição 
granulométrica c a análise química. para os dois tempos de moagem, são apresentadas na tabela I . 

As dctctminaçõcs de potencial zela foram realizadas com amostras puras de fluorita, utilizando o 7.etu Meter 3.0. 

Cristais puros foram pulverizados até 100%-37 J.lm . 100 mg desta amostra c 100 mi de solução foram colocadas cm um 
béqucr. com valor fixo de pH. c condicionado por 5 minutos cm agitador magnético . A seguir a suspensão foi 
transferida para a célula para dctcnninação a mobilidade clctroforética . Água bi-dcstilada cm permanganato foi 
utilizada na preparação de todas as soluções. 

Os testes de flotação . cm escala de bancada. foram realizados cm urna múquina Dem·er, modelo LA 500, utilizando 
urna célula de acrílico de 5 litros. A polpa foi preparada a uma concentração de sólidos de 30'X,, agitada a urna 
velocidade de 900 qJm, com ajuste de pH até cerca de I O. Os reagentes c os respectivos tempos de condicionamento 
foram os seguintes : Silicato de sódio (3 minutos) , amido de milho (5 minutos) . qucbracho (3 minutos) c tal/ oil (3 
minutos). O pH foi ajustado com NaOH . A r:lotação foi realizada a I 000 qnn , sob condições controladas de acração. A 
remoção de espuma foi realizada a cada I O segundos. com uma cspútula de acrílico . 
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A coluna de rlotaç<lo. conforme projetada por Solo c Barbcry ( 19991) c Solo c Aliaga ( 1993 ), foi construída cm PVC c 
apresentava 3 metros de altura c I O cm de di;lmctro. Um borbulhador de aço s intcri zado foi colocado na base do rcator. 
Dois manómetros de úgua foram utilizados para avaliação dos valores de ho/d up do ar. Duas bombas pneumúticas 
foram empregadas para controle dos fluxos de alimcntaç<lo c rejeito . A adição c condicionamento uos reagentes foram 
rcalizauos cm um tanque agitado , com capacidade para I 00 litros, provido de ha(!les . 

Tabela 1.- An;íli sc granulométrica c química para os doi s tempos de moagem. 

Tempo de Fração :\lassa Teor de Teor de Teor de 
muagcm ( min. ), (mm) ('Yo) CaF2 Si02 CaCO_, 

(%) (%) (%) 

+0,25 I I . O 59,76 I X, II 3,()() 

20 
-0,25+0,074 30,9 73,12 12,80 2JO 
-0Jl74+0Jl3 7 17,3 74,6(J I 0,21 2,19 
-0 ,03 7 40,X 52J7 IIJ9 5,00 

+0,25 (),() ----- ------ ------

45 
-0 ,25+0,074 22.2 61.74 17,93 2,97 

-0Jl74+0,03 7 19,5 70,62 12.48 2,XX 

-0,03 7 57,7 M,06 10,22 2,70 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Objetivando avaliar a qualidade superficial da fluorita, medições de potencial zela cm função do pH foram realizadas 
em I !r3 c l(f 1 mol/1 de NaN01 cm solução. A figura I mostra que o potencial zela potencial é positivo para valores de 
pH menores do que 9. O ponto de carga zero é observado cm tomo de pH 9,5 , o que confirma dauos de litcranm1 (Rao c 
Forssbcrg, 1991 c Pugh c Stcnius, 19X5 ). Este tipo de minério é normalmente beneficiado pelo processo de flotação, 
empregando ácidos graxos como agentes colctorcs (Hanna c Somasundaran, 1976; Pearsc, 2005 c Anfms e Aliaga, 
1975) cm um intervalo de pH entre 9 c 10. Alguns outros reagentes têm sido reportados (Zhang c Song, 2003). 

