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  چکیده
 2کـار سازي مس در سینهکانی. کیلومتري جنوب شرق شهرستان رفسنجان واقع شده است 30معدن مس امیرآباد در 

یکروسـکوپی و دسـتی، مشناسی نمونـهرخ داده، بر اساس مطالعات کانی گابرواي در سنگ میزبان هرگمعدن به صورت 
باشـد، عـالوه بـر آن مـی کریـزوکال، کانسنگ اصلی معدن از نوع اکسیدي بوده کـه شـامل ماالکیـت و )XRD(آنالیز 

ــت ــد-ســولفیدهاي مــس کالکوســیت و کوولی ــده در مقــاطع مشــاهده گردی ــه صــورت پراکن اکســیدها و . دیژنیــت ب
-هاي موجود میدگرسان شده، کلینوکلر از سایر کانی) آلبیت(هاي فلدسپات هیدروکسیدهاي آهن و منگنز و نیز کانی

بر اسـاس نـوع  .دهدنشان میمس را يدرصد )4تا / 02(عیار کانسار ،  2کار در سینه XRFهمچنین نتایج آنالیز . باشد
درجـه آزادي  به مطالعههاي اکسیدي مس و باطله کانسنگ درگیري و روابط بافتیو با توجه به ) اکسید مس(کانسنگ 

 براي ادامـه رونـد فـرآوري ضـروري که) مش  200و  140، 100، 80، 60، 35، 18، 10، 5( هاي مختلفکسیونافر در
کار به صورت درگیري پراکنـده و هاي اکسیدي مس با باطله در این سینهمهمترین درگیري کانی. پرداخته شد باشدمی

بـراي  که بهترین سایز خردایش .گیري پراکنده استبه صورت در هاي سولفیدي مس با باطلههاي کانیساده، درگیري
 177تـا  149هـاي سـولفیدي مـس میکـرون و بـراي کـانی 500تا 250هاي اکسیدي کانی )لیچینگ( فرآیند فرآوري

   .شودمیکرون پیشنهاد می
  فرآوري، امیرآباد، رفسنجان درجه آزادي، شناسی،کانسنگ مس، کانی :کلیدواژه

Evaluation of Mining ore and guange at the No.2 face of  Amirabad Cu 
mine, SE Rafsanjan   

Meysam, Rahmani; Arezoo, Abedi; Mohammad, karamoozhan; Sayed Reza, mirbagheri 
  

Abstract 
Amir –abad copper mine is located at 30 km  SE of  Rafsangan city.Cu mineralization at the face No.2 of  
the mine  was occurred  as the  vein and veinlet form in gabro host rocks. . Based on the results of 
mineralogical investigation by hand specimen, microscope and XRD analyses; cu oxide minerals as 
chrysocolla, malachite and tenorite are  the main ore at the study area. Disseminated Cu sulphide minerals 
chalcocite, coveline-digenite were observed in polish sections.Oxid-hydroxide of  Fe and Mn,altereted 
feldspar(albite),clinochlore are the other distinguished minerals. Copper grade in the face No.2 is between 
0.2%-4% based on results of XRF analysis. Degree of  liberation was studied in various dimensional 
fractions(5, 10, 18, 35, 60, 80, 100, 140 and 200 mesh) with respect to type of copper oxide ore and 
locking  and texture relationship between ore and guange. The main locking between copper oxide ore 
and guange in the face No.2 is dispersed and simple locking. The type of locking between copper oxide 
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ore and sulphide is simple locking. Crushing size of 250 to 500 microns for oxide ores and 149 to 177 
microns for liching are suggested. 

Keyword : Copper Ore, Mineralogy, Processing, Degree of liberation, Amir-abad, Rafsanjan 

  مقدمه
با توجه به رشد جمعیت و تـالش مـردم بـراي . داردداشته و نیاز بشر به مواد معدنی از ابتداي خلقت تا به امروز وجود 

جوئی، اکتشاف و فرآوري ذخایر کم هاي اخیر براي تامین نیاز بشر، پیرسیدن به یک زندگی با استاندارد باالتر در دهه
بنایی  هاي گوناگون آن پس از فوالد یکی از مواد بنیادي و زیرفلز مس به سبب کاربرد .تعیار مورد توجه قرار گرفته اس

 مطـرح کشورهاي از ایران. دارد کشور یک اقتصادي رشد الگوي با نزدیکی بسیار رابطه مس تقاضاي که طوري به .است
مواد معدنی کم عیار براي ورود به بازار مصرف نیاز بـه  .)1392غلغلی و همکاران، (باشد می دنیا در فلز این کننده تولید
قبل از عملیات تغلیظ و فرآوري نیاز به شناسایی کلیه فازهاي موجود در  .دارندسري عملیات تغلیظ و پرعیارسازي  یک

