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 خالصه مقاله

افزا در  ماده وزن  درصد از باریت استخراج شده به عنوان80بیش از . گردد ستخراج می که به مقدار زیادي اباریت مهمترین کانی باریم است

ي پسماند ها مقدار زیادي از این باریت پس از عملیات حفاري به همراه کنده ها به حوضچه. شود هاي نفت و گاز استفاده می گل حفاري چاه

به همین . اه هاي نفت می تواند یکی از منابع تأمین باریت محسوب شودلذا پسماندهاي گل حفاري اطراف چ. اطراف دکل منتقل می شود

 براي حفاري چاه . از این پسماندها پرداخته شده است و هیدروسیکلوندلیل در این بررسی به امکان بازیابی باریت با استفاده از میزلرزان

 باریت استفاده شده در گل . گل حفاري استفاده شده است تن باریت در4782 متر، مقدار4906چشمه خوش تا عمق   میدان نفتی6شماره 

 و 3 تا 2کنده هاي حفاري داراي وزن مخصوص بین . است  میکرون74 و یا بیشتر و اندازه ذرات کمتر از 2/4حفاري داراي وزن مخصوص 

193=80dآنالیز سرندي مقدار .  میلی متر و یا بیشتر هستند2اندازه ذرات متغیر تا 
عیار باریت در .  را براي نمونه معرف نشان داد

 و مطالعات میکروسکوپی شناسایی XRD و XRFهاي همراه با باریت که با آنالیزهاي   درصد و کانی2/26حوضچه هاي پسماند این چاه 

 درصد و 80له استفاده از میز لرزان، عیار باریت در محصول نهاییبا دو مرح. باشند هاي رسی، کلسیت، ژیپس و سروزیت می شدند شامل کانی

آب علت بازیابی پایین، دانه بندي بسیار ریز باریت شناسایی شد که موجب انتقال سریع آن به همراه .  درصد بدست آمد38میزان بازیابی 

 74تر از  بخش ریزدانه کوچکمورد آزمایش قرار گرفت و با استفاده از هیدروسیکلون  باریتهمچنین بازیابی. شستشو به بخش باطله می شد

آزمایشات انجام  .بندي و ذرات سنگین باریت بازیابی شد  میکرون به وسیله هیدروسیکلون طبقه-25و + 25، +44در سه فراکسیون میکرون 

  .شده نشان داد که با استفاده از میز لرزان نتایج بهتري براي بازیابی باریت بدست می آید

ABSTRACT  

Barite is the only important mineral of Barium, and considerable quantities of that are mined. More than 
80 percent of the barite produced is used as drilling mud in oil and gas well. For drilling of oil well No.6 
of Cheshmeh Khosh oilfield located Khoozestan province, Iran, having a depth of 4906 meters, 4782 
tons barite have been used. After drilling, a large amount of mud wastes has been disposed with drill 
cutting to the mud pits around the well. Barite particles having a specific gravity of 4.2 or more and a 
particle size mostly finer than 74 micron. Drill cuttings having a specific gravity of 2 - 3, and varying 

particle sizes ranging from about 74 micron to 2 mm or more. Screen analysis showed 80 193d   for 
sample. The analysis on mud wastes sample of this well showed a barite content of 26.2 percent. XRF 
and XRD analysis and microscopic studies have identified that the minerals in the drilling waste 
including barite, clays, calcite, gypsum and cerussite. Using two stage shaking table, recovery and grade 
of 38 and 80 percent respectively achieved. Fine grain size distribution of barite cause a fast transition 
of it to waste sector and low recovery. The section of -74 micron divided in three different +44, +25 and 
-25 microns fractions and classified by hydrocyclone to recovery of heavy particles of barite. Testes 
show that shaking table has better results to recovery of barite from drilling waste. 

