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)Mn(منگنز
خـواص مغناطیسـی  گرفته شده است که بهMagnes (Magnet)منگنز از کلمه التین

خاکسـتري مایـل بـه    منگنز فلزي اسـت .اشاره می کند) کانه اصلی منگنز(پیرولوزیت 
داراي وزن 25صورتی که در گروه هفتم جدول تناوبی عناصر قرار گرفته و با عدد اتمـی 

مـی  4/7و وزن مخصـوص آن  Mnنمـاد ایـن عنصـر   .اسـت 94/54اتمی برابر بـا  
این عنصر در طبیعت به صورت.درجه سانتی گراد می رسد 1245باشدودماي ذوب آن به 

.خالص تشکیل نمی شود و بیشتر به صورت اکسید ، کربنات و سـیلیکات وجـود دارد  

و از نقطه نظـر منگنز با فلز کرم در گروه ششم و با فلز آهن در گروه هشتم همسایه بوده
با این وجود، از نظر خـواص متـالورژیکی منگنـز   . شیمیایی شباهتهاي زیادي به آن دارد

چرا که آهن، کبالت و نیکل خـواص مفیـد  . تفاوتهایی با آهن و فلزات نزدیک به آن دارد
فیزیکی خودرا به عنوان یک فلز حفظ کرده و در اکثر آلیاژها به عنوان عنصر پایه عمـل 

توانـد  توضیح علت این عملکرد منگنز ایـن مـی  . ،در حالیکه منگنز چنین نیستکنندمی
که در شرایط عادي ترتیب قرار گیري اتمهاي منگنز در ساختمان بلورین آن به گونه باشد

امـا  . باشـد است که منگنز معموالً فلزي شکننده و غیر قابل انعطاف و شکل گیري میاي
، آلومینیوم و سایر فلزات غیر آهنی تشکیل)ن با فوالد و همچنی( که منگنز با آهن وقتی

به خاطر همـین خـواص منگنـز    . شوددهد، باعث بهبود خواص فیزیکی آلیاژ میآلیاژ می
.که اصلی ترین کاربرد منگنز به عنوان یک عنصر آلیاژي استاست

دمـاي ذوب ، 54/9380وزن اتمـی ، 25عـدد اتمـی  با عنصريزمنگن:خواص فیزیکی
°C1244 ،دماي جوش°C1962 3چگالیوg/cm7/2اسطهفلزات واین عنصر جزو . است

اسـت و در  فوالدسازياین عنصر در ٔمصرف عمده.استپیرولوزیتبوده و کانی اصلی آن 
. رودنیز بکار میآلیاژهأتهیه

ـ  :خواص شیمیایی فراوانـی  هـاي کمـپلکس Mn(III(و II)Mn ،)Mnمیایی ینمـاد ش
اي قهـوه Mn(III(ترکیبات . صورتی کمرنگ هستندII)Mn(ترکیبات . دهندتشکیل می

.شودها محدود میو برخی دیگر از کمپلکس2MnO ،4MnFبهIVمنگنز . می باشندرنگ 
هـاي بـدن گیاهـان و    اي در بافـت منگنز فلزي است که به گونه گسترده:خواص زیستی
شود زیرا به مقدار بسیار کم در این فلز یک ماده معدنی کمیاب نامیده می. جانوران هست

گرم منگنز، به گونه بزرگ در میلی20بدن ما کم وبیش نزدیک . شودبدن انسان یافت می
بـی و کلسـترول،   چربافـت همبنـد  منگنـز در پایـه ریـزي    . استخوان ها، اندوخته دارد

این مـاده همچنـین بـراي عملکـرد     . عوامل لختگی خون و پروتئین نقش دارداستخوان،
. استمفیدطبیعی مغز 
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تقاضاي جهانی براي منگنز مستقیماً به نیاز براي فوالد بستگی:بررسی صادرات منگنز
منگنز معینی ازشود که هر کدام به مقدارامروزه انواع مختلفی از فوالدها تولید می. دارد

در آهـن  منابع تامین منگنز در فرآیند تولید فوالد متنوع بوده و شامل منگنـز .نیاز دارند
مورد با این حال این دو منبع فقط سهم کوچکی از منگنز. خام و سنگ منگنز نیز میشود

رحله در مکنند و بیشتر منگنز مورد نیاز به شکل فرو آلیاژهاي منگنز دارنیاز را تامین می
فرآیند تولید مقداري از منگنز ورودي به.شودذوب و شکل گیري فوالد به آن افزوده می

دلیل جـایگزینی  میالدي به70و 60هاي از دهه. فوالد به دلیل اکسیداسیون تلف میشود
میـزان  روشهاي موثرتر تولید فوالد نظیر دمش اکسیژن بـه جـاي روش بسـمروتوماس،   

چرا که فرآیندهاي جدیـد از نظـر جلـوگیري از تلفـات    . نهادمصرف منگنز رو به کاهش
امروزه متوسط مصرف واحد منگنز در کشورهاي صنعتی.کنندمنگنز بسیار بهتر عمل می

5/6، 1980کیلوگرم بر تن فوالد تولیـدي اسـت ایـن مقـدار در سـالهاي      5/5در حدود 
ر حال به طـور کلـی و بـا    به ه.کیلوگرم بوده است7در حدود 1960و در سال کیلوگرم

تقاضا براي منگنز به شدت بـه  بودن میزان مصرف واحد منگنز در تولید فوالد،فرض ثابت
مصرف منگنز در سایر کاربردهـایش در مقایسـه بـا ایـن     . فوالد بستگی داردتقاضا براي

ن توجه نبوده و عمالً تغییرات در سایر کاربردها تـاثیر چنـدانی بـر میـزا    کاربرد آن قابل
سالها تجارت منگنز به میزان تقاضا توسط شـرکتهاي صـنعتی   .منگنز نداردتقاضا براي

آمریکاي شمالی، ژاپن و کشورهاي جنوب شرقی آسیا وابسته بوده است در اوایـل  اروپا،
از .میالدي وقفه در تولید فوالد منجر به کاهش شدید تقاضا بـراي منگنـز شـد   80دهه 

میلیون تن وارد بازار تجارت8کانسنگ منگنز در سال، فقط میلیون تن20بیش از تولید
کشور استرالیا، برزیل، گابن و آفریقاي4درصد عرضه منگنز توسط 85بیش از . شودمی

شود امروزه بیشتر کشورهاي صنعتی منگنز مورد نیاز براي خـود را بـه   جنوبی تامین می
نسه، نروژ و اسپانیا بزرگترین صـادر کشورهایی نظیر فرا. کنندفرو آلیاژ تامین میشکل

کننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدگان 
منگنز باال نوع خاصی از فوالدهاي غیر مغناطیسی داراي.فرو آلیاژهاي منگنزدار هستند

ـ اي نظبه مقدار کم براي مصارف ویـژه ) درصد 12تا 10بین (  آلترناتورهـاي و  ر رینـگ ی
همچنین شـامل  نز دارفوالدهاي منگ. شوندتولید می(memory)فوالدهاي حافظه دار

فوالدهـا در  ایـن . درصد منگنز دارد13شود که بیش از می(Hadfield)فوالد هد فیلد
کاربردهاي بر سایش مورد نیاز است مصرف دارندرامحلهایی که سختی باال و مقاومت در ب

ایـــــــــن نـــــــــوع فوالدهـــــــــا در ســـــــــاخت قطعـــــــــات 
غه لودرها و سایر ماشین آالت راه آهن، تیها، نقاط تالقی و تعویض در خطوطسنگ شکن

تولیـد  . آلومینیوم مهمترین فلز آلیاژي با منگنـز اسـت  پس از فوالد،.حمل و نقل است
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شود ولـی مقـدار کمـی از انـواع آلیاژهـاي      میلیون تن می23سالیانه آلومینیوم بالغ بر 
د مقاومت افزودن منگنز به آلیاژهاي آلومینیوم باعث بهبو.هستندآلومینیوم داراي منگنز
نقش منگنز در اینجا، جایگزینی ترکیبات آهن و . شودآلیاژها میسایشی و خوردگی این

اخـــــــتالف ســـــــیلیس اســـــــت کـــــــه بـــــــه دلیـــــــل
خـوردگی  بار الکتریکی با آلومینیوم توسط آلومینیوم احاطه شده و نمی توانند در مقابل

تریکـی کمـی بـا   در عوض ترکیب سیلیس ـ آهن و منگنز اختالف بار الک . مقاومت کنند
تواند در سطح قرار بگیـرد و باعـث افـزایش مقاومـت سایشـی     آلومینیوم داشته و می

ایـن . دهـد درصد وزن آلیاژ را تشـکیل مـی  5/1منگنز در آلیاژهاي آلومینیوم تا .بشود
. شـوند میآلیاژها که انواع آلومینیوم ـ منگنز و یا آلومینیوم ـ منگنز ـ منیزیم را شامل   

شـوند و کاربردهـایی در سـاخت وسـایل    تجارتی مختلفـی فروختـه مـی   تحت نامهاي 
بزرگتـرین بـازار  . آشپزخانه، سقفهاي فلزي، رادیاتور اتومبیل و صنایع حمل و نقل دارند

هاي فلزي نوشابه است که سـالیانه در مصرف آلیاهاي آلومینیوم ـ منگنز در تولید قوطی 
هـا بـه  تولید این قوطی. شودان ساخته میها در جهعدد از این قوطیاردمیلی100حدود 

ـ .دلیل امکان بازیافت آنها رو به رشد است منگنز کـه  نوع خاصی از آلیاژهاي آلومینیوم 
آلیاژ هنوز این نوع. داراي خواص ویژه اي هستند. درصد منگنز در ترکیب خود دارند9تا 

توجه قرار یع آن موردولی به دلیل خاصیت سرد شدن سر. بطور اقتصادي تولید نمی شود
کاربردهـایی در  فرآیند تولید این آلیاژ گران بوده و در حال حاضر فقـط داراي .گرفته اند

.تولید مواد ویژه در صنایع هوا فضا هستند

ذخایر منگنز
:شـوند مـی هاي منگنـز از نظـر عیـار منگنـز بصـورت زیـر تقسـیم بنـدي        کانسنگ

