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 ار فسفات کوه الريع  کانسنگ کميکيدرومتالوژي هيفرآور

 ي تاگوچي با استفاده از طرح آمار

 ۴ينياحمد ام، ۳پرست محمد نوع، ۲رضا دهقان، ۱يمحسن محمدخان

 com.hani@yahoomk.m  معدن، دانشگاه تهراني ، دانشکدة مهندسي مواد معدني کارشناس ارشد فرآور‐۱

  معدن، دانشگاه تهراني، دانشکدة مهندسي مواد معدني فرآوري دکتري  دانشجو‐۲
 گاه تهرانش معدن، دانيار دانشکدة مهندسي دانش‐۳

  کشوري و اکتشافات معدنين شناسي، سازمان زمي مواد معدني کارشناس ارشد فرآور‐۴

 دهيچک

مطالعـه    با استفاده از روش تاگوچي     در محلول اسيداستيک  ار فسفات کوه الر     يع  گ کم  کانسن موجود در ت  ينگ کلس يچيق، ل ين تحق يدر ا 

 و ۱۵۰‐۳۰۰، ۷۵‐۱۵۰، ‐۷۵ (، ابعـاد ذرات  ) دقيقـه  ۱۲۰ و   ۶۰،  ۳۰،  ۱۵ ( زمان واکـنش   شامل مختلف   ير پارامترها يتأث يدر بررس . شده است 

 ۱۰۰۰،  ۸۰۰،  ۵۰۰ (ور همزن د)  درصد ۳۵ و   ۳۰،  ۲۵،  ۲۰ (کيد است ي غلظت اس  )۶ و   ۱،۲  ،۴ ((v/w) نسبت محلول به جامد      ،) ميکرون ۳۰۰‐۶۰۰

در تحليل نتـايج از رويکـرد آنـاليز واريـانس           .  استفاده شده است   ي تاگوچ L16ه  يت از آرا  ي بر راندمان انحالل کلس    ) دور در دقيقه   ۱۲۰۰و  

)ANOVA ( و نرم افزارهايDesign Expert 6 و Minitab 14   ـ ر بر هر ين تأثيشتري بي داراين پارامترهاييتعبه منظور هـا   ک از پاسـخ ي

هاي  عنوان پاسخ  به L.O.Iو درصد کاهش ) ناشي از انحالل کلسيت(، درصد کاهش وزن نمونه P2O5سازي   نسبت غني.استفاده شده است  

د و دور همزن تـاثير      يظت اس غل. ر را در مقدار سه پاسخ  داشته است        ين تأث يشتريته پالپ ب  ي دانس .اند  طرح آماري مورد تحليل قرار گرفته     

 درصد و کـاهش  L.O.I ۸/۶۷، درصد کاهش ۶/۲ يساز يت غنينه نس ي در حالت به   .اند مورد مطالعه نداشته   ي بر پاسخها  يداري معن يآمار

در  نيـز  P2O5 درصـد    ۶۷/۲۱  يون حاو ي کنسانتره فلوتاس   استفاده از  نة پارامترها يدر حالت به  . حاصل شده است   درصد   ۹/۷۶وزن معادل   

 .مطالعه شده استآزمايشهاي ليچينگ با اسيداستيک 
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 مقدمه ‐۱

ها مـواد    سنگ فسفات . وانات هستند يها و ح     فراهم کردن غذا و خوراک انسان      ياز برا ي مورد ن  ي کودها يها سازندگان اصل    فسفات

 سـنگ   ي برا ينيگزيدر حال حاضر جا   . رنديگ  ي فسفاته مورد استفاده قرار م     يها   هستند که عموماً در ساخت کود      يخام کمپلکس 

ش اسـت، تقاضـا   يافزا ت جهان رو به يکه جمع چنان  هم. ا وجود ندارد  ي فسفاته در دن   يها  د کود يعنوان ماده خام در تول     فسفات به 

 يهـا   ي از سـر   يکـ ي فسـفات در     يزدانـه اسـت و کـان      يار ر ي معمـوالً بسـ     سـنگ فسـفات   . ش است يز در حال افزا   ي فسفات ن  يبرا

