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SEPARATÖR YÖNTEMLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI
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(jz
Bu çalışmada, feldspat cevherinin flotasyon ve multi gravite separatör ile zenginleştirilme olanakları araştırıl

mıştır. Feldspat flotasyonu üç aşamada gerçekleştirilmiştir; ilk aşamada mika, ikinci aşamada demirli ve renk veri
ci mineraller yüzdürülmüşve son aşamada da feldspat/kuvars ayrımı yapılmıştır. Multi gravite separatör ile zengin
leştirme deneylerinde; yıkama suyu, genlik, çalkalama hızı, açı ve tambur hızı gibi parametreler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Feldspat, Flotasyon, Multi gravite separatör.

COMPRARISON OF FLOTATION AND MULTI GRAVITY SEPARATOR METHODS IN THE
BENEFICIATION OF FELDSPAR ORE

ABSTRACT
In this paper, the possibilities of beneficiation of feldspar ore by flotation and multi gravity separator were

investigated. in the flotation tests, feldspar was separated from impurities in three stages; mica was floated at the
first stage, iron-bearing and coloring minerals were floated at the second stage, and feldspar was separated from
quartz at the last stage. In the concentration experiments with the multi gravity separator; washwater flowrate, shake
amplitude, shake frequency, tilt angle and drum speed were investigated.

Key Words: Feldspar, Flotation, Multi gravity separator.

1. GIRIş

Seramik, porselen ve cam sanayiinin temel hammad
delerinden birisi olan feldspat1ar, boya ve plastik sanayi
dallarında dolgu hammaddesi olarak da kullanılmaktadır.

Feldspat üretimi ve ihracatında dünya ikincisi olan
ülkemizde en önemli feldspat kaynağı pegmatitik ya
taklardır (Bolger, 1995). Bu yataklarınbüyük bir kısmı

düşük tenörlü olup seramik ve cam sanayiinde arzu
edilmeyen mika ve demirli mineraller gibi safsızlıklar

içermektedir. Kullanımyerlerine göre feldspat1arda ara
nılan özellikler değişiklik göstermektedir. Örneğin;

porselen sanayii için Na20+K20 tenörünün % 8'den

fazla (K20 2:: % 5), Fe203 tenörünün % O,25'den az,

Ti20+CaO+MgO tenörünün ise % 2'den az olması is

tenir (Akar vd. 1994; Akar, 1994). Ülkemizde seramik

ve cam sanayi dalında faaliyet gösteren işletmelerdege
nellikle iyi kaliteli küçük rezervlerin değerlendirilmesi

tavuklama yöntemi ile yapılmakta, böylece istenmeyen
safsızlıklardanbir dereceye kadar temizlenmişbir ham
madde elde edilmekte ve Na20+K20 tenörü yükseltil-

miş olmaktadır. Bu tür zenginleştirme işleminde veri
min düşük olması ve bu tip rezervlerin giderek azalma
sı nedeniyle ülke gereksinimini karşılayabilmekzorlaş
maktadır. Bu durum genellikle ince boyutta (1-2 mm al
tı) serbest kalabilen düşük tenörlü feldspat yataklarının

değerlendirilmesini gündeme getirmektedir. Ülkemiz
düşük tenörlü (% 4-5 Na20, K20), bol miktarda mika

ve turmalin gibi renk verici mineraller içeren feldspat
rezervlerine sahiptir. Bu feldspatların, gelişen seramik
ve cam sanayiinin hizmetine sunulması amacıyla zen
ginleştirme olanaklarının araştırılması ulusal ekonomi-
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miz açısından yararlı olacaktır (Akar, 1994; Ryan ve
Radford, 1987; Toydemir, 1991; Erdoğan, 1999; Bay
raktar vd., 1999; Kılıç vd., 1999).