درصــد35بــا منگنــز بــاالتر از ( Manganese Ore )کانســنگ منگنــز-
درصـد 35تـا  20بـا منگنـز   ( Manganiferous Ore )کانسنگ منگنز آهنـدار -
ـ 10با منگنز بـین  ( Ferrugenous Manganese Ore )منگنز آهنیکانسنگ- ا ت
20%
10تـا  5بـا منگنـز بـین    ( Manganiferous Iron Ore )آهن منگنزدارکانسنگ-

ــد درصــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذخائر منگنز ممکن است در طیف وسیعی از شرایط و تشکیالت زمین شناسی از هر چند

درصـد ذخـائر شـناخته شـده در     70تاسنوزوییک پیدا شوند، با این وجـود  پر کامبرین
تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکیالت 

درصـد نیـز در سـنگهاي کـامبرین یافـت      10ییک وجود دارنـد و  سنوزوزمین شناسی
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منگنز در سنگهاي دوران مزوزییک نادر است بجـز در مـورد   وجود ذخائر مهم. شوندمی
کشور استرالیا و موالنگو در کشـور مکزیـک بزرگتـرین و    ذخائر منطقه گروت آیلنت در

ریبا الیـه اي و گسـترده در   رسوبی بوده و به شکل تقاقتصادي ترین ذخائر منگنز از نوع
ذخایر وجـود ذخـائر غنـی منگنـز در کشـورهاي      مثالهاي این نوع. سطح یافت میشوند

مـورودواروکم برزیـل و ماهاراشـتاي    مراکش، نیکوپـال اوکـراین، چیـاتورا گرجسـتان    
ارتباط با تشکیالت رسـوبی آهنـی   انواع دیگري از ذخایر منگنز در.هندوستان هستند

بصورت کربنات و یا اکسید منگنز و در این ذخائر منگنز.ین یافت شده انددوران پر کامبر
این نـوع ذخـائر پسـت مـازبورگ و     مثالهاي معروف. معموال با عیار کم تمرکز یافته است

نظیر ذخایر التریتی آهـن،  . هستندکورومان در کشور آفریقاي جنوبی و ماتوگراس برزیل
بوکســـــــــــــــــیت و نیکـــــــــــــــــل، ذخـــــــــــــــــائر 

مناطق حاره دچار هوازدگی شده و این امر منجر به غنـی  ز نیز تحت شرایطبر جاي منگن
هـاي پرعیـارتري نظیـر    هاي منگنز دار کم عیار بـه کـانی  کانیتر شدن کانسار و تبدیل

مثالهاي بارز این نوع ذخـائر در کشـورهاي   . شودمانگانیت میپیرولوزیت و کریپتومالن و
اداره زمین .غنا، استرالیا و هندوستان وجود دارندا،منطقه مداندبرزیل منطقه آماپا گابن

ذخـائر منگنـز را در گـروه ذخـائر اقتصـادي و پایـه منتشـر        (USGS)شناسی آمریکا
شوند که استخراج آنها در شرایط فعلی امکـان  شامل ذخائري میذخائر اقتصادي.کندمی

دي و غیـر اقتصـادي   ذخائر پایه شامل مجموعه ذخـائر اقتصـا  .باشدپذیر و اقتصادي می
و عمق در شرایطی قرار دارنـد کـه از نظـر فنـی قابـل      شود که از نظر عیار، ضخامتمی

مجموع ذخایر پایه شناخته شـده جهـان در   USGSبراساس گزارش.معدنکاري هستند
و ذخیره عمـده  . بدون تغییر باقی مانده استمیلیون تن است که براي سالها5000حدود 

فعلـی  میلیون تـن آن در شـرایط  680از این مقدار استخراج . ستجدیدي کشف نشده ا
ذخـائر منگنـز موجـود در    با توجه به اینکـه ندولهاي کف اقیانوسی.باشنداقتصادي می

نظر نمـی رسـد کـه در    ها قادر به تامین نیاز صنایع براي سالهاي آتی هستند،بهخشکی
ولـی در  . بشوندمنگنز اقتصاديآینده نزدیک استخراج ذخائر کف اقیانوسی جهت تامین 

قرار گیرنـد،  صورتیکه این ذخائر به منظور دستیابی به مس و یا نیکل آن مورد استخراج
توجه به کفایـت  با. توانند تولید بشوندمنگنز و کبالت نیز به عنوان محصوالت جانبی می

ئر کف ازذخاها مشخص نیست که دقیقا چه زمانی استخراجذخائر مس و نیکل در خشکی
و روسـیه  چین، هندوستان، ژاپنبا این حال کشورهاي آمریکا،. اقیانوسی اقتصادي بشود

هاي بلند مدت در خصـوص اکتشـاف و امکـان پـذیري    به تحقیقات خود در قالب پروژه
.دهنداستخراج ذخائر کف اقیانوسی از آبهاي بین المللی و سواحل خودشان ادامه می
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چین بیشترین میزان ذخایر منگنز دنیـا  راین، هند، گابون وکشورهاي افریقاي جنوبی، اک
افریقاي جنوبی با میانگین ذخیره پایه و اقتصادي منگنز کشور.را بخود اختصاص داده اند 

کشور اوکراین بـا میـانگین ذخیـره پایـه و     . اول قرار داردمیلیارد تن در رتبه18و 4000
اقتصـــــــــــــــــــــــــــادي منگنـــــــــــــــــــــــــــز 

کشور گـابون بـا میـانگین ذخیـره پایـه و      .رتبه دوم قرار داردمیلیارد تن در 140و 520
.میلیارد تن در رتبه سوم قرار دارد20و 160منگنز اقتصادي

بنـابراین در  . است1998برابر مقدار تولید شده درسال 92اقتصادي جهان مجموع ذخائر
نـز موجـود در   منابع منگ. گونه کمبودي از نظر ذخائر منگنز وجود نداردکوتاه مدت هیچ

درصـد  88درصـد ذخـائر اقتصـادي و    74جنوبی و اوکراین مجموعا کشورهاي آفریقاي
درعوض بزرگترین مصرف کنندگان که ژاپن، آمریکا . دهندمیذخائر پایه جهان را تشکیل

منابع منگنز موجود .هیچ ذخیره اقتصادي از منگنز ندارندو اروپاي غربی هستند، تقریبا
درصـد  54بزرگترین منابع منگنز در جهان هستند و در حدود ي جنوبیدر کشور آفریقا

ــادي و   ــائر اقتصـــ ــد80ذخـــ ــان را  درصـــ ــه جهـــ ــایر پایـــ ذخـــ
منگنـز در کشـور آفریقـاي    گیرند به عالوه با در نظر گرفتن عیار بـاالي ذخـائر  در بر می

ر درصـد ذخـائ  80از جنوبی و عیار پایین ذخائر کشور اوکراین، آفریقـاي جنـوبی بـیش   
جنـوبی در ایالـت کیـپ    بیشتر ذخائر آفریقاي.اقتصادي با عیار باالي جهان را داراست

قسمت شمالی . استکیلومتر گسترده شده150شمالی قرار دارد که در منطقه اي به طول 
مناسب مصارف آن در منطقه کاالهاري یک ذخیره رسوبی اقیانوسی است که کانسنگ آن

ثانویـه  هین ذخیره درمنطقه پست ماسبرگ از نوع ذخیربخش جنوبی ا. متالوژیکی است
حاضر در حال. غنی شده است که بخش پر عیار آن به دلیل استخراج در حال اتمام است

عضـو  مجموع ذخایر پایه کشورهاي.هاي منگنز آهندار استتولید اصلی شامل کانسنگ
میلیون تـن 142توسط اداره زمین شناسی آمریکا در حدودCISاتحادیه شوروي سابق

)درصـد کـل  11( میلیون تـن  570ذخایر اقتصادي نیز برابر و)ر پایه یدرصد کل ذخا21(
با این وجود اداره اطالعات معدنی مسکو مجموع ذخائر پایه کشورهاي. گزارش شده است

CIS 75براساس این گزارش،کشور اوکـراین  .میلیون تن برآورد کرده است3100را برابر
درصد، گرجستان بـا  13و کشورهاي قزاقستان با . خائر این منطقه را داراستذدرصد کل

ذخـائر  . گیرنددرصد کل ذخائر جهان در ردیف هاي بعدي قرار می5روسیه با درصد و7
کشورهاي عضو اتحاد شوروي سابق عموما کم عیار بوده و متوسط عیار منگنـز در  منگنز
درصد ذخائر داراي عیـار بـاالتري   25اوکراین در کشور. باشددرصد می25تا20حدود 

مجموع ذخائر منگنز موجود در کشور چین با حـدود  .درصد منگنز هستند31تا 27بین 
ذخائر کشور چین عمومـا کـم   . درصد کل ذخائر جهان برآورد شده است6میلیون تن،40
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ـ  . درصد است25تا 20متوسط عیارمنگنز عیار بوده و بطور ار نسـبتا کـم   با توجه بـه عی
دلیل باال بودن فسفر موجود در سنگ، کشور چین سـالیانه مقـادیر   منگنز و همچنین به

جهت اختالط و تهیه کانسـنگ خـام مـورد نیـاز بـراي صـنایع       متنابهی منگنز پر عیار
کانسنگ منگنز ذخائر منطقه مواندا در جنوب شرقی کشـور  .کندمیمتالوژیکی خود وارد
عیـار منگنـز در سـنگ    . نواع ذخائر جهان از نظر عیار منگنز استاگابن از مرغوب ترین

ولی مقدار فسفر و آلومیناي آن نیز بیشتر از حد . درصد است53تا50بطور متوسط بین 
مجموع ذخـائر اقتصـادي   . نوع ذخائر بر جاي غنی شده هستندمعمول است این ذخائر از

میلیـون تـن بـرآورد    150ن در حدود تن و ذخایر پایه آمیلیون45کشور گابن در حدود 
سـال  100ماندن تولیددر سطح فعلـی بـراي بـیش از    این ذخائر با فرض ثابت. شده است
میلیون تن 21میلیون تن و برزیل با 24میلیون تن، هند با 26استرالیا با .کنندکفایت می