 ي اصـل  يدهاياکسـ . باشـد   ي مـ  Ca10(PO4,CO3)3(F,OH,Cl) يت بـا فرمـول عمـوم      يـ آپات يدروکسيت، ه يت، کلرآپات يفلورآپات

ت يـ بلـور آپات    نـوع نهـان    يکلمه کلوفـان بـرا    . باشند  يم P2O5 درصد   ۳۸ ‐ ۴۲ و   CaO درصد   ۰‐۵۲ت شامل   يدهنده آپات  ليتشک

 .]۲[شود ياستفاده م

 يهـا   ، کانـه  )P2O5 ۱۲‐۱۶(%ار  يـ ع   کـم  يهـا   کانـه . شوند  ي م يبند مي به سه گروه تقس    P2O5 ي محتو ي فسفاته بر مبنا   يها  کانه

ار يـ  ع يتوانند استخراج شوند که بعـد از فـرآور          ي م يريذخا). P2O5 ۲۶‐۳۵(%ار  يع   پر يها  و کانه ) P2O5 ۱۷‐۲۵(%ار  يع متوسط

 .]۳,۲[را کسب کنند) P2O5 ۲۸‐۳۸ (%يموردنظر فسفات تجار

 يمانـده بـرا   ي درصـد بـاق  ۱۰. رنديگ ي مورد استفاده قرار مي کشاورزي ساخت کودهاي فسفات برا يها  يز کان  درصد ا  ۹۰حدود  

 ساخت کود سوپرفسفات، سنگ خرد      يبرا. شود ي استفاده م   کردن خوراک دام   يمغذها و     ندهيع گوناگون شامل ساخت شو    يصنا

ا يـ  يد تـر يـ  توليبـرا . کند ي فسفات قابل انحالل در آب م     ميم و منوکلس  يد سولفات کلس  يک تول يد سولفور يشده در مجاورت اس   

 .]۲[شود ياز محصول حذف م) پسيعنوان ژ به(م يدرجات باالتر سوپرفسفات، سولفات کلس

هـاي   و آپاتيت در فرآيند فلوتاسيون، مشـکالت زيـادي را در فـرآوري کانـه              ) کلسيت و دولوميت  (هاي کربناته     رفتار مشابه کاني  

هاي کربناته در محيط اسيدي کـه کمتـرين تـأثير را بـر روي کـاني آپاتيـت                     لذا انحالل اين کاني   . دنبال دارد   فسفات رسوبي به  

 .باشد هاي فسفات رسوبي مي داشته باشد يک روش افزايش تري کلسيم فسفات در کانه

ز حمله کرده و سبب از ي فسفاته نياه اما آنها به کانه. کنند يها را حل م  باال کربناتيريپذ  با نرخ واکنشي معدنيدهايگرچه اس

ـ        ي ارگان يدهاين مشکل اس  ي اجتناب از ا   يبرا. شوند  ي کانه م  P2O5 يدست رفتن محتوا   هـا در     چ کربنـات  يک بـه عنـوان عامـل ل

 يهـا    فسفاته قادر است تا کانه     يها  ر بر کانه  ي است که بدون تأث    يديک اس يد است ياس.  فسفات مورد مطالعه قرار گرفتند     يها  کانه

ت و  يکلسـ ( کربناتـه    يهـا     ي کانه فسفات کوه الر، کـان      ياز آنجا که گانگ اصل    . را در خود حل کند    ) تيت و دولوم  يکلس(بناته  کر

  .ن کانه مطرح باشدي ايساز يت غنيک مرحله در فلوشيعنوان  تواند به ي ميديچ اسيند ليفرآ. باشد يم) تيدولوم

 ها  مواد و روش‐۲

  کانهينگچي لزان تأثير پارامترهاي مختلف درطرح آماري جهت بررسي مي ‐۱‐۲

 ي تـاگوچ  L16 يک طـرح آمـار    يـ ک از   يد اسـت  ي با اس  ينگچيروش ل     فسفات کوه الر به    ها از کانه     حذف کربنات  يمنظور بررس   به