İnce boyutta serbestleşen feldspatları flotasyon
ve/veya manyetik ayırma yöntemleri ile zenginleştir

rnek mümkündür (Akar vd., 1994; Akar, 1994; Okur,
1984; Sümerve Kaya, 1995; Seyrankaya ve Akar,
1997; Abouzeid vq.,2000; Öteyaka vd., 2000; Bozkurt
ve Üçbaş, 2000).

Multi gravite separatör aralarında belirgin bir yo
ğunluk farkı bulunan inceboyutlu mineralleri zengin
leştirmek amacıyla kullanılan yeni bir tekniktir ve ince
boyutlu mineralleri zenginleştirmekiçin yüksek bir gra
vitasyon etkisi yaratan ve hızla dönen tambur şekline

dönüştürülmüşbir sallantılı masa olarak tanımlanabilir

(Özdağ vd., 1993; Özdağ vd., 1994; Chan vd., 1991;
Belardi vd., 1995; Veglio' vd., 1996).

Bu çalışmada; Simav feldspatının flotasyon yönte
mi ve multi gravite separatör ile zenginleştirilebilme

olanakları araştırılmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

2.1 Malzeme
Zenginleştirme çalışmalarında Simav yöresi felds

patları kullanılmıştır. Feldspatın serbestleşme tane bo
yutunu belirlemek için numune değişik boyutlarda
öğütme işlemine tabi tutulmuş ve elek fraksiyonları

mikroskop altında tane sayımı yöntemi ile incelenmiş

tir. Mikroskop çalışmalarıoptimum serbestleşmeboyu
tunun 0,212 mm olduğunu göstermiştir. Bu tane boyu
tunda ortoklazların % 96'sı ile plajiyoklazların % 95'i
serbest kalmaktadır. Dolayısıyla0,212 mm altına yapı

lan öğütme sonucunda feldspat taneleri açısından uy
gun bir serbestleşme sağlanmaktadır. Bu çalışmanın

esas amacı flotasyon ve multi gravite separator ile temiz
feldspat konsantresi elde etmek olduğu için çalışmalar

da -0,212 mm boyutu limit olarak seçilmiştir. -0,045
mm ise şlam olarak atılmış, deneysel çalışmalarda

, -0,212 mm +0,045 mm tane boyutundaki numune kul
lanılmıştır. Zenginleştirme çalışmalarında kullanılan

tüvenan cevher % 69,98 sıo; % 17,19 Aıl03 , % 6,31

KıO, % 3,65 NaıO, % 0,35 Feı03' % 0,81 CaO ve %

0,28 MgO içermektedir. Deneysel çalışmalar için 0,212
mm'nin altına öğütülennumunenin elek analizi ile KıO

ve Na-O dağılımıTablo 1'de verilmiştir.

2.2 Flotasyon Çalışmaları

Flotasyon çalışmalarıDenver tipi laboratuar ölçek
li flotasyon makinesi ile 1390 dev/dk'da 1 litrelik flo
tasyon hücresi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
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Tablo ı. -0,212+0,OO45mın Numunenin mek Analizi Sonuçları
ileKıO veNaıO Dağılımı.

Tane Boyutu (mm) Miktar(%) KıO NaıO

+0150 21,43 619 3,62
-0150+0106 2447 624 365
-O 106+0,074 2141 636 365
-0074+0045 3269 641 367

TOPLAM 100,00 6,31 365

Feldspatların flotasyon ile zenginleştirilmesinde,

cevherde bulunan diğer mineraller önem taşır. Bu mine
rallerin cinsleri ve yan ürün olarak elde edilmek isten
me durumlarına göre zenginleştirme işlemi birkaç ka
demede gerçekleştirilir. İlk aşamada mika, amin tipi
toplayıcılar ile pH 3-3,5'da yüzdürülür, pH ayarlamak
için HıS04 kullanılır. Bu arada aminler ile yüzebilen

bazı demirli mineraller de mika ile birlikte alınabilir.

