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چکیده
معدن آهن اجتآباد در  ۷۳کیلومتری شرق سمنان در کمربند کانیزایی آهن استان سمنان واقع شده است .بخش اعظم کانیزایی آهن ،هماتیت
است که در داخل سنگ میزبان آهکی و ماسهسنگی در مجاورت تودههای آندزیتی و بازالت -آندزیتی قرار گرفته است .بر اساس مطالعات
کانیشناسی ،سنگ معدن آهن به فرمهای هماتیت سخت و متراکم همراه مگنتیت ،هماتیت نرم ،هماتیت گرهکی و اخری در محدوده معدنی وجود
دارد که گرهکهای هماتیت در داخل زون هماتیتهای نرم و پودری قرار میگیرد .مهمترین کانیهای باطله شامل کربناتهای کلسیم و منیزیم،
کوارتز و فلدسپار است .کربناتها به صورت سیمان کربناته در گرهکهای هماتیتی ،رگه و رگچههای کربناته و نیز سنگ میزبان آهکی و آهکی-
دولومیتی است .کوارتز و فلدسپار در همراهی هماتیت اخرایی بوده و همچنین از کانیهای اصلی سنگساز در ماسهسنگهای سنگ میزبان است.
نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی بر روی هماتیتها نشان میدهد که هماتیت سخت دارای باالترین میزان  Fe2O3است و هماتیت اخرایی بیشترین
میزان  SiO2را در بردارد .مجموع میزان ،P2O5 ،MnOو  SO3در ماده معدنی کمتر از یک درصد است .با بررسی آنالیز نقطهای مایکروپروپ
الکترونی بر روی کانی هماتیت ،میزان آرسنیک تا  ۱200گرم بر تن آشکار شد.
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قرار میگیرد (شکل  .)1در این منطقه مطالعات زمینشناسی و
اکتشافی در سالهای پس از  131۰شمسی توسط آلمانها ،با
توجه به ذخیره باالی سنگ آهن و بررسی فنی و اقتصادی انجام
شد .برای آغاز بهرهبرداری و حمل ماده معدنی ،زیرسازی جاده
راه آهن انشعابی از خط اصلی تهران ـ مشهد و نیز احداث پلها
انجام شد که به دلیل مسائل ناشی از جنگ جهانی دوم ،پروژه
تعطیل شد .در سالهای  1355تا  13۷۰شرکت سهامی کل
معادن ایران و در سالهای  13۷۰تا  13۷۷شرکت همراه تولید
از معدن بهرهبرداری میکردند .مساحت محدوده معدن ۶/۶
کیلومتر مربع است .ذخیره قطعی معدن  2۰۰هزار تن و ذخیره
احتمالی آن 3۰۰هزار تن با عیار  55درصد برآورد شده است
[ .]1۰نتایج حاصل از تفسیر دادههای مغناطیسی منطقه حاکی
از آن است که تودههای مغناطیسی آهندار منطقه اجتآباد که
تعدادی دقیقا به وسیله رخنمونها و ترانشههای موجود تأیید
میشوند ،اکثرا در اعماق کمتر از  1۰۰تا  15۰متر واقع شدهاند
[.]11

-۱مقدمه
کاربرد علم کانیشناسی در فرآوری مواد معدنی یا همان
کانیشناسی فرآیند ،بهرهگیری از اطالعات مربوط به شناسایی
ترکیبات ،رفتار کانیها و فازهای مختلف آن در طی عملیات
فرآوری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی است [ .]1مطالعات
کانیشناسی فرآیند شامل شناسایی مواد معدنی و باطله ،بافت
ماده معدنی و تعیین درجه آزادی است که اولین مرحله از فرآیند
فرآوری مواد معدنی است و نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت
فعلی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی دارد .ماده معدنی پس از
استخراج با سنگ میزبان و تعدادی کانیهای همراه و یا پاراژنز با
کانسنگ مخلوط است که باطله محسوب میشود .باطلهها ممکن
است ،سنگ میزبان آذرین ،دگرگونی ،رسوبی و یا رگههای
هیدروترمالی کوارتز ،کلسیت و یا کانیهای تیپومورف و نیز سایر
کانیهای ثانویه ایجاد شده در طی فرآیندهای تشکیل کانسار
باشد ،بنابراین زمینشناسی یک ذخیره معدنی همواره با
معدنکاری ارتباط تنگاتنگی دارد [ .]2در این مقاله به بررسی
اولین مرحله از مطالعات کانیشناسی فرآیند ،شامل شناسایی نوع
سنگ معدن و باطله ،روابط ساخت ـ بافت و بررسی شیمی سنگ
معدن در محدوده معدنی آهن اجتآباد واقع در شرق سمنان
پرداخته میشود.

بر اساس مطالعات صحرایی انجام شده در این پژوهش،
کانسار آهن اجتآباد در دو افق مختلف داخل سازند پادها با سن
دونین زیرین قرار گرفته است .این سازند اساسا از ماسهسنگ،
شیل و به صورت پراکنده ،ماسه آهکی ،دولومیت و آهک تشکیل
شده است که به عنوان سنگ درونگیر ماده معدنی محسوب
میشوند.

