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 چكیده

هت گهر سیرجان شناسايي و تعیین كاربردهاي آنها به جهت مصرف آنها به دو جهاي سنگي معادن گلبا توجه به حجم زياد باطله

برداري علمي صورت گرفته توسط حائز اهمیت است يكي جاگیر بودن آنها و دوم ايجاد ارزش افزوده. در اين پژوهش با نمونه

گهر از شش باطله سنگي معدن شماره يک كه بیشترين حجم را از كل به خود كارشناسان پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل

كیلو از هر  40كیلوگرم اقدام به شناسايي و تعیین كاربرد آنها شد. حدود  100دود اختصاص  داده اند به طوريكه از هر كدام ح

هاي سنگي بررسي میكروسكوپي جهت شناسايي نمونه آسیاب شد تا دوغابي هموژن جهت انجام آزمونها تهیه شود. روي نمونه

و نتايج كاني شناسي به همراه مطالعه پیدايش سنگها جهت تعیین  XRF ،XRD ،STAهاي موجود صورت گرفت. آنالیز كاني

هاي صنعتي مورد بررسي قرار گرفت. در اين خصوص رفتار مهندسي كاربردهاي اين شش نمونه بر مبناي قرار گرفتن در ردۀ كاني

مونه مورد بررسي آزمايشگاهي قرار ها مورد بررسي اولیه قرار گرفت و در ادامه يكي از مهمترين كاربردهاي هر يک از شش ننمونه

ها و بررسي رفتار مهندسي آنها و با مطالعه مراجع پتانسیل كاربرد آنها تعیین شد.الزم به ذكر گرفت. با توجه به شناسايي نمونه

شته باشند. توانند دااست كه مواد معدني در خلوص و شرايط گرانولومتري و اكتیويته رفتار حرارتي مختلف كاربردهاي مختلفي مي

 در نهايت دو نوع كاربرد اصلي، يكي براي ماده معدني فراوري نشده در نظر گرفته شد و ديگري براي ماده فرآوري شده مطرح شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 


