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 خالصه مقاله

شناسی انجام شده، طبق مطالعات کانی. در مقاله حاضر پرعیارسازي کانسنگ فسفات پارسا به منظور افزایش عیار مورد بررسی قرار گرفته است

 فلوئوروآپاتیت و کانی هاي عمده باطله کلسیت و ، کانی غالب حاوي فسفات.باشدمی P2O5% 6/15 با عیار متوسط  رسوبیيذخیره از نوع کانسارها

مطالعات بررسی .  است میکرون150دهد درجه آزادي مطالعات مقاطع نازك و صیقلی نشان می.  استkwh/t  94/9 اندیس کار آنبوده وگالکونیت 

هاي میز لرزان به آزمایش. از میز لرزان به عنوان یک مرحله پیش فرآوري استفاده شدروش هاي مختلف ثقلی انجام و قابلیت پرعیار سازي  به 

 18/20عیار محصول میز در شرایط بهینه . پارامتر شیب، دبی آب خوراك و دبی آب شستشو بررسی شد 3 روش فاکتوریل کامل طراحی و اثر 

هاي لیچینگ با اسید استیک و به منظور آزمایش.  لیچینگ از روش تاگوچی استفاده شدهايدر طراحی آزمایش.  درصد بود56/83درصد و بازیابی 

 .بندي، غلظت اسید، نسبت محلول به جامد و دور همزن بررسی شدتاثیر عواملی مانند زمان، دانه  وانجام شد P2O5ها و افزایش عیار حذف کربنات

 بیشترین تأثیر بر هر یک از بابه منظور تعیین پارامترهاي  Design Expert7  افزارو نرم (ANOVA) یز واریانسدر تحلیل نتایج از رویکرد آنال

محصول نهایی حاصل از لیچینگ در .  بود%98/99 با بازیابی P2O5% 64/26عیار محصول نهایی لیچینگ در شرایط بهینه،  .پاسخ ها استفاده شد

  . درصد بود54/83 و بازیابی نهایی %48/31رزان داراي عیار شرایط بهینه بر روي محصول میز ل

ABSTRACT  

In this study, sample from Parsa phosphate ore deposit was investigated to find a method for increasing the 

P2O5 content of concentrate.  Mineralogical study showed that the ore is sedimentary type with floroapatite 

as phosphate mineral and Calcite and Glauconite as gangue minerals. Different types of gravity method were 

tested from which the shaking table was used as a pre concentration stage. The tests were designed by means 

of full factorial method and effect of slope, feed water and cleaning water flow rates were investigated. 

Output product grade of 20.18% and recovery of 83.56% were obtained from shaking table in optimal 

condition. Leaching tests was also carried out by using acetic acid to eliminate carbonate minerals.  The 

Taguchi experimental design method was used for determining the effect of time, particle size, acid 

concentration, liquid/solid ratio and agitation rate in leaching experiments. The analysis of variance 

(ANOVA) procedure and Design Expert7 software was used for  analysis  of the results  in order to 

determine most effective parameters affecting the leaching and shacking table responses in each treatment. 

The final grade and recovery of leaching product under optimum condition were 26.64% and 99.98% 

respectively. Moreover, leaching treatment on shaking table product yielded a grade of 31.48% and recovery 

of 83.54% for P2O5. 

 Design Expert7فسفات، میز لرزان، فاکتوریل کامل، لیچینگ، اسید استیک، تاگوچی، نرم افزار : کلمات کلیدي
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  مقدمه

ها به صورت هاي فسفاته منابع حیاتی و غیر قابل تجدیدي هستند که وجود آنسنگ

هاي فسفاته تولید سنگ% 95حدود . کود شیمیایی در بخش کشاورزي ضروري است

  تمـام فـسفات مـورد نیـاز از معـدنکاري،     .در صنایع کود شیمیایی مصرف می شـود    

 Zafar and (شـود ی تـامین مـی  یمیایی منـابع طبیعـ  هـاي شـ  فـرآوري و فرآینـد  

Abouzeid, 2008( .هـا،  هاي فسفات مانند کربناتهاي موجود در سنگناخالصی

-هاي فرآوري مختلف کاهش یابند تا سنگ با روشبایدها ها، میکاها و رس   سیلیکات

هـاي فـسفاته بایـد    سـنگ . هاي فـسفاته قابـل اسـتفاده در صـنایع فـسفات باشـند            

  CaO/P2O5 درصـد و نـسبت  1 کمتـر از  MgO، مقدار کربنات% 8حداکثرداراي 

هاي رسوبی و آذرین قابل عرضه در بازار باید بـه ترتیـب            فسفات. دن باش 6/1حداکثر  