O efeito do ácido carboxílico no potencial zela é apresentado na figura 2, Onde o potencial é apresentado cm função da 
concentração de olcato de sódio (NaOI) cm um pH cm tomo de 9, na presença de 10·2 M KN03. Como esperado, o 
potencial zela da fluorita decresce com o aumento da concentração de olcato de sódio (Anfrus c Aliaga, 1975). Devido a 
carga negativa dos íons olcato, sua adson;ão reduz a carga superficial da flumita c cvcnnuilmcntc muda o seu sinal, 
como visto na figura. Devido a formação de hcmi-micclas, entre moléculas de olcato adsorvidas na superfície mineral, a 
curva potcncial-adsorção muda sua inclinação perto do log !NaOII = -5.5 (Somasundaran, 1980 e Aplan c Fuerstcnau, 
1962). Subscqiicntc mudança de inclinação é devido a fonnação de uma monocamada. 
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Figure I. Potencial Zela da Fluorita como fun~·ão do pH cm 10·3 mol/1 (•) c l(f 1 mol/1 ( +) NaN03 

Os resultados obtidos cm flotação convencional, em escala de bancada, são apresentados na figura 3, com recuperação c 
teor cm função da concentração de to// oil, para os dois tempos de moagem. 

A análise dos resultados mostra que a amostra contendo particulas grossas (20 minutos de moagem) apresenta menores 
valores de recupcraç<lo do que o material mais fino ( 45 minutos de moagem) para todas as concentrações de colctor 
(Trahar, 1981 ). Para concentrações de tal/ oil maiores do que 200 g/ ton é observado um platõ com valores de 
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recuperaçiio cm torno de R0%1. Jú as curvas de teor mostram que a flota çiio de flu orita é relativamente independente do 
tam;J nho de partícub. para concentrações de colctor entre 100 g/ ton c 200 g/ ton Ac ima de 200 gíton o kor de fluorita 
começa a cair. cspec ialrncntc para o material mais tino . provavelmente devido ao aprisionamento cm fun çiio do 
aumento de espuma no sistema . 
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Figura 2. Potencial Zcta da flu orita corno função da conccntraçiio de o I cato cm pH cm torno de 9 c 1 o·" rnol/ 1 KN01 
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Figura 3. Recuperação c teor de tluorita cm funç ão da conccntraçiio de tal/ oi!. para pH~ I O. Símbolos: • c.Ã. -
Recuperação c o c!':!. - Teor. 

Os ensaios cm co luna de tlotação foram realizados sem adi ção de úgua de lavagem c sem a dctíniçiio de uma zona de 
espuma. A vazão do flux o de concentrado foi mantida constante pelo controle da vaziio do flu xo de rejeito. A figura 4 
mostra a recuperação c o teor corno função da velocidade superficial do gús para tres di fcrcntcs concentrações de 
colctor. Nesses ensa ios o tempo de moagem foi de 20 minutos c o Cp/p de I 0'%. Os resultados mostram que para 300 
g/t de colctor. a recuperação de tluorita é a mais elevada para tod;Js as velocidades superficiais de gús. Entrct;Jnto. nessa 
condição o teor de CaF 2 é levemente menor do que os obscrv;Jdos nos cns;Jios com outras concentrações de rea gente. 
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Figura 4. Recuperação c teor de flu orita cm função da ve locidade superficia l de gás para Ires diferentes concentrações 
de tal/ oi/. Símbolos e . • c .Ã. - Recuperação c o . u c!':!. - Teor para I 00. 300 c 400 gít de ta l I o il respectivamente. 
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A figura 5 mostra a n:cupcra~· ;\o c o teor de fluorita para dois diferentes tempos de moagem. Recuperações maiores do 
que XO'% foram obtidas para o minério moído por 20 minutos c de f01ma independente do fluxo de ar. Para o material 
mais fino (45 minutos de moagem) a rccupcra~· ão decresce para velocidades do ar maiores do que I cm/s. De forma 
oposta. os teores. cm torno de X5'%. continuam constantes para ambas as amostras. 
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Figura 5. Recuperação c teor de fluorita cm função do .!~:. Símbolos: t. c o - Recuperação c .i c • - Teor 20 c 45 
minutos respectivamente. 

A figura 6 apresenta uma relac;ão do hold up, recuperação c teor como função do .lg para duas diferentes velocidades 
superficiais de alimentação (./1) com um valor constante de ./6 (cerca de -0.3 cm/s). É importante ressaltar que para 
manter o .ln com um valor constante, sempre que .!1 era alterado o fluxo de rejeito também era modificado, uma vez que 
não havia adição de úgua de lavagem. 