 ، بازیابید گل حفاري، میز لرزان، هیدروسیکلونباریت، گل حفاري، پسمان: کلمات کلیدي

Archive of SID

www.SID.ir

Shahrokh HM
Highlight

Shahrokh HM
Highlight

Shahrokh HM
Highlight

Shahrokh HM
Highlight



 

 مقدمه

هاي عمیق اکتشاف و استخراج نفت، نیاز  براي انجام عملیات حفاري جهت ایجاد چاه

هاي حفاري بطور معمول  گل. هاي حفاري با ترکیبات مختلف است  به استفاده از گل   

. شـوند  تقـسیم مـی  ) OBM(و گل پایه روغنـی  ) WBM(به دو گروه گل پایه آبی     

افزا و مواد شیمیایی مخصوص در یک فاز آبی  هاي پایه آبی شامل رس، مواد وزن       گل

هاي پایه روغنی شامل یک فاز هیدروکربنی با یک فاز شورآب  هستند، در حالیکه گل

  .باشند ها می و سایر افزودنی) باریت(افزا  به همراه رس، مواد وزن

ایف گل حفاري در حین عملیات حفاري شـامل تمیـز کـردن تـه چـاه و انتقـال             وظ

هاي حفاري، اندود کـردن   هاي حفاري به سطح، خنک و روان کردن مته و لوله     کنده

دیواره چاه و جلوگیري از ریزش آن، کنترل فشارهاي زیرزمینـی، معلـق نگهداشـتن        

هـاي   ا، ترخیص شـن و کنـده  ه افزاي گل به هنگام خاموشی پمپ ها و مواد وزن   کنده

هاي جداري، به  هاي حفاري و لوله حفاري روي الک لرزان، تحمل بخشی از وزن لوله   

حداقل رساندن ضایعات وارد بر سـازندهاي مجـاور چـاه و انتقـال تـوان هیـدرولیک          

ها به مته حفاري می باشد که با افزودن مواد و ترکیبات مختلف به سیال پایـه             پمپ

 نشان داده  1چگونگی چرخش گل در حین حفاري در شکل         . ستنددستیابی ه  قابل

  . شده است

باریـت از مـواد وزن افـزاي گـل     . یکی از مواد پر مصرف در گل حفاري باریت اسـت          

امروزه . حفاري است که به مقدار زیادي در گل پایه آبی مورد استفاده قرار می گیرد      

هاي حفاري مصرف  ستفاده در گل میلیون تن باریت براي ا6ساالنه در جهان بیش از 

پس از انجام عملیات حفاري هر چاه، مقدار زیادي باریت همـراه بـا کنـده          . می شود 

از آنجـا کـه   . هاي اطراف دکل منتقـل مـی شـود    ها و حوضچه هاي حفاري به گودال 

باریت موجود در پسماند گل حفاري قبالً عملیات پرهزینه خردایش را گذرانده است، 

توانـد    اقتصادي بازیابی ذرات باریت خرد شده از پسماند گل حفاري می       لذا به لحاظ  

  .مقرون بصرفه باشد

  

   چگونگی چرخش گل حفاري در داخل چاه-1شکل

  

  نمونه برداري پسماند گل حفاري

 پسماند گل حفاري چاه نفت شماره  حوضچهنمونه برداري جهت انجام این تحقیق از

در حفاري ایـن چـاه در   . خوزستان انجام شد  میدان نفتی چشمه خوش در استان        6

 تـن باریـت اسـتفاده    4782 متر حفاري در سازندهاي مختلف از مقـدار  4906طول  

حفاري این چـاه در سـازندهاي آغاجـاري، گچـساران، آسـماري، پابـده،              . شده است 

گروپی، ایالم و سروك انجام شده و بیشتر باریت بکار رفته در طول حفاري این چـاه       

سـازند  . ي سازند گچساران که فشار سازند باال می باشد استفاده شده اسـت      در حفار 