  ). Gharabaghi et al., 2010( باشند  P2O5% 39-35و % 36-28داراي 

هـاي فـسفات و دیگـر    روش فرآوري با توجه به نوع گانگ همراه، درجه آزادي کـانی      

فرآیندهاي مختلفی مانند اسکراب، شستشو، جدایش . شودت کانه تعیین می مشخصا

با مایع سنگین، کلسیناسیون، جدایش مغناطیسی، لیچینگ و فلوتاسیون در فرآوري 

   ). Gharabaghi et al., 2009(شود هاي فسفاته استفاده میکانه

 خوب متبلور است، هايها با کربناتها براي کانسنگفلوتاسیون یکی از بهترین روش

هاي نرم و گچی باشد، فلوتاسـیون نتیجـه     اما در مواردي که کانسنگ حاوي کربنات      

هاي فسفات آذرین، فلوتاسیون بهترین روش به نظر براي کانه . نخواهد داشتمناسبی

هـا مـشکل و پیچیـده     ها از فسفات  هاي رسوبی، جدایش کربنات   اما در کانه  . رسدمی

هـاي موجـود در آن و    دلیل خواص فیزیکو شیمیایی مشابه کانی    این امر به  . باشدمی

 اسـت   ،هاي نیمـه محلـول     حاصل از انحالل نمک     محیط فلوتاسیون،  محلول پیچیده 

)Zafar and Abouzeid, 2008; Gharabaghi et al., 2009; Abouzeid 

et al., 2009; Noaparast and Gharabaghi, 2007 (.  

هاي کربناته می باشد که بسته   دهاي پر عیار سازي کانی     کلسیناسیون یکی از فرآین   

امـا کلـسیناسیون بـه    . ها شودحذف تمام کربناتمنجر به  تواند  به شرایط فرآیند می   

. هاي رسوبی مناسـب نیـست  دلیل هزینه سرمایه گذاري و انرژي باال براي تمام کانی  

کلـسینه شـده در   محـصول  . تري داردعالوه بر آن محصول تولید شده کیفیت پایین      

. فرآیند ساخت اسید فسفریک به روش تر، حاللیت و واکـنش پـذیري کمتـري دارد         

 Zafar( شودهاي فسفات میهمچنین کلسیناسیون باعث تغییر خواص سطحی کانی

and abouzeid, 2008; Garabaghi et al., 2009.(  

هاي فرآینـد بـه   توان بسته به پارامترهاي فسفاته را می   هاي موجود در سنگ   کربنات

متاسـفانه  . هـاي آلـی ضـعیف کـاهش داد    روش لیچینگ با اسیدهاي قوي یـا اسـید     

به منظور . کنندهاي کربنات، آپاتیت را نیز حل میاسیدهاي قوي در هنگام لیچ کانی

هاي فسفات، اسیدهاي آلی ضعیف به عنـوان یـک عامـل    جلوگیري از لیچینگ کانی 

بـا ایـن   . بـر هـستند   معموال این اسـیدها هزینـه  .مناسب مورد توجه قرار گرفته است  

هـاي  وجود، به دلیل پایین بودن هزینه سـرمایه گـذاري و اثـر بـاال در حـذف کـانی           

 sengul( کربناته، لیچینگ با اسیدهاي آلی به کرات مورد مطالعه قرار گرفته است

et al., 2006.(  

، اسـید  کتیـک اسیدهاي آلی ضیف مانند اسـید اسـتیک، اسـید سـیتریک، اسـید ال            

توانند به منظور لیچینگ کانی هـاي کربناتـه مـورد         و اسید فرمیک می    سوکسینیک

هـایی ماننـد   از بین اسید هاي آلی اسید استیک به دلیل مزیـت     . استفاده قرار گیرند  

 Gharabaghi et(هزینه و در دسترس بودن بیشتر مورد توجه محققان بوده است 

al., 2010(.  