در استان سمنان یک کمربند کانیزایی آهن وجود دارد که
از شمال سمنان شروع میشود و تا جنوب و جنوبشرق شاهرود
ادامه دارد .در قسمت شمال و شمالشرق سمنان معادن نوکه،
شی خاب و همیرد قرار دارند و در جنوب دامغان معادن پنج کوه،
رباعی و چالود واقع شده است و به سمت جنوب ـ جنوبغرب
شاهرود معدن آهن لجنه قرار دارد [ .]3معدن آهن اجتآباد نیز
در کمربند آهن یاد شده بین معادن همیرد و شیخاب واقع شده
است .کانسارهای آهن شمال و شمالشرق سمنان بیشتر از نوع
اسکارن و نیز متاسوماتیزم تراوشی معرفی شدهاند [.]3،4،5
کانسار آهن اسپیکوالریت ـ باریت احمدآباد در شمالشرقی
سمنان از نوع گرمابی ـ ماگمایی رگهای [ ،]۶کانسار آهن تویه
دروار در شمالغرب دامغان از نوع متاسوماتیزم در داخل سنگ
میزبان کربناته [ ]۷و کانسارآهن پنج کوه در جنوبشرق دامغان
از نوع اسکارن [ ]8گزارش شدهاند.

 -2روش انجام مطالعات
این پژوهش بر مبنای مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی انجام
شده است .برای شناسایی انواع کانیسازیهای آهن و باطلهها،
عملیات صحرایی و نمونهبرداری طی چند مرحله از افقهای
کانهسازی و سنگها ی دربرگیرنده در محدوده معدن آهن
اجتآباد انجام گرفت .پس از آمادهسازی نمونهها و بررسی
نمونههای دستی ،تعداد  5۰نمونه برای تهیه مقاطع نازك و
صیقلی و تعداد  1۰نمونه برای آنالیز پراش اشعه ایکس ()XRD
انتخاب شد .همچنین برای تعیین ترکیب شیمیایی سنگ معدن
تعداد  13نمونه برای آنالیز فلورسانس اشعه ایکس ( )XRFو
برای بررسی دقیقتر عناصر در داخل هماتیت ،یک نمونه آنالیز
به روش مایکروپروپ الکترونی ( (EPMAانجام گرفت.

معدن آهن اجتآباد (بهجت آباد) در ۷3کیلومتری شرق
سمنان (منطقه جام  -دوزهیر) و در مختصات جغراف یایی
” “ 530 48’ 00طول شرقی و ” “350 43’ 00عرض شمالی واقع
شده است .از نظر تقسیمات نقشههای زمینشناسی این
کانسارزایی در محدوده نقشه زمینشناسی 1/1۰۰,۰۰۰جام []۹
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شکل  -۱موقعیت منطقه مورد مطالعه برروی نقشه ایران و بخشی از نقشه زمینشناسی  ۱/۱00000جام []۱2

در سال  1۹3۰توسط آلمانها نیز بهرهبرداری شده است (شکل
 2ـ الف).

آنالیزهای  XRDدر دانشگاه علوم پایه دامغان XRF ،در شرکت
طیف کانساران بینالود و  EPMAدر مرکز تحقیقات فرآوری کرج
انجام گرفت.

کانسنگ به فرم گرهکهای هماتیت

 -۳نتایج و بحث

در منطقه معدنی اجتآباد گرهکهای هماتیت داخل زون
هماتیتهای خرد شده مشاهده میشوند .گرهکها که از جمله
ساختهای رسوبی ثانویهاند ،طی مرحله دیاژنز در داخل افق
نرم اکسید آهن تشکیل شدهاند .مکانیزم تشکیل گرهکها به
این ترتیب است که آبهای غنی از کربنات کلسیم در بخش
های دارای تخلخل جمع شده و در حالت اشباع تهنشین
میشود ،فضای خالی ما بین اکسیدآهن را پر میکند و مانند
سیمانی آنها را به یکدیگر میچسباند و تجمعات سختی را به
وجود میآورد .گرهکهای موجود به دو شکل منفرد و تجمعی
اند که معرف فاصله مراکز تجمعاند .هرگاه مراکز تجمع از
یکدیگر فاصله داشتهاند ،گرهکهای منفرد و زمانی که به
یکدیگر نزدیک بودهاند ،انواع تجمعی را تشکیل دادهاند.
گرهکها از وسط برش داده شد و بافت متحدالمرکز درآنها
مشاهده نشد (شکل  -2ب).

 -۱-۳فرم قرارگیری ماده معدنی (ساخت و بافت)

بر اساس بررسیهای صحرایی و مطالعات مقاطع صیقلی و
نیز آنالیز پراش اشعه ایکس هماتیت ،مگنتیت،گوتیت و لیمونیت
مهمترین کانسنگهای آهن در محدوده معدن اجتآباد است
که فرم قرارگیری آنها به شرح زیر است:
کانسنگ سخت هماتیت ـ مگنتیت

مهمترین حجم اصلی کانهزایی در معدن آهن اجتآباد
کانسنگ سخت و متراکم هماتیت ـ مگنتیت است که به صورت
الیهای و عدسی در درون سنگ میزبان آهک ،آهک دولومیتی
و ماسهسنگ آهکی و در مجاورت تودههای بازالتی و آندزیتی ـ
بازالتی قرار گرفته است .این بخش از کانیسازی مهمترین بخش
استخراج ماده معدنی در گذشته است که به روش اتاق ـ پایه
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نرم هماتیت ،گرهکهای هماتیتی مشاهده میشود (شکل  2ـ
ج).