 مختلـف  ير پارامترهـا يزان تأثي مين بررسي ايدر راستا. ردي نمونه مورد مطالعه قرار گيها  کربناتيريپذ استفاده شد تا واکنش  

ت مـورد   يک و دور همـزن بـر رانـدمان انحـالل کلسـ            يد اسـت  يته پالپ، غلظت اس   ير زمان واکنش، ابعاد ذرات، دانس     ي نظ ياتيعمل
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بـه عنـوان    P2O5 يسـاز  يو نسـبت غنـ  ١  L.O.I درصـد کـاهش   ،ن درصد کـاهش وزن يهمچن. ]۵و۶و۴ [ مطالعه قرار گرفت

 کـه   يبـ ي مـذکور در چهـار سـطح مختلـف بـه ترت            يمطالعه پارامترها . رفتندل قرار گ  يه و تحل  ي مورد تجز  ي طرح آمار  يها  پاسخ

 .گرفت  نشان داده شده، صورت۱ درجدول

 
 

 يتاگوچ L16ه يدر آرا مورد استفاده نگيچيش لي آنها در آزمايپارامترها و سطوح مورد بررس ‐۱جدول
 

 ۴سطح  ۳سطح  ۲سطح  ۱سطح  يپارامتر مورد بررس

A  ۱۲۰ ۶۰ ۳۰ ۱۵ )قهيدق(زمان واکنش 

B ۳۵ ۳۰ ۲۵ ۲۰ (%)ک يد استي اسيغلظت حجم 

C 
 )کرونيم (يبخش ابعاد
 [P2O5]اريع

۷۵‐ 
]۴۴/۴[ 

۱۵۰‐۷۵ 
]۲۹/۷[ 

۳۰۰‐۱۵۰ 
]۶۵/۷[ 

۶۰۰‐۳۰۰ 
]۰۱/۴[ 

D ۶ ۴ ۲ ۱ نسبت محلول به جامد 

E  ۱۲۰۰ ۱۰۰۰ ۸۰۰ ۵۰۰ )قهيدور در دق(دور همزن 

 

 ها شيا انجام آزمطيشراو نمونه يساز  آماده‐۲‐۲

‐۶(ه يـ نمونـه اول . ه کـرد يچ را تهيند لي استفاده در فرآي موردنظر براي ابعاديها وني که بتوان فراکس ي فراهم کردن خوراک   يبرا

ش تـر قـرار     ي دنـور مـورد خـردا      يا  لـه ي م يايکرون عبور کند توسط آس    ي م ‐۶۰۰ درصد نمونه از سرند      ۱۰۰ که   يا به گونه ) مش

 مختلف قرار   يها ونيه خوراک فراکس  ي جهت ته  يز سرند يکرون مورد آنال  ي م ۳۰۰ و   ۱۵۰،  ۷۵ ي توسط سرندها   محصول وگرفت  

 . رفتي صـورت پـذ     گـرم   در حمـام آب    يکي مکان  با استفاده از همزن    يتري ل ۸/۰ در بشر    ي گرم ۵۰ يها  ها با نمونه   شيآزما. گرفت

 .شود ي مشاهده م۲ج در جدول ينتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1  .  Loss Of Ignation 
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  آنها حاصل ازنتايج و ي تاگوچL16ه يم شده مطابق با آرانگ انجايچي ليها شيآزما ‐۲جدول
 

 شيشماره آزما
A B C D E 

 اريع
P2O5 

 يابيباز
P2O5 

c/f 
کــــاهش 

 (%)وزن
کــــاهش 

LOI (%) 