A figura 6 mostra que para uma velocidade superficial de alimentação (J1) de 1.6 cm/s, os valores de lw/d up do ar são 
maiores do que aqueles observados para .Ir 1.9 cm/s. Isso se deve ao fato de o que o aumento nas taxas de alimentação, 
implica cm aumentos nas taxas de rejeito, urna vez que a di fcrcnça entre ambos (Jb) é mantida constante. Com isso deve 
haver um aumento nas forças de drenagem, as quais puxam para baixo as bolhas de ar. Este mecanismo afcta o número 
de pequenas bolhas ou mesmo aquelas carregadas que acabam perdidas no fluxo de rejeito, conforme jú relatado por 
Yianatos c outros ( 1994 ). 
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Figura 6. 1/o/d up, rccupcra~·ão c teor como fim~·ão do .1~: para duas velocidades de alimentação. Símbolos: t. ho/d up (Jf 
= L6 cm/s) . .i ho/d up (Jf - 1,9 cm/s). o Rccup. (Jf- ],(, crn/s). u Recup. (Jf ~. 1,9 crn/s) . • Teor (Jf= 1,6 crn/s) c • 
Teor (Jf ~ L9 crn/s). 

A mesma figura ainda mostra que o ho/d up c a recuperação tendem a crescer com o aumento da velocidade superficial 
do ar. O contrúrio é observado com o teor. qual decresce ligeiramente. mas de forma progressiva, com o aumento da 
velocidade superficial do ar. 

Para detcnninar o efeito da <'tgua de lavagem. sem pct1urbar a hidrodinâmica da zona de coleçâo. um fluxo de água foi 
adicionado. na forma de um chuveiro no topo da coluna, mantendo Jb=-0.3 crn/s. Os resultados são apresentados na 
figura 7, onde a recuperação c o teor s;\o pintados cm funç;\o da úgua de lavagem (.lww). 

L 
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Nessa tigura percebe-se que a recuperação apresenta uma queda bastante grande quando úgua de lavagem é adicionada. 
O valor mínimo é observado para um valor supcrlicial muito próximo do valor de bias (./r./1). Devido a isso. partículas 
fracamente aderidas as bolhas de ar poderiam voltar para a zona de colcção. raz<lo pela qual a recuperação cai 
abruptamente. Esta conclusão é confi'nnada pelo leve aumento no teor. observado na rcgi<1o onde a recuperação cai . 

Com o objctivo de rcalizm ensaios contínuos. a coluna fói insta lada junto a planta industrial da MNSC. próximo a 
descarga de alimentação do banco roughcr. de onde a coluna poderia ser alimentada cm regime continuo. O teor médio 
de Caf1 foi de 47.2 %, com um desvio padrão de 2.3'%. Para testar o efeito do bias (./r./r) . o fluxo de concentrado foi 
mantido constante enquanto o fluxo de alimentação era variado. Na ligura X rccupcraç<lo c teor s<lo apresentados cm 
função de .lh=J.,...Jr. Os resultados mostram claramente que quando Jh fica mais negativo menor é a rccupcraç<lo . .1<'1 para 
o teor ocorre o contrúrio. Esses resultados cstiio de acordo com ensaios de laboratório (ligura (•) onde foi observado que 
o aumento na velocidade superficial de rejeito resulta cm diminuiç<lo na rccupcraçiio . assim como neste caso. 
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figura 7. Recuperação c teor de fluorita cm função da úgua de lavagem. • Recuperação c o teor. 
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figura 8. Ensaios de flotaçiio cm coluna de fluorita cm planta piloto . junto a planta industrial da MNSC. com bias 
negativo c sem adição de úgua de lavagem. 

Tem sido rcpo11ado que, cm colunas convencionais de flotaç;lo , a rccupcraçi\o tende a cair quando da utilizaçi\o de 
polpa contendo mai s do que 30'Y., de sólidos (Kawatra c Eisclc. 1999). Este fenômeno é explicado pela presença de 
pmiículas grossas, as quais formam densos agregados bolha-pmiículas que são perd idos no rejeito . Por esta razão . silo 
recomendadas colunas curtas para pm1iculas grossas c convencionais para !lotar tinos. Rubinstcin ( 1995) apresenta 
resultados que mostram uma clara dependência entre a altura das colunas c a conccntraçi\o de sólidos cm polpa. Esses 
estudos mostram que colunas curtas (2 metros) siio adequadas para polpas concentradas (43 % de sólidos) ao passo de 
que longas colunas (6 metros) são apropriadas para polpas "diluídas"' (30%). 

