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 یهکانسنگ قره آغاج اروم یلمینیتا یونعملکرد فلوتاس ینوع  کلکتور بر رو یرتاث یبررس
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چکیده :

عمليات  .استترين روش فرآوري مواد معدني در صنعت معدن کاري ترين و در عين حال پيچيدهفلوتاسيون مؤثرترين، گسترده

کانسار  .رودها به کار ميذرات ريز کاني يارسازيپرعشده است و براي  گذارييهپاها فلوتاسيون بر اساس خواص سطحي کاني

ديگر  هاييکان، ايلمنيت، آپاتيت و تيتانومگنتيت و همچنين مگنتتهاي بوده و شامل کاني متال يپلاروميه يک کانسار  آغاجقره

فرآوري و جدايش کاني ايلمنيت ابتدا به روش جدايش مغناطيسي شدت  منظوربهسيليکاته در کانسنگ است.  هاييکان ازجمله

شد، پيش فرآوري استفاده  عنوانبه( ولتلکتروناجريان 033الکترون ولت( و سپس جدايش مغناطيسي شدت باال ) 51پايين )

روش فلوتاسيون مورد استفاده قرار گرفت. يکي از پارامترهاي مهم در فرايند ايلمنيت براي فرآوري  پس از حذف آپاتيت،  يتدرنها

ارايي جدايش ايلمنيت چند نوع کلکتور متفاوت بر عيار و بازيابي و ک يرتأث، در اين پژوهش استفلوتاسيون نوع کلکتور مصرفي 

تر، و بيشترين بازيابي و از بقيه مناسب  flotinor7093مشخص شد که کلکتور نوع آمدهدستبهبررسي شد. با توجه به نتايج 

 . حاصل شدکارايي جدايش 

 .فلوتاسيون ايلمنيت، تيتانومگنتيت،جدايش مغناطيسي :هایدواژهکل

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
Effect of collectors type on flotation performance ilmenite ore Ghareaghaj Urmia 

 

 
 

Abstract: 
Flotation is the most effective،extensive  ، the most complex method for mineral processing In the mining 

industry. Flotation process is based on surface properties of minerals and it use for concentration of fine 

particles of minerals. Ghareaghaj deposit Urmia is polymetal deposit  and includes minerals magnetite, ilmenite, 

apatite and titano-magnetite  and also other minerals Including silicate minerals is in the ore. In order processing 

and separation mineral ilmenite at first for pretreatment low intensity magnetic separation(15 ev) and then high 

intensity magnetic separation(300 ev) was used. Finally, for processing ilmenite flotation method was used. 

Type of collector is used is one of the important parameters in flotation process in this research the impact of 

several different collector type in grade and recovery and separation efficienc  of Ilmenite was study. According 

to results It was found collectors flotinor7093 is Better than others  and the maximum recovery and separation 

efficiency was achieved. 

Keywords : ilmenite, ilmenite flotation, titano-magnetite,magnetic separation. 
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 مقدمه : -1

. اين فلز استاست که از نظرشکل ظاهري شبيه فوالد زنگ نزن  انعطافقابلسبک و  نسبتاًنقره اي، -خاکستري رنگ تيتانيوم فلزي به

 در اکثر يباً تقردر دوره چهارم وگروه دوم عناصر واسطه جدول مندليف قرار دارد. فلز تيتانيوم  9/74و وزن اتمي  22با عدد اتمي 

اي را به خود اختصاص داده در صنعت جايگاه ويژه فردمنحصربهشود. به دليل داشتن خواص آذرين و رسوبي يافت مي يهاسنگ

يک  عنوانبهاست و به دليل داشتن خواص ويژه مثل مقاومت باال، وزن کم و پايداري شيميايي در مقابل خوردگي در دماهاي باال 

نياز به يک فلز با  هاآنصنايع نظامي را که در  و صنعت هوافضا مانندتواند نياز صنايع خاص ه ميک ،شودفلز استراتژيک شناخته مي

مقاومت  يتدو خاص دار بودنشود و اين به دليل فضا اطالق مي عصر به آن فلز کهيطوربهگو باشد را پاسخ استچنين خصوصياتي 