۱ ۱۵ ۲۰ ۷۵‐ ۱ ۵۰۰ ۱۱/۵ ۸۹ ۱۵/۱ ۸/۲۲ ۵۱/۶ 
۲ ۱۵ ۲۵ ۱۵۰‐۷۵ ۲ ۸۰۰ ۱۳/۱۱ ۹۲ ۵۳/۱ ۶/۳۹ ۸۰/۱۸ 
۳ ۱۵ ۳۰ ۳۰۰‐۱۵۰ ۴ ۱۰۰۰ ۷۷/۱۵ ۹۷ ۰۶/۲ ۵۳ ۰۶/۳۳ 
۴ ۱۵ ۳۵ ۶۰۰‐۳۰۰ ۶ ۱۲۰۰ ۹۵/۷ ۹۷ ۹۸/۱ ۲/۵۱ ۳۸/۱۷ 
۵ ۳۰ ۲۰ ۱۵۰‐۷۵ ۴ ۱۲۰۰ ۰۱/۱۵ ۹۳ ۰۶/۲ ۵۵ ۴۴/۳۴ 
۶ ۳۰ ۲۵ ۷۵‐ ۶ ۱۰۰۰ ۷۱/۱۳ ۸۷ ۰۹/۳ ۲/۷۳ ۱۶/۶۷ 
۷ ۳۰ ۳۰ ۶۰۰‐۳۰۰ ۱ ۸۰۰ ۴۸/۵ ۹۹ ۳۷/۱ ۸/۲۷ ۸۳/۶ 
۸ ۳۰ ۳۵ ۳۰۰‐۱۵۰ ۲ ۵۰۰ ۸۰/۱۲ ۹۵ ۶۷/۱ ۲/۴۳ ۶۳/۲۰ 
۹ ۶۰ ۲۰ ۳۰۰‐۱۵۰ ۶ ۸۰۰ ۷۸/۱۸ ۸۹ ۴۵/۲ ۲/۶۵ ۰۳/۵۱ 
۱۰ ۶۰ ۲۵ ۶۰۰‐۳۰۰ ۴ ۵۰۰ ۷۰/۹ ۹۱ ۴۲/۲ ۲/۶۲ ۷۵/۲۷ 
۱۱ ۶۰ ۳۰ ۷۵‐ ۲ ۱۲۰۰ ۱۷/۸ ۸۷ ۸۴/۱ ۸/۵۲ ۹۷/۲۵ 
۱۲ ۶۰ ۳۵ ۱۵۰‐۷۵ ۱ ۱۰۰۰ ۹۹/۱۰ ۱۰۰ ۵۱/۱ ۸/۳۱ ۲۶/۱۵ 
۱۳ ۱۲۰ ۲۰ ۶۰۰‐۳۰۰ ۲ ۱۰۰۰ ۲۲/۶ ۹۵ ۵۵/۱ ۶/۳۸ ۴۰/۱۰ 
۱۴ ۱۲۰ ۲۵ ۳۰۰‐۱۵۰ ۱ ۱۲۰۰ ۶۴/۹ ۹۴ ۲۶/۱ ۶/۲۵ ۲۹/۹ 
۱۵ ۱۲۰ ۳۰ ۱۵۰‐۷۵ ۶ ۵۰۰ ۹۰/۱۹ ۹۳ ۷۳/۲ ۶۶ ۶۰ 
۱۶ ۱۲۰ ۳۵ ۷۵‐ ۴ ۸۰۰ ۴۶/۱۳ ۸۷ ۰۳/۳ ۲/۷۳ ۹۶/۶۳ 

 
 درصـد،  ۹۳ يابيـ ، بازP2O5 درصـد  ۹/۱۹ار يـ  تست انجـام شـده ع   ۱۶از  دست آمده     ار به ين ع ي باالتر يسنج  اريج ع يباتوجه به نتا  

ن يشتريو ب .  حاصل شد  ۱۵ش شماره   ي، مربوط به آزما   L.O.I ۶۰ و درصد کاهش     ۶۶ ، درصد کاهش وزن      ۷/۲ يساز  يب غن يضر

 .دست آمد کرون بهي م‐۷۵ يدر بخش ابعاد) ۰۹/۳(ش شماره شش ي از آزمايساز يب غنيضر

 ج يل نتايتحل ‐۳

ر از آن يـ ات ز قـرار گرفـت و اطالعـ   ي مـورد مطالعـه و بررسـ   Minitab 14 و Design Expert 6افزار   در نرميارسنجيج عينتا