Recentemente, Pérez c outros (2002) mostraram a relação entre a conccntraçi\o de sílica c a altura da zona de colcçào. 
Os ensaios foram realizados cm uma coluna com di<1mctro de 5. 7 cm. 4 m de zona de colcção c 30 cm de zona de 
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espuma. Este estudo mostrou que a recuperação cai quando a zona de colcção era menor do que 1.51 m c a polpa 
apresentava concentração de sólidos maior do que 25 '!!,, , Para polpas com menos do que 20 % de sólidos foram 
reportadas recuperações de sílica acima de 90% para qualquer altura de zona de colcção testada (entre I ,51 m c 3,98 m). 

Os autores calcularam o bias como a diferença entre a úgua no concentrado c a água de lavagem. Não é apresentado o 
fluxo de alimentação, mas pode ser presumido como sendo igual ao de rejeito, ou seja, I cm/s. Sob as condições 
testadas, a múxima capacidade de transporte é cm tomo de I O g/min/cm2

. Se massa/min!cm2 é calculada para polpas 
acima de 25'Yo de sólidos uma recuperação em tomo de I O g/min/cm2 é obtida cm qualquer ponto. Para checar a 
validade desta conclusão, foram realizados ensaios cm regime continuo sem adição de água de lavagem c sem zona de 
espuma. A figura 9, mostra a recuperação de fluorita cm função da g/min!cm2

• 
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Figura 9. Recuperação de fluorita cm função da g/min/cm2 de sólido. • Jg = 1,1 cm/s c Jww =O; o Jg = 1,1 cm/se Jww 
= 0.33 cm/s; O J g = I ,6 cm/s c Jww = O c~ Jg = I ,6 cm/s e Jww = 0,33 cm/s. 

É impm1antc ressaltar que duas diferentes velocidades de gás, assim como adição de água de lavagem, foram testadas. 
Os resultados não mostram um claro efeito nem para velocidades de gás acima de 1.1 cm/s, nem para adição de água de 
lavagem à 0.33 cm/s. Analisando a figura 9, percebe-se que se a linha é extrapolada para uma recuperação de 100%, 
uma velocidade superficial de sólido 9,55 g/min/cm2 é obtida. Esse valor é muito próximo do reportado por J. Finch e 
Dobby ( 1991) para pequenos diâmetros de colunas e a máxima obtida por Perez e outros (2002) . 

4 CONCLUSÕES 

4.1 A concentração de minério fluorita cm coluna de flotação operando cm regime de bias negativo, sem adição de água 
de lavagem, apresentou bons resultados para recuperação de fluorita . Os melhores resultados foram observados nos 
ensaios contendo partículas grossas c estão relacionados a maior capacidade de carregamento das partículas portadoras 
de Caf2 nesse sistema. 

4.2 Com relação a altura da zona de colcção os resultados obtidos comprovam os que foi reportado por Pérez c outros 
(2002). uma vez que altos valores de recuperação foram obtidos para pequenas zonas de colcção (2m) c concentração de 
sólidos entre I 0'% e 15%. 

4.3 Os resultados mencionados no item anterior indicam que a altura da zona de colcção necessária depende da 
flotabilidadc dos minerais presentes no sistema. No sistema estudado a alimentação apresentava cerca de 64% de CaF2, 

o que provia o mesmo de urna grande quantidade de pm1ículas com alta probabilidade de flotação e por conseqüência 
não necessitava de uma grande zona de colcção. 

4.4 Com base nos resultados obtidos nesse sistema específico, o qual possui uma alta concentração de partículas de alta 
flotabilidadc, é possível concluir que o mesmo não necessita de uma coluna de flotação longa. 

4.4 A pesar dos bons resultados obtidos quando da não adição de água de lavagem, a mesma se mostra necessária 
quando se trabalha com minérios com alta percentagem de ganga fina. Nesse caso a água de lavagem desempenha um 
bem definido papel de drenagem de ganga fina aprisionada c colabora para uma melhor seletividade do processo de 
concentração. Entretanto para sistemas contendo partículas grossas existe a tendência de rompimento do agregado 
bolha/partículas retomo das pm1ículas a zona de coleção c queda na recuperação de Caf 2. 



