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 خالصه طرح:

کيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان و در زون ساختاري  05مجتمع معدني سنگ آهن گل گهر در استان کرمان و در 

توده معدني  ) آنومالي ( کاني سازي شده و به ثبت رسيده است که  6سيرجان قرار گرفته است ، در اين منطقه  –سنندج 

عناصر سولفور  ميليون تن مي باشد .کاني اصلي آهن ، مگنتيت بوده و از ديدگاه پرعيار سازي ، 3310مجموع ذخائر ممکن آن 

و فسفر به ترتيب عناصر اصلي مزاحم اين معدن به شمار مي روند . به طور کلي سولفور موجود در قسمت هاي پرسولفور معدن 

درصد نيز مشخص شده است . در تحقيق حاضر براي ارائه راهکارهاي کاهش درصد  1درصد تا بيشتر از  0/5از حدوداً  3شماره 

وردن کنسانتره مطلوب شرکتهاي صنايع فوالد تالش شده است , بدين سبب جهت مشخص کردن سولفور و همچنين بدست آ

ارتباط کانيايي و نوع درگيري ماده معدني اصلي ) مگنتيت ( با کاني هاي مزاحم سولفور و مشخص کردن ميزان و نحوه 

حلقه از چاه 31نظر ، مغزه هاي مربوط به کاني هاي مورد  پراکندگي کاني هاي مزاحم سولفوري از طريق بررسي اندازه و شکل

متر بررسي و به صورت سيستماتيک نمونه برداري  105تا  365با عمق هاي مختلف بين  3شماره   هاي حفاري شده در معدن

 3نوع ليتولوژي کلي براي معدن شماره  10عدد مقطع صيقلي و نازک ,  055گرديد و پس از آماده سازي نمونه ها و تهيه 

اد گرديد که بر اساس آن الگهاي ليتولوژي جديد براي هر چاه تنظيم گرديده و با مقايسه الگهاي تنظيم شده جديد با پيشنه

محرز گرديد که بر اساس آن ميزان ذخيره قطعي معدن  3الگهاي قديمي خطاهاي فاحشي در تنظيم ليتولوژي کلي معدن 

ش  ديگري از  تحقيق حاضر , نحوه درگيري هاي کانيايي کانه و باطله بطور قابل مالحظه اي کاهش مي يابد . در بخ 3شماره 

مورد بررسي قرار گرفته بطوري که , طبقه بندي هاي جديدي در اين زمينه معرفي گرديد و به طور کلي توزيع کاني هاي 

بررسي  3ده مگنتيت معدن کالکوپيريت ( و نحوه درگيري آنها با تو –پيروتيت  –کاني اصلي : ) پيريت  1سولفوري در قالب 

شد و درصد توزيع ابعادي هر کدام از کانيها با مشخص شدن نوع درگيري و بافت کانيايي خاص در اعماق مختلف معدن 

 مشخص گرديد. 
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