ائر منطقـه  ذخ. ذخائر مهم منگنز هستنددیگر کشورهاي دارايذخائر اقتصادي منگنز از
هاي اصلی تشکیل دهنـده  باشد که کانیرسوبی التریتی میگروت آیلنت استرالیا از نوع
ذخائر منگنز کشور برزیل در منطقه مارابا در ایالـت  .هستندآن کریپتومالن و پیرولوزیت

منگنز کشور هندوستان در منـاطق ماهـار اشـترا مـدهیاپراش     پارا قرار دارد ذخائر مهم
.و گوا قرار گرفته اندپرداش، کارناتاکاارسیا، آندرا

:ذخایر و پتانسیلهاي عمده منگنز در ایران
میلیـون  1/4از )1376-1380(میزان ذخیره قطعی و احتمالی منگنز ایران در طی دوره

1380میلیـون تـن در سـال   1/4و 1378میلیون تن در سـال  9/3به 1376تن در سال 
.رسیده است 

)تنمیلیون(1380-1376میزان ذخیره قطعی منگنز در ایران در سال هاي -9جدول

پتانسیل هاي متعددي از منگنز در کشور وجود دارد که در اکثر نقـاط ایـران   اندیس ها و
ن جمله می توان استان هاي آذربایجان شرقی، اصفهان، تهـران،  اند که از آپراکنده شده

از ایـن  % 61بیش از . سمنان، فارس، قزوین، قم، مرکزي، یزد و همدان را نام بردخراسان،
.در استان کرمان واقع شده است% 23در استان قم و بیش از ذخایر
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هاي عمده استخراج منگنزروش
زیرزمینی و لیچینگ گنز، از غنی سازي ثانویه توسط آبهاياکثر کانسارهاي با ارزش من

منگنـز و  بـه دلیـل تنـوع کانسـارهاي    . سنگ هاي رسوبی منگنزدار تشکیل می شـوند 
گستردگی ترکیبات و کانی هاي شناسایی شده در این کانسارها، هیچ یـک از روشـهاي  

هم روش استخراج روبازدر استخراج کانسنگ منگنز، . کانه آرایی به تنهایی کاربرد ندارد
در معادن روباز منگنـز، معمـوال ًاز ماشـین   . گیردو هم زیر زمینی مورد استفاده قرار می

جهت برداشتن روباره، از بلدوزر جهت پاکسازي و انتقالScripperآالتی نظیر اسکریپر
و سنگ شکسته شده در اثر آتشباري و از لودرهاي معدنی به منظور بارگیري ماده معدنی 

ــی  از ــتفاده مــــ ــل اســــ ــت حمــــ ــامیون جهــــ ــودکــــ .شــــ

متـالورژیکی اکثـراً بـا روشـهاي مکـانیزه      کانسنگ هاي منگنز مورد استفاده در صنایع
ــتخراج  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـه  . شـود به وسیله پیکور و شاول انجام مـی ولی معدنکاري در مقیاس کوچک. می شود
یلیون تـن بـا ایـن    با تولید ساالنه دو منبدر گا( Moanda )عنوان مثال معدن موآندا

اکسـکاواتورهاي  لودرها، بلدوزرها،(Drogliner)هادراگ الین.شودروش استخراج می
(Hydrolicهیدرولیکی (Excavatorsشاولهاي بزرگ، تجهیزات متحرك متـداولی  و

گیري کانسنگها استخراج در معادن روباز هستند که به منظور برداشتن روباره و یا اندازه
در روسیه و معـدن مامـاتوان  (Nikopol)حوزه نیکوپول. گیرنده قرار میمورد استفاد

(Mamatwan)بیل چرخشدر آفریقاي جنوبی از اکساواتورهاي(Bucket Wheel)

ــی   ــتفاده مــــ ــاره اســــ ــت روبــــ ــراي برداشــــ ــودبــــ .شــــ

)بلـوکی (منگنز به روشهاي تخریب بزرگ معادن زیر زمینی Block Caving  اتـاق و ،
و یا جبهه کار Modified Cut & Fill، کند و آکند اصالح شدهRoom & Pillarپایه
به عنوان مثال معدن ایمنی در مـراکش و معـادن و   . شونداستخراج میLong wallبلند
در آفریقاي جنـوبی  (Nchawaning)و چوانیگ(Gloria)گلوریا،(Wessele)سلز

دار پوسته کف اقیانوسها ذخـایر  ندول هاي منگنز .شوندمیبه روش زیرزمینی استخراج
تشکیل می دهند ولی به علت مشکالت تکنیکی زیادي در اسـتخراج  عظیمی از منگنز را

.آنهـــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــود دارد 

منظور پر عیار سازي منگنز به دلیل تنوع کانسارهاي منگنز و گسـتردگی ترکیبـات و   به
آرایی بـه تنهـایی و   هاي شناسایی شده در این کانسارها هیچ یکی از روشهاي کانه کانی

ــی بـــــــــــــــه  همـــــــــــــــراه حتـــــــــــــ
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مـورد  هـاي کانـه .مجموعه اي از سایر روشها، در همه کانسارهاي منگنز کـاربرد نـدارد  
مناسب استفاده در صنایع شیمیایی و باتري سازي به وسیله معدنکاري انتخابی قسمتهاي

شوند به میاجهاي با کیفیت ویژه اي استخرو یا از معادن نسبتاً کوچکی که فقط براي کانه
آهـن بهـره   معادن آهن منگنز دار معموال با روشهاي استخراج کانسارهاي. آینددست می

.شودبرداري می

هاي عمده اکتشاف منگنزروش
. دیگر مشکل تر اسـت اکتشاف و ارزیابی ذخایر منگنز نسبت به بسیاري از مواد معدنی

ژئـوفیزیکی گـران   تند و روشـهاي این کانسارها معموالً کوچک و به صورت پراکنده هس
بـرخالف روشـهاي   .قیمت براي اکتشاف این توده هاي کانساري مقرون به صرفه نیسـت 

ژئوشیمیایی بـه دلیـل   ژئوفیزیکی که در اکتشاف منگنز چندان موفق نیستند، روشهاي
توانند مورد استفادهمیهاي اکتشافحاللیت باالي منگنز به عنوان ابزاري مؤثر در پروژه

نگهـداري نمونـه معـرف    یکی از مشکالت عمده در مراحل اکتشاف منگنـز، . قرار گیرند
بیشتر حفاري هاي ضربه اي در گذشته هاي دور. کانسار براي مراحل ارزیابی و آنالیز است

هاي چرخشـی بـراي ایـن    امروزه بیشتر از حفاري. براي اکتشاف منگنز استفاده می شد
نمونه معرف دقت کـافی  ه در این حالت هم باید براي حفظمنظور استفاده می شود، اگر چ

همراه و مناسب بودن کانسـار  اندازه کانسار، غلظت منگنز در کانسار، ناخالصی هاي.شود
براي اکتشاف .منگنز می باشنداز نظر اقتصادي از جمله فاکتورهاي مهم در ارزیابی ذخایر
جـویی و اکتشـاف منگنـز در    منگنز در خشکی روش منحصر به فردي وجود ندارد پـی 

به این که آهن و منگنـز  خشکی بیشتر بر پایه تفسیرهاي زمین شناسی ناحیه اي، با علم
بـرداري بیشـتر از روشـهاي    در گذشته بـراي نمونـه  .شوداغلب با هم هستند انجام می
هـاي  بـراي حفـظ داده  شد که مستلزم دقت فوق العـاده اي حفاري ضربه اي استفاده می

ــر  ــوارد داده معتبــــ ــتر مــــ ــد و در بیشــــ ــحیح  بودنــــ ــا صــــ هــــ
ها باید دقت زیادي دورانی تا اندازه اي بهترند، ولی باز براي حفظ نمونهروشهاي. نبوده اند

ــرد  کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توان از روشهاي نمونه برداري از کانسارها داراي اکسیدهاي نرم داخل رس باشد میهر جا
؛آیدزیابی کانسارهاي منگنز پیش مییکی از مشکالتی که معموال در ار.استفاده کردخاك

هاي برداشتی و امکان تعمیم مشخصات به تمـامی کانسـار اسـت بـه     مسئله اعتبار نمونه
مثال در کانسارهایی که واد یا اکسیدهاي نرمتر منگنز حضـور دارنـد ابعـاد ذرات    عنوان

غیـر  میکرون ممکن است مت40سازي شده درسنگ بستر از قطعات بسیار درشت تا کانی
هر چه کانسار از سنگهاي سخت تـري تشـکیل شـده باشـد و همچنـین      در عمل. باشد

در ارزیـابی  .تعمیم دهی نمونه گیري دقت باالتري وجود داردعمیقتر باشد، از نقطه نظر
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منگنــز فاکتورهــاي نظیــر ابعــاد ذخیــره، تمرکــز      اقتصــادي یــک کانســار  
ع کانیهاي منگنز و قابلیت پر عیار سازي همراه، نوهايدر کانسار، ناخالصی) عیار متوسط(

ییبـراي اکتشـاف آزمایشـات کانسـارهاي دریـا     سنگ منگنز باید در نظر گرفته شـود 
.گیردقرار میتجهیزات و دستگاههاي ویژه اي مورد استفاده

روشهاي متداول فرآوري منگنز
ی کانه شیمیای-سنگ استخراجی از معادن ممکن است به علت تفاوت در خواص فیزیکی

بدین منظـور،  . باشدهاي منگنزدار و باطله ها، نیاز به کانه آرایی و افزایش کیفیت داشته
پرعیـار سـازي   روشهاي مختلفی اعم از سنگجوري، شستشو، خردایش، انواع روشـهاي 

ثقلی، روشهاي جدایش مغناطیسی، فلوتاسیون، روشـهاي حرارتـی، روشـهاي آرایـش    
بیوشیمیایی در پرعیار سازي سنگ هاي منگنز کـاربرد  وحتی ) هیدرومتالورژي(شیمیایی

همچنین کلسیناسیون نیز در پرعیار سازي سنگهاي کربناته منگنز کاربرد . داشتخواهد
ــط فلوتاســــیون       .دارد ــم عیــــار، توســ ــه تــــر کــ مــــواد ریزدانــ