که آلومينيوم و فوالد اين دو  استدر اين فلز  طور همزمانبه است ينيوملومآباال که در فوالد وجود دارد و وزن کم که خاصيت فلز 

 همزمان ندارند. طوربهويژگي را 

و غيره.. کانسارهاي تيتانومگنتيتي وايلمنيتي ،تيتانيوم دار  ياماسهپالسري  يکانسارها، کانسارهاي برجا شامل:  کانسارهاي تيتانيوم 

که طي عمليات استخراج، فراوري و ... فلز تيتانيوم و  باشندايلمنيتي ذخاير با ارزش تيتانيوم ميکانسارهاي تيتانومگنتيتي و. است

گيرند، عالوه بر تيتانيوم اين ذخاير )ذخاير تيتانومگنتيتي( حاوي کانيقرار مي مورداستفادهصنعت  درترکيبات آن استخراج شده و 

 يهاکانهکاني ها و .محصول فرعي از اين ذخاير استحصال شوند صورتبهتوانند يکه م باشندارزش آپاتيت و مگنتيت نيز مي هاي با

 روتيل، آناتاز صورتبهدر طبيعت  (،2TiO) دي اکسيد تيتانيوم. باشدمي پروسکيت، روتيل، ايلمنوروتيل، ايلمنيت شامل دار يتانيومت

 .دارد بيشتراز ميان اين سه کانه، روتيل اهميت اقتصادي  ،باشندمي اکسيد تيتانيمهاي ديمورفپلي که شودو بروکت يافت مي
◊◊◊◊◊◊◊ 

 ها:مواد و روش -2

اي از تواند کنسانترهکه اين محصول مي استبه دنبال به دست آوردن يک محصول استاندارد  يتدرنهاصنعت فراوري مواد معدني 

)در صورت نياز( و جداسازي  يآزادسازنياز به يک کاني خاص و يا حتي يک عنصر خاص باشد که براي رسيدن به اين هدف 

اختالف در  مانند:گيرد ها صورت ميکاني استفاده از اختالف در خواص مختلف يلهوسبهديگر دارد فرايند جداسازي يک ها ازکاني

به وجود  خواص فيزيکي، فيزيکوشيميايي و شيميايي که هر کدام از اين خواص روشي خاص را در صنعت فراوري مواد معدني

ون )استفاده از يهاي مغناطيسي و ثقلي)استفاده از خواص فيزيکي(، روش فلوتاستوان به جداکنندهکه از آن مورد مي ،اندآورده

توان گفت که فرايند خالصه مي طوربهروش هيدرومتالورژي )استفاده از خواص شيميايي( اشاره کرد.  ( ويمياييخواص فيزيکوش

ها ميسر خواهد بود که هرچقدر اين اختالف در يک خاصيت مشخص استفاده از اختالفات خواص کاني لهيوسبهجداسازي تنها 

خود را  موردنظرتر عمل خواهد کرد که کانسنگ وري موفقآتر خواهد بود لذا صنعتي در فربيشتر باشد جداسازي بهتر و مطلوب

 و... بيشتر توجه کرده باشد.   هاجود، خواص کانيهاي مو، نوع کانيشناسييکانبهتر شناخته باشد و به ترکيب 

 الکتريکي و مغناطيسي. يهاروشهاي ثقلي نظير ميز لرزان و... و روش :فيزيکي که شامل يهاروش 

 گيردبرجا مورد استفاده قرار مي  هاي ايلمنيت بيشتر براي فرآوري کانسارروش جامع و فراگير فلوتاسيون که در مورد کاني 
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 های تیتانیوم های فیزیکی در فرآوری کانساربرد روشکار -2-1

به  با توجهشوند که م ميين تقسيبرجا از نوع آذر يرسوبي و کانسارها يپالسر يعمده به کانسارها طوربهوم دار يتانيت يکانسارها

عمده در  طوربهاستفاده کرد که توان ون مييکي و فلوتاسيزياز نوع ف ،شيمختلف آرا يهاروشها از رن نوع کانسايا يهاژگييو

ل يبرجا به دل يهاباشند و کانسارمي آميزيتموفقکي يزيف يهاروشو اندازه مطلوب ذرات  يل درجه آزاديبه دل يپالسر يهاکانسار