İkinci aşamada demir içeren mineraller anyonik topla
yıcılar (yağ asitleri veya petrol sülfonatları) ile yüzdü
rülür ve pH 3-3,5 arasında HıS04 ile ayarlanır. Son

aşamada feldspat/kuvats ayrımı yapılır. Feldspat, amin
tipi toplayıcılar ile pH 3,5'un altında yüzdürülemez. Bu
nedenle ortama feldspatı canlandırmak için doğrudan

HF, HF ile HıS04 birlikte veya NaP ile birlikte HıS04
ilave edilerek hem yeterli miktarda F- iyonu verilir,
hem de pH 3 dolaylarında ayarlanır. Uzun zincirli bir
aminin tuzu (genellikle hidrokarbon zincirinde 18 kar
bon bulunan Tallow Amin'in asetat tuzu), bir köpürtü
cü (örneğin Metil-İso-Butil-Karbinol veya çamçağı) ve
gazyağı ya da fuel oil ilave edilerek feldspat yüzdürülür
ve kuvarstan ayrılır (Atak, 1974; Kaya, 1991; Kılavuz

and Gülsoy, 2000; Akar vd., 2000; Karagüzel vd.,
20(0).

Mineral tanelerinin yüzebilmeleri amin adsorpsi
yonuna bağlı olduğu için pozitif RNH+3 (amin) iyonla

rı ile negatif yüklü mineral yüzeyi arasındaki elektros
tatik çekim kuvveti amin adsorpsiyonunun esasını oluş

turur. Bu nedenle de, flotasyonda kimyasal reaksiyonun

yanında elektriksel etkilerde önemli roloynar. F- iyon
ları feldspatların negatif elektrokinetik potansiyelini
arttırarak amin adsorpsiyonuna uygun duruma getirir
(Leja, 1983; .Manser, 1973; Fuerstenau vd., 1985).

Flotasyon deneylerinde analitik derecede HıS04
ve HF kullanılarak pH ayarı yapılmış ve şebeke suyu
kullanılmıştır. Mika ve feldspat flotasyonunda Armac
T (Tallow Amin Asetat) ve yardımcı reaktif olarak gaz
yağı kullanılmıştır. Demirli mineraller ve renk verici
minerallerin flotasyonunda ise toplayıcı olarak sülfo
natlar (R825+R804) kullanılmıştır. Mika ve feldspat
flotasyonunda köpürtücü olarak MIBC (Metil~İso-Bu

til-Karbinol) kullanılmıştır. Feldspat flotasyonundan
sonra konsantre tenörünü arttırmak amacıyla temizleme
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flotasyonu yapılmıştır. Temizleme flotasyonunda ku
varsı-bastırmak için NaıSi03 kullanılmıştır.

3. DENEYSONUÇLARI VE TARTIŞMA

3.1 Flotasyon Çalışmalarının Sonuçları

Bu çalışmada, flotasyon deneyleri üç aşamada ger
çekleştirilmiş ve her aşamada toplayıcı miktarı, bastırı

cı reaktif miktarı, yardımcı reaktif miktarı, pulp yoğun

luğu, pH, kıvam zamanı ve köpürtücü miktarı gibi para
metreler incelenmiştir.

2.3 Multi Gravite Separatör Çalışmaları

Multi gravite separatör ile zenginleştirme deneyle
rinde laboratuar ölçekli Mozley C900 tipi multi gravite
separatör kullanılmıştır.

Multi gravite separatör çalışmalarında maksimum
konsantre tenörü ve yerimi elde edebilmek için en uy
gun koşulları belirlernek amacıyla bir seri deney yapıl

mıştır. Multi gravite separatör deneylerinde yıkama su
yu miktarı, genlik, çalkalama hızı, tambur hızı ve tam
bur açısının optimum değerleri belirlenmiştir.