نیز در مواردي که منگنز همراه دیگر فلـزات  شوند و روشهاي هیدرومتالورژيپر عیار می
به دلیل تنوع و پیچیدگی سـاختار کانسـارهاي   .گیرندارد، مورد استفاده قرار میوجود د

منگنز از نظر تعداد زیاد و از نظـر خـواص متفـاوت و متغیـر     هاي همراهمنگنز، ناخالصی
ــتند ــن. هســــــ ــواع ایــــــ ــیانــــــ ــايناخالصــــــ هــــــ
:به شرح زیر است

.، آرسنیک و نقرهنیکل،کبالت، مسکانیهاي آهن، سرب، روي،: هاي فلزيناخالصی-1

.فسفرکانیهاي گوگرد و: هاي غیر فلزيناخالصی-2

.سیلیس، آلومینا، آهک، منیزیم و باریم: باطله-3

.روي، دي اکسید منگنز و مواد آلیآب،: مواد فرار-4

کانسـارهاي شناسـایی شـده در جهـان و     با توجه به کافی نبودن عیار منگنـز در اکثـر  
مصـرف کننـده منگنـز، بکـارگیري     بسیار باال در بیشتر صنایعهمچنین نیاز به عیارهاي

معـدن امـري اجتنـاب    روشهاي پر عیار سازي براي تغلـیظ سـنگ اسـتخراج شـده از    
هاي شناسـایی  کانیبه دلیل تنوع کانسارهاي منگنز و گستردگی ترکیبات و. ناپذیراست

مجموعـه اي از ایـن   شده دراین کانسارها، هیچ روش منحصر به فرد کانه آرایی و حتـی 
.روشــــها قابلیــــت کــــاربرد در همــــه کانســــارهاي منگنــــز را نــــدارد

سنگجوري ساده ترین و ابتدایی ترین روش پرعیار سـازي سـنگ منگنـز   :سنگجوري
هاي منگنز اغلـب داراي رنـگ تیـره   کانه. است که هنوز در بعضی از معادن کاربرد دارد
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زیادي از کانیهاي غیرفلزي باطله همـراه  مشخص با جالي فلزي و چرب هستند که تا حد 
این روش محدودیت کاربرد.معموال ًرنگهاي روشن تري دارند، قابل تشخیص هستندکه

هاي درشت کانه با این روش قابل تفکیک هستند و این امر رانـدمان را داشته و فقط دانه
ـ به شدت کاهش داده و در . سـازد ن مـی مواردي عمالً بکارگیري این روش را غیر ممک

تواند عیار سنگ را تـا  سنگ استخراجی و یا همراه با خردایش در مواردي میشستشوي
قسمت عمده کانسنگ هاي منگنز از نـوع کانسـارهاي   .مالحظه اي افزایش دهدحد قابل
با توجه به این کـه  . شوندبرجا که شامل کانیهاي اکسیدي هستند، استخراج میرسوبی و

شـوند، اکسـیدهاي منگنـز    وازده بوده و در مناطق التریتی یافت میکانسارها اکثر هاین
امروزه نیـز  . هاي رسی تشکیل شده اندبه صورت نودول و به صورت متناوب با کانیاغلب

بسیاري از موارد، شستشو به عنوان یک فرآیند بـراي جداسـازي کانیهـاي رسـی و     در
هـا  وجود کانیهاي رسـی و نرمـه  . اردمنگنز در مراحل اولیه تغلیظ کاربرد دپرعیار سازي

مراحل اولیه از چرخه بعدي فرایند تغلیظ شده و باید دراختالل در مراحل همچنین باعث
هـاي  خردایش سنگ منگنز به طریق معمول انجام شده و شامل سنگ شکن.شوندخارج

نکته .دهندثانویه است که به همراه سرندهاي مربوطه مدار خردایش را تشکیل میاولیه و
توجه در خردایش منگنز این است که باید سعی شود تا در تمام مراحل سنگ شکنی قابل

این . کردن مواد خرد شده به محض رسیدن به ابعاد مورد نظر از چرخه خارج شوندو آسیا
هاي منگنز اهمیت بیشتري دارد چرا کـه معمـوالً هنگـام خـردایش     مورد کانهمسئله در

نمونه گیري و تعیین عیـار منگنـز در کلیـه    . ید نرمه زیادي داردقابلیت تولسنگ منگنز
و آسیا ضروري بوده و همچنین وجود مخازنی براي ذخیره سازي موقـت  مراحل خردایش

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنگ 
به اختالط و فراهم ساختن محصولی یکنواخـت بـراي مراحـل بعـدي     تواندخرد شده می

ــد  ــک کنـــــــــــــــــــــــــــ .کمـــــــــــــــــــــــــــ

رگیري نیروي انسانی در کشورهاي صـنعتی و  هاي مربوط به بکاافزایش هزینههمچنین با
امروزه این روش تقریبا منسوخ شده است و شستشوي سنگ استخراجی و یـا  پیشرفته،

.تواند عیار سنگ را تا حد قابل مالحظه اي افزایش دهددر مواردي میهمراه با خردایش

در این . استنیکوپل در کشور اوکراین، شستشو یکی از مراحل فرآیند فرآوري در معدن
سـانتی متـر   10شکن فکی و یا استوانه اي براي خرد کردن مواد تـا زیـر   کارخانه سنگ

کانسنگ خرد شده سـپس همـراه وارد دسـتگاه    . دهدفرایند را تشکیل میمرحله اولیه
هاي رسـی همـراه   نوعی آسیاي تیغه اي است شده و در اینجا گلولههمزن و شستشو که

هـاي مختلـف بـه وسـیله     ي مقاوم در برابر سـایش در انـدازه  هاتکهمنگنز خرد شده و
ــاب  ــر از دوغــ ــرندهاي دیگــ ــوند  ســ ــی شــ ــدا مــ ــی جــ .رســ
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اولیه و ثانویه هايخردایش سنگ منگنز به طریق معمول انجام شده و شامل سنگ شکن
قابل توجـه  نکته. دهنداست که به همراه سرندهاي مربوطه مدار خردایش را تشکیل می

آسـیا  ز این است که باید سعی شود تا در تمام مراحل سنگ شـکنی و در خردایش منگن
ه ئلمساین. کردن مواد خرد شده به محض رسیدن به ابعاد مورد نظر از چرخه خارج شوند

هاي منگنز اهمیت بیشتري دارد چرا که معموال هنگام خردایش سنگکانهرددر مورد خ
در نمونه گیري و تعیین عیار منگنز. دهدیمنگنز قابلیت تولید نرمه زیادي از خود نشان م

کلیه مراحل خردایش و آسیا ضروري بوده و همچنین وجود مخازنی براي ذخیـره سـازي   
محصـولی یکنواخـت بـراي    تواند به اختالط و فراهم سـاختن یسنگ خرد شده مموقت

.کندمراحل بعدي کمک

جداسازي ثقلـی  روشهايتقریباً تمامی :پرعیار سازي سنگ منگنز به روشهاي ثقلی
سنگین و غیـره در  واسطهها، میزهاي لرزان، کالسیفایرها و مارپیچها، اعم از انواع جیگ

بـاالتر از  (نسبتاً باالي با توجه به وزن مخصوص. فرآیند پرعیار سازي منگنز کاربرد دارند
زان آزاد بـودن و  صورتی که میهاي همراه درهاي منگنز و تفاوت بارز آنها با کانیکانه) 4

درمحدوده کار دسـتگاههاي جـدا کننـده    هاي کانه و باطله به گونه اي باشد کهابعاد دانه
عیار منگنز در . ورودي را پرعیار کرددرصد سنگ50ـ80توان بین ثقلی قرار گیرند، می
جیگهـاي مـورد اسـتفاده از انـواع     .درصد نیز گزارش شده است48محصول خروجی تا 

بوده اند که Diaphragmو دیافراگمیHartz، هارتزDenverر جیگ دنورمختلف نظی
میلیمتـر  3-25موادي با ابعاد در یک مورد،.هاي درشت تر کاربرد دارنددر محدوده دانه

متر مربع بـا ظرفیـت   3-4توسط جیگ هایی با سرند متحرك با سطح مقطع سرند برابر
محصول پر عیار جیگ درصد و24ل ورودي، عیار محصو. تن در روز پر عیار شده اند25
سـیکلونهاي واسـطه   .درصد منگنز داشته است30درصد و همچنین محصول میانی 44

کاربرد داشته میلیمتر در پرعیار سازي سنگ منگنز3-20سنگین در محدوده دانه بندي 
عمـوالً  استفاده مواسطه سنگین مورد. و موارد زیادي از بکارگیري آنها گزارش شده است

یـا فروسـیلیس   یا باالتر داشته و با استفاده از منیتیـت و 5/3وزن مخصوصی در حدود 
باطله و یا محصوالت میانی جیگ و یا واسطه سـنگین پـس ازخـردایش    . شودساخته می

مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
محصول ورودي میز و پس از نرمه گیري ممکن است به عنوان) میلیمتر 2معموالً تا زیر ( 

و مصرف محلـول  هاي خردایشبه منظور کاهش در هزینه. گیردلرزان مورد استفاده قرار 
کـه از  ها در صورتی که فلوتاسیون نیز بخشی از فرآیند فـرآوري باشـد ضـروري اسـت    

ساده بعالوه روش کار در روش ثقلی. قسمت جداسازي ثقلی حداکثر استفاده به عمل آید
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.رل تـــــــــر اســـــــــتتـــــــــر و قابـــــــــل کنتـــــــــ

هاي هاي منگنز و باطلهمغناطیسی کانهبه دلیل تفاوت در خواص:جداسازي مغناطیسی
تواند بـه طـور نسـبتاً    مغناطیسی میهمراه نظیر کوارتز، کلسیت و رسها روش جداسازي

تأثیرپـذیري مغناطیسـی   میـزان . مؤثري باعث جداسازي و تغلیظ سنگ منگنـز گـردد  
قبیـل پیرولوزیـت،   دهد که اکثر کانیهـاي اکسـیده منگنـز از   کانیهاي مختلف نشان می

این کانیها داراي تأثیر .گیرندکانیهاي پارامنیتیک قرار میبراونیت و مانگانیت در خانواده
کانیهایی نظیر سیلیس و کلسـیت  از سوي دیگر. پذیري مغناطیسی نسبتاً ضعیف هستند
کانیهـایی بـا تـأثیر پـذیري     کـه شـامل  گیرنـد در خانواده کانیهاي دیامنیتیک قرار می