  ها و مواد روش

  مواد

کـه توسـط    پارسا، واقع در منطقه کـازرون  فسفات نمونه کانسنگ مطالعه از این رد

   .شد استفاده بود، گردیده تهیه شناسی زمین سازمان

 درکانـسنگ  موجـود  هاي عمـدة که کانی داد  نشانXRDمطالعات  از حاصل نتایج

مـل  تجزیـه شـیمیایی کا  نتایج حاصـل از  . گلوکونیت و آپاتیت، کلسیت  :از عبارتند

  ).باشداعداد بر حسب درصد می( است شده درج 1 جدول در نمونه
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  نتایج آنالیز شیمیایی کامل نمونه: 1جدول 

  

ن گفـت  تـوا  و پتروگرافـی مـی  XRD با توجه به ماهیت نمونه و همچنین مطالعـات   

، داهلیت و به )CFA(دار در سنگ شامل فلوروآپاتیت کربناته فازهاي مینرالی فسفات

 ده روي بر مطالعات میکروسکوپی. باشداحتمال زیاد، بخشی به صورت کلوفان می

 بندي، انجاممختلف دانه هاي بخش و هاي کانسنگ اولیهنمونه از نازك تیغۀ

 50 از هاي ریزتـر دار عموما در اندازهاتلی فسف فازهاي مینرا نتایج نشان داد که   . شد

دار به صورت جایگزینی یا پر کننده در هاي فسفاتبخش اعظم کانی. میکرون هستند

داخل  قطعات میکروفسیلی و قطعات گالکونیتی و کمتر اشکال اولیتی و پلت تمرکز 

حـدود  (یتـی  داشته و بخشی از آن نیز به صورت ذرات ریز پر کننده در زمینه میکرا      

 ،بـوده ) میکرایـت (زمینه سنگ کلسیت ریـز بلـور    . شوددیده می )  درصد 20 الی   15

کلسیت درشت یا اسپاریت به مقدار کمتـر در داخـل قطعـات فـسیلی و بـه نـدرت                   

- نمایی از مقطع نازك سنگ را نـشان مـی  1 شکل .ها وجود داردپرکننده شکستگی 

   .دهد

  

    کانسنگهاي موجود درکانی نمایی ازمقطع نازك کانسنگ،: 1شکل 

  

  ها روش

به دلیل اهمیت روش ثقلی به عنوان یک روش پیش فرآوري، بویژه در خارج کـردن      

از آنجا که در میان وسایل آرایش ثقلی احتماال . ها مد نظر قرار گرفتگانگ این روش

 .ها مد نظر قرار گرفـت  لذا این روش براي جدایش کانی،میز لرزان موثرترین آنهاست  

 شناسـی کانیهـاي اصـلی موجـود در کانـسنگ کلـسیت، آپاتیـت            در مطالعات کانی  

 2/3 ، 7/2ها به ترتیب و گالکونیت تشخیص داده شد که وزن مخصوص آن) کلوفان(

که معیاري براي سنجش کیفیـت پـر   ) تاگارت(با توجه به رابطه زیر    . باشد می 4/2و  

-ها براي جدایش آنها به روش کانی توان از اختالف چگالی بین    عیار سازي است، می   

 در زیـر چگـالی مـؤثر بـه ترتیـب بـراي       .(Weiss 1985) هاي ثقلی استفاده کرد

  : آپاتیت محاسبه شده است- کلسیت و گالکونیت -آپاتیت

c.c=(∆H-ΔF)/(∆L-∆F)=(3/2-1)/(2/7-1)=1/29 

c.c=(∆H-ΔF)/(∆L-∆F)=(3/2-1)/(2/4-1)=1/59 
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 است، روش ثقلی بـه سـختی   5/2 و 25/1 عیار سازي بین  با توجه به اینکه معیار پر     