-روش کانسارها هم نوع نيشوند ولي در هممي يورآون فريشتر به روش فلوتاسيشناسي بکاني يهادگييچين و پييپا يدرجه آزاد

سي مثل يک محصول مغناطيا بدست آوردن يحذف بخش مهمي از باطله  يه برايارکني اوليبخش پرع عنوانبهتواند کي مييزيف يها

شود که کي انجام مييسي شدت باال و الکترواستاتيش مغناطين مرحله جدايچند رد.يگر مورد استفاده قرار بگيا موارد دي ت ويمگنت

ت به کمک يلمنيا برجا يهانهشته شود.ده به مراحل قبلي برگشت داده مييچيند نسبتاً پيک فرآيز طي ياني نيدر آن محصوالت م

ن از کانسنگ حذف شده، در ييشوند. مگنتيت توسط جداکننده شدت پامي يون فرآوريا فلوتاسيثقلي و  يارسازيپرع يهاروش

شود. بخش مي اريسي شدت باال پر عيش مغناطين کنسانتره با جدايا تيدرنهاز جدا شده و يت توسط ميلمنيادامه ذرات نسبتًا درشت ا

با مش  -233شود. بخش اند، به قسمت خردايش انتقال داده ميروش مغناطيسي حذف شده و بار هستند يت که درگيمگنت-تيلمنيا

و به قسمت  جداشده از آنت ايلمني يو کان+ ميکرون وارد فلوتاسيون شده 53گيري شده و قسمت نرمه نميکرو 53حد جدايش 

  شود.ت مييتي هدايلمنيکنسانتره ا

 های تیتانیومروش فیزیکوشیمیایی)فلوتاسیون( برای فرآوری کانستگ-2-2

ل يو به دل استها ات سطحي کانييخصوص يبر مبنا است کهون يها همان روش فلوتاسکاني يجداساز يي برايايميکو شيزيروش ف

انواع  ينه فراورير در زمين روش به روشي جامع و فراگيات سطح، ايگوناگون و فراوان در کنترل خصوص ييايمياستفاده از مواد ش

 اصوالً رد و يگکي قرار مييزيف يهاطي و... بعد از روشيست محينه، سهولت اجرا، زيهز ازلحاظاست. البته  شدهيلتبدمواد معدني 

-کانسنگ يفراور يشتر برايون بيحاصل نشود. از روش فلوتاس ياجهيکي نتيزيف يهاروند که از روشن روش مييزماني به دنبال ا

در  يني هستند و هم از لحاظ ابعاد و درجه آزادييار پايع يها هم داران کانسنگيشود چرا که اوم استفاده مييتانيت يبرجا يها

-ون کانييات فلوتاسين بخش به خصوصيند.در اباشت کمي مييقابل ين محدوده دارايکي در ايزيف يهاهستند که روش يامحدوده

ن يمحصول فرعي در ا عنوانبهتواند ت ميين که آپاتين با توجه به ايبر آن پرداخته خواهد شد و همچن مؤثرتانوم و عوامل يت يها

به روش  يري از موارد فراويهامثال يتدرنهاز بررسي خواهد شد و ين کاني نيون ايات فلوتاسيمطرح باشد خصوص کانسارها

 ون آورده خواهد شد.يفلوتاس

 کلکتور-2-3

 که اين عمل توسط مواد شيميايي مانند استترين فرايندها در عمليات فلوتاسيون اساسي ها يکي ازکنترل هيدروفوبيسيته سطح کاني

پذير به آبران غيير سطوح آبشود. کلکتورها مواد شيميايي آلي و قطبي هستند که براي تکلکتورها در فصل مشترک فازها انجام مي

هاي متنوع در شرايط توان از کلکتوربراي فلوتاسيون ايلمنيت مي .شوندها در فصل مشترک کاني و آب بکار برده ميبا جذب آن

ها که با باشند. در همه آزمايشخاص خود مي يطو شراداراي خواص شيميايي  هاينااز  هرکداممختلف استفاده کرد که 
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نوع کلکتور مورد استفاده تغيير  و فقط، سعي شده است تمامي شرايط ثابت در نظر گرفته شود ي متفاوت صورت گرفتهکلکتورها

 هاي بيشتر بر روي آن است. و انجام آزمايش ها و انتخاب بهترين آنهدف بررسي کارايي کلکتور يطورکلبهکند. 