250 

l.A.S. Brum, W. Aliaga, C.H . Sampaio, K.R. c S. Ferreira, M.A. Batistella. 

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Dirctor da Mineração Nossa Senhora do Carmo, Sr. Carlos Sartor. pelo . 
apoio a realização deste trabalho c ao Engenheiro Julio Gomes pela sua incstimúvcl ajuda. 

5. REFERÊNCIAS 

Julius B. Rubinstcin: 'Column rlotation, Processes, Dcsign and Practiccs. 1995, Gordon and Breach Scicncc Publishcrs. 

Finch, J.A. and G.S. Dobby: 'Column rlotation. 1990, Pergamon Prcss. 

H. Solo, and G. Barbc•y rlotation of coarsc pm1iclcs in a countcr-cuncnt column cciL Minerais & Mctallurgical 
Proccss ing, 1991, 16-21. 

H. Soto and W. Aliaga: 'Application of column cclls to potash flotation in brines' , Trans. Inst. Min. Metal I. /Scct. C, 
1993, C170-CI74. 

R. Pérez G., P.M. Gallcgos A., A. Uribe S., F. Nava A.: 'Effcct of collcction zonc hcight and opcrating variablcs on 
rccovcry of ovcrloadcd flotation columns' ; Minerais Enginccring, 2002, vol. 15, 325-331. 

Hanumantha Rao, K. and Forssbcrg K.S.E.: 'Mcchanism of Fatty Acid Adsorption in Salt-Typc Mineral rlotation' , 
Minerais Enginccring, 1991 , Vol. 4, W 7-11. pp. 879-890. 

Robert Pugh, and Per Stcnius: Solution Chcmistry Studics and rlotation Bchavior of Apatitc, Calcite and fluorite 
Minerais with Sodium Olcatc Collcctor', lntcrnational Journal of Mineral Proccssing, 1985, Vol. 15, 193-21 R. 

H.S. Hanna and P. Somasundaran: 'Flotation of Salt-Typc Minerais, Flotation' , A.M. Gaudin Mcm01ial Volume. 
1976,Vol. 1, Ch. 8, 197-272. 

M.J. Pcarsc: 'An Ovcrvicw ofthc use ofChcmical Rcagents in Mineral Processing' , Minerais Engineering, 2005. Vol. 
18, pp. 139-149. 

J. Anfruns, and W. Aliaga: 'Zela Potcntial and Flotation of Barite and fluorite (Tcxt in Spanish)'. Advances m 
Flotation, F. Concha and S. Castro Eds. Conccpción Univcrsity, Chile, 1975,vol. 3, pp. 167-186. 

Y. Zhang and S. Song: 'Bcncficiation of Fluorite by Flotation in a Ncw Chcmical Schcmc', Minerais Enginccring, 
2003, Vol. 16, pp. 597-600. 

P. Somasundaran: Principies of Flocculation, Dispcrsion and Sclcctivc rlocculation', in Tine Particlc Proccssing. 1980, 
Vol.2 , pp961. 

F.F. Aplan and. D.W Fuerstcnau: 'Principies of Non-Mctallic Mineral rlotation', in Froth Flotation, 50'h. Annivcrsary 
Volume, 1962, Ch. 7, pp. 183. 

Taggart A11hur F., Handbook of Mineral Drcssing, 1954, Chaptcr 12, pp. 13. 

W..l . Trahar: 'A Rationalc intcrprctation of thc Role of Pm1iclc Size in Flotation ' , ln ter. J . M incr. Proccss, 198 I, V o\. 8, 
W4, 289-327. 

J.B. Yianatos, L.G. Bcrgh, 0 U. Duran, F.J. Díaz and N. Hcresi: 'Measuremcnt of rcsidcncc time distributions of thc gas 
phasc in flotation eolumns'. Minerais Enginecring, 1994. Vol. 7 (2-3), pp. 333-344. 

K.S. Kawatra, and T.C. Eiscle: 'Flotatíon column dcsígn for coai and phosphatc proccssing', ln: Procccdings ofthc IX 
Intemational Extractive Metallurgy Congrcss; 1999, Sonora Univcrsity, Mexico. 

J.A. Finch, and G.S. Dobby : Column rlotation , A Selcctcd Rcvicw. lnt. Jour. Min. Proc. , 1991.vol. 33, pp. 343-354. 