Kıvam Zamanı :8 dk

HıS04 :150g/t

:3,5

Ürünler Miktar K,O(%) Na,O(%) Fe,O,(%)
%

Tenör Dağılun Tenör Dağılım Tenör Dağılım

Konsantre 575 779 700 381 600 150 2460
Artık 9425 622 9300 364 9400 028 7540
TOPLAM 10000 631 10000 3,65 10000 035 10000

Pulp Yoğunluğu :% 30 K

pH

Demirli minerallerin flotasyonunda elde edilen ba
tan ürün (artık) feldspat flotasyonuna tabi tutulmuş ve
feldspat yüzerken kuvarsın bastırılması sağlanmıştır.

Feldspatlar da kuvars gibi silikat tetrahedronundaki
dört oksijenin paylaşılması ile oluşan, üç boyutlu kafes
yapısı gösteren minerallerdir. Fakat bu minerallerde si
lisin dörtte biri veya yarısı yerine alüminyum gelmiş,

elektriksel denge, bileşiğe sodyum, potasyum veya kal
siyum ilavesi ile sağlanmıştır.

Feldspatlar, anyonik flotasyonda kuvarsla aynı

özellikleri gösterirler. Katyonikflotasyonda HF asit ve
fluorürler kullanılarak kuvars bastırılır, düşük pH'da
(pH 2-3) aminlerle feldspatlar yüzdürülür ve kuvars
bastırılır. Kuvars için en uygun bastırıcılar, asit ortam
(HıS04) , sodyum silikat (NaıSi03) ve HF asittir.

(Atak, 1974; Leja, 1983; Önal ve Ateşok, 1994).

Bu çalışmada, feldspatı yüzdürrnek için toplayıcı

reaktif olarak Armac-T ve yardımcı reaktif olarak gaz
yağı, pH ayarlamak ve aynı zamanda feldspatı canlan
dırmak amacıyla da HF asit kullanılmıştır. En iyi so
nuçlar aşağıdaki koşullarda elde edilmiş ve sonuçlar
Tablo 4'de gösterilmiştir.

3.1.3 Feldspat Flotasyonu

Tablo2. Mika Flotasyonu Sonuçları.

Feldspat cevherinin flotasyon ile zenginleştirilme

sinde ikinci aşamada Turmalin, Gröna ve Demir oksit
lerin (demir içeren ve renk verici mineraller) yüzdürül
mesi sağlanır. Demir oksitler asit ortamda (pH=2-4) sül
fonat tipi toplayıcılar kullanılarak yüzdürülebilir. Düşük
pH'da hem demir oksit yüzeyleri temizlenmiş olur, hem
de silikatların flotasyonu önlenir, Köpürtücü genellikle
gerekmez. Bu çalışmada; mika flotasyonunda batan
ürün (artık) anyonik toplayıcılar olan petrol sülfonatları

(R825 ve R804) kullanılarak asit ortamda (pH 3,5) tek
rar temizlerneye tabi tutulmuş ve demir oksitlerin yüz
mesi sağlanmıştır. En iyi sonuçlar aşağıdaki koşullarda

elde edilmiş ve sonuçlar Tablo 3'de verilmiştir.

DeneyKoşulları:

R825+R804 :500g/t+250g/t

3.1.2 Demirli ve Renk Verici Minerallerin Flotasyonu

:8dk

:1500g/t

:50g/t

Kıvam Zamanı

Bu çalışmada; flotasyonun ilk aşamasında mika
yüzdürülmüştür. Mika flotasyonunda toplayıcı olarak
Armac-T, yardımcı reaktif olarak gazyağı kullanılmış

tır. En iyi sonuçlar, aşağıdaki deney koşullarında elde
edilmiş ve sonuçlar Tablo 2'de verilmiştir.