 تمدارهای مختلف برای فلوتاسیون ایلمنیت و آپاتی -2-4

-: بعد از عبور ماده معدني از جداکننده مغناطيسي، در بخش باطله آن يعني قسمت غيرمغناطيسي ابتدا ايلمنيت فلوتاسيون مي1مدار 

رود. اين مدار داراي معايبي شامل: هدر روي تيتانيوم موجود در تيتانومگنتيت در باطله آن به فلوتاسيون آپاتيت مي و سپسشود 

شود، از طرف ديگر فلوتاسيون ايلمنيت به مراتب شود و باعث کاهش بازيابي مياطيسي از مدار خارج ميمرحله اول جدايش مغن

 . ي بهتري حاصل شودشود اگر ابتدا فلوتاسيون آپاتيت صورت گيرد نتيجهبيني ميپيش و لذا استدشوارتر از آپاتيت 

مدار قبلي  بر خالقشود اما باطله مغناطيسي آماده فلوتاسيون ميو قسمت  استقمست اول مدار دوم نيز مشابه مدار قبلي  :2مدار 

از:  اندعبارتپذيرد.اين روش نيز معايبي دارد که و بعد از آن فلوتاسيون ايلمنيت صورت مي شوديمابتدا فلوتاسيون آپاتيت انجام 

انومگنتيت از قسمت مغناطيسي از مدار خارج تيت صورتبهيکي از معايب اين روش همانند روش قبلي اين است که مقداري تيتانيوم 

نشان داده است که فرايند  آزمايششود و انجام مي µm41فرايند فلوتاسيون در ابعاد  شود.شود و باعث کاهش بازيابي ميمي

 آپاتيت خواهدي رحله خردايش باعث افزايش بازيابدهد و لذا انجام يک منتايج بهتري را مي µm71فلوتاسيون آپاتيت در ابعاد زير 

 شد.

در اين مدار، قسمت شامل ايلمنيت و آپاتيت يعني باطله بخش مغناطيس قبل از فرايند فلوتاسيون يک مرحله مغناطيسي شدت :3مدار

در  .شوديمشود و قسمت مغناطيسي آن به فلوتاسيون ايلمنيت و قسمت غير مغناطيس آن  به فلوتاسيون آپاتيت فرستاده باال انجام مي

قبلي  هايشآزمامطالعات و  .استيکي از معايب مطرح  عنوانبهتيتانومگنتيت  صورتبهن روش نيز همانند دو روش خروج تيتانيوم اي

شدن  ترآسان منظوربهشود و همچنين پرعيار کني ايلمنيت دهد که مغناطيس شدت باال باعث کاهش بازيابي آپاتيت مينشان مي

 .پذيردينمصورت  يخوببهفلوتاسيون 

 هر در شد گفته که طورهمان .است زير صورتبه که شد طراحي مدار جديدي هاآن معايب رفع و فوق مدارهاي بررسي با: 4مدار

 مسئله حل براي. شديم تيتانيوم بازيابي کاهش باعث که داشت وجود مدار از تيتانومگنتيت صورتبه تيتانيوم خروج مشکل مدار سه

 تا شوديم خرد ميکرون71 ابعاد تا( مغناطيسي بخش)محصول قسمت اول مرحله مغناطيسي از جدايش ت، بعدتيتانومگنتي يهدررو

 توانمي  5شکل توجه با پايين شدت مغناطيس يلهوسبه دوباره سپس و شود آزاد مگنتيت داخل در تيغه صورتبه يردرگ تيتانيوم

 اين. شوديم فرستاده باال شدت مغناطيس قسمت به آن باطله آپاتيت فلوتاسيون از بعد .کرد آزاد را تيتانومگنتيت در موجود تيتانيوم

 عيار پر ايلمينت فلوتاسيون براي آن مغناطيسي بخش يتدرنها و شودمي مغناطيس غير و سيليکاته هاييکان جداسازي باعث عمل