  از نمک، انهیدریت و مـارن می باشد الیه هاي مختلفی    بخش 7گچساران که داراي    

  .دارد

از ) حفاري سازندهاي آغاجاري و گچساران( متري 3450در حفاري این چاه تا عمق 

پـسماند گـل هـاي    . ستفاده شده اسـت گل پایه آبی و پس از آن از گل پایه روغنی ا   

استفاده شده به همراه کنده هاي حفاري در حوضچه هاي پسماند گـل حفـاري بـه          

تخلیه پسماند هر دو نوع گـل در یـک   . مساحت تقریبی یک هکتار تخلیه شده است      

و مـواد  ) سـیال پایـه گـل روغنـی    (حوضچه موجب آغشته شدن پسماند به گازوییل   

نمونه برداري از پسماند هاي خشک این . حفاري شده استشیمیایی افزودنی به گل 

 با آماده سازي.  از نقاط مختلف حوضچه پسماند انجام گرفت بطور سیستماتیک وچاه

مـشخص شـد کـه    آنهـا   بر روي XRF این نمونه ها و انجام آنالیز جداگانه هر کدام از  

 پـس از اخـتالط   . درصد می باشـد 17-40 نمونه تهیه شده در بازه   7 باریت در    عیار

، نمونه معرف تهیه و مطالعات  ترکیب آنها  و همگن سازي  هاي تهیه شده      نه نمو همه  

  .بعدي بر روي آن انجام گردید

  توزیع دانه بندي نمونه

 سـرندي تـر، مقـدار مـواد     بندي نمونه معرف، با انجام آنالیزجهت بررسی توزیع دانه  

وزیع دانه بندي نمونه معرف بـصورت     فراکسیون اندازه گیري و ت     9باقیمانده بر روي    

همـانطور کـه از نمـودار دیـده مـی شـود نمونـه معـرف داراي         .  بدست آمـد 2شکل  

80 193d   نکته قابل توجه در این نمودار مقدار مواد عبور کرده از الک        .  می باشد

از ش ایـن بخـ  .  درصد از نمونه را تشکیل می دهـد 42 میکرون است که بیش از     25

  . داراي مقدار قابل توجهی استشامل مقدار زیادي ذرات نرمه نیز می باشد که نمونه 

 بـر  XRFجهت بررسی مقدار عیار و توزیع باریت در فراکسیون هاي مختلـف، آنـالیز      

ک                میکـرون انجـام   25روي تمامی فراکسیون ها و همچنین مواد عبـور کـرده از اـل

.  نشان داده شده است3راکسیون در نمودار شکل عیار و توزیع باریت در هر ف. گردید

نمودار توزیع باریت نشان می دهد که بیشترین مقدار توزیع آن در فراکسیون بسیار           

  . درصد می باشد17/29میکرون و به مقدار ) -25(ریز 

 درصد و بیشترین مقدار در فراکـسیون      ) 87/17-5/45(مقدار عیار در فراکسیون ها      

توزیـع باریـت در مجمـوع سـه     . رصد اسـت  د 5/45و به مقدار    میکرون  +) 25 ، -44(

 06/67 برابر بـا   نسبت به سایر فراکسیون ها قابل توجه و     میکرون 74فراکسیون زیر   

  . باشد  میدرصد

   توزیع دانه بندي نمونه معرف-2شکل
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   عیار و توزیع باریت در فراکسیون هاي مختلف- 3شکل

  کانی هاي همراه باریت

  بـر  XRD و XRFکانی هاي همراه باریت از طریق انجـام آنالیزهـاي          نوع و مقدار    

.  شده اسـت  نشان داده4ایج این آنالیز ها در شکل نت. روي نمونه معرف مشخص شد  

حفـاري هـستند و یـا اینکـه از طریـق      پایه گل این مواد یا از مواد افزودنی به سیال       

 مقدار 4در شکل . اندسازندهاي حفاري شده وارد حوضچه پسماند گل حفاري شده        

  . غیر بلوري در این آنالیز ها با نام سایر نشان داده شده است مواد آلی یا

 مشخص است بیشترین ترکیب نمونـه معـرف شـامل باریـت،     4همانطور که از شکل  

 درصد از نمونه را تشکیل 01/88کلسیت و کانی هاي رسی می باشد که در مجموع         

یت از پسماند گـل حفـاري بایـد چگـونگی جداسـازي      لذا براي بازیابی بار   . می دهند 