DeneyKoşulları:

Annac-T :200g/t

Gazyağı :250g/t

Pulp Yoğunluğu :%50K

pH :3,5

3.1.1 Mika Flotasyonu
Feldspat cevherlerinin flotasyon ile zenginleştiril

mesinde ilk aşama cevherde bulunan mikanın yüzdürül
mesidir. Mika minerallerinin kafes yapısı, silis dört yü
zeylerinde oluşan iki tabaka arasındaki sekiz yüzeyli
boşlukları alüminyum iyonlarının doldurması ile oluşan

tabakalı bir yapıdır. Ancak her dört silisyum iyonundan
birisinin yerine bir alüminyum iyonunun girmesi ile
oluşan elektriksel yük dengesizliği, silis tabakaları ara
sına giren bir toprak alkali metal iyonu ile karşılanmak

tadır. Toprak alkali metal iyonlarının çözeltiye geçmesi
ile kafes yapısı negatif yüklü duruma gelmekte ve mika
mineralleri yüzeylerini kaplayan toplayıcılar ile yüze
bilmektedir. Mika flotasyonunda kullanılan toplayıcılar

aminler olup, aktifleştirici olarak bazı uygulamalarda
alkali metal tuzları ve Al gibi çok değerlikli metal iyon
ları kullanılmaktadır (Seyrankaya ve Akar, 1997; Kaya,
1991; Leja, 1983).
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Tablo3. Demirli ve RenkVericiMinerallerin Flotasyonu Sonuçları.

Miktar Tenörler Dağılım

% (%) (%)

Ürünler KzO NazO Peı03 .
Deneye İlkBes. KzO NazO Peı03 İlkBes. Deneye İlkBes. Deneye İlkBes.Göre Göre Deneye

Göre Göre Göre Göre Göre Göre
Konsantre 4,18 3,94 3,24 2,95 5,09 2,18 2,00 3,39 3,19 76,00 57,30

Artık 95,82 90,31 6,35 3,67 0,ü7 97,82 91,00 96,61 90,81 24,00 18,10

TOPLAM 100,00 94,25 6,22 3,64 0,28 100,00 93,00 100,00 94,00 100,00 75,40

Tablo4. Feldspat Flotasyonu Sonuçları.

Miktar Tenörler Dağılım

% (%) (%)
Ürünler

İlkBes.
KzO NazO

Deneye
KzO NazO İlkBes. İlkBes.Göre Göre Deneye Deneye

Göre Göre Göre Göre
Konsantre 7616 68,78 796 431 9547 86,88 8944 8122
Artık 23,84 2153 1 21 163 453 412 1056 959
TOPLAM 10000 90,31 635 3,67 100,00 91,00 10000 90,81

Deney Koşulları: Deney Koşulları:

Armac-T :1000g/t Kıvam Zamanı :7 dk Armac-T :750g/t Pulp Yoğunluğu :% 20 K

Gazyağı :2000g/t HP :1600g/t Gazyağı :1500g/t pH :3,0

Pulp Yoğunluğu :% 20 K MIBC :150g/t Kıvam Zamanı :7 dk MIBC :150g/t

pH :3,0 HP :1500g/t Na2Si03 :350g/t

3.1.4. Temizleme Flotasyonu

Feldspat flotasyonunda elde edilen konsantrelerin
verimlerininyüksek olmasına karşın K20 tenörlerinin

biraz düşük olması nedeniyle, tenörü arttırmak amacıy

la temizleme flotasyonu yapılmıştır. Temizleme flotas
yonunda kuvarsı bastırmak amacıyla Na2Si03 (Si-

02:Na20 oranı 2,6: 1) kullanılmıştır. En iyi sonuçlar

aşağıdaki koşullarda elde edilmiş ve sonuçlar Tablo
5' de verilmiştir.

3.2 Multi Gravite Separatör Çalışmaları

Multi gravite separatör çalışmalarında maksimum
konsantre tenörü ve verimi elde edebilmek için en uy
gun koşulları belirlemek amacıyla bir seri deney yapıl

mıştır. Multi gravite separatör deneylerinde yıkama su
yu miktarı, genlik, çalkalama hızı, tambur hızı ve tam
bur açısının optimum değerleri belirlenmiştir.