توان از آن به عنوان یـک روش پـیش فـرآوري اسـتفاده     امکان پذیر است و فقط می     

 .نمود

ها با میز لـرزان موجـود در آزمایـشگاه فـرآوري دانـشکده مهندسـی معـدن             آزمایش

مشخص شد که  با توجه به اینکه در مطالعات کانی شناسی .دانشگاه تهران انجام شد 

مش جـدایش خـوبی بـین قطعـات     + 100مش و + 70مش،  + 50هاي  در فراکسیون 

فسیلی حاوي فسفات و زمینه صورت گرفته است، تصمیم گرفته شد از خـوراکی بـا       

  . استفاده شود)  میکرون-590+ 150( مش -30+ 100ابعاد 

در  و آن بیـشتر  تـأثیر  علـت  بـه  همزن به روش لیچینگ هاي آزمایش 

بندي، غلظت اسید، نسبت محلول زمان، دانه تاثیر عوامل   . آزمایشگاه انجام شد  دماي  

 از پـس. به جامد و دور همزن بـا روش تـاگوچی مـورد بررسـی قـرار گرفـت      

 و فیلتـر باقیمانـده ھا جامد آزمایش انجام
 شـیمیایي قـرار آنالیز مورد و شد شستھ سپس

 .گرفت

 نتایج و ها آزمایش

  میز لرزان

 از عوامـل در دو  یـک  هـر  تـأثیر  بررسی ها، بهنه سازي شرایط آزمایشبه منظور بهی

عیـار و  . تکرار پرداخته شدبار سطح به روش فاکتوریل کامل و نقطه مرکزي با چهار          

 سطوح انتخابی عوامل در .ها در نظر گرفته شد به عنوان پاسخ آزمایشP2O5بازیابی 

 گـرم بـر دقیقـه و    250 جامـد   ها دبیدر تمامی آزمایش  .  آورده شده است   2جدول  

  . بود360فرکانس میز 

  سطح

 باال
 سطح میانی

سطح 

 پایین
  عوامل

9 7 5 A :آب خوراك (lit/min) 

16 14 12 B : درجه(شیب(  

10 8 6 C : آب شستشو(lit/min) 

  عوامل اصلی و سطوح انتخابی عوامل میز لرزان: 2جدول 

  

ونه گرفته شد و مورد آنالیز شیمیایی قرار ها از کنسانتره میز نم   پس از انجام آزمایش   

 عیار و بازیابی کنسانتره میـز  3جدول .  درصد بود99/15 خوراك P2O5عیار  . گرفت

  .دهدلرزان را نشان می

  بازیابی

 درصد

عیار 

 درصد
C B A 

  شماره

 آزمایش

80 56/18 6 12 5 1 

70 32/19 6 12 9 2 

09/43 9/19 6 16 5 3 

89/43 43/20 6 16 9 4 

54/53 42/21 10 12 5 5 

05/50 61/20 10 12 9 6 

2/18 44/22 10 16 5 7 

48/18 06/21 10 16 9 8 

45/39 35/20 8 14 7 9 

77/38 45/21 8 14 7 10 

03/41 98/20 8 14 7 11 

14/37 57/21 8 14 7 12 

  هاي میز لرزانشرایط ونتایج آزمایش: 3جدول 

  

رم به منظور شناسایی عوامل موثر بر پاسخ   افـزار  ها، از نمودار نصف نرمال که توسط ـن

افزار، با توجه به نمودارهاي نصف نرمال رسم شده توسط نرم .  شده، استفاده شد   رسم

آب شستشو، شیب و اثر متقابل آب خوراك و آب شستشو به ترتیب بیشترین اثـر را        

 شـیب و  3مطابق شـکل  .  نشان داده شده است2 اند که در شکلبر مدل عیار داشته 

  .  باشندآب شستشو داراي بیشترین اثر بر بازیابی می

  

  نمودار نصف نرمال عیار: 2شکل 

  

  نمودار نصف نرمال بازیابی: : 3شکل 

  