 درصـد   ، پاسخ درصد کـاهش وزن     سه از   ندير بر فرآ  ين تأث يشتري ب داراي ين پارامترها يي تع ي برا جيل نتا يدر تحل . دياستنتاج گرد 

 .دينمونه استفاده گرد P2O5 يساز يو نسبت غن L.O.Iکاهش 

 رگذار بر درصد کاهش وزني تأثيپارامترها ‐۱‐۳

ت يـ  قـرار گرفـت و در نها       ي مختلف بر پاسخ درصـد کـاهش وزن مـورد بررسـ            يامترهار پار ي تأث ANOVAبا استفاده از جدول     

ن يرگـذارتر يعنـوان تأث   زمان و نسبت محلول به جامد بـه   ي پارامترها دست آمد و    به Inverseل  يجه با اعمال تابع تبد    ين نت يبهتر

پارامتر زمـان و نسـبت محلـول بـه          شود    يده م  همانطور که مشاه     آورده شده  ۳   در جدول  زي آنال جينتا.  شدند ييپارامترها شناسا 

  .باشد ي ميدار بودن پارامتر از نظر آمار ي که نشان دهنده معن۰۵/۰ کوچکتر از pمقدار  يجامد دارا
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 نگيچيند لي فرآي براي تاگوچL16ه ي مربوط به پاسخ درصد كاهش وزن در آراANOVAجدول : 3جدول 
 

p-value   Source Sum of 
Squares DOF Mean 

Square F Value 
Prob > F   

Model 0.00133070 9 0.00014786 35.843234 0.0002 significant
  A-Time 0.00008493 3 0.00002831 6.862784 0.0229   
  B-Acid C 0.00003740 3 0.00001247 3.021869 0.1155   
  D-L/S 0.00120838 3 0.00040279 97.645048 < 0.0001   
Residual 0.00002475 6 0.00000413       
Cor Total 0.00135545 15         

 

ش يباشد و با افـزا      يم) سطح سوم پارامتر زمان   (قه  ي دق ۶۰ن نمونه   يچ ا ين زمان ل  يشود بهتر   ي مشاهده م  ۱همانطور که در شکل     

بهترين گزينه بـراي دانسـيته      ) سطح سوم  (۴د  همچنين نسبت محلول به جام    . ديآ  يدست نم    به يجه مثبت يشتر زمان نت  يزمان ب 

 در عين حل نقش پارامترهاي مورد بررسي در درصـد کـاهش وزن              . همراه است  اه  باشد زيرا افزيش اين نسبت با هزينه        پالپ مي 

 . آورده شده است۱نمونه که شاخصي از ميزان انحالل کلسيت است در شکل 
 

 
  در پاسخ درصد کاهش وزنياتي مختلف عملير پارامترهاي تأثيچگونگ ‐۱شکل

 
 
 
 

 L.O.Iرگذار بر پاسخ درصد کاهش ي تأثيپارامترها ‐۲‐۳

M
ea

n 
of

 W
ei

gh
t L

os
s 

(%
)

120603015

60

50

40

30

450.0225.0112.537.5 6421

35302520

60

50

40

30

12001000800500

Time (Minutes) Particle Size (Micron) Liquid/Solid

Acid Conc. (%) Agitation Speed (rpm)

Main Effects Plot (data means) for Weight Loss (%)

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران  87- دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

 

 6

 قرار گرفت و بـا اعمـال   ي مورد بررسL.O.I مختلف بر پاسخ درصد کاهش ير پارامترهاي تأث ANOVAبا استفاده از جدول     

. انـد    شـده  يين پارامترهـا شناسـا    يرگـذارتر ي تأث عنـوان    اندازه و نسبت محلول به جامـد بـه         يج پارامترها يبر نتا  Log  تبديل تابع