کانسنگ نرم هماتیت

در محدوده معدنی اجتآباد در زون تشکیل گرهکهای
هماتیتی اکثر واحدهای سنگی رخنمون یافته دگرسان شدهاند
و یک افق سیاهرنگ تا الوان با ضخامت حدود  1/5متر حاوی
کانیسازی نرم و پودری هماتیت در بخش فوقانی تشکیالت
آهک ماسهای و دولومیتی مشاهده شد .در این زون کانیسازی

کانسنگ هماتیت اخرایی و لیمونیت

در بخشی از محدوده معدنی ،کانیسازی زون اخری
مشاهده شد که شامل اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن قرمز،
زرد و نارنجی است (شکل 2ـ د).

شکل  -2الف) کانسنگ سخت هماتیت – مگنتیت که به فرم الیهای و هم شیب با واحد رسوبی آهک ماسهای قرارگرفته است .در شکل استخراج
اتاق – پایه ماده معدنی نیز مشاهده میشود ،ب) گرهکهای هماتیتی منفرد و تجمعی ،ج) افق سیاه رنگ مربوط به هماتیتهای نرم میزبان
گرهکها که با کنتاکت موجدار به آهکهای ماسهای اتصال دارد ،د) کانسنگ هماتیت اخری و لیمونیت

تشخیص است .کانی پیریت نیز به مقدار جزئی در کنار هماتیت
مشاهده شد (شکل .)3

 -2-۳مطالعات کانیشناسی
کانیشناسی فاز سخت هماتیت ـ مگنتیت

برای تأکید مطالعات میکروسکوپی و همچنین شناسایی
کانیهای احتمالی که با میکروسکوپ نوری قابل تشخیص
نیستند ،نمونهها با دستگاه پراش اشعه ایکس آنالیز شدند.

فراوانترین کانیهای مربوط به این فاز شامل هماتیت،
مگنتیت و مارتیت است که بخش اعظم ذخیره معدن مربوط به
این فاز است .در مقاطع صیقلی مشاهده شده بلورهای سوزنی
هماتیت در اندازههای ریز و درشت به صورت پراکنده ،دارای
بافت اسکلتی ،بافت استوكورك و نیز به صورت جدایی در فاز
جامد همراه با مگنتیت دیده میشوند .مگنتیت در برخی
نمونهها به شکل بلورهای مستقل مشاهده شد ،ولی در اکثر
نمونهها از حاشیه با هماتیت جانشین شده است .پدیده مارتیتی
شدن یا تبدیل مگنتیت به هماتیت در خیلی از مقاطع قابل

مطالعه دقیقتر این فاز سخت کانیسازی با اشعه ایکس
حاکی از وجود هماتیت ،مگنتیت و کلسیت است که در ادامه
نمودارهای پراش اشعه ایکس آورده شده است (شکل  4ـ الف
و ب).
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شکل  -۳تصاویر مقاطع صیقلی مربوط به کانسنگ سخت هماتیت -مگنتیت ،الف) دانه خاکستری تیره مگنتیت و در سایر قسمتها مگنتیت که
تبدیل به مارتیت شده به رنگ سفید قابل مشاهده است .درشتنمایی ،۱00ب) تیغه های هماتیت به رنگ سفید به صورت بافت داربستی در زمینه
کربنات و اکسید سیلیسیم .درشتنمایی  ،۱00ج) بلورهای مگنتیت که در سطح آنها پدیده جدایی در فاز جامد (تیغههای هماتیتی جدا شده)
مشاهده میشود .درشتنمایی ،۱00د) قطعات ریزپیریت به رنگ زرد در کنار هماتیت .درشتنمایی ۴0

گرهکهای هماتیتیاند نیز مشاهده شده است که به نظر میآید
از نظر خواص فیزیکی در رده آهن  blue dustقرار میگیرد که
در ا سترالیا و هند برای توصیف هماتیت صفحه ریز و یا مارتیت
شسته شده به رنگ خاکستری و ریزدانه ( ۰/۰۰5 -۰/2میلیمتر)
به کار میرود [ .]12نتایج به دست آمده از آنالیز چهار نمونه
اشعه ایکس از نمونههای گرهکی حاکی از وجود هماتیت و
کلسیت است (شکل  4ـ د).

کانیشناسی زون هوازده

اصلیترین کانیهای این زون که در محدوده معدنکاری قرار دارند
شامل اکسیدها و ئیدروکسیدهای قرمز ،زرد و نارنجی رنگ
لیمونیت ،گوتیت ،هیدروگوتیت و اخری است .اخری ترکیبی از
کانیهای آهن به طور مخلوط با رس ،آلومینوسیلیکاتها و
کانیهای دیگر است .در آنالیز  XRDبر روی دو نمونه از این زون
عالوه بر هماتیت،کوارتز ،آلبیت و کربنات نیز آشکارشد (شکل 4
ـ ج)

 -۳-۳بررسی شیمی سنگ معدن

بررسی کیفیت کانسنگ آهن و ارزش آن از نظر اقتصادی نیاز
به تعیین ترکیب شیمیایی دارد .برای بررسی ترکیب شیمیایی
سنگ معدن (عناصر اصلی و جزئی) ،آنالیز  XRFبر روی
نمونههای کانسنگ هماتیت نرم ،سخت ،گرهک هماتیتی،
لیمونیت و اخری انجام گرفت .با توجه به برخی گزارشهای
منتشر نشده که حاکی از میزان آرسنیک باال در کانسارهای آهن
منطقه دامغان است ،یک مقطع نیز برای بررسی ترکیب شیمیایی
دقیق هماتیت با مایکروپروپ الکترونی مورد بررسی قرارگرفت.