Yıkama suyunun etkisini incelemek amacıyla ya
pılan zenginleştirme deneylerinde; tambur hızı: 240

Tablo5. Temizleme Flotasyonu Sonuçları.

Miktar Tenörler Dağılım

% (%) (%)

Ürünler KzO NazO

DeneyeGöre İlk Bes. Göre KzO NazO Deneye İlkBes. Deneye İlkBes.

Göre Göre Göre Göre
T.Konsantre 6474 58,47 8,94 438 9547 8294 8640 7016
Ara Ürün 1142 10 31 240 391 453 394 13 60 11,06
K.Konsantre 7616 5238 796 431 9547 8294 8944 7264
Artık 2384 1640 1,21 163 453 394 10,56 858'
TOPLAM 10000 6878 635 367 10000 8688 10000 8122
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Çalkalama Hızı :4,Ocps Besleme Oranı :40kg

4. SONUÇLAR
Yapılan flotasyon ve multi gravite separatör ile

zenginleştirme çalışmaları sonucu elde edilen feldspat
ve kuvars konsantrelerinin seramik ve cam sanayiinin
gereksinimini karşılayabilecek özellikte olduğu belir
lenmiştir. Flotasyon yöntemi ile zenginleştirme deney
leri sonucunda; % 8,94 KzO ve % 4,38 NazO içeren

feldspat konsantresi % 82,94 K20 verimi ile elde edilir

ken, Multi Gravite Separatör ile yapılan zenginleştirme

deneylerinde en iyi koşullarda % 9,01 K20 ile % 4,51

Na20 içeren konsantre % 91,10 K20 verimi ile elde

edilmiştir. Multi Gravite Separatör ile zenginleştirme

çalışmaları sonucu elde edilen konsantrenin KzO tenö-

rü ve verimi flotasyon ile zenginleştirme çalışmalarına

göre daha yüksektir. Her iki zenginleştirme çalışması-

Tambur hızı MGS ile ayırmada en önemli para
metrelerden biridir. Tambur hızı 180 rpm-240 rpm ara
sında değiştirilirken tambur açısı 4° olarak alınmış ve
diğer parametreler sabit tutulmuştur. Tambur hızının

artması ile konsantre verimi yükselirken konsantre te
nörü düşmüştür. En iyi sonuçlar tambur hızı 180 rpm
olduğunda elde edilmiştir. Tamburun ön kısmından alı

nan ağır mineraller artık, yıkama suyu ile tamburun ar
ka tarafına taşınan ve tamburun arka kısmından alınan

hafif minerallerde konsantre olarak isimlendirilmiştir.

Multi gravite separatör ile zenginleştirme deneyle
ri sonunda konsantre tenörü ve verimi açısından en iyi
sonuçlar aşağıdaki deney koşullarında elde edilmiş ve
sonuçlar Tablo 6'da gösterilmiştir.

Deney Koşulları:

:ISOrpm

Besleme Pulp Yoğunluğu :% 33K

Tambur Hızı

:4°Açı

Yıkama Suyu :3 I/dk

Genlik :20mm

rpm, açı: 4°, çalkalama hızı: 4,0 cps, genlik: LO mm ve
besleme pulp yoğunluğu: % 33 K olarak sabit tutulur
ken, yıkama suyu miktarı 2 litre/dk-6 litre/dk arasında

değiştirilmiştir. Yıkama suyunun miktarının artması

konsantre tenörünün yükselmesine, konsantre verimi
nin ise düşmesine neden olmuştur. Konsantre tenörü ve
verimi açısından en iyi sonuçlar yıkama suyu miktarı 3
litre/dk olarak alındığında elde edilmiştir.