 است به اين مفهوم که تأثير آنهـا         ۰۵/۰تر از     ن پارامترها کوچک  ي ا  مربوط به  p ريشود مقاد   ي مشاهده م  ۴همانطور که در جدول     

 .دار است  درصد از نظر آماري معني۹۵در سطح اطمينان 

 نگيچيند لي فرآي شده براي طراحL16ه ي آرا درL.O.I مربوط به پاسخ درصد کاهش ANOVAجدول  ‐۴جدول

p-value   Source Sum of Squares DOF Mean Square F Value 
Prob > F   

Model 1.6068 9 0.1785 14.8593 0.0019 significant 
  A-Time 0.1168 3 0.0389 3.2393 0.1027   
  C-Size 0.2775 3 0.0925 7.6976 0.0176   
  D-L/S 1.2126 3 0.4042 33.6409 0.0004   

Residual 0.0721 6 0.0120      
Cor Total 1.6789 15       

شدن    کوچک يرات منف ي در پاسخ دارد اما با توجه به تأث        ير مثبت يشدن ذرات تأث     کوچک شود  ي مشاهده م  ۳همانطور که در شکل   

. باشـد   يکرون مـ  ي م ۱۱۲تر از     ، کوچک ينگچي ل يذرات نمونه برا   اندازه مناسب    ،) نظير مشکالت فيلتراسيون   (ش از حد ذرات   يب

 تأتير بسيار زيـاد فـاکتور       .ک نسبت مطلوب قلمداد شود    يتواند    يم) ۴نسبت   (۳ن در مورد نسبت محلول به جامد سطح         يهمچن

 سـطح سـوم    نشان داده شده است و حالت بهينـه آن نيـز      ۴ نيز در شکل     L.O.Iنسبت محلول به جامد در پاسخ درصد کاهش         

 که شاخصي از ميـزان انحـالل کلسـيت    L.O.Iنقش پارامترهاي مورد بررسي در درصد کاهش . تعيين شده است ) نسبت چهار (

 . آورده شده است۲است در شکل 
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 L.O.I بر پاسخ درصد کاهش ياتي مختلف عملير پارامترهاي تأثي چگونگ‐۲شکل

  P2O5 يساز يرگذار بر نسبت غنيأث تيپارامترها ‐۳‐۳
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 قرار گرفـت و بـا اعمـال        يمورد بررس  P2O5 يساز  ي مختلف بر پاسخ نسبت غن     ير پارامترها يتأث ANOVAبا استفاده از جدول     

 . نشان داده شده است۵در جدول  ن پارامتريرگذارتريعنوان تأث  پارامتر نسبت محلول به جامد به،جيبر نتا Inverseتابع 

 نگيچيند لي فرآي شده براي طراحL16ه ي آرا درP2O5 يساز يپاسخ نسبت غن مربوط به ANOVAجدول  ‐۵جدول
 

p-value   Source Sum of 
Squares DOF Mean 

Square F Value 
Prob > F   

  A-Time 0.0340 3 0.0113 3.2682 0.0731 significant 
  D-L/S 0.3468 3 0.1156 33.3538 < 0.0001   

Residual 0.0312 9 0.0035       
Cor Total 0.4120 15         
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 يساز ي در پاسخ نسبت غنياتي مختلف عملير پارامترهاي تأثي چگونگ‐۳شکل

 
 
 

  بر کنسانتره فلوتاسيوننگيانجام تست ليچ ‐۴
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ار فسـفات کـوه الر انجـام    ي کانه کم عي فرآوري برا  مقياس آزمايشگاهي   در ونيند فلوتاس ي جهت استفاده از فرآ    يعيمطالعات وس 

هاي تکميلي ليچينگ بـا اسـيد اسـتيک اسـتفاده             ة طرح آماري به عنوان خوراک آزمايش      نيط به يشد و کنسانتره حاصل از شرا     

 کـه   بـوده اسـت    SiO2 درصـد    ۱۰ تـا    ۵ و   CaO درصد   ۷/۴۶ و P2O5 درصد   ۶۷/۲۱داراي عيار   مورد بحث   کنسانتره   .]۱[گرديد