کانیشناسی زون گرهکهای هماتیتی

گرهکهای از جنس هماتیت داخل هماتیتهای نرم و
خردشده قرار گرفتهاند و در محدوده این گرهکها تمامی
سنگها به طور شدیدی دگرسان شدهاند .مطالعه مقاطع نازك
این گرهکهای هماتیتی نشان میدهد که خود گرهکها از
تجمع ذرات هماتیت دانهریز که با سیمان کلسیتی به هم متصل
شدهاند ،تشکیل شده است (شکل  5ـ الف و ب) .در منطقه زون
گرهکی ،هماتیتها ی پودری آبی رنگ و الوان که میزبان
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شکل  -۴نمودارهای پراش اشعه ایکس ،الف) نمونه سخت هماتیت ،ب) نمونه سخت هماتیت همراه با مگنتیت  ،ج) نمونه اخری ،د) گرهکها

شکل  -۵الف)تصویر میکروسکوپ الکترونی از گرهکهای هماتیتی که درآن دانههای هماتیت با سیمان کربناته به هم متصل شدهاند ،ب) تصویر
میکروسکوپ نور عبوری ،تبلور سیمان کربناته(رنگ روشن) در بین قطعات هماتیت (رنگ تیره) که به صورت سیمان آنها را به یکدیگر چسبانده
است.

است و در نمونههای گرهکی به  2۹درصد نیز میرسد که علت
این افزایش وجود سیمان کربناتی در گرهکها است .مقدار
 MnO ،P2O5و  SO3در نمونهها کمتر از  1درصد است که عدم
مشاهده کانیهای فسفاته ،منگنزدار و سولفیدی این مطلب را

با توجه به نتایج حاصل از آنالیز ( XRFجدول  )1بررسی
تغییرات عناصر اصلی بیانگر آن است که میزان  Fe2O3در
هماتیت سخت بیشتر از سایر فرمهای کانسنگ است .مقدار CaO
به طور قابل مالحظهای در گرهکها و هماتیت نرم افزایش یافته
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داشته و عالوه بر آن نیز میزان  Al2O3و  Na2Oنسبت به سایر
نمونهها افزایش نشان میدهد.

تأیید میکند ،البته پیریت به میزان خیلی کم در دو نمونه
مشاهده شد .در نمونههای هماتیت سخت تا  ۷درصد SiO2
آشکار شد .در نمونه اخری مقدار  SiO2تا  3۰درصد افزایش

جدول  -۱ترکیب اکسیدهای اصلی (درصد وزنی) و عناصر فرعی(گرم بر تن) نمونههای سنگ معدن اجتآباد .دستگاه XRF

لیمونیت گرهک

اخری

هماتیت

هماتیت نرم

اکسیدهای اصلی /درصدوزنی

۰/3۶

2/33

32/4۶

۷/21

4/۰2

SiO2

۰/13

1/11

5/2۹

۰/4۶

2/14

Al2O3

۰/۰۰

۰/۰5

2/1۷

۰/1۰

۰/1۶

Na2O

۰/۰۷

۰/35

۰/2۶

۰/35

۰/۷1

MgO

۰/۰۰

۰/1۷

۰/۰۶

۰/۰1

۰/۰5

K2O

۰/۰1

۰/۰4

۰/۷5

۰/1۰

۰/۰5

TiO2

۰/۰۰

۰/۰2

۰/۰۶

۰/۰3

۰/۰۹

MnO

۰/۰8

2۹/۷4

۰/3۷

۰/14

1۷/53

CaO

۰/۰3

۰/۰2

۰/۰۷

۰/۰3

۰/۰3

P 2O 5

8۶/۹۹

53/41

52/8۹

8۹/84

۶8/21

Fe2O3

۰/18

۰/11

۰/2۶

۰/۶۶

۰/۰۰

So3

12/۰8

12/54

5/14

۰/۹2

۶/۹1

LOI

232

1۰۹

233

4۶

۹۷

Ba

N

24

25

N

N

Ce

3

35

48

1

1۰

Co

5۹

۷۶

2۹1

155

53

Cr

N

3۷

8۰

38

1۷

Cu

8

N

21

N

1۷

Nb

25

۶

۹

5

12

Mo

3

2

3

2

8

U

N

1

3

2

N

Th

18۶

53۰

513

8۰8

3۷4

Cl

N

N

N

N

8

Ni

31

38

24

۶1

15۶

Pb

3

5

۷

2

۶

Rb

2۷

85

13۷

18

45

Sr

12

45

3۰۷

118

۷۹

V

1۶

3

N

25

N

W

۹

1۰

13

۹

۹

Y

1

۷

422

۷

12

Zr

سخت

عناصرفرعی /گرم برتن

۶۰
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با مقایسه با آنالیزهای فوق ،میزان  SiO2و  Al2O3در
نمونههای اخری معدن اجتآباد کامال با ترکیب شیمیایی اخری
تطابق دارد و این افزایش به صورت آشکار شدن فاز کوارتزی و
آلبیتی در آنالیز  XRDنمونههای اخری مورد مطالعه ظاهر شده
است.