تـوان شناسـی را مـیمطالعات کانی. باشدهاي هدف و باطله، تعیین بافت و ساخت و درجه آزادي مینمونه شامل کانی
حـین فرآینـدهاي مختلـف شناسی در شناخت و رفع مشکالت احتمـالی هاي کانیداده. اولین مرحله از فرآوري دانست

فرآوري، کنترل کیفیت کنسانتره، باطله، شناسایی خوراك اولیه ورودي به کارخانه و در نهایـت اسـتفاده از نتـایج ایـن 
  ).1391امور نظام فنی، (ها، در طراحی مدارهاي فرآوري کاربرد دارد مطالعه

هاي لیچینگ گسترش دانند زیرا تکنولوژيیتر مهاي اکسیدي را مناسباکتشافات جاري براي کانسارهاي مس هدف
ها و  درنتیجه دانش زون بندي کانه. هاي نسبتاً کم عیار را نیز ممکن کرده است یافته براي بازیابی فلز معدنکاري کانه

 ها بسیار با اهمیت است شناسی کانسارهاي اکسیدي مس در اکتشافات و ارزیابی اقتصادي این سیستمترکیب کانی

)William & Chavez, 2000.( یندقبل از فرآ شناسی یبه کار کان یشترب یتتوجه و اهم ،کمتر ینههز یکبا  ینبنابرا 
کارخانه و عملکرد نامناسب  یدر طراح یندهاز خطرات آ ینهمچن یندفرآ یندر ح یاز خطرات ناش توان یم یچینگ،ل
  ). Taylor & jansen, 2003(کرد  یريجلوگ یچینگل

شناخته شده از مس  سازيکانسار، اندیس و نشانه کانی 200ایران با بیش از  يدر جنوب خاور کرمان مس کمربند
  .)الف 1شکل ( )Shafiei et al., 2009, Zarasvandi et al., 2005(ترین ناحیه مس خیز ایران است پورفیري مهم

اي هاي ماهوارهبراساس پردازش دادهکرمان واقع شده و اولین بار مس بر روي کمربند فلززایی  مس امیرآباد اندیس
TM سازي مس در منطقه در سنگ میزبان آندزیت با سن کانی. و داشتن رخنمون سطحی این اندیس شناسایی شد

باشد این اندیس در فاز کوهزایی پیرینه و شکل ماده معدنی به صورت رگه و ائوسن بوده و خاستگاه آن هیدروترمال می
ویژگی بارز این اندیس رخنمون داشتن کانسنگ اکسیدي مس در سطح به صورت رگه ). 1378قربانی، (باشد رگچه می

برداري ارائه شده روش معدنکاري با توجه به طرح بهره .باشدهاي ماالکیت و کریزوکال میو رگچه با مشاهده شدن کانی
سازي مس به اکسیدي بودن کانی روش فرآوري براي این اندیس روش هیپ لیچینگ با توجه. باشدبه صورت روباز می
لیچینگ در این کانسار به صورت سنتی با چند حوضچه سمنتاسیون و در نهایت با روش هیپ .در نظر گرفته شد

ازیابی مناسبی با روش اسیدشویی به صورت هیپ باستفاده از آهن قراضه استخراج مس از کانسنگ انجام شد، اما 
در این پژوهش به  یقی در این منطقه صورت نگرفتهشناسی دقن مطالعات کانیبا توجه به اینکه تاکنو. حاصل نشد

  .شودپرداخته میمعدن امیرآباد  2کار شناسی در سینهمطالعات کانی
مقطع صیقلی  20، حدود 2کار سازي و سنگ میزبان در سینهبرداري از رگه کانیهاي صحرایی و نمونهپس از بررسی

 200شکن و آسیا تا ابعاد زیر ها پس از خردایش به وسیله سنگتهیه شد و تعدادي از نمونهنگاري جهت مطالعات کانه
نگاري به منظور مطالعات کانه. به آزمایشگاه دامغان فرستاده شد  XRF و XRDمش، آماده سازي و سپس جهت آنالیز 
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معدن دانشگاه شناسی و مینرالوگرافی دانشکده در آزمایشگاه کانیآزادي شناسایی سنگ معدن، باطله و تعیین درجه
 .شاهرود انجام شد

  بحث
  شناسی منطقهموقعیت جغرافیایی و زمین

جنوب شرقی رفسنجان ما بین  کیلومتري 30محدوده مورد مطالعه در استان کرمان، جنوب رفسنجان، در فاصله   
تنها راه قابل . شمالی محدود شده است 30°07´و عرض جغرافیایی  شرقی 56°12´ تا 56°06´هاي جغرافیایی طول

