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 تهراندانشگاه: 

 

 :خالصه طرح

آن  يتحتان يهافسفر، بخصوص در بخش ين مجتمع باال بودن درصد گوگرد و تا حدوديسنگ آهن ا ين مشکل فرآوريترعمده

د مجاز است، که از ح %00/0و  %4/0از شيب بيبه ترت ين نواحيحاصل از ا يسيار گوگرد و فسفر کنسانتره مغناطيباشد. عيم

ت( به صورت قطعات جدا از، همراه با و ادخال در يريع فوالد باالتر است. گوگرد )عمدتاً پيمورد قبول صنا %00/0و  1/0%

در  گردد.يافت ميها کرون در حفرهيم 00زتر از يت و به شکل ذرات ريآپات يز به صورت کانيشود. فسفر نيت مشاهده ميتيمن

 يسيش مغناطيت در حضور زنتاتها، جهت حذف آن از کنسانتره سنگ آهن حاصل از جدايريدن پت فلوته شين پروژه از قابليا

زان يساز، مزان مصرف کفيزان مصرف کلکتور، ميمختلف مانند نوع و م ير پارامترهايد. در ضمن تاثين استفاده گردييشدت پا

ار گوگرد و فسفر مورد يره بر کاهش عيو غ يري، نرمه گيريگجامد ، زمان کف يپالپ، درصد وزن pHم، يکات سديليمصرف س

ل زنتات يگرم بر تن آم 000و  00، 00ب ي، با مصرف به ترتيريگج حاصل نشان داد در حالت بدون نرمهيقرار گرفت. نتا يبررس

، درصد 8 يعنيپالپ  يعيطب pHبازداشت کننده( در _م )متفرق کنندهيکات سديليساز( و س)کف MIBCم )کلکتور(، يسد

نتر از حد مجاز ييتا پا %0/80زان حذف يار گوگرد با ميقه، عيدق 7و  0ب يبه ترت يريگو کف يساز، زمان آماده%60جامد پالپ 

ب يز به ترتيآهن ن يابيار و بازيد. عيرس %00/0 يعنين حالت به مرز حد مجاز يار فسفر در ايافت. عيکاهش  %08/0 يعني

و زمان  %44جامد  يط فوق الذکر و با درصد وزنيکرون و تحت شرايم 10زتر از يذرات ر يريبود. با نرمه گ %88و  %08شتر از يب

ز تا حد کمتر از حد مجاز يار فسفر نيبدست آمد. ع %04/80و  %041/0ب يار و حذف گوگرد به ترتيقه، عيدق 6 يريکف گ

 افت.  يکاهش  %046/0 يعني
 

 ج حاصله:ينتا

ع فوالد باالتر بود.گوگرد يمناطق پرسولفور گل گهر از حد مجاز صنا يسيش مغناطياز جداار گوگرد و فسفرکنسانتره حاصل يع

ر يتاث د.يت استفاده گرديريون معکوس پيجهت حذف گوگرد از فلوتاس ت بود.يز به شکل آپاتيت و فسفر نيريعمدتاً به صورت پ

 يريجامد و نرمه گ يپالپ، درصد وزن pH، يريگ زان مصرف کلکتور، کف ساز، بازداشت کننده، دور همزن، زمان کفينوع و م

م و تا يکات سديليزان مصرف کلکتور، سيبا کاهش م يبطورکل قرار گرفت. يار و حذف گوگرد و فسفر مورد بررسيزان عيبر م

ش در کاه يترج مناسبينتا يريگو کف يسازجامد، زمان آماده يپالپ، درصد وزن pHش ين با افزايساز و همچنکف يحدود

 ار فسفر مشاهده شد.  يکاهش ع يش حذف گوگرد و تا حدوديجه افزايار و در نتيع
 

 

 

 

 

 

 
 