 . بررسـی شـد   ANOVAبه منظور کنترل درستی پارامترهاي انتخاب شده جـدول 

  نشان 5 و بازیابی در جدول 4در جدول  مربوط به عیار کنسانتره ANOVAجدول  

هاي انتخاب شده براي هر دو پاسخ از نظر     شود که مدل  مالحظه می . داده شده است  

 . درصد در نظـر گرفتـه شـد     95 سطح اعتماد در تحلیل نتایج       .دار است معنی آماري

 که .باشد می05/0هاي هر پاسخ کمتر از  پارامترهاي مؤثر در مدلP- Valueمقادیر 

 درصـد صـحیح   95بیانگر آن است که پارامترهاي انتخاب شده به احتمـال بـیش از     

 در این جداول انحنا  نیز از نظر آماري معنا دار است که نشان دهنـده خطـی         . است

دهد کـه نقـصان در بـرازش    همچنین این جداول نشان می   . باشدنبودن پاسخ ها می   

 چنانچـه نقـصان در بـرازش      . اشـد بکه بیانگر مطلوبیـت مـدل مـی        باشدمعنادار نمی 

)LOF (مقـادیر  بـه  نـسبت  تکرارهـا  واریانس که است مفهوم این  بهدار باشدمعنی 

 شده بینی پیش مقادیر به نسبت شده طراحی نقاط واریانس از کمتر ،میانگینشان

 یـا  و دارند مشکل شده تکرار هاآزمایش یا است، دار   معنیLOF زمانی که  .است

 not مخفف n و significant مخفف Sدر جداول زیر (. نیست بمناس برازش مدل

significantاست (  
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source 
Sum 

of 
square 

df 
Mean 
square 

F 
value 

P vale 
prob 
F>P 

 

Model 13/10  3 38/3  14/19  0009/0  s 

B- dip 92/1  1 92/1  88/10  0131/0   

C- cw 70/6  1 70/6  95/37  0005/0   

AC 51/1  1 51/1  58/8  0221/0   

curvature 03/1  1 03/1  81/5  0468/0  s 

Residual 24/1  7 18/0     

LOF 32/0  4 079/0  26/0  8885/0  n 

Pure error 92/0  3 31/0     

Cor total 39/12  11     

   درکنسانترهP2O5نتایج بررسی آنالیز واریانس براي عیار : 4جدول 

source 
Sum 

of 
square 

df 
Mean 
square 

F 
value 

P vale 
prob 
F>P 

  