براي مغناطیس کردن به عنوان مثال شدت میدان الزم. مغناطیسی خیلی ضعیف هستند
میدان الزم براي جدایش برابر است و البته شدت4برابر براونیت و براي کلسیت 5کوارتز 

.باشـــدمـــیمـــؤثر کانیهـــاي منگنـــز از کـــوارتز تـــابعی از ابعـــاد ذرات نیـــز

تـا  4000برابـر  درصد منگنز، شدت میـدان الزم 26انیهاي کربناته با عیار متوسط براي ک
شستشـو و  هـاي مرحلـه  با این وجود براي جدایش نرمـه . استOerstedارستد7000

.ارستد شدت میدان الزم اسـت 20000محصول خرد شده میانی بخش جداسازي ثقلی تا 

صوص را حتماً باید توسط آزمایشـهاي  به هر حال شدت میدان الزم براي یک سنگ به خ
هـاي منگنـز بیـان    تعیین کرد و نمی توان یک قاعـده کلـی بـراي تمـام کـانی     مختلف

مغناطیسی معموالً به تنهایی کارآیی الزم را در مورد سنگ منگنز نداشته جداسازي.کرد
کـار  تواند بعنوان تکمیل کننده بخش جداسازي ثقلی و یا حتی فلوتاسیون میو اغلب به

براسـاس  .باعث افزایش قابل توجهی در راندمان کل عملیات خواهد شـد گرفته شود که
شده در مورد سنگ معدن نیکوپل در کشـور اوکـراین، بـراي جداسـازي     مطالعات انجام

5-15نظیر پیرولوزیت و مانگانیت از کوارتز در محدوده دانه بندي کانیهاي اکسیده منگنز
.ارستد نیاز بوده است12000الزم میلیمتر شدت میدان

عنوان یک روش موفق در پرعیار سـازي  روش فلوتاسیون سالهاست که به:فلوتاسیون
هـاي سـولفوره نظیـر سـرب و روي     کانیاین روش براي. مواد معدنی کاربرد داشته است

اکسیده به راحتی صورت نمی گیـرد و  هايفلوتاسیون کانی. بسیار موفق عمل کرده است
یافتن شرایط بهینه با مشکالتی همـراه  ها و یاتن کلکتور مناسب براي این کانیاغلب یاف

1/0معموالً کمتر از ( ریز و کانه در حد دانهبا این وجود زمانی که کانیهاي باطله. بوده است
خردایش و سایر عملیات فرآوري نرمه نسبتاً زیـادي  است و یا در طول فرآیند) میلیمتر 

فلوتاسیون در مورد کانیهاي اکسیده نیز توجیه پذیر بوده کارگیري روشتولید می شود،ب
مطالعات انجام شده .مهمی از فرآیند پر عیار سازي مطرح باشدتواند به عنوان بخشو می
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کانیهاي منگنز نشان داده است که کلکتورهاي آنیونی به ترتیب براي درمورد فلوتاسیون
ــازي ــناور س ــت، پیش ــت، براونی ــتند مانگانی ــؤثر هس ــیلومالن م ــت و پس .رولوزی

و مصـرف  ) بهم زدن پالپ با سـرعت بیشـتر  (نیروي مکانیکیافزایش زمان آماده سازي،
معــــــــــــــــــــرف هــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــا 

.بهبود شرایط و افزایش راندمان عملیات فلوتاسیون شـده اسـت  حد الزم معموالً باعث

خراج و فـرآوري  هاي منگنز دار ایجاد نرمه زیـاد در هنگـام اسـت   کانییکی از مشخصات
. آنهاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

در اکثر موارد باعث افزایش عیار منگنز در خوراك اولیه فلوتاسیون نیز خواهد نرمه گیري
ــد .شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توجه به مقدار کلسیت و سیلیس همراه در سنگ منگنز معموالً سه حالت ممکن است با
:بیفتد که این حالتها عبارتند ازاتفاق

.از سیلیس استمقادیر ناچیزکانسنگ حاوي مقدار زیادي کلسیت و•

.استکانسنگ حاوي مقادیر تقریبا ً قابل توجه کلسیت و سیلیس•

.استکانسنگ حاوي مقدار بسیار کمی کلسیت و مقادیر متنابهی از سیلیس•

سنگهاي نوع اول و دوم نیاز به یک مرحله پیش فلوتاسـیون داشـته و در ایـن مرحلـه    
دلیل اصلی براي جداسازي کلسیت در مرحله اول، . شودکلسیت به صورت کف گرفته می

آورد کـه در  و اختاللی است که کلسیت در هنگام شناور سازي منگنز بوجود مـی تداخل
امر منجر به کاهش عیار منگنز در محصول نهایی و کـاهش رانـدمان عملیـات    نهایت این

. یـده اي نـدارد  رودوکروزیت که یک کربنات منگنز است نیاز به فلوتاسیون پیچ.شودمی
ــه ــی  در کارخانــــــ ــا روش خاصــــــ ــداي آمریکــــــ آناکونــــــ

کانیهاي سولفیده توسط روشـهاي  بکار گرفته شده که موفق بوده است در این روش ابتدا
صـابونهاي قلیـایی شـناور    مرسوم شناور سازي جدا شده و سپس رودو کروزیت توسـط 

ــی ــودمــــــــــــــــــــ .شــــــــــــــــــــ

، بکارگیري فلوتاسیون معکوس کندطریقه دیگر که در مواردي ممکن است که بهتر عمل
کاتیونی شناور شده و منگنز به است که در آن سیلیکاتها و سولفیدها توسط کلکتورهاي

رودوکروزیـت تقریبـاً برابـر    شود هزینـه فلوتاسـیون  عنوان ته نشین از مدار خارج می
د مطالعات انجام شده درمور.استهاي برابرهاي فلوتاسیون سرب و روي در ظرفیتهزینه

کلکتورهاي آنیونی به ترتیب براي شـناور  که. فلوتاسیون کانیهاي منگنز نشان داده است
افـزایش زمـان آمـاده    . پسیلومالن موثر هسـتند سازي مانگانیت، بروانیت، پیرولوزیت و

و افزایش مصرف معرفها ) با سرعت بیشتربهم زدن پالپ(سازي، افزایش نیروي مکانیکی 
.شده استراندمان عملیات فلوتاسیونبهبود شرایط و افزایشتا حد الزم معموال باعث
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استخراجی از معادن ممکن است، نیاز به سنگناخالصیهاي منگنز و ضرورت فرآوري آن
منظور، روشهاي مختلفی اعم از شستشو، به این. کانه آرایی و افزایش کیفیت داشته باشد

داسـازي مغناطیسـی شـدت بـاال     جماشین جیگ، میزلرزان، فلوتاسیون مایع سنگین و
ــوال  معمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنگهاي کربناتـه منگنـز کـاربرد    کلسیناسیون در پرعیار سازي. شوندبه کار گرفته می
. رسـند کلوخه شده به فروش مینرمه هایی که عیار مناسب داشته باشند به صورت. دارد

تالوژي نیز روشهاي هیدروم. شوندمیمواد ریزدانه تر کم عیار، توسط فلوتاسیون پر عیار
.ممکن است مورد استفاده قرار گیرنددر مواردي که منگنز همراه دیگر فلزات وجود دارد

:هاي همراهناخالصی
هاي همـراه منگنـز از نظـر    پیچیدگی ساختار کانسارهاي منگنز ناخالصیبه دلیل تنوع و
اي به شـرح زیـر   هاین ناخالصینظر خواص متفاوت و متغیر هستند انواعتعداد زیاد و از

ــت :اســــــــــــــــــــــــــــــــــ

کانیهاي آهن، سرب، روي، مس، آرسنیک و نقره: هاي فلزي ناخالصی-1
کانیها گوگرد و فسفر: هاي غیر فلزي ناخالصی-2
آهک، منیزیم و باریمسیلیس، آلومینا،: باطله -3
آب، روي، دي اکسید منگنز و مواد آلی: مواد فرار -4

مصارف عمده منگنز
به عنوان یکی از شیمیایی خاص-الیل اقتصادي و داشتن خصوصیات فیزیکیمنگنز به د

فروآلیاژ، باتري سازي فلزات استراتژیک مورد استفاده در صنایع فوالد و ذوب آهن، تولید
در صنایع متـالورژیکی  درصد منگنز مصرفی در جهان90در حدود .مطرح شده است... و

باتري سـازي بـا مصـرف    صنایع. نی مصرف می شودنظیر تولید فوالد و آلیاژهاي غیر آه
.گیرنـد دوم قرار مـی درصد کل مصرف در مقام5-7معادل هزار تن،50الی 40سالیانه 

عـالوه بـر   . مـی رسـد  سنگ منگنز عمدتاً براي تولید فرومنگنز، چدن و فوالد به مصرف
رد که عبارتنـد از  دامصارف متالورژیکی، منگنز کاربردهاي غیر متالورژیکی متعددي نیز

اکسی سولفات دي اکسید طبیعی یا مصنوعی در باتریهاي خشک و شیمیایی، سولفات و
بـه  ( پرمنگنـات  هاي منگنز در خوراك دام و افزودنی هاي کودهاي گیاهی در کشاورزي،

جوشکاري، ، صنایع کبریت سازي، سرامیک، شیشه و آجر، الکترود)عنوان اکسید کننده
وها، تصفیه آب، هیدرومتالوژي، افزودنـی هـاي سـوخت   تولید فریتفروسیلیکومنگنز،

.سایر کاربردهاي فرعی
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صنعت، تهیه آلیاژهاي آهن و به عنوان ماده مهمترین کاربرد منگنز در:تولید فوالد و آلیاژ
منگنز بیشـترین کـاربرد را در تولیـد فـوالد     .اساسی براي تولید چدن و فوالد می باشد

، آلیاژهـاي غیرفـوالدي   )ضـدزنگ ابـزارآالت  دار، آلیاژ کـم مقاومـت،  فوالدهاي کربن(
فوالد بخصوص فوالدهاي کربن دار بخـش  .دارد) آلیاژهاي غیرآهنی، فروآلیاژها و چدن(