باریت از کلسیت و کانی هاي رسی که از باطله هاي معمـول مـواد معـدنی هـستند              

  .بیشتر بررسی شود

  

   کانی هاي همراه باریت و مقدار آنها- 4شکل

  

  مطالعات میکروسکوپی

اي  سـایر کـانی هـ    ذرات درجه آزادي ذرات باریت و چگونگی قرارگیري آن در بـین          

موجود در نمونه معرف با مطالعات میکروسکوپی بر روي نمونه معرف شناسـایی شـد     

.  درصد می باشـد 60 بیش از  معرفکه نشان داد میزان درجه آزادي باریت در نمونه 

  .   نشان داده شده است5این موضوع در شکل 

 درشت همچنین با مطالعات میکروسکوپی چگونگی حضور باریت در فراکسیون هاي        

استاندارد ابعاد باریت مورد استفاده در گل حفـاري در  .  میکرون بررسی شد   74 ر از ت

 97با توجه به جـدول مـشخص مـی شـود بـیش از         .  نشان داده شده است    1جدول  

.  میکرون می باشد74درصد باریت استفاده شده در گل حفاري داراي ابعاد کمتر از         

 درصد از باریـت داراي  06/67دار  مق که نشان داده شد  گل حفاري  در نمونه پسماند  

 میکـرون بـا اسـتفاده از    74مطالعات بر روي نمونـه هـاي بزرگتـر از      . این ابعاد است  

ینـه اي از ذرات  میکروسکوپ الکترونی نشان داد که برخی از ذرات ریز باریت در زم            

 در کنار هم چسبیده و این باعـث شـده    و کلسیت  کانی هاي رسی   ،بسیار ریز ژیپس  

. بعاد این ذرات در کنار هم بزرگتر شده و در فراکسیون هاي باال قرار گیرنداست که ا

 در ایـن شـکل چگـونگی تجمـع ذرات     .نشان داده شده است 6این موضوع در شکل    

 میکرون باریت در زمینه اي از کانی هاي همراه و تشکیل ذره اي با ابعاد 74ریزتر از 

 بکار رفته در پسماند به مواد نفتی  غشته شدن   آ.  میکرون نشان داده شده است     250

گل حفاري پایه روغنی نیز موجب هیدروفوب شدن این مجموعه ها شده و بازشدگی 

  .کامل آنها در هنگام تماس با آب را با مشکل مواجه کرده است

  

 برابر که 100 تصویري از مقطع نازك تهیه شده از نمونه معرف با بزرگنمایی - 5شکل

  .مشخص استدر آن فید ذرات باریت با رنگ س

  

   مشخصات استاندارد باریت جهت استفاده در گل حفاري-1جدول

  مقدار  مشخصه

pH) در دماي معمولی(  

  

5/6 

 
  2/4حداقل   وزن مخصوص

  ASTMدانه بندي با الک تر 

   مش200باقیمانده روي الک 

   مش325باقیمانده روي الک 

  

   درصد3ر حداکث

   درصد 10 5حداکثر 

   درصد1/0حداکثر   هاي محلول در آب نمک

   از اضافه کردن گچگرانروي ظاهري قبل

  گرانروي ظاهري بعد از اضافه کردن گچ

   سانتی پواز125حداکثر 

   سانتی پواز125حداکثر 

 یون  غلظت عناصر قلیایی خاکی بر حسب

  سیمکل

   میلی گرم در لیتر250حداکثر 

  

  

 و چگونگی قرارگیري آنها در فراکسیون هاي درشت  باریت ریزرات تجمع ذ-6شکل

   میکرون74تر از 

  

  آزمایشات میز لرزان

روش هـاي جـدایش   . در فرآوري باریت بیشتر از روش هاي ثقلی استفاده می شـود           

نیروي . ثقلی کانی ها بر مبناي حرکت نسبی آنها در یک محیط سیال بنا شده است         
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تاً وزن دانه هاست و نیروي دیگر مقاومت سیالی مثل آب یا موثر در این روش ها عمد