Model 9/3509  2 9/1754  53/216  0001/0  s 

B- dip 1/2242  1 1/2242  64/276  0001/0   

C- cw 8/1267  1 8/1267  42/156  0001/0   

curvature 8/249  1 8/249  82/30  0005/0  s 

Residual 84/64  8 11/8     

LOF 45/24  5 89/4  36/0  8482/0  n 

Pure error 39/40  3 46/13     

Cor total 6/3824  11     

   درکنسانترهP2O5نتایج بررسی آنالیز واریانس براي بازیابی : 5جدول 

  .ها آورده شده استهاي ارائه شده براي پاسخ مدل6در جدول 

 مدل پیشنهادي پاسخ

عیار 

P2O5 
P2O5=20/47+0/91*C+0/49*B0/43*AC 

 Recovery=47/66-16/74*B-12/59*C بازیابی

 هاهاي کدد پیشنهادي براي پاسخمدل: 6دول ج

از آنجا که میز لرزان به عنوان یک مرحله پیش فرآوري در نظر گرفته شده بـود، در              

.  بیـشتري داده شـد  اهمیـت مرحله تعیین شرایط بهینه توسط نرم افزار بـه بازیـابی       

ئـه شـده    ارا7شرایط بهینه تعیین شده با شرایط عیار و بازیابی ماکزیمم  در جـدول      

 تخمین زده 57 و بازیابی 70/20ار مقدار بهینه توسط نرم افزار محصولی با عی     . است

 از شـرایط  اسـتفاده  بـا  تأییدي بهینه، آزمایش مقدار تخمین از پس. شد

 و 85/20 نتیجـه آزمـایش محـصولی بـا عیـار      .شد انجام آمده دسته ب بهینه

 18/20میانی، محصولی با عیار گیري محصول مرحله رمق با یک   .  بود 34/60بازیابی  

  .  بدست آمد56/83و بازیابی 

 عوامل سطح مقدار

 (lit/min)دبی آب خوراك باال 9

 )درجه(شیب پایین 12

 (lit/min)دبی آب شستشو پایین 6

  هاي میز لرزانها در آزمایشسطوح بهینه و مقدار آن: 7جدول 

  لیچینگ با اسید استیک

زمـان،  ها، به بررسی تاثیر هر یـک از  عوامـل   آزمایش شرایط سازي بهینه منظور به

  سطح بـا آرایـه   4بندي، غلظت اسید، نسبت محلول به جامد و دور همزن  در دانه

L16 تاگوچی پرداخته شد )Taguchi, 1987 (  .  سطوح انتخابی عوامل در جـدول

، 57/12 بـه ترتیـب برابـر    4 و 3، 2، 1عیار خوراك براي سـطح      .  آورده شده است   8

  . بود55/15 و 48/15، 44/12

 عوامل 1سطح 2سطح 3سطح 4سطح

80 60 40 20 A : دقیقه(زمان( 

25 20 15 10 B:غلظت حجمی اسید% 

600-300 300-150 150-75 75- C :میکرون(بنديدانه( 

7:1 5:1 3:1 2:1 D :نسبت مایع به جامد 

1000 700 500 300 E :دور همزن 

  طوح انتخابی عوامل میز لرزانعوامل اصلی و س: 8جدول 

  

 شیمیایی آنالیز گیري شد مورد نمونه باقیمانده پسماند از ها، آزمایش انجام از پس

ها نشان آزمایش  باقیمانده پسماند در را  P2O5عیار و بازیابی  9 جدول .گرفت قرار

  .دهدمی

 D E C B A  عیار باریابی
شماره 

 آزمایش

75/99 96/22 4 1 3 2 4 1 

98/99 64/26 3 2 4 1 4 2 

11/99 12/26 1 3 4 2 3 3 

56/99 57/21 1 4 2 3 4 4 

24/96 43/20 3 1 2 4 3 5 

74/98 58/22 2 1 4 3 2 6 

58/94 62/26 2 4 3 1 3 7 

61/98 08/21 1 1 1 1 1 8 

81/95 72/24 1 2 3 4 2 9 

93/99 61/25 3 3 3 3 1 10 

77/97 41/21 4 2 1 3 3 11 

39/97 18/21 2 3 1 4 4 12 

80/96 84/20 2 2 2 2 1 13 

12/99 46/26 4 4 4 4 1 14 

34/99 23/21 4 3 2 1 2 15 

76/98 33/21 3 4 1 2 2 16 

  هاي لیچینگشرایط ونتایج آزمایش: 9جدول 

 بودن باال دلیل. مناسب است P2O5بازیابی  شود می مشاهده آمده دست به نتایج از

 در .باشدمی کلسیت انحالل در استیک اسید کردن انتخابی عملپسماند،  در بازیابی

با توجه به نتایج عیارسنجی بـاالترین  . عیار استفاده شد نتایج از بهینه سطوح تعیین

 98/99 و بازیـابی  64/26 بود که عیاري برابـر  2عیار بدست آمده در آزمایش شماره      

اي مختلف بر عیار بررسی    تاثیر پارامتره  ANOVAبا استفاده از جدول      .حاصل شد 

شد و پارامترهاي اندازه ذرات و نسبت محلول به جامـد بـه عنـوان تـاثیر گـذارترین          

همچنین این جدول نشان می دهد که مدل انتخاب شده از . پارامترها شناخته شدند 

 درصد در نظـر گرفتـه   95سطح اعتماد در تحلیل نتایج . نظر آماري  معنی دار است     

- مـی 05/0هاي هر پاسـخ کمتـر از    پارامترهاي مؤثر در مدلP-Value مقادیر  .شد

 درصـد  95 که بیانگر آن است که پارامترهاي انتخاب شده به احتمال بـیش از    .باشد

ــت  ــحیح اسـ ــدول  . صـ ــایج در جـ ــکال 10نتـ ــت 5 و 4 و اشـ ــده اسـ . آورده شـ
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source 
Sum 

of 
square 

df 
Mean 
square 

F 
value 

P vale 
prob 
F>P 

  