ــاص   ــود را اختصــ ــه خــ ــز را بــ ــازار منگنــ ــلی بــ ــیاصــ ــدمــ .دهــ

5بـر  برا1998میزان مصرف جهانی منگنز موجود در فرو آلیاژها و به عنوان فلز در سال
درصـد کـل   88تقاضا براي منگنز در تولید آهن و فوالد در حدود. تن میلیون بوده است

خام، محصول پایه فوالد.میلیون تن در سال است4/4دهد که برابر تقاضا را تشکیل می
ــاي   ــواع فوالدهــــــــــ ــه انــــــــــ ــت کــــــــــ اي اســــــــــ

فوالدها حضور منگنز در اکثر . شودآن تولید میکربن دار، ضد زنگ و آلیاژ کم مقاومت از
در فوالدهاي ضد زنگ درصد منگنز تا . وزنی است%1و مقدار آن معموال در حدود . دارد

ــت،2 ــد اســــــــــــــــــــــــــ درصــــــــــــــــــــــــــ
برآورد . درصد افزایش یابد19فوالدها ممکن است تا انواع خاصبا این وجود در بعضی از

یـر بـودن   نیاز در صنعت فوالد به دلیل گسـتردگی انـواع و متغ  میزان واقعی منگنز مورد
با این وجود فوالدهاي کربن دار . نوع خاص فوالد مشکل استمیزان منگنز مصرفی در هر

در ترکیب خود،اصلی ترین نـوع فـوالد و بزرگتـرین بـازار     درصد منگنز6/1با در حدود 
از تولید جهانی ماده معدنی منگنز در صنایع متـالوژیکی  %95در حدود .منگنز هستند

ریختـــــه گـــــري هـــــا و ســـــاخت ی،تولیـــــد فـــــوالدي معمـــــول
بـه عرضـه و تقاضـاي    فرو آلیاژهاي مختلف به کار می رود و عرضه و تقاضاي این فلز نیز

فلـز مـورد اسـتفاده در    اگر چه منگنز ارزان تـرین .فوالد و فروآلیاژ بستگی زیادي دارد
در کاربردهاي وسیع آن ساخت فروآلیاژها ماسیوسولفید می باشد، دالیل مهم تري نیز در

توسـعه فرآینـد فـوالد    میالدي1856در سال . صنایع وابسته به آهن و فوالد وجود دارد
به کشـف مزایـاي   سازي سبب رونق اقتصادي منگنز گردید، بعدها رابرت هادفیلد موفق
منگنـز بـاال فـوالد    فوالدهاي با محتواي منگنزي باال شد و امروزه نوعی فوالد با محتواي

و در بسیاري از انواع %7/0ار منگنز در فوالد به طور میانگین مقد.هادفیلد شهرت دارد
منگنز دارنـد، بـه   %10-14می باشد ولیکن انواع فوالد منگنزي که در حدود% 5فوالدها 

فوالد هـا بـه مقـدار نـاچیزي     این گونه. معروفندHadfield steelsفوالدهاي هادفیلد
صورت فروآلیاژهاي مختلـف در  و یا بهامروزه منگنز به صورت کانسنگ .تولید می شوند

:منگنز عبارت خواهد بود ازفوالد سازي به کار می رود که در این زمینه نقش هاي عمده

مذاب به منظور حذف گوگرد و بهبـود  منگنز به عنوان احیا کننده و تمیز کننده در فوالد
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جذب نموده و آنهـا را  مزاحم را به خود خواص فوالد مورد استفاده دارد و گوگرد و عناصر
ــرباره  وارد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجزاي آلیاژي براي افزایش مقاومت، افـزایش سـختی و   منگنز به عنوان یکی از.می کند
فروآلیاژهاي منگنز براي جدا کـردن  . فوالدها می باشدکاهش شکنندگی و رفتار حرارتی

ـ   گوگرد و اکسیژن زائد در کوره وگرد در فوالد سازي به کار می روند زیرا غلظـت زیـاد گ
لذا منگنز با گوگرد . باعث سهولت شکست آن می گرددفوالد، همگنی آن را کاهش داده،
در صـنعت فـوالد،   .موجود در سرباره را تشکیل دهـد ترکیب می شود تا سولفید منگنز

سـیلیکو  -فروآلیاژهاي فرو منگنز، اسـپیگل ایـزن  منگنز در اشکال مختلف کانسنگ و
ــپیگل   ــیلیکو اســ ــز و ســ ــتفاده ا-منگنــ ــزن اســ ــود یــ ــی شــ .مــ

در مـی باشـند، گرچـه   % 38-55کانسنگ هاي منگنز مورد استفاده داراي عیار منگنـز  
ــواردي  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تولیـد  بـراي % 48از آنجا کـه عیـار منگنـز    . نیز به کار می روند% 30سنگ هاي با عیار 
این عیار به عنوان مبناي قیمت گـذاري کانسـنگ هـاي   . فرومنگنز مورد نیاز می باشند

.ز فـــــــــــرض شـــــــــــده اســـــــــــتمنگنـــــــــــ

متـالوژیکی منگنـز   این کانسنگ داراي ترکیب شیمیایی زیر می باشـد و بـه کانسـنگ   
.معروفند

Cu+pb+٢n<٠/٣% ،p<٠/١٩% ،As<٠/١٨% ،Al٢O٣ + SiO١١> ٢%،
Al٢O٧> ٣% , Fe<۴%

اکسیژن و سولفور در تولید فوالد به کار می رود و منگنز اساساً براي کنترل ناخالصی هاي
منگنز در پوشش هـاي مقـاوم   .استحکام فوالد می شودافزایش پایداري، سختی وباعث

این فلز یک سازنده مهم در . معدنی استفاده می شودمانند ریل هاي راه آهن و تجهیزات
آلیاژهاي مسـی بـا افـزوده    .آلیاژ آلومینیوم می باشدترکیب آلیاژهاي غیر آهنی به ویژه

تر می شوند که در این صورت برنزهاي منگنز نام دارند و پایدارشدن مقدار ناچیزي منگنز
آلیاژهاي مس، .براي اکسیدزایی نیز از منگنز استفاده می شودهمچنین در آلیاژهاي مس

ــه  ــل بـ ــز و نیکـ ــار    منگنـ ــه کـ ــی بـ ــاوم الکتریکـ ــاي مقـ ــوان آلیاژهـ عنـ
ساط گرمایی با منگنز بیشتر، داراي ضریب انبمنگنز دارند و برخی آلیاژها% 10می روند و 

انـواع مختلـف منگنـز بـراي     . کار می روندباالیی هستند که در ساختمان ترموستات به
تولید آهن خام، منگنز به شکل در. ساخت پوشش هاي میله جوشکاري مصرف می شوند

در تولید فوالد، منگنز به شکل .شودبه کوره وارد می) سینترشده(سنگ خام و یا کلوخه 
یا در مرحله نهایی فرایند تولیـد  فرو آلیاژ و یا فلز خالص در خالل وکانسنگ، کنسانتره، 
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ــی    ــرار مــــــ ــتفاده قــــــ ــورد اســــــ ــردمــــــ .گیــــــ

فرایند تولید آهن خام تا حد یک درصد، عالوه بر بهبود خواص فیزیکی افزودن منگنز در
حذف گوگرد، باعث افزایش راندمان در مرحله بعدي تولید فوالد، کاهش آهن خام به دلیل

نقـش منگنـز در زدودن   . شـود افزایش عمر مصالح نسوز کوره میها وکمک ذوبمصرف 
ترکیب منگنز و گوگرد موجود در سنگ آهن تولید سولفید گوگرد به این صورت است که

بعالوه سولفید منگنز ـ آهن . سرباره از کوره خارج شودکند که به راحتی توسطمنگنز می
نحوه و . راتب اثرات مضر کمتري از سولفید آهن داردبه مماندکه در ترکیب آهن باقی می

بستگی به فناوري استفاده شده در تولید آهـن و فـوالد   تا حدودي میزان افزودن منگنز
افزودن مستقیم سنگ آهن منگنزدار، سنگ منگنز کم عیار یکی از روشهاي معمول. دارد

ــرباره   ــا س ــن دار و ی ــايآه ـ    ه ــد اسـ ــوره بلن ــه ک ــتی ب ــزدار برگش .تمنگن

:خام وفوالد، بستگی به موارد زیر داردمیزان مصرف منگنز در فرایند فوالد تولید آهن

میزان فسفر موجود در آهن خام٭
میزان گوگرد و درصد منگنز موجود در سنگ آهن٭
راندمان فرآیند گوگرد زدایی٭
عیار منگنز در کانسنگ منگنز٭
مقدار منگنز در سرباره٭

عیار منگنز در سنگ معدن مورد نیاز براي تولید فرومنگنز کمتر از :منگنزژهايفرو آلیا
.نیاز در صنایع شیمیایی می باشدعیار مورد

Error!