  .هوا در برابر حرکت جسم است که به ابعاد و شکل دانه ها بستگی دارد

از ایـن وسـیله   . ثرترین آنهـا اسـت  مؤدر میان وسایل آرایش ثقلی احتماالً میز لرزان        

 سایر روش هـاي  براي آرایش مواد نسبتاً دانه ریز و گاهی آرایش نهایی موادي که به     

  .پرعیار شده اند استفاده می شود ثقلی

براي اینکه بتوان دو کانی را بطور مـوثر از هـم جـدا کـرد الزم اسـت کـه بـین وزن              

با استفاده از نـسبت چگـالی       . مخصوص آنها اختالف قابل توجهی وجود داشته باشد       

این نسبت را . معیاري براي سنجش کیفیت جدایش می توان بدست آورد) (موثر 

  : نشان داد1می توان بصورت فرمول 

(1)
h f

l f

 


 






  

) f(چگـالی کـانی سـبک و    ) l(چگالی کـانی سـنگین،   ) h(در این رابطه    

  .باشد ال میچگالی سی

 بزرگتر باشد می توان موادي با دانه بنـدي   5/2به طوري که اگر نسبت کسر فوق از         

 میکرون را با روش هاي ساده تر ثقلی آرایش داد و هر چه ایـن  74ریزتر مثالً تا حد    

                 نزدیکتر شود ابعـاد مـواد قابـل آرایـش بزرگتـر      25/1نسبت کوچکتر شود و به عدد       

  .می شود

و وزن ) 5/4(براي نمونه پـسماند گـل حفـاري بـا توجـه بـه وزن مخـصوص باریـت             

هـر  .  بدست مـی آیـد    1/2این مقدار برابر با     ) 7/2(مخصوص کانی هاي سبک باطله      

(با توجه به دانه بندي نمونـه معـرف      چند که این مقدار     
80 193d  (  ًزیـاد نـسبتا 

ي میز لرزان در شرایط بهینه و دقـت در حـین انجـام       با تنظیم پارامترها    ولی نیست

 2شرایط بهینه انجام آزمایشات در جـدول   .  بدست آمد  آنها از   خوبی آزمایشات نتایج 

 همانطور که از اعداد جدول دیده می شود به علت ریـز بـودن      . نشان داده شده است   

 خوراك دهی بـار   استفاده شده وکوتاهدانه بندي بار ورودي، از فرکانس باال و دامنه      

  .ورودي به آرامی و با دقت انجام گرفته است

   شرایط بهینه در انجام آزمایشات میز لرزان- 2جدول

  )درجه(شیب   )n/min(فرکانس   )mm(دامنه 

5  600  4  

 دبی خوراك دهی

)gr/min(  
  درصد جامد

 دبی آب شستشو

)ml/s(  

50  15  80 

  

 دقیقه 30 یک همزن با دور باال به مدت قبل از قرار گرفتن بار ورودي بر روي میز از   

جهت همگن سازي پالپ ورودي و همچنـین جداشـدگی کامـل ذرات از هـم و آزاد          

همچنین جهت جلوگیري از ایجاد اختالل بر       . سازي ذرات باریت استفاده شده است     

با الک قرار گرفته در مـسیر  )  میکرون840( مش  20بزگتر از   ذرات   ،روي سطح میز  

  .دا شده استبار ورودي ج

 میز لرزان و فلوشیت به کار برده شده جهت بازیابی باریت در شـکل        اتنتایج آزمایش 

 وزنی، عیار و توزیع باریت در قسمت هاي مختلـف    نشان داده شده و مقدار درصد      7

از اعداد روي شکل مشخص است که با دو     . فلوشیت در روي شکل نوشته شده است      

ر بـر روي کنـسانتره میـز اول مقـدار عیـار باریـت در       بار استفاده از میز لـرزان و کـا      