-مي ايلمنيت فلوتاسيون آماده آن  کنسانترهباال شدت مغناطيس از بعد يتدرنها.است شدهحذف مزاحم هاييکان از بخشي و شده

 به. گردد رفع مدار اين در قبلي مدارهاي در موجود معايب شده سعي و بوده کامل و جامع قبلي مدارهاي به نسبت فوق مدار.شود

 قرار گرفت. بررسي مورد عملي صورتبه را فوق در اين تحقيق مدار منظور همين

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 :روش کار-3

 هاييکانمگنتيت، ايلمنيت، آپاتيت و تيتانومگنتيت و همچنين  هاييکانيک کانسار پلي متاليک بوده و شامل  آغاجقرهکانسار 

مختلفي  يهاروشمختلف اين کانسنگ  هاييکانفرآوري و جدايش  منظوربهسيليکاته در کانسنگ است.  هاييکانديگر از جمله 

و همين امر باعث شده است که  استبرجا  يکانسارهااست. اين کانسار از سري  شدهارائهبراي قسمت فلوتاسيون آن  خصوصبه

و قبل از هر  است 75µmبرابر  هايکانکه درجه آزادي اين  دهديمنشان  شدهانجامدرجه آزادي اين کانسار پايين باشد. مطالعات 

 خرد شود.  موردنظرکار بايد ماده معدني تا ابعاد 

يش ابتدا ماده معدني از آسياي ميله اي استفاده شد و پس از سرند کردن خروجي اين آسيا، مواد در اين تحقيق براي خردا

انجام  مداربسته صورتبهخرد شد. اين مرحله از قسمت آسيا کني  "مجدداً  ياگلولهروي سرند با استفاده از آسياي  يماندهيباق

 .گرديد خرد ميکرون 41 زير ابعاد تا معدني ماده يتدرنها. شوديمگردانده يعني مواد درشتر از چشمه سرند دوباره به آسيا بر شديم

بعد از خردايش براي جدا کردن مواد مغناطيسي )مگنتيت و تيتانومگنتيت( از مواد غير مغناطيسي )ايلمينيت، آپاتيت و گانگ 

شد ، سپس مواد غير مغناطيس)ايلمينيت، آپاتيت و  استفادهگاوس   2333دانسيته شار تا سيليکاته( به دستگاه مغناطيسي شدت پايين با 

به  يماًمستقشود، سپس کنسانتره اين مرحله حذف آپاتيت فرستاده مي منظوربهگانگ سيليکاته( به  جداکننده مغناطيسي شدت باال 

نتيت است، طي يک شود. محصول جداکننده مغناطيسي شدت پايين که شامل مگنتيت و تيتانومگي فلوتاسيون فرستاده ميمرحله

 اييغهتبلورهاي  صورتبهشود به اين خاطر که بخشي از ايلمينيت اين کانسنگ مرحله ديگر از خردايش به مغناطيس فرستاده مي

، براي استميکرون  71است که درجه آزادي اين بلورهاي ايلمينيت در تيتانومگنتيت  قرارگرفتهشکل در پيکر بلورهاي تيتانومگتيت 

بايستي  بلورهاي درگير ايلمينيت را نيز جدا کرد و به خوراک جداکننده مغناطيسي شدت باال فرستاد، تا زيابي ايلمينيت ميافزايش با

 در فرايند فلوتاسيون ايلمينيت قابل فلوته شدن باشند.

جدايش مغناطيسي شدت  حلهميکرون خردايش يافته و يک مر 71تا  مجدداً شود بنابراين مواد مغناطيسي که شامل تيتانو مگنتيت مي

به همراه بخش  استي آن شامل مگنتيت و بخش غير مغناطيسي آن شامل ايلمينيت کنند بخش مغناطيسي کنسانترهپايين را طي مي

 ي فلوتاسيون فرستاده خواهد شد .غيرمغناطيسي جداکننده شدت باال ، به مرحله

 V21 مغناطيسي ميدان از دوباره آن غيرمغناطيسي بخش سپس و V51 شدت اب مغناطيسي ميدان از ، ابتدا 51% جامد درصد با پالپ