که این جاده خاکی به راه . باشدکیلومتر می 30دسترسی از طرف جنوب شرقی رفسنجان با جاده خاکی به مسافت 
زمین تقسیمات نظر از. نشان داده شده است) ج( 1هاي دسترسی به منطقه امیرآباد در شکلراه .شوداصلی مرتبط می

  ). ب 1شکل (شده است  واقع 2رفسنجان  1:100000برگه  شرقی جنوب قسمت در امیرآباد افیاکتش محدوده شناسی
که توسط  باشدمیبه سن ائوسن  رسوبیي آتشفشانی و شامل واحدها ،در محدوده یافتهرخنمون  یواحدهاي سنگ

آندزیت، تراکی : عبارتند از یسنگ يواحدها ینا. شوندمیوسن قطع می-نالیگوسبه سن  هاي نفوذي گرانودیوریتیتوده
معدن، ماده معدنی به  2کار شماره در سینه). ب 1شکل ( هاي آذرآواري، تراکی بازالت، توف داسیتی و سنگآندزیت

  ).الف 2شکل (قرار گرفته است گابرو اي در سنگ میزبان صورت رگه
  

  
 2009( ایران شناسی زمین شده ساده نقشه در مس کانسارهاي ترین مهم موقعیت همراه به کرمان پورفیري مس کمربند جایگاه -الف 1شکل 

Shafiei et all,(  منطقه مورد مطالعه یشناس یننقشه زم -ب )هاينقشه راه -ج 2رفسنجان  1:100000برگرفته از نقشه  )داخل کادر 
  )1393و همکاران، ینیبحر( 1:100000در مقیاس   یرآبادبه منطقه ام یدسترس

  :شناسیمطالعات کانی
و  یلیکاتیس هاينیکا آندر و استاین سینه کار  در بخش ترینگستردههاي صحرایی، زون اکسیدي، براساس بررسی

 اکسایش و سیدياک هايانیک وجود علت به انسار،ک سطح در. شودمی دیده و همچنین اکسیدهاي آهن مس ربناتیک
که  شوندمی یافت افشان شکل به هاشکستگی و درزه در هانیکا این. است اندك سولفیدي، هايانیکمقدار گسترده،

  ).الف و ب 2شکل( باشندفقط در نمونه دستی با لوپ قابل مشاهده می
کانسار  2کار هاي اصلی مشاهده شده در سینهنگاري توسط میکروسکوپ نور انعکاسی کانیهاي کانهبا توجه به بررسی
و رتیل،  یت، کوولیت، دیژنیت، اکسید منگنززکالکو گوئتیت،و هماتیت مگنتیت، ،کریزوکالو ماالکیت :امیرآباد عبارتند از

  .نیتی، ایلمبورنیت
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هاي  ماالکیت به صورت پوششی بر روي کانی ،کانسار 2کارسینهدر مقاطع صیقلی مطالعه شده در : ماالکیت و کریزوکال
قرار داشته و خیلی کمتر به صورت رگه و رگچه دیده شده است و نیز کانی کریزوکال دراین قسمت ) فاز باطله(باطله 

عالوه برآن . ها نیز دیده شد اي در داخل ماالکیت هایی در مقاطع هماتیت به صورت تیغه در بخش .کمتر مشاهده شد
 بخشکانی ماالکیت و کریزوکال مشاهده شده در این  .است قرار گرفتههاي ایجاد شده در باطله  ت در شکافنیز ماالکی
  .درصد بوده است کمتر از یکو  7به ترتیب 

مگنتیت به صورت بلورهایی با سختی باال،  کار،سینهدر همه مقاطع مطالعه شده در این : ، هماتیت و گوئتیتمگنتیت
ها یا  گاهی تیغه. و همچنین به صورت بلورهاي درشت و با بافت گرانوالر مشاهده شد) ر پالریزهدر نو(رنگ خاکستري 

که ناشی از . شود دیده می) در نور پالریزه(اشکال نامنظمی از هماتیت با رنگ سفید در زمینه خاکستري مگنتیت 
ل هماتیت در سطوح رخ هشت وجهی که حاصل تشکی. این پدیده مارتیتی شدن نام دارد. اکسایش کانی مگنتیت است

کانی مگنتیت  .با کانی کالکوزیت مشاهده شد مگنتیت هاییدر بخش) Vaughan & crag، 1981( باشد مگنتیت می
شده هماتیت به صورت بلورهاي ریز و درشت و بیشتر به همراه  .درصد در این مقاطع مشاهده شده است 7تا  6حدود 