گنزمشخصات کانسنگ منگنز براي ساخت فرومن-13جدول 

Mn/Feنسبت منگنز به آهـن . این کانسنگ پائین باشندمقادیر مس، باریم و سرب در

است که در هر دوره کوره قـوس الکتریکـی و کـوره    فرومنگنز محصولی. باشد6-7بین 
:محتوي منگنز به دو گروه تقسیم می شوندذوب قابل تولید است و از نظر عیار

.براي مقاصد خاصی بکار می رود%90-95نوعی از فرومنگنز با عیار منگنز-1
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.می باشـد و کاربردهـاي متـداولتري دارد   %75-90نوعی دیگر از فرومنگنز با عیار -2

فرومنگنـز معمـوالً بهتـرین    . می باشد%0.7-7مقدار کربن محتواي منگنز بسته به نیاز از
د فوالدهاي بـا  درکنورتورهاي اکسیژنی و براي تولیمحصول براي افزودن منگنز به فوالد

ــاال  ــز بــــــــــــــــ ــواي منگنــــــــــــــــ محتــــــــــــــــ
مصرف عمده منگنز در تولید فوالدهاي معمولی است، مقادیري نیـز در  هر چند. می باشد

منگنزهسـتند، مصـرف   % 11-15با درصد منگنز باال که داراي ساخت فوالدهاي مخصوص
ي سختی و کربن داشته و دارا% 5/1هادفیلد می نامند که تا این فوالدها را فوالد. می شود

این فوالدهـا درمـواردي کـه نیـاز بـه      . سایش و خوردگی هستندمقاومت باالیی در برابر
مورد استفاده ) نظیر سنگ شکن ها و خطوط راه آهن(باشند مقاومت باال در مقابل سایش

.قـــــــــــــــــــرار مـــــــــــــــــــی گیرنـــــــــــــــــــد

شود وگرایش بـه سـمت   درصد منگنز در تولید انواع فرو آلیاژها مصرف می83در حدود 
بـه  )مخصوصا فروسیلیکومنگنز که ارزان تر است (فرو آلیاژهاي منگنز فاده بیشتر ازاست

مصـرف  . مستقیم سنگ معدن و کنسانتره منگنـز در تولیـد فـوالد اسـت    جاي استفاده
.درصد افزایش یافته است1/23به 6/16از 1998تا 1990سالهاي فروسیلیکو منگنز بین

تولیدانواع فوالدهـا  درصد فرومنگنز در98ن، بیش ازفرومنگنزدرچدنحوه و میزان مصرف
. شوددرصد منگنز جهان در تولید فرومنگنزها مصرف می50در حدود.مصرف شده است

افزایش یافت و از آن سال تاکنون 1993میلیون تن در سال 3/3تقاضا براي این شاخه از 
درصـد منگنـز   80اراي فرومنگنزها بطور متوسط د. مانده استتقریبا در همین حد باقی

15ژاپـن  . کشور چین در حدود یک چهارم فرومنگنز جهـان را مصـرف میکنـد   . هستند
درصد در ردیف هاي بعدي از نظر میـزان مصـرف   11درصد و فرانسه با 12درصد، آمریکا 

.فرومنگنز قرار دارند

منـاطق مختلـف جهـان تـا     نحوه و میزان مصرف منگنـز در :فلز منگنزمیزان مصرف 
در ساخت قوطیهاي آلیاژهاي آلومینیوم، مخصوصاً نوعی از آن که. حدودي متفاوت است

براي فلز منگنز درصد مصرف کل، بزرگترین بازار مصرف65نوشابه کاربرد دارد، با حدود 
صنایع فوالد سازي در اروپا تولید ورقهاي آلومینیومی و در ژاپن. در کشور آمریکا هستند

آمریکا، اطالعات کمـی  بجز درمورد کشور.ف براي فلز منگنز هستندبزرگترین بازار مصر
آمریکا و ژاپن در . استدر مورد میزان مصرف فلز منگنز در کشورهاي دیگر انتشار یافته

آلمان از ایـن  حدود سه چهارم مصرف جهانی منگنز را به خود اختصاص داده اند و کشور
احیاء کنندگی منگنز نسبت به آهن در سـنگ  با توجه به نقش.نظر در مقام سوم قراردارد

تـوان بـا   مقدار کلسیم و سـیلیس را مـی  . گذاردعیار فرومنگنز تولیدي تاثیر میخام بر
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در تولیـد فـرو   . مواد کمک ذوب و با اختالف سـنگ خـام ورودي کنتـرل کـرد    افزودن
فرآینـد  نحوه.به یک باشد5/7نسبت منگنز به آهن باید در حدود منگنزهاي کربن دار

هاي همراه سنگ آهن وجود گوگرد در محصول نهـایی را اجتنـاب   ناخالصیتولید فوالد و
بدون استفاده از منگنز، وجود گوگرد باعث شکنندگی فـوالد در مرحلـه   .کندناپذیر می

افزون منگنز به فرآیند موثرترین و ارزانترین روش حذف و یا . شودشکل گیري اولیه می
. کشـف شـد  1860این خاصیت مهم منگنز در سال . قابل قبول استکاهش گوگرد تا حد
منگنـز تمایـل   . کاربردهاي دیگري نیز در فرآیند تولیـد فـوالد دارد  البته منگنز امروزه

اکسیژن نسبت به آهن دارد، بنابراین از آن به عنوان یک اکسـید  بیشتري براي ترکیب با
ـ  . استفاده کردتوانکننده نیز می ز باعـث بهبـود خواصـی نظیـر سـختی،      بعـالوه منگن

قسـمت اعظـم تولیـد    .آن در محصول نهایی می شـود شکنندگی، شکل پذیري و نظایر
شود که در ترکیب خـود بـین   منظوره و کم کربن میفوالد شامل فوالدهاي معمولی چند

درصد منگنـز در  % 3عمده اي از این فوالد کمتر از قسمت. درصد منگنز دارند8/0تا % 15
درصد فوالدهاي تولید شده در جهان را فوالدهـاي  4الی 3در حدود . یب خود دارندترک

این نوع فوالدهـا  . شودفشاري دارند شامل میمگاپاسکال مقاومت500مقاوم که بیش از 
بخـش عمـده اي از فوالدهـاي مقـاوم را     درصد منگنز در ترکیب خـود دارنـد  1بیش از 

ـ تشکیل میHSLAفوالدهاي در تولیـد  .درصـد منگنـز دارنـد   8/1تـا  1ین دهند که ب
نیکـل، کرم،مولیبـدن و   و حرارت دیـده میشـوند،  HSLIفوالدهاي مخصوص که شامل

تـا  6/0اغلب بـین  میزان توسط مصرف منگنز دراین نوع فوالدها. وانادیم مصرف میشود
ـ  درصد منگنـز 5/1درصد است و انواع خاصی از این فوالدها که تا 8/0 نایع دارنـد در ص

تولید جهانی فـوالد  درصد2فوالدهاي ضد زنگ که کمتر از .اتومبیل سازي کاربرد دارند
در بعضـی از  . هستنددرصد نیز منگنز1شوند داراي کروم و نیکل و در حدود را شامل می

توان جـایگزین  را میانواع این فوالدها که به فوالد ضد زنگ منگنز معروف هستند منگنز
تا 4موجود در فوالد بین این امر باعث افزایش مقدار منگنز. مصرفی نمودبخشی از نیکل 

افزایش تقاضا براي منگنز شـود  تواند در آینده باعثاین جایگزین می. درصد میشوند16
ــل دارد    ــت نیکـ ــه قیمـ ــتگی بـ ــادي بسـ ــد زیـ ــا حـ ــر تـ ــن امـ ــی ایـ .ولـ

450ا مصرف سالیانهاستفاده از منگنز در تولید محصوالت شیمیایی با مصرف شیمیایی ب
مهمتـرین محصـول  . شـود درصد مصرف جهانی منگنز را شامل می7هزار تن در حدود 

ها در انواع باتريEMD.است(EMD)ترکیبات شیمیایی منگنز دي اکسید الکترولیتی
قبیل کربن ـ روي، منیزیم، دي اکسید منگنز و آلکالین و لیتیم ـ دي اکسـید منگنـز    از

شودکههزار تن در سال برآورد می200در حدود EMDقاضاي جهانی برايت. کاربرد دارد
درصد2این مقدار منگنز در حدود . هزار تن منگنز خالص است120معادل مصرف سالیانه 
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در تولیـد  (NMD)مصرف مستقیم دي اکسید منگنز طبیعی.مصرف منگنز جهان است
هزار تن منگنـز خـالص را شـامل    250کربن ـ روي است که مصرف در حدود  هايباتري

میزان مصـرف  . درصد کل مصرف منگنز در جهان است4مصرف معادل این میزان.میشود
.رو به رشد استNMDبرخالفEMDسالیانه

تـن منگنـز مصـرف    هزار200در تولید سایر ترکیبات شیمیایی منگنز سالیانه در حدود 
اصـلی  ترکیبـات شـیمیایی  . اسـت درصد مصرف کل منگنز3که این در حدود . شودمی

.منگنز دار عبارتند از کربور، کلراید، اکسید سولفات منگنز و پرمنگنات پتاسیم

فعـال، در  صورت کانسنگ طبیعی3منگنز در صنایع باطري سازي به :غیر متالورژیکی
بـاتري  اکسید منگنز شیمیایی و دي اکسید منگنز الکترونیکی طبیعی یـا مصـنوعی در  

.ستفاده می شودسازي ا

سـاخت باتریهـاي خشـک و    کاربردهاي غیر متالورژیکی منگنز بـه صـورت در  10-5%
براي ذخیره سازي انرژي و باتري اساساً. سولفورزدایی و اکسید زدایی می باشدشیمیایی،

رادیو، ماشین حساب، چراغ (آزاد سازي آن در مواقع لزوم است و در انواع مصارف خانگی
. برد داردکــــــــــــــــــــــــــار...) قــــــــــــــــــــــــــوه و

پالریزر در باتریها به کار می رود و بـه صـورت کانـه    دي اکسید منگنز به عنوان ماده دي
شیمیایی و دي اکسید منگنـز الکترولیتـی در سـاخت    طبیعی منگنز، دي اکسید منگنز

باتریهــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــتفاده 
اال و مورد استفاده در این مورد باید داراي درصد دي اکسید منگنز بکانه منگنز. می شود

کانی مورد استفاده باید داراي سختی متوسط و درجه مشخص . باشدمقدار آهن خیلی کم
از .مش خـرد مـی شـود   10-20مورد نظر در این مورد معموالً تا ابعاد از تخلخل باشد کانه
نکته مهم در مورد کیفیـت کانـه   . عنوان آند این باتریها عمل می کندآنجا که فلز روي به

کانسار که ترکیبات الکترونگاتیوتر از روي نظیر ترکیبات مس، نیکـل،  استمورد نیاز این
دي اکسـید منگنـز   . سرب و آنتیموان نبایـد در کانـه موجـود باشـند    کبالت، آرسنیک،

5–3%، MnO٢وزنی% 91رنگ است و به طور عمده شامل الکترولیتی یک پودر سیاه
ــداکثر   ــت و ح ــی رطوب ــولفات و% 3/1وزن ــر از س ــد % 02/0کمت ــی باش ــن م .آه

انواع مـواد شـیمیایی،   ( صنایع شیمیایی دیگر کاربرد عمده منگنز در:صنایع شیمیایی
سـولفات هـاي منگنـز در خـوراك دام و     تهیه کودهاي شیمیایی، انواع سولفات و اکسی