MGS ile ayırmada genliğin etkisini araştırmak için
yapılan deneylerde yıkarna suyu miktarı 3 litre/dk ola
rak alınmış, diğer parametreler bir önceki deneyde ol
duğu gibi sabit tutulmuş ve genlik lOmm, 15 mm ve 20
mm olarak değiştirilmiştir. Uygulamada küçük genlik
ile büyük çalkalama hızı kullanılır (Özdağ vd., 1993;
Özdağ vd., 1994; Chan vd., 1991). Genlik büyüdükçe
konsantre tenörünün yükseldiği buna karşılık konsantre
veriminin düştüğü gözlemlenmiştir. En iyi sonuçlar
genlik 20 mm olduğunda elde edilmiştir.

Çalkalama hızının etkisini incelemek için yapılan

deneylerde genlik 20 mm olarak alınırken çalkalama hı

zı 4,0 cps-4,8 cps ve 5,7 cps olarak değiştirilmiş, diğer

parametreler sabit tutulmuştur. Genellikle, yüksek çal
kalama hızı ile küçük genlik, düşük çalkalarna hızı ile
büyük genlik kullanılır (Özdağ vd., 1993; Özdağ vd.,
1994; Chan vd., 1991). Konsantre tenörü ve verimi açı

sından en iyi sonuçlar çalkalarna hızı 4,0 cps olduğun

da elde edilmiş ve çalkalama hızı arttığında konsantre
tenörü yükselirken verimin düştüğü görülmüştür.

MGS ile zenginleştirme deneylerinde ince ve/veya
düşük yoğunluklu malzemeler için küçük tambur açısı,

iri ve/veya yüksek yoğunluklu malzemeler için büyük
tambur açısı tercih edilir (Özdağ vd., 1993; Özdağ vd.,
1994; Chan vd., 1991). Bu çalışmada da tarnbur açısı

0°_9° arasında değiştirilmiş, çalkalama hızı 4,0 cps ola
rak alınmış ve diğer parametreler sabit tutulmuştur.

Tambur açısı büyüdüğü zaman konsantre tenörü artar
ken verim azalmıştır. En iyi sonuçlar tambur açısı 4°
iken elde edilmiştir.

Tablo6. MultiGravite Separatör ile Zenginleştirme Deneyi Sonuçları.

TamburHızı
Ürünler

Miktar KzO (%) NaıÜ (%) SiOz(%) FezO,(%)
(rpm) (%) Tenör Dağılım Tenör Dağılım Tenör Dağılım Tenör Dağılım

180
Konsantre 63,80 9,01 91,10 4,51 78,83 60,23 54,91 0,07 12,76

Artık 36,20 1,55 8,90 2,13 21,17 87,16 45,09 0,84 87,24

200
Konsantre 67,10 8,83 93,90 4,54 83,50 66,10 63,38 0,29 55,60

Artık 32,90 1,17 6,10 1,84 16,50 77,89 36,62 0,47 44,40

220
Konsantre 69,50 8,47 93,29 4,52 86,10 68,36 67,89 0,46 91,34

Artık 30,50 1,39 6,71 1,67 13,90 73,67 32,11 0,10 8,66
Konsantre 58,15 7,95 73,30 3,90 62,10 69,24 57,54 0,55 91,38

240
Artık 41,85 4,03 26,70 3,30 37,90 71,00 42,46 0,07 8,62

TOPLAM 100,00 6,31 100,00 3,65 100,00 69,98 100,00 0,35 100,00
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nın da aynı tane boyutunda yapıldığı dikkate alınırsa

flotasyon ile zenginleştirme çalışmaları hem kullanılan

flotasyon reaktifleri nedeniyle daha pahalı bir yöntem
olması hem de konsantre verimi ve tenörünün daha dü
şük olması nedeniyle Simav feldspatının zenginleştiril

mesi için Multi Gravite Separatör kullanılmasıdaha uy
gun gibi görülmektedir.
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