  . درصد بدست آمده است98/37 درصد و میزان بازیابی 80کنسانتره 

 17/29.  دانه بندي بسیار ریـز باریـت مـی باشـد    ،علت بازیابی کم در محصول نهایی    

میکرون هستند که این ذرات با قرار گرفتن ) -25(نمونه داراي ابعاد موجود در باریت 

ر روي میز به سرعت به همراه آب شستشو به بخش باطله منتقل می شوند و فرصت ب

  . بر روي میز و امکان جدایش براي آنها فراهم نمی گرددماندن

، علیـرغم عیـار کـم    ) درصـد 1/59(به علت توزیع وزنی باال در بخش باطله میـز اول   

.  منتقل می شودبه بخش باطله)  درصد11/24(، مقدار زیادي باریت ) درصد67/10(

لذا جهت افزایش بازیابی و کاهش اتالفات، بخش باطله میز اول بر روي میز دیگـري      

 درصد 36 درصد از مقدار باریت تلف شده در باطله میز اول با عیار 78قرار گرفته که 

 بـا افـزایش کمـی آب     2در میز شماره    .  بازیابی شده است   3در بخش کنسانتره میز     

 80محـصول نهـایی بـا عیـار     )  میلی لیتر در ثانیـه 850(اول  شستشو نسبت به میز     

  بازیـابی  درصـد 29به علت اتـالف  .  درصد بدست آمده است   98/37درصد و بازیابی    

  3کنسانتره میـز   ، این بخش به همراه درصد41 با عیار    2خش باطله میز    باریت در ب  

مناسـب مـدار   قـسمت هـاي   د به عنوان بار در گردش به        نمی توان   درصد 36با عیار   

با انجام این کـار، تنهـا محـل اتـالف        . اضافه شوند تا از اتالف بازیابی جلوگیري شود       

مـی   )  درصـد 38/5( خواهد بود که مقدار کمی  2بازیابی باریت در بخش باطله میز       

  . باشد

  

   فلوشیت بازیابی باریت با استفاده از میز لرزان-7شکل

  

  آزمایشات هیدروسیکلون

 درصد 64/65یج آنالیز سرندي نمونه معرف پسماند گل حفاري، میزان   با توجه به نتا   

 درصد  06/67همچنین مقدار   . است)  میکرون -74( مش   -200از نمونه داراي ابعاد     

لذا جداسازي باریت از . از باریت موجود در بار اولیه در این محدوده ابعادي می باشد        

با توجه به اختالف چگالی زیاد . ستاي برخوردار ا این محدوده ابعادي از اهمیت ویژه

توان با استفاده از هیدروسیکلون  باریت با کانی هاي همراه در پسماند گل حفاري می

. اریت را از مواد همراه جدا کردو با افزایش تأثیر چگالی در طبقه بندي بوسیله آن، ب    

چگـالی ذرات  از آنجا که جدایش ذرات با استفاده از هیدروسیکلون تابعی از اندازه و        

باشد لذا براي تأثیر بیشتر اختالف چگالی در طبقه بندي، محدوده ابعادي مـورد          می

 بصورت جداگانه مورد آزمـایش  میکرون) -25(و +) 25(، +)44(نظر در سه محدوده    

  . نشان داده شده است3شرایط انجام آزمایشات هیدروسیکلون در جدول  .قرار گرفت

  ت هیدروسیکلون شرایط انجام آزمایشا-3جدول
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با توجه . نشان داده شده است 8فلوشیت بازیابی باریت در شکل نتایج بدست آمده از 

 بیش از ، در مجموعبه اعداد روي شکل مشخص است که با استفاده از هیدروسیکلون

ته ریز هر   بازیابی شده ولی از آنجا که عیار باریت در     در ته ریزها    درصد از باریت   50

وسیکلون ها نسبت به عیار بار ورودي آنها تغییر قابل تـوجهی نداشـته          کدام از هیدر  