از آنجا که در ترکیب شیمیایی هماتیتهای کریپتوکریستالین و
فشرده  Siو  Alبه صورت ناخالصی مکانیکی یا غیرجانشینی
ممکن است وجود داشته باشد [ ،]13بنابراین وجود  SiO2در
نمونهها به صورت ناخالصی مکانیکی قابل توجیه است.
براساس ترکیب شیمیایی ارائه شده توسط برلین در سال
 1۹۶۹برای هماتیت از نوع اخری ،دامنه تغییرات عناصر اصلی
در کانی اخری مطابق جدول  2است [.]14

بررسی ترکیب شیمیایی کانی هماتیت با مایکروپروپ
الکترونی (جدول  )3نشان میدهد که در ترکیب کانی هماتیت
عنصر آرسنیک از کمتر از  1۰۰تا  13۰۰گرم بر تن وجود دارد
و ترکیبات اکسید منگنز تا ۰/24درصد ،گوگرد تا  ۰/۰5درصد،
اکسید فسفر و وانادیم تا  ۰/۰۹درصد و اکسید سیلیسیم تا2/51
درصد آشکار شده است .عالوه بر آن در زمان مطالعات انجام
گرفته با مایکروپروپ الکترونی برخی فازهای مرتبط با کانیهای
عناصر کمیاب آشکار شد که شناسایی دقیق آن با دستگاه موجود
امکانپذیر نبود .همچنین در قسمتی از بررسیهای کانیشناسی
با مایکروپروپ الکترونی کانی باریت نیز در داخل هماتیت
مشاهده شد (شکل)۶

جدول  -2دامنه تغییرات عناصر اصلی در کانی اخری
SiO2

 2 -58درصد

Fe2O3

14/5 –84
درصد

TiO2

۰/5 -1۰
درصد

Al2O3

۰/2 –18/5
درصد

CaO

۰/15 -2/۷
درصد

MgO

۰/15 -4/45
درصد

جدول -۳آنالیز مایکروپروپ الکترونی هماتیت برحسب درصد وزنی (حد تشخیص  ۱00گرم برتن)

شماره نقطه

MnO

FeO

Al2O3

V2O3

Cr2O3

As

SiO2

S

TiO2

P2O5

Total

1/ 1

۰/۰2

۹۰/3۹

۰

۰

۰

۰/ 1

۰/۰3

۰

۰

۰

۹۰/54

2/ 1.

۰

۹۰/31

۰/۰3

۰

۰

۰/۰۷

۰/۰1

۰/۰1

۰/۰1

۰/۰2

۹۰/4۶

3/ 1.

۰/ 3

85

۰/13

۰

۰

۰/۰4

2

۰/۰5

۰

۰/۰۹

8۷/۶1

4/ 1.

۰/24

83/۹1

۰/22

۰

۰

۰

2/51

۰/۰4

۰/۰1

۰/۰۷

8۷

5/ 1.

۰

۹۰/25

۰

۰

۰

۰/۰۹

۰/۰4

۰/۰1

۰/۰1

۰

۹۰/4

۶/1.

۰/۰1

۹۰/1

۰

۰

۰/۰1

۰/ 1

۰/۰5

۰/۰1

۰

۰/۰3

۹۰/31

۷/ 1.

۰

۹8/8

۰

۰

۰/۰1

۰/13

۰/۰5

۰

۰

۰/۰1

۹۰

8/ 1.

۰

۹1/4

۰

۰/۰۹

۰

۰/ 1

۰/۰1

۰/۰1

۰/۰8

۰

۹1/۷

۹/ 1.

۰

۹۰/1۷

۰/۰3

۰/۰۷

۰

۰/ 1

۰/۰۶

۰

۰

۰

۹۰/43

1۰/1.

۰

8۹/۷5

۰/۰1

۰/۰1

۰

۰/۰۹

۰/۰4

۰

۰

۰/۰1

8۹/۹1

11/1.

۰

8۹/۶

۰

۰/۰2

۰

۰/13

۰/۰2

۰

۰

۰

8۹/۷۷

12/1.

۰

8۹/۷2

۰

۰

۰

۰/۰۹

۰/۰4

۰

۰

۰/۰2

8۹/8۷

13/1.

۰

۹۰/۷

۰

۰/۰3

۰

۰/۰۷

۰

۰

۰/۰2

۰

۹۰/82

14/1.

۰

8۹/53

۰

۰/۰3

۰

۰/۰۹

۰/۰3

۰

۰/۰1

۰

8۹/۶۹

15/1.

۰

۹۰/3۶

۰/۰1

۰

۰

۰/۰۹

۰/۰5

۰

۰/۰1

۰

۹۰/52

1۶/1.

۰

۹۰/۰8

۰

۰

۰

۰/12

۰/۰3

۰

۰/۰1

۰

۹۰/24
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شکل -۶در شکل سمت راست دانه هماتیت ( (Hemو قسمت سفید براق روی سطح آن مربوط به فاز کانیسازی عناصر کمیاب مشاهده میشود و
در شکل سمت چپ کانی باریت ) (Baقطعه سفید رنگ در همراهی با هماتیت دیده میشود (تصاویر مایکروپروپ الکترونی).

آهکی ،ماسهسنگ آهکی ،گدازههای آندزیت و آندزیت ـ بازالت و
نیز آهک دولومیتی همراهاند .در اکثر نقاط گدازههای آندزیتی و
آندزیتی ـ بازالتی به رنگ سبز در کنار کانسنگ آهن رخنمون
دارند (شکل  ۷ـ الف و ب) .مطالعات میکروسکوپی انجام شده
نشان میدهد ماسهسنگها بیشتر از نوع کوارتز وك ،ساب ـ
آرکوز و وکیفلدسپاتیاند .آهکها که به رنگ نخودی در مجاور
توده آهن یافت میشود ،اغلب از نوع میکرایتاند که گاهی تبلور
مجدد در آنها مشاهده میشود و رگچههای کلسیتی در برخی
نمونهها شکستگیهای موجود را پر کرده است.