هایی به ندرت هماتیت از گوشه  در بخشو  رسد به صورت ثانویه بوده است به نظر میکه هماتیت . مگنتیت مشاهده شد
کالکوزیت، کوولیت و (هاي سولفیدي مس  کانیدر کنار  ندرت هایی نیز هماتیت به در بخش. اندبه گوئتیت تبدیل شده

 درصد 5 تا 4 حدودکار نهدر این سی. دیده شد داخل کوولیت نیز هایی در مشاهده و گاهی به صورت تیغه) دیژنیت
 .هماتیت مشاهده شده است

به  هاي سولفیدي مسکانی کارسینهدر مقاطع مطالعه شده این : بونیت و کالکوپیریت، دیژنیت، یت، کوولیتزکالکو
هایی نیز بلورهاي درشت  در بخش. صورت بلورهاي و ریز درشت به صورت پراکنده در بیشتر جاهاي مقاطع مشاهده شد

هایی نیز بلورهاي بورنیت و کالکوپیریت  در بخش .اندهاي کوولیت و دیژنیت نیز تبدیل شده کالکوزیت از حاشیه به کانی
. اندبه کوولیت و دیژنیت و گاهی کالکوزیت تبدیل شده  بلور از حاشیه این کنار هم به صورت بلور درشت دیده شده که

در مقاطع ه و چند بلور بورنیت نیز درصد در مقطع دیده شد 4تا  3حدود جمعا هاي کالکوزیت، کوولیت و دیژنیت  کانی
  .شده است مشاهدهدرصد  1کمتر از 

جاي مقاطع مشاهده   بلورهاي ریز تجمعی در همه در مقاطع مطالعه شده اکسیدهاي منگنز به صورت: اکسید منگنز
  .)2شکل (درصد مشاهده شد  2اکسید منگنز حدود . اندشده
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  ، نمونه دستی و تصاویري از مقاطع میکروسکوپی 2کار نمایی از سینه - 2شکل 
  2کار در سینه رگه ماده معدنی در سنگ میزبان گابرو -الف
  در نمونه دستیماالکیت و کریزوکال  -ب
  xplدر نور پالژیوکالز و پیروکسن در سنگ میزبان گابرو مشاهده  - ج
  pplبلورهاي درشتی از مگنتیت و هماتیت به صورت مارتیتی شده و ماالکیت جایگیري شده در حفره ایجاد شده در نور  -د
  pplبلور درشت کالکوزیت که از حاشیه به کوولیت و دیژنیت تبدیل شده در نور  -ه
  pplها به به کالکوزیتو کوولیت تبدیل شده در نور بلور درشتی از بورنیت و کالکوپیریت که از گوشه -و

 
، ماالکیت مگنتیت، هماتیت،شامل  هامهمترین کانی )XRD( مده از آنالیز پراش اشعه ایکسآبر اساس نتایج به دست 

دو  3در شکل  .باشدموریلونیت میورمیکولیت و مونتمسکوویت، کلسیت، کوارتز، اورتوکالز، کلینوکلریت،  آلبیت،
  .ها آورده شده استاز نمونه نمودار پراش اشعه ایکس

  
  کانسار  2کار مربوط به سینه  )XRD(پراش اشعه ایکس  نمودار  دو - 3شکل

  :انواع درگیري بین کانسنگ و باطله
 در ویژه به عامل این .دارد در بازیابی کلیدي نقش فرآوري کارخانه ورودي بار در ارزش با هايکانی آزاديدرجه

-کانی سایر از ارزش با هايکانی که به صورتی بهینه ورودي بار تهیه بنابراین .دارد زیادي فلزي اهمیت هايکانسنگ
 معموال جدایش .رودمی شمار به فلزي معادن در خردایش اولیه اهداف از باشند، شده آزاد کانسنگ دهنده تشکیل هاي

 دنبال به را بازیابی کاهش و شده انرژي مصرف و نرمه افزایش موجب بیشتر خردایش زیرا شودمی انجام بهینه اندازه در
معدن امیر آباد با هدف بهترین ابعاد  2کار در سینه ارزش و باطلهانواع متداول درگیري کانی با در این بخش به  .دارد

عبارتند  هاي با ارزش با باطلههاي کانیانواع درگیري. پردازیملیچینگ میبهینه براي فرآوري کانسنگ معدن با روش 
ي سازي به صورت پراکنده در زمینهیک فاز کانی: پراکنده  .یک کانی در مرکز کانی دیگر قرار گرفته است: مرکزي : از

اي سازي به صورت رگهفاز کانی یک: اي رگه.کانی باارزش از پهلو به باطله چسبیده است: ساده  .فاز دیگر قرار دارد
ایرانمنش و (کنداي فاز دیگر را احاطه میسازي به صورت الیهیک