  . صورت نگرفته است مناسبی میان باریت و کانی هاي همراهاست لذا جدایش

  بحث و نتیجه گیري

 انجام می شـود  که با استفاده از روش هاي جدایش ثقلیدر فرآوري کانسنگ باریت     

از آنجـا کـه پـس از    . یلی متر می باشـد  م5/0-1  بار وروديحداقل دانه بندي ذرات   

 مش -200عملیات فرآوري، کنسانتره باریت جهت استفاده در گل حفاري به مقدار         

 دانـه   به لحاظ  باریت از پسماند گل حفاريخرد می شود لذا بازیابی)  میکرون -74(

در صـنعت بـراي فـرآوري    .  با شرایط اولیه فرآوري کانسنگ آن متفاوت اسـت         بندي

ر این اندازه بیشتر از روش فلوتاسیون استفاده می شود ولی بـه علـت گـران    ذراتی د 

بودن روش فلوتاسیون نسبت به روش هاي ثقلی و آلودگی زیاد ماده اولیـه پـسماند           

گل حفاري، بهتر است ابتدا پسماند با استفاده از میز لرزان پر عیار شده و سپس بـه     

 شدن باریـت بـه مـواد شـیمیایی و      آغشته. روش فلوتاسیون عیار مطلوب بدست آید     

نفتی و همچنین آمیخته شدن آن به مواد مختلف طی حفاري سـازندهاي گونـاگون    

  .باشند این تفاوت را پر رنگ تر می کند می  داراي ابعاد بسیار ریزکه اکثراً

بازیابی باریـت از پـسماند      ،به علت اختالف وزن مخصوص باریت با کانی هاي همراه         

 و با انجام دقیق آزمایشات امکانپذیراي نفت با استفاده از میز لرزان گل حفاري چاه ه

بی باالي آن را با مشکل روبرو باشد اما دانه بندي ریز باریت در نمونه پسماند، بازیا می

 شسته شدن ذرات ریز باریت ،علت کم بودن بازیابی در استفاده از میز لرزان . کند می

 درصـد از باریـت در   17/29.  باطلـه مـی باشـد   با آب شستشو و انتقال آن به بخـش      

میکرون می باشد که این بخش احتمال بیشتري جهت حـضور در      ) -25(فراکسیون  

  . بخش باطله دارد

 درصد می باشد که نسبت 52در استفاده از هیدروسیکلون بهترین عیار بدست آمده    

 .ي اسـت تـر مقـدار کم )  درصـد 80(ه از میز لرزان  بدست آمد نهاییبه عیار محصول 

 دهد که با استفاده از میز لرزان می نشان  آزمایشاتبدست آمده از مقایسه میان نتایج

 . بدست آورد را از نظر عیار و بازیابی محصول بهتريمی توان

  

   فلوشیت بازیابی باریت با استفاده از هیدروسیکلون- 8شکل

  نتایج

ن باریت موجود در آن، بـا  با وجود دانه بندي ریز نمونه پسماند گل حفاري و همچنی  

 .انجام دقیق آزمایشات میز لرزان در شرایط بهینه نتایج قابل قبولی بدست مـی آیـد        

به عنوان بـار  با در نظر گرفتن محصوالت میانی     ،براي جلوگیري از اتالف زیاد باریت     

عیار مطلوب باریت جهت استفاده در . در گردش می توان اتالف بازیابی را کاهش داد

 درصد می باشد، لذا جهت دستیابی به عیار مطلوب می توان 92اري بیشتر از گل حف

تالش بـراي افـزایش   . کنسانتره نهایی میز لرزان را به روش فلوتاسیون پرعیارتر کرد        

بیشتر عیار محصول در استفاده از میز لرزان موجب کاهش بیشتر بازیابی مـی شـود        

ه باریت موجود در پـسماند گـل حفـاري    با توجه به اینک  . که نمی تواند مطلوب باشد    

 بصورت خرد شده می باشد لذا کار بر روي بازیابی این کانی صنعتی از پسماند نیاز به

 همچنـین  .هزینه هاي خردایش نداشته و به توجیه اقتصادي این کار کمک می کند    

 بررسی توجه به تعداد زیاد چاه هاي نفت که هر ساله در کشور حفر می شود اهمیت 

  .نشان می دهدي بیشتر را در رابطه با بازیابی باریت از پسماند گل حفاري ها
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