 -۴-۳مطالعات کانیشناسی باطله

از آنجا که در طی استخراج مواد معدنی ،سنگ معدن با
سنگهای میزبان کانیسازی آلوده میشود و خوراك ورودی به
کارخانه فرآوری مجموعهای از ماده معدنی اصلی همراه با
باطلههای سنگ میزبان ،محصوالت دگرسانی و هوازدگی است،
در این قسمت به بررسی سنگ میزبان و کانیهای موجود در
منطقه به عنوان باطله پرداخته میشود.
مطالعات صحرایی ،میکروسکوپی و ژئوشیمیایی در کانسار
اجتآباد نشان میدهد که افقهای مختلف آهندار با سنگهای

شکل  -۷الف) واحد آهکی به رنگ زرد نخودی در سطح باالیی توده آهندار سخت هماتیتی (محل چکش) قرار گرفته و واحد آندزیتی-بازالتی در
مجاورت آن به رنگ سبز دیده میشود ،ب)ماده معدنی آهندار (محل چکش) در مجاورت ماسهسنگ (سمت چپ)
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ارزش اقتصادی آن تأثیر به سزایی دارد .مهمترین ترکیبات حائز
اهمیت شامل آهن  5۶-۶۷درصد و مواد آالینده اکسیدسیلیسیم
 ۰/۶-5/۷درصد و اکسید آلومینیوم  ۰/۶-3/۷درصد وزنی است
[ .]1۶کلوت 1در سال  1۹۹8تأثیرات مضر برخی عناصر و
کانیهای باطله را بر صنایع پاییندستی فرآوری آهن بیان کرد
که افزایش یکی یا بیشتر از این عناصر زیانآور میتواند قابلیت
استفاده محصول را محدود کند .رقیقسازی مخلوط در صنایع
میل فوالد یک استراتژی مناسب برای قابل استفاده کردن سنگ
آهنی است که به نظر مناسب نیست .البته رقیقسازی مخلوط
اغلب تأثیر عناصر مضر را محدود میکند ولی حذف نمیکند
[.]1۷

در اکثر نمونههای مقاطع نازك گدازههای آندزیتی و آندزیتی ـ
بازالتی ،فنوکریستهای پالژیوکالز در زمینه دانهریز و گاهی
شیشهای قرار گرفتهاند و بافت پورفیری نشان میدهند .بعضی
پالژیوکالزها حالت منطقهبندی نشان میدهند و به شدت
دگرسان شدهاند .بلور درشت آپاتیت نیز در برخی نمونهها
مشاهده شد (شکل .)8
 -۵-۳تاثیر کانیشناسی و شیمی کانسنگ بر فرآوری

عملیات فرآوری پس از استخراج سنگ معدن برای افزایش
عیار سنگ معدن و حذف ناخالصیهای موجود در آن انجام
میگیرد ،بنابراین براساس نوع ماده معدنی و شرایط زمینشناسی
کانسار که کنترلکننده بافت ماده معدنی ،باطلهها و عناصر
مزا حم است ،عملیات مختلف فرآوری از جمله شستشو ،جدایش
ثقلی ،مغناطیسی و فلوتاسیون انجام میگیرد [.]15

در سنگ معدن آهن اجتآباد عالوه بر عناصر آهن ،اکسید
سیلیسیم و آلومینیوم ،میزان دیگر عناصر نیز تعیین شده که به
بررسی اثر آنها براساس استانداردهای ارائه شده توسط کلوت در
سال  2۰15پرداخته میشود (جدول .)4

سنگ معدن آهن و محصوالت کنستانتره آن دامنه گستردهای از
ترکیبات شیمیایی دارند که بر روی کیفیت سنگ معدن آهن و

شکل -8تصاویر میکروسکوپی مربوط به واحدهای زمینشناسی در برگیرنده فاز کانیسازی سخت آهن
الف) ماسهسنگ سابآرکوز متشکل از ذرات ریز و درشت با جورشدگی ضعیف که به وسیله رگچه کلسیت قطع شده است (بزرگنمایی  .)۴0ب)
ماسهسنگ کوارتزوکی .با ماتریکس رسی و سیمان کلسیتی ،جورشدگی ضعیف (بزرگنمایی .)۴0ج) گدازه آندزیتی با بافت پورفیری که بلور
آپاتیت در مرکز آن مشاهده میشود(.بزرگنمایی  .)۴0د)آهک میکروکریستالین حاوی رگههای کلسیت و در برخی قسمتها میکرایت که در حال
تبدیل شدن به اسپارایت است (بزرگنمایی )۴0
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جدول -۴تاثیر باطلهها و عناصر ناخالص/کمیاب در عملکرد صنایع پاییندستی فرآوری سنگ معدن آهن (اقتباس از کلوت ) 20۱۵

تأثیرات

مراحل فرآوری کنترلکنندههای زمینشناختی

بسته به افزایش تخلخل در زمان کلسینه شدن کربناتها سینتره کردن و سازند آهن نواری کربناته یا آلتراسیون
کربناته،گسترش جانشینی/لیچینگ
پلتی شدن
باعث پایین آوردن استحکام سینترها و پلت میشود.
بسته به افزایش ویسکوزیته مذاب مرتبط با میزان  Al2O3سینتره کردن و
پلتی شدن
منجر به استحکام سینترها و پلت میشود.