پرمنگنات سدیم و پتاسیم که به عنوان افزودنی هاي کودهاي گیاهی، رنگ سازي و تهیه
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ترکیبات شـیمیایی مختلـف   .می باشدننده و اکسید کننده به کار می روندضدعفونی ک
شیشه، انواع رنـگ، لعـاب، رنـگ جـال،     حاوي منگنز در انواع کودها، مواد خاکی، صنایع

.می روندآجرهاي رنگی، سرامیک و اهداف شیمیایی و طبی بکار

معموال %35ش از در سنگ معدن براي استفاده در متالورژي بیMnO٢درصد مناسبی از
استفاده در کانی هاي منگنز مورد. می باشد15/0–2/0و میزان فسفر آن از %) 40–50(ً

%80–85صنایع شیمیایی باید درجه خلوص باالتري داشته باشند و حاوي  MnO٢ =

هاي منگنز محصوالتی هستندترکیبات شیمیایی نظیر پرمنگنات پتاسیم و سولفات.باشند
پرمنگنـات . ز صنایع متالوژیکی و باتري مهمترین کاربرد بـراي منگنـز هسـتند   که بعد ا

پتاسیم یکی از قویترین مواد اکسید کننده است که در موارد مختلفی مورد استفاده قرار
ــی ــردمــــــــــــــــــــ .گیــــــــــــــــــــ

فلز منگنز سولفات منگنز یک محصول واسطه است و به دلیل حاللیت باالي آن در تولید
دادن سولفات کربنات منگنز از رسوب.ت شیمیایی کاربرد داردو در ساخت سایر ترکیبا

کیفیت باالتر است آید براي کاربردهایی که نیاز بهمنگنز یا یک کربنات قلیایی بدست می
ترکیب کربنـات  هاي مخصوص، درصد اکسید کلسیم و اکسید سدیم درنظیر تولید فریت

ترکیبات فلز منگنز و بی ربردها کربنات ازدر این کا. درصد باشد1/0منگنز نباید بیشتر از 
منگنز فیلتر شده و به دقت شود که بعد از رسوب دادن کربناتکربنات آمونیم ساخته می

کلریـد  (.سانتیگراد تجاوز کنـد درجه120در این فرایند حرارت نباید از . خشک میشود
نگنـز بـا اکسـید    یا هیدروکسـید م از حل کردن فلز، اکسید، کربنات و2MnCl) منگنز 

باید فقـط از فلـز منگنـز و یـا     آید در تولید کلرید منگنز مرغوبترکلریدریک بدست می
.اکســــــید منگنــــــز خیلــــــی خــــــالص اســــــتفاده شــــــود 

و . یکی از ملزومات در ترکیب کودها و فرمول مواد غـذایی اسـت  (MnO)اکسید منگنز
ـ   همچنین پایه اي ت اکسـید منگنـز را   براي ساخت سایر ترکیبات شـیمیایی منگنـز اس

تــــــــــــــــــوان از احیــــــــــــــــــاء  مــــــــــــــــــی
اکسید منگنز و یا از متالشی کردن حرارتی کربنات یا اکساالت منگنز و در غیاب هوادي

Mn(٣)اکسید سه ظرفیتی منگنز.تولید کرد Oاز تجزیه حرارتی نیترات، کربنـات، ٢
تهیه شودهیه میدرجه سانتیگراد ت800تا 500اکساالت و یا کلرید منگنز در حرارتی بین 

اکسید سه ظرفیتی منگنز با خلوص باال از کلسیناسیون کربنات خـالص منگنـز صـورت   
سـولفات  .هاي منگنز دار کاربرد دارداکسید سه ظرفیتی منگنز در تولید فریت. گیردمی

آید میمنگنز از حل کردن سنگ کربنات منگنز، ردو کروزیت در اسید سولفوریک بدست
مکن است به عنوان یک محصول جانبی اسید شویی سایر فلـزات نیـز  سولفات منگنز م
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بعضـی از . کاربرد اصلی سولفات منگنز در تهیه کودها و غذاي حیوانات است. تولید شود
در) درصد منگنز 28تا 27معادل ( درصد سولفات منگنز 79تا 74انواع کودها حداقل 

.ترکیب خود دارند

:زدي اکسید الکترولیتی منگن ( EMD )میزان مصرف سالیانهEMD هزار 200در حدود
و . سال اسـت هزار تن در80با مصرف EMDکشور آمریکا بزرگترین متقاضی. تن است

شـود کـه   مـی برآورد. هزار تن قرار دارد25پس از آن ژاپن با مصرفی سالیانه در حدود 
اطالعات کافی ولی. اشدهزار تن در سال داشته ب30الی 20کشور چین مصرفی در حدود 

. از میزان مصرف این کشور در دسترس نیست

لبـاس، سـرامیک، شیشـه و    استفاده از منگنز در رنگ آمیزي آجر،:کاربرد هاي دیگر
الکترودهـاي  سفال، ساخت کودهـاي شـیمیایی، تـأمین خـوراك دام و طیـور، سـاخت      

، افزودنـی هـاي  جوشکاري، ساخت عوامل خشک کننده، رنگها، تصـفیه آب و فاضـالب  
سوختن و ساخت اکسید کننده هاي مورد نیـاز در فرآینـدهاي شـیمیایی از کاربردهـاي     

ــیمیایی ــوند   شـــــ ــی شـــــ ــوب مـــــ ــز محســـــ .منگنـــــ

خشک، به عنوان بی رنگ به عنوان یک دپالیزر در سلولهاي) پیرولوسیت(اکسید منگنز 
د ناخالصی که وجوکننده شیشه، خشک کننده در رنگ و در چرم سازي استفاده می شود

کلریـت و در  به عالوه اکسید منگنز در تهیـه اکسـیژن و  . آهن به آن رنگ سبز می دهد
اکسیدي قـوي  پرمنگنات یک عامل معرف.رنگ هاي تیره و خشک نیز استفاده می شود

اکسـیدي  زیرا یافته ها و خـواص . است و در تجزیه هاي کمی و پزشکی استفاده می شود
کیفیـت  خصوصیات و.لی براي بیماریها استفاده می گرددآن در تشکیل یک داروي معمو

در عمـل سـنگ  .شـود کانسنگ منگنز بر حسب عیار منگنز به انواع مختلفی تقسیم می
منگنز و کنسانتره طیف وسیعی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی را دارد و اغلب براساس

ــی    ــذاري مـ ــده نامگـ ــه شـ ــر گرفتـ ــراي آن در نظـ ــه بـ ــاربردي کـ ــودکـ :شـ

متالوژیکیناسب براي مصارفسنگ م•

سنگ مناسب براي مصارف شیمیایی•

سنگ مناسب براي باتري سازي•

درصد منگنز اسـت و بایـد   54تا 44درصد که معادل 85تا 70در حدود 2MnOدرصد 
بجـز ترکیبـات   . درصد فلزاتی نظیر مس، نیکـل، کبالـت و آرسـنیک باشـد    % 5از کمتر
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گنز اهمیت دارد، دي اکسید منگنز مورد مصرف باید از نظر این کاربرد منشیمیایی که در
بلورین، سطح ویژه توزیع و ابعاد خلـل و فـرج، ابعـاد و شـکل ذرات، هـدایت      ساختمان

در تولید غذاي حیوانات سنگ . شرایط سطحی و نقایص ساختمانی کنترل شودالکتریکی،
مشخصـات و کیفیـت   .شـود ظر مقدار فلزات سنگین کنترلاستفاده باید از نمنگنز مورد

شده بستگی به عواملی نظیر کیفیت سنگ خام و فرایند مصرف بستگی محصول فرآوري
براساس عیار منگنز در بازار وجود دارد که عبارتنـد از متـالوژیکی،   سه نوع منگنز. دارد

نوع متالوژیکی سنگ منگنز که قسمت اعظم بازار مصرف را بـه خـود   .شیمیاییباتري و
درصد منگنز دارد نسبت به آهن و مقدار ناخالص 48ده است عیاري در حدود دااختصاص

سیلیس، و آهک از دیگر عوامل تعیین کننده کیفیـت سـنگ منگنـز    آلومینا،هایی نظیر
ــتند  ــالوژیکی هســـــــــــــــــ .متـــــــــــــــــ

از آنجا که فسفر در مرحله ذوب قابل حذف شدن نیست مقدار آن در کانسنگ متالوژیکی
درصـد  35شـیمیایی داراي حـداقل   باشد، کانسنگ منگنز نـوع درصد2/0باید کمتر از 

هـا و  نظـر میـزان ناخالصـی   منگنز است ولی عالوه بر این باید خصوصیات دیگري نیز از
ــد    ــته باشـــــ ــوندگی داشـــــ ــید شـــــ ــت اکســـــ .قابلیـــــ

( درصـد  85تـا  75الاقل در حـدود  2MnOباتري باید درصددر کانسنگ مناسب براي
عالوه بر این مقدار فلزات موجـود در سـنگ کـه از    باشد) درصد منگنز ) 44-54معادل 

سنگ منگنز استخراجی بـه  .درصد بیشتر باشد5/0روي الکترونگاتیو تر هستند نباید از
:شود که مهمترین آنها عبارتند ازمیمحصوالت تجاري متنوعی تبدیل

معـروف اسـت  عنوان فرومنگنز پـاالیش نشـده  معموال به( فرومنگنز داراي کربن باال •
معموال به عنوان فرومنگنز پاالیش شده خوانـده  )فرومنگنز داراي کربن متوسط یا کم•

ــی شــــــــــــــــــــــــــــــودمــــــــــــــــــــــــــــ
فرو ـ سیکلومنگنز•

منگنز ـ سیلیکونفرو ـ•

( CMD,EMD )دي اکسید شیمیایی و یا الکترولیتی منگنز•

ترکیبات شیمیایی منگنز•

فلز منگنز•
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هر چند درکشورهاي شوند،هاي قوس الکتریکی تولیدمیورهکفرو منگنزها معموال توسط
.شوداز کوره بلند براي این منظور استفاده میعضو اتحاد شوروي سابق هنوز