Model 54/78  6 09/13  19/15  0003/0  s 

C-size 14/67  3 38/22  98/25  0001/0   

D-v/w 40/11  3 80/3  41/4  0361/0   

Residual 75/7  9 86/0     

Cor total 29/86  15     

   درپسماند لیچP2O5نتایج بررسی آنالیز واریانس براي عیار : 10جدول 

  

  بندي بر عیار محصول لیچینگاثر دانه: 5شکل 

  

  

  اثر نسبت محلول بر جامد بر عیار محصول لیچینگ: 4ل شک

 2شود بهترین نسبت محلول به جامد در سطح  مشاهده می4طور که در شکل همان

  . قرار دارد3:1یعنی 

  و نـسبت محلـول بـه جامـد در     4بندي در سطح دانه(با در نظر گرفتن شرایط فوق  

 آورده شده 11د که در جدول و شرط عیار ماکزیمم، شرایط بهینه تعیین ش) 2سطح 

  .است

 عوامل سطح مقدار

 )دقیقه(زمان  4 80

 %غلظت حجمی اسید  1 10

 )میکرون(بنديدانه 4 +300 -600

 نسبت مایع به جامد 2 3:1

 دور همزن 3 700

  هاي لیچینگها در آزمایشسطوح بهینه و مقدار آن: 11جدول 

.  اسـت  67/99 و بازیـابی  67/25ر عیار   مقدار بهینه تخمین زده شده توسط نرم افزا       

  . درصد بود98/99 و بازیابی 64/26نتیجه حاصل از آزمایش در شرایط بهینه عیار 

با انجام آزمایش لیچینـگ در شـرایط بهینـه بـر روي محـصول نهـایی میـز لـرزان،                  

 . بدست آمد54/83 و بازیابی کلی 48/31محصولی با عیار 

  نتایج

  :ایج حاصل از مطالعات را به صورت زیر بیان کردتوان نتبه طور خالصه می

 این کانسنگ داد که نشان پارسا فسفات کانسنگ شناسی کانی  مطالعات-1

سیلیکاته  و کربناته هايکانی را باطله اعظم بخش باشد واز نوع رسوبی می

  .دهندمی تشکیل

رآوري  با توجه به این موضوع که از میز لرزان بـه عنـوان یـک مرحلـه پـیش فـ             -٢

. شد، در هنگام تعیین شرایط بهینه به بازیابی اهمیت بیشتري داده شـد       استفاده می 

 از خـوراکی بـا   %34/60 و بازیابی P2O5 85/20% در شرایط بهینه محصولی با عیار

 لیتـر بـر دقیقـه،       9شرایط بهینه، دبی آب خـوراك       . بدست آمد  P2O5 99/15عیار  

در این شـرایط و بـا یـک    .  بر دقیقه بود لیتر6 درجه و دبی آب شستشوي     12شیب  

  .  بدست آمد%56/83و بازیابی P2O5%  18/20 مرحله رمق گیري محصولی با عیار

عیار  در افزایش زیادي تأثیر استیک اسید با لیچینگ روش از  استفاده-3

P2O5600بنـدي  استفاده ازخـورك بـا دانـه    با که ايگونه به است،  داشته- 

و دور همزن 3:1مایع به جامد  نسبت  درصد،10غلظت  اب استیک ، اسید+300

 و بازیـابی  P2O5  %64/26 دقیقه محصولی با عیـار  80 دور در دقیقه در مدت      700

  .آمددست  به98/99

با انجام آزمایش لیچینگ در شرایط بهینه بـر روي محـصول نهـایی میـز لـرزان،        -4

  .دست آمد ب32/84و بازیابی کلی  P2O5 %48/31محصولی با عیار 
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