 نمونه مغناطيسي بخش در .شودمي بندييمتقس (NM)مغناطيس غير و (TMمغناطيس) قسمت دو به معدني ماده و شد داده عبور

 اين يآزادساز براي. دارد قرار نتيتمگ داخل در تيغه صورتبه تيتانيوم ذرات که دارد وجود نيز تيتانومگنتيت مگنتيت، بر عالوه

 ( 5)شکل .شد داده عبور پايين شدت مغناطيسي ميدان از دوباره آن از بعد و گرديد خرد ميکرون 71ابعاد تا معدني ماده تيتانيوم

 بخش با متقس اين مغناطيس غير بخش و شودمي تقسيم مغناطيس غير و مغناطيس قسمت دو به معدني ماده انجام اين مرحله، از بعد

 قسمت به آن باطله آپاتيت فلوتاسيون از بعد .شوديم آپاتيت فلوتاسيون آماده و شده مخلوط (NMقبل) بخش مغناطيس غير
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 مغناطيس از ايلمنيت  غير و سيليکاته هاييکان جداسازي باعث عمل اين. شودمي ولت فرستاده 033با ولتاژ   باال شدت مغناطيس

 .شودمي ايلمنيت فلوتاسيون باال، آماده شدت مغناطيسي از بعد آن غناطيسيم بخش يتدرنها و شودمي
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتایج: یلو تحلارائه  -4

ي معدني روش مغناطيسي خشک مناسب براي جداسازي نيست، چون در روش خشک، گير افتادن با توجه به ميزان خردايش ماده

شود. نتايج حاکي از آن است که د که باعث کاهش کارايي جدايش ميافتذرات ريز گانگ در بين ذرات مغناطيسي اتفاق مي

است همچنين درجه  و شکنندهزيادي در توليد نرمه دارد که علت عمده آن وجود بخش سيليکاتي ترد  يلپتانسکانسنگ مورد نظر 

ليظ استفاده شود.همچنين با توجه به روش پيش تغ عنوانبههاي فيزيکي )مغناطيسي( آزادي ايلمنيت نيز پايين است لذا بايد از روش

لذا اين روش  استغلب موارد ميزبان ايلمنيت نيز که در ا تيعني ايلمنيت و فرومنيتي تکانه باارزش پارامنيتي يتوجهقابلوجود بخش 

 زآمييتموفقاز گانگ  ياعمدهشدت باال در حذف بخش  تريسيمغناط. روش گرفتهت پيش فرآوري مورد استفاده قرار ج

مرحله  2يابد از طرفي چنانچه در از وزن خوراک کاهش مي 77با اين روش بيش از % توانيمکه  ياگونهبه شدهدادهتشخيص 

 هاييکاناز  93بيش از % توانيممغناطيسي، جدايش انجام داد،  يهاجداکنندهتوسط  و سپسمش خرد  -203و  -43کانسنگ تا 

 شود.حذف مي يسمغناط يرغاي از مواد بي نمود. در فرآيند جدايش مغناطيسي بخش عمدهخوراک بازيا 4/17باارزش و بيش از %

شود.که اين مطلب در ي معدني از دستگاه مغناطيسي باعث افزايش بازيابي ميکه ذکر شد عبور دادن چند بار ماده گونههمان

يار ايلمنيت در بخش غيرمغناطيسي که براي ع يتدرنهارسم شده است.  5ي انجام جدايش مغناطيسي در شکل فلوشيت نحوه

 .است 70/52فلوتاسيون ايلمنيت آماده شد برابر % 

 ي انجام جدايش مغناطيسيفلوشيت نحوه -5شکل 
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گيرد. اين مرحله با انتخاب مواد شيميايي مناسب و ماده معدني، مرحله فلوتاسيون صورت مي يسازآمادهبعد از انجام مراحل قبلي و 

 ، SM:15 ،flotinor7092: ها که با کلکتورهاي متفاوت شاملگيرد. در همه اين آزمايشمناسب و... صورت مي pHتعيين 

 flotinor v 2711  ،flotinor7093  و sm15 f_nr.214406 تمامي پارامترهاي ديگر مانند بازداشت کننده، صورت گرفت ،pH ،

