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خالصه طرح:
عمدهترين مشکل فرآوري سنگ آهن اين مجتمع باال بودن درصد گوگرد و تا حدودي فسفر ،بخصوص در بخشهاي تحتاني آن
ميباشد .عيار گوگرد و فسفر کنسانتره مغناطيسي حاصل از اين نواحي به ترتيب بيشاز  %0/4و  %0/00است ،که از حد مجاز
 %0/1و  %0/00مورد قبول صنايع فوالد باالتر است .گوگرد (عمدتاً پيريت) به صورت قطعات جدا از ،همراه با و ادخال در
منيتيت مشاهده ميشود .فسفر نيز به صورت کاني آپاتيت و به شکل ذرات ريزتر از  00ميکرون در حفرهها يافت ميگردد .در
اين پروژه از قابليت فلوته شدن پيري ت در حضور زنتاتها ،جهت حذف آن از کنسانتره سنگ آهن حاصل از جدايش مغناطيسي
شدت پايين استفاده گرديد .در ضمن تاثير پارامترهاي مختلف مانند نوع و ميزان مصرف کلکتور ،ميزان مصرف کفساز ،ميزان
مصرف سيليکات سديم pH ،پالپ ،درصد وزني جامد  ،زمان کفگيري ،نرمه گيري و غيره بر کاهش عيار گوگرد و فسفر مورد
بررسي قرار گرفت .نتايج حاصل نشان داد در حالت بدون نرمهگيري ،با مصرف به ترتيب  00 ،00و  000گرم بر تن آميل زنتات
سديم (کلکتور)( MIBC ،کفساز) و سيليکات سديم (متفرق کننده_بازداشت کننده) در  pHطبيعي پالپ يعني  ،8درصد
جامد پالپ  ،%60زمان آمادهسازي و کفگيري به ترتيب  0و  7دقيقه ،عيار گوگرد با ميزان حذف  %80/0تا پايينتر از حد مجاز
يعني  %0/08کاهش يافت .عيار فسفر در اين حالت به مرز حد مجاز يعني  %0/00رسيد .عيار و بازيابي آهن نيز به ترتيب
بيشتر از  %08و  %88بود .با نرمه گيري ذرات ريزتر از  10ميکرون و تحت شرايط فوق الذکر و با درصد وزني جامد  %44و زمان
کف گيري  6دقيقه ،عيار و حذف گوگرد به ترتيب  %0/041و  %80/04بدست آمد .عيار فسفر نيز تا حد کمتر از حد مجاز
يعني  %0/046کاهش يافت.
نتايج حاصله:
عيار گوگرد و فسفرکنسانتره حاصل از جدايش مغناطيسي مناطق پرسولفور گل گهر از حد مجاز صنايع فوالد باالتر بود.گوگرد
عمدتاً به صورت پيريت و فسفر نيز به شکل آپاتيت بود .جهت حذف گوگرد از فلوتاسيون معکوس پيريت استفاده گرديد .تاثير
نوع و مي زان مصرف کلکتور ،کف ساز ،بازداشت کننده ،دور همزن ،زمان کف گيري pH ،پالپ ،درصد وزني جامد و نرمه گيري
بر ميزان عيار و حذف گوگرد و فسفر مورد بررسي قرار گرفت .بطورکلي با کاهش ميزان مصرف کلکتور ،سيليکات سديم و تا
حدودي کفساز و همچنين با افزايش  pHپالپ ،درصد وزني جامد ،زمان آمادهسازي و کفگيري نتايج مناسبتري در کاهش
عيار و در نتيجه افزايش حذف گوگرد و تا حدودي کاهش عيار فسفر مشاهده شد.