باندهای شیلی و آلوموسیلیکاتهای
سازندهای آهن نواری

سینتره کردن و  :K2Oمیکاهای سازندهای آهن نواری و
اسیپنومالن
کاهش حرارت ذوب ،خوردگی آجرهای نسوز کوره بلند پلتی شدن ،کوره
 :Naآبهای خیلی شور
بلند

عناصر مضر
کربناتهای سیدریتی
رس > 5درصد
عناصرآلکالی
 ۰/۰۹درصد> K2Oو Na

هزینههای حذف فلز

محصول فلز

آپاتیت در سازندهای آهن
نواری،گسترش لیچینگ سوپرژن فسفر

 ۰/۰۹درصد>P

هزینههای جانبی به ویژه برای فرآوری مجدد ،گرد و غبار
فلزات پایه و سنگین

-

سازندهای آهن نواری ،منشأ
هیدروترمال

فلزات پایه (سرب و روی
بیشتر از  1۰۰گرم بر تن و
فلزات سنگین)

میزان باالتر آن به طور تصاعدی باعث افزایش ویسکوزیته
مذاب شده که منجر به افزایش میزان سوخت میشود.

سینتره کردن،
کوره بلند

باندهای شیلی و آلوموسیلیکاتهای
سازندهای آهن نواری

افزایش حجم سرباره و نیز افزایش حجم آهک مصرفی
برای ثابت نگه داشتن میزان CaO/SiO2

سینتره کردن ،سازندهای آهن نواری و شیل ،گسترش
لیچینگ سوپرژن
کوره بلند

اگرچه برخی از انواع فوالد نیاز به منگنز دارد ولی حد
باالتر آن نیاز به رقیقسازی با سنگ معدن حاوی میزان
کم منگنز دارد تا خواص فوالد را نگه دارد.

ساخت فوالد

تحرك مجدد منگنز از دولومیتهای
ناخالص باال یا پایین کانیسازی،
سازندهای آهن نواری کربناته

منجر به افزایش سرعت تشکیل دیاکسین در طی فرآیند
سینترینگ میشود .باید با سنگ معدن حاوی میزان کم
مس رقیق شود تا کیفیت فوالد را نگه دارد.

سینتره کردن،
ساخت فوالد

سازند آهن نواری ،منشا هیدروترمال

منجر به افزایش انتشار دیاکسین سمی و  ،NOXعملکرد
تهنشست غبارهای الکترواستاتیکی را کاهش داده و نیز سینتره کردن،
کوره بلند
منجر به افزایش سایندگی پوشش نسوز کوره بلند
میشود.
منجر به افزایش انتشار  SO2میشود که خود نیز نیاز به
سطح باالتری از  MgOبرای انتقال گوگرد به سرباره دارد.
باعث کاهش قدرت فیزیکی پلتها و سینترها میشود.

سینتره کردن،
کوره بلند

 5درصد <SiO2

 ۰/۰۹درصد >Mn

Cu>1۰۰ ppm

آبهای زمینی خیلی شور

Cl >5۰۰ppm

سازند آهن نواری ،گوگرد ارگانیک در
پوشش سخت یا مارتیت ـ گوتیت
نزدیک سطح

 ۰/۰8درصد > S

سینتره کردن و باندهای شیلی ،ایلمنیتهای تودههای
نفوذی یا آهن ماسهای
پلتی شدن

مجموع عناصر آلکالی ( )K2O+Na2Oدرانواع کانسنگهای
هماتیتی اجتآباد به استثنای کانسنگ لیمونیتی باالتر از ۰/۰۹
درصد است ،بنابراین در فرآیند سینتره و پلتی کردن مؤثر است
و میتواند منجر به کاهش حرارت ذوب و نیز خورندگی آجرهای

 2/8درصد

>Al2O3

یک درصد

>Ti

نسوز کوره شود .میزان عنصر فسفر ( )Pدر تمام نمونههای
کانسنگ آهن اجتآباد از  ۰/۰8درصد پایینتر است و بنابراین
در فرآیند فرآوری تولید فلز اثری ندارد و هزینههای جانبی در
این مرحله ایجاد نمیکند.
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 Tiدر تمام نمونهها کمتر از  1درصد است .افزایش باالتر از یک
درصد تیتانیوم در مرحله سینترینگ و پلتی شدن اثر گذاشته و
باعث کاهش قدرت فیزیکی پلتها و سینترها میشود.

محتوی فلزات پایه و سنگین بیشتر از  1۰۰گرم بر تن در
سنگ معدن آهن مضر شناخته شده است که بر فرآیند کوره بلند
و سینترینگ تأثیر دارد و میتواند منجر به ایجاد هزینههای
جانبی به ویژه برای دوباره فرآوری کردن برخی غبارهای غنی از
فلزات پایه و سنگین شود .در نمونههای کانسنگ آهن اجتآباد
میزان روی در نمونه هماتیت گرهکی و سخت به ترتیب  288و
 12۶گرم بر تن است که حدود دو برابرحد مجاز است ولی میزان
سرب فقط در نمونه هماتیت نرم  15۶گرم بر تن است.