هدف بررسي  يطورکلبهه شد، فقط نوع کلکتور مورد استفاده تغيير داده شد. و تعداد مراحل فلوتاسيون ثابت در نظر گرفت سازکف

و مقدار  2هاي بيشتر بر روي آن است. سيليکات سديم با غلظت % ها وانجام آزمايشو انتخاب بهترين آنها کارايي کلکتور

gr/t133 در  هايشآزمابازداشت کننده  استفاده شد و همچنين  عنوانبهpH  انجام شد.  7-1/7ثابت 
 و نتايج حاصل از آن نوع کلکتور بر بازيابي، عيار و کارايي جدايش فلوتاسيون ايلمنيت يرتأثمربوط به  هاآزمايش -5جدول 

 5آزمايش 4آزمايش 3آزمايش 2آزمايش 1آزمايش نتايج

 SM:15 flotinor 7092  flotinor v2711  flotinor7093  sm15 نوع کلکتور

f_nr.214406 
 %34.67 %32.21 %32.47 %30.77 %34.4 ارعي

 %31.21 %44.62 %34.28 %23.53 %24.89 بازيابي

 %25.2 %34.56 %26.68 %17.69 %20.7 کارايي جدايش

  
نسبت   flotinor7093هاي تست شده،توان نتيجه گرفت که در بين تمامي کلکتورها، ميبا توجه به اطالعات بدست آمده از آزمايش

. علت اين امر اين است که عالوه بر داشتن استدهد. و امکان رسيدن به انتخابيت باال را دارا ي بهتري ميلکتورها، نتيجهبه بقيه ک

کلکتورها است فقط تنها مشکل اين کلکتور پايين بودن عيار کنسانتره آن  ييهبقبازيابي باال داراي کارايي جدايش بيشتري نسبت به 

 .(2)شکل و قدرت جذب پايين کلکتور باشد پاپت عيار  پايين، کاهش غلظت کلکتور در محيط عل رسديماست که به نظر 

 
 نوع کلکتور بر بازيابي، عيار و کارايي جدايش فلوتاسيون ايلمنيت يرتأث -2شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 : گیرییجهنت

گنتيت، ايلمنيت، آپاتيت و تيتانومگنتيت و هاي ممتال بوده و شامل کانياروميه يک کانسار برجا و از نوع پلي آغاجقرهکانسار 

مختلف  در مورد چند مدار شدهانجامسيليکاته در کانسنگ است. با توجه به مطالعات  هاييکان ازجملهديگر  هاييکانهمچنين 

 عملي صورتبه را 7در اين تحقيق مدار منظور همين تر است، بهکامل و جامع نسبت به مدارهاي ديگر 7مدار شماره  مشخص شد که

( ولتالکترون 51فرآوري و جدايش کاني ايلمنيت ابتدا به روش جدايش مغناطيسي شدت پايين ) منظوربه قرار گرفت. يموردبررس

ي شد و همچنين عبور دادن چند بار مادهپيش فرآوري استفاده  عنوانبه( ولتالکترونجريان 033و جدايش مغناطيسي شدت باال )

با ولتاژ  باال شدت مغناطيس قسمت به آن باطله آپاتيت فلوتاسيون از بعد .شودغناطيسي باعث افزايش بازيابي ميمعدني از دستگاه م

 مغناطيسي بخش يتدرنها و شودمي مغناطيس از ايلمنيت غير و سيليکاته هاييکان جداسازي باعث عمل شد، اين ولت فرستاده 033

 .شد ايلمنيت تاسيونفلو باال، آماده شدت مغناطيسي از بعد آن

و مقدار  2چند نوع کلکتور متفاوت بر عيار و بازيابي و کارايي جدايش ايلمنيت بررسي شد. سيليکات سديم با غلظت %  يرتأث

gr/t133 در  هايشآزمابازداشت کننده  استفاده شد و همچنين  عنوانبهpH  آمدهدستبهانجام شد. با توجه به نتايج  7-1/7ثابت 

تر است، با استفاده از آن  بيشترين بازيابي و کارايي جدايش به دست از بقيه مناسب  flotinor7093د که کلکتور نوع مشخص ش

 آمد.
◊◊◊◊◊◊◊ 
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