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  ثثــححــص البص البــلخلخــمم

 ترسباته المتواجدة    معدن المغنتايت الموجود في     وعزله عن  تم دراسة تركيز خام السربنتين         

ومنـاطق  و تناول البحث تعريف خام السـربنتين     , )منطقة بنجوين ( شمال شرق العراق في      في

 .واستخداماته الصناعيةوجوده في العراق و العالم 

واسـتعراض  ,  مكونات الخام     النظرية لطرائق العمل في ضوء      المبادىء اضاستعر تم   كما    

 و تنـاول البحـث      ,يه  ـفي كل طريقة و مدى تأثيرهـا عل      روف و المتغيرات الداخلة      الظ أهم

 علـى  خاموبينت نتائج التحليل الكيميائي احتواء ال   , الشوائبكذلك الفحوصات التي أجريت على      

 و المـواد    األجهـزة ض طرائـق العمـل و       ستعرا تم ا  كذلكمن معدن المغنتايت و   % ) 6.68(

  .المستخدمة

 وعزله عـن    اء تركيز خام السربنتين   من جر عليها  و كانت نتائج التجارب التي تم الحصول           

  :كاآلتيمعدن المغنتايت 

غنتايت  أشارت النتائج بتقارب نسب فصل معدن الم       ; )الغربلة (الحجميالفصل بالتفاضل    -

 غربيـل ذو الفتحـة     ال ماعـدا , % ) 6.61 – 5.59( بين   اوحتعن خام السربنتين و تر    

 دـوزادت النسبة اكثر عن % )7(متر حيث كانت نسبة الفصل بحدود  مايكرو ) 20( 

 ) % .8( حيث كانت نسبة الفصل  مايكرومتر)2(حجم 

 

تم استخدام مادة هكساميتافوسفات الصوديوم بتشتيت خـام  ; الفصل بالتشتيت و الترسيب  -

وتـم  ,  بالوزن النـوعي     الكبير الفرق   نتيجةن لغرض ترسيب معدن المغنتايت      السربنتي

 غرام ودراسة  ) 0.50 , 0.40 , 0.30 , 0.20(  وزن المادة المشتتة عند      تأثيردراسة  

 حجم ال فيغرام  ) 7.5 , 6 , 4.5 , 3 , 1.5( تأثير وزن الخام المستخدم عند 
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ــأثير  ) 2( بيبي ـحـــال ــايكرومتر ودراســـة تـ               الهيـــدروجيني عنـــداألسمـ

 إزالـة  تأثير وزن الخام على عمليـة        أنوجد   و,  ) 12.2 , 11.2 , 10.2 , 9.2 , 8.2( 

 كانت نسبة بقاء خام     حيث , الهيدروجيني   األس من تأثير    أفضلالمغنتايت من السربنتين هي     

 . %)0.30(ة   التجربة الثاني فيو  %) 0.12 (األولى تين في التجربةالسربن

 هما الفصل المغناطيسي  , تم استخدام طريقتين للفصلوقد;  الفصل المغناطيسي الرطب -

 دـ عن  شدة التيار   تأثير ةـم دراس ـوت, دوي  ـصل المغناطيسي الي  ـي و الف  ـهربائـالك

)2.5 , 3.5 , 4.5 , 5.5 , 6.5 ( IAm    نسـبة المغنتايـت      وبلغت األولى في الطريقة 

في الطريقة الثانية    وزن الخام     تأثير وتم دراسة , % ) 0.07( السربنتينة في خام    المتبقي

  فـي الخــام يةـ المغنتايت المتبق نسبة بلغت و   غرام) 7.5 , 6 , 4.5 , 3 , 1.5(عند  

 .التي  تمت فيها دراسة تأثير وزن الخام % ) 0.08(

ــأثير    -     ــة تـ ــم دراسـ ــائي تـ ــل االنتقـ ــداألسالتكتيـ ــدروجيني عنـ               الهيـ

 . %)0.03(وكانت نسبة المغنتايت المتبقي في الخام    )12.2 , 11.2 , 10.2 , 9.2 , 8.2(
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