در بررسی ترکیب نقطهای هماتیت در معدن اجتآباد با
مایکروپروپ الکترونی ،عنصر آرسنیک از  1۰۰تا  13۰۰گرم بر
تن آشکار شد .غلظت باالی آرسنیک در بسیاری از اکسیدهای
فلزی چه به صورت بخشی از ساختار کانی و یا جذب وجود دارد
که در برخی نمونهها به حد درصد هم میرسد ،به ویژه زمانی که
نتیجه اکسیداسیون محصوالت سولفیدی آهن باشد .آرسنیک به
جای  Ti4 ,Al3 ,Fe3, Si4در ساختار بسیاری ازکانیها ممکن است
جایگزین شود [ .]18میزان غلظت آرسنیک در کانی هماتیت
تا 1۶۰گرم بر تن گزارش شده است [ .]1۹وجود آرسنیک در
کنستانتره آهن باعث میشود تا چدن و فوالد شکننده شوند
[.]15

در انواع هماتیتهای منطقه اجتآباد فقط در نمونه اخری
میزان  Al2O3بیشتر از  2/8درصد است .سیلیس عنصری مزاحم
در فرآوری سنگ آهن و حد مجاز آن  5درصد است ،سیلیس در
فرآیند کوره بلند و سینترینگ اثر میگذارد و منجر به افزایش
حجم سرباره و نیز افزایش حجم آهک مصرفی برای ثابت نگه
داشتن میزان  CaO/SiO2میشود .کانسنگ لیمونیت منطقه
اجتآباد با  ۰/3۶درصد  SiO2حاوی کمترین میزان اکسید
سیلیسم و در نمونه اخری با  32/4۶درصد  SiO2بیشترین مقدار
سیسلیم است که این مقدار اکسید سیلسیم در نمونه اخری
طبیعی است .در نمونه هماتیت سخت که بیشترین حجم سنگ
معدن در منطقه است ،میزان  ۷/21درصد اکسید سیلیسم آشکار
شد ولی در نمونههای هماتیت نرم وگرهک میزان سیلیس کمتر
از  5درصد تعیین شده است .افزایش عنصر منگنز بیشتر از ۰/۹
درصد در مراحل ساخت فوالد اثر میگذارد .مقدار عنصر منگنز
در تمام انواع کانسنگ معدن اجتآباد کمتر از  ۰/۹درصد است.
غلظت عنصر مس در سنگ معدن اجتآباد کمتر از صد گرم بر
تن است ،بنابراین در مراحل سینترینگ و ساخت فوالد بیاثر
است .افزایش میزان کلر بیشتر از 5۰۰گرم بر تن در فرآیند
سینترینگ و کوره بلند مؤثر است که منجر به انتشار دیاکسین
سمی و  ،NOXکاهش عملکرد تهنشست غبارهای
الکترواستاتیکی و نیز منجر به افزایش سایندگی پوشش نسوز
کوره بلند میشود.

 -۴نتیجه گیری
معدن آهن اجتآباد با عیار  55درصد آهن جزء ذخایر کم
عیار آهن طبقهبندی میشود .در ردهبندیهای ارائه شده،
کانسارهای آهن با میزان آهن باالی  ۶5درصد از رده کانسارهای
آهن پر عیار ،بین  ۶4-۶2درصد در رده کانسارهای عیار متوسط
و کمتر از  58درصد با عنوان کانسارهای کم عیار آهن در نظر
گرفته میشوند [ .]2۰ماده معدنی اصلی در معدن آهن اجتآباد
هماتیت است .هماتیت از مهمترین کانسنگهای آهن است و از
طرفی هماتیت مانند یک سینک 2برای عناصر کمیاب میتواند
باشد [ .]21در آنالیز مایکروپروپ الکترونی هماتیت معدن
اجتآباد نیز در پیک مربوط به عناصر کمیاب ظاهر شد که برای
تشخیص دقیقتر آن نیاز به دستگاه پیشرفتهتر دارد .از آنجا که
کانیسازی هماتیت به هر دو فرم سخت و پودری در منطقه وجود
دارد ،بنابراین در فرآیند خردایش و نیز پرعیارسازی ممکن است
ایجاد نرمه کندکه تاثیر منفی بر فرآوری دارد .با توجه به نوع
سنگ میزبان که اغلب سنگهای کربناته ،ماسهسنگ و آندزیت
مشهود است ،باطلهها بیشتر کربناتهای آهن و منیزیم ،سیلیس
و فلدسپار است .افزایش میزان آرسنیک تا  13۰۰گرم بر تن در
هماتیت بسیار باالست که ممکن است در طی عملیات فرآوری و
متالورژی منجر به آلودگی محیط زیست شود .پیشنهاد میشود
در پژوهشهای بعدی میزان عناصر کمیاب و ناخالص موجود در
هماتیتهای منطقه به دقت بررسی شود.

در نمونههای معدن آهن اجتآباد در سنگ معدن سخت
هماتیت که اصلیترین نوع ماده معدنی است ،غلظت کلر به 8۰۰
گرم بر تن میرسد ولی در سایر نمونهها کمتر است .میزان گوگرد
باالتر از  ۰/۰8درصد در مرحله سینترینگ و نیز کوره بلند تأثیر
گذار است که منجر به افزایش انتشار  SO2میشود که خود نیز
نیاز به سطح باالتری از  MgOبرای انتقال گوگرد به سرباره دارد.
در نمونههای اجتآباد در سنگ معدن سخت هماتیت که
اصلیترین نوع ماده معدنی است ،غلظت گوگرد به  ۰/2درصد
میرسد ولی در سایر نمونهها کمتر از حد مضر است .میزان عنصر
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