هاي کربناته در کنسـانتره       دهنده وجود مقدار کمي کاني       نشان   ن نسبت يا. ديمحاسبه گرد  درصد   ۱۵/۲ برابر CaO/P2O5نسبت  

 باشد يم

 بـه   محلـول اين کنسانتره با اسيد استيک يک مـوالر، نسـبت           . باشد   ميکرون مي  ۴۰‐۱۵۰اندازه ذرات کنسانتره فلوتاسيون بين      

 درصـد  ۹۸ درصد با بازيـابي  ۷۸/۲۷ دقيقه مورد ليچ قرار گرفت و عيار ۳۰ دور در دقيقه در زمان  ۸۰۰همزن   چهار و دور     جامد

اين نسـبت در  . (افته استيکاهش  ۴۷/۱ به در آن CaO/P2O5 درصد بود و نسبت   ۸۲/۴۰آن معادل    CaOحاصل شد که عيار     

 )  باشد۶/۱د کمتر از کنسانتره تجاري باي

  يريگ جهينت ‐۵

عنوان   به)  درصد ۲۵ (۲و در مورد غلظت اسيد سطح       )  دقيقه ۳۰ (۲، سطح بهينه فاکتور زمان سطح       ۳ و   ۲،  ۱ وجه به اشکال  با ت 

شود   هاي فسفاته استفاده مي     تر اسيد جهت ليچ کانه      هاي پايين   از آنجا که معموالٌ از غلظت     . ن شدند وضعيت مطلوب فرآيند تعيي   

  . درصد باالي کربنات در نمونه استبه علت )درصد ۲۵(از ي مورد ن باالي اسيداما غلظت

 ۳۷تـر از   کوچـک (البتـه انتخـاب سـطح يـک      . تواند انتخاب گردد     ميکرون  مي   ۱۱۲هاي کوچکتر از      در مورد اندازه ذرات، اندازه    

 . را به همراه داردي متعدداقتصادي‐مشکالت فني) ميکرون

 ۸۰۰(،  سـطح دو      ۳ و   ۲،  ۱ها در اشکال      ر آن بر پاسخ   ي تأث يبا توجه به چگونگ    بر فرآيند داشته و      يپارامتر دور همزن تأثير اندک    

 .انتخاب گرديد) دور در دقيقه

، پارامتر نسبت   نديفرآثير پارامترها در    أ مربوط به چگونگي ت    ۳ و   ۲،  ۱مربوط به سه پاسخ و اشکال        ANOVA جي نتا  با توجه به  

د ين گردييعنوان سطح مطلوب پارامتر تع به) ۴نسبت  (۳ و سطح  کانه داردنگيمحلول به جامد بيشترين تأثير را بر فرآيند ليچ

 .دنبال دارد زيرا انتخاب سطح چهار افزايش اندک عيار محصول در مقابل هزينه باالي افزايش رقت پالپ را به

 درصـد،   ۲۵قه، غلظـت اسـيد       دقي ۳۰  ميکرون، زمان واکنش      ۱۵۰ تا   ۷۵در حالت بهينه فرآيند با استفاده از فراکسيون ابعادي          

بـه   درصـد    ۹۴ بـا بازيـابي       درصـد  P2O5 ۲۳/۱۹  دور در دقيقه، عيار    ۸۰۰ و دور همزن برابر با       ۴نسبت محلول به جامد برابر با       

 .دست آمده است

در  (ي درصد۲۰ يابي با احتساب افت باز    ي کل يابي درصد و باز   ۶۴ نگيچيون و ل  ي فلوتاس ت شامل مراحل  يدر فلوش   P2O5 يابيباز

 درصد و نسـبت     P2O5 ۷۸/۲۷ار  ي ع يت دارا ين فلوش ي ا يي محصول نها  .ن شد يي درصد تع  ۵۱،  )وني خوراک فلوتاس  يريگ  اثر نرمه 

CaO/P2O5 بوده است۴۷/۱ برابر با . 

 

 مراجع -6
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