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 چکیده

دهند. می از تولید فسفات دنیا را به خود اختصاص %20-15ذخایر فسفات آذرین و دگرگونی ساالنه 

ارخانه ککشور و خاورمیانه، خوراک  ترین ذخیره آذریندر حال حاضر فسفات اسفوردی بعنوان بزرگ

ز یک توده کند. افق سنگ سبز، متشکل اهای آپاتیت و آهن آپاتیتی تامین میفرآوری خود را از افق

خوراک  منبعی مناسب جهت تامین و جایگزینی ،میلیون تن 5ای بالغ بر نفوذی دگرسان، با ذخیره

های تشکیل تفاوت در ماهیت سنگ و نوع کانی بدلیلاین بخش، اما  .رودکارخانه فرآوری بشمار می

پایدار مواجه  دهنده، فرآیند فلوتاسیون را با مشکالتی از جمله بازیابی پایین، ایجاد کف کم بار و

قیق امکان کرده و تاکنون امکان فرآوری آن در مدار کارخانه اسفوردی میسر نشده است. در این تح

های دپودی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از سنگ سبز مجتمع اسفور فرآوری فسفات از

جهت شناسایی  ICPو  XRD ،XRFهای سنگ سبز انجام شد و پس از تهیه نمونه معرف، آنالیز

ک صورت پذیرفت. با مطالعه مقاطع صیقلی و نازک مشخص شد آپاتیت و مگنتیت نسبت به خورا

یک بودن وزن میز لرزان نشان داد بدلیل نزد مایششوند. آزتر آزاد میفعلی کارخانه، در ابعاد درشت

ور فرآوری به روش ثقلی مقدهای آپاتیت و سیلیکات موجود در نمونه، امکان پیشمخصوص کانی

ت مشخص شد بیشتر آهن ماهی ،های جدایش مغناطیسی شدت پاییننیست. بر اساس نتایج آزمایش

کند. می فراهم %66آهن را با عیار  %68ابی گوس توانایی بازی 2500مگنتیت داشته و شدت میدان 

ف های سیلیکات خاصیت مغناطیسی ضعیهای مغناطیسی شدت باال نشان داد کانیهمچنین آزمایش

 % از آهن با 82و  MgOاز  %14توان گوس می 000,10دارند و در میدان مغناطیسی با شدت 

را بازیابی نمود.  %85/47و  %97/1عیارهای 

های فلوتاسیون مستقیم آنیونی آزمایش مشکالت فلوتاسیون خاک سبز نمودنبمنظور مشخص 

گیری نشده، ( با خاک نرمهpH=5/8-11و  گرم بر تن 400نشاسته ، گرم بر تن 600)غلظت کلکتور 

 حالت کف کم بار و دو نمونه آب فرآیند و آب تازه صورت پذیرفت. مقایسه نتایج نشان داد در هر دو

ولی آب تازه عملکرد بهتری نسبت به آب  ه،بازیابی و عیار بسیار پایین بود ،شودیپایداری تولید م

، آب فرآیند و =10pHفرآیند داشته است. بررسی تاثیر نرمه بر فلوتاسیون آپاتیت، با آزمایشی در 



 افزایش یافته و %34/15به %39/7گیری شده، نشان داد نسبت به حالت مشابه بازیابی از نمونه نرمه

با خوراک برداشت شده از افق  مقایسه،رسیده است. برای  %67/23به  11/21از  5O2Pهمچنین عیار 

 %70که رشد  ،( آزمایش فلوتاسیون انجام شدیندآفرو آب  =10pHقبلی ) هایآزمایشآهن و شرایط 

هر هایی با آب شبازیابی نتیجه آن بود. تاثیر کیفیت آب بر فلوتاسیون خاک سبز توسط آزمایش

 5O2P %22/31و عیار  5O2P 69/76%توان به بازیابیمی  pH=10صورت پذیرفت که مشخص شد در 

خاصیت حل شوندگی  ،. با سنجش سختی آب مشخص شد که خاک سبز بدلیل هوازدگیدست یافت

موجود در آب  2Mg+و  2Ca+های های سیلیکات موجود در نمونه باعث افزایش یوندارد و کانی

های بزرگ و پایدار در مرحله ها عالوه بر مصرف کلکتور آنیونی باعث ایجاد حبابشوند. این یونمی

بر روی آن انجام شده  گیریکه عملیات سختی فلوتاسیون با آبی نتایج آزمایششوند. فلوتاسیون می

رسید. از طرفی  5O2P %70/29ار ای با عیتوان به کنسانترهمی %09/94با بازیابی  که بود نشان داد

های ن آبوط کرد، با مخلنیاز کارخانه را با آب تصفیه تامین نمود توان کل حجم آب موردچون نمی

 ای با عیار مناسبهای فلوتاسیون انجام شد تا کنسانترهمختلف آزمایش هاینسبتبا  تازهتصفیه و آب 

5O2P  مجاز میزان وFe  وMgO، .حاصل شود 

توی های مربوط به بررسی غلظت کلکتور، غلظت و نوع بازاشت کننده مناسب جهت حذف محآزمایش

تاسیون نیز با ابعاد بر فلوو  pHهای سیلیکات، تاثیر فلوکوالنت، نرمه، نوع تنظیم کننده آهن و کانی

ب شهر انجام شد و نتایج مربوط به هر کدام گزارش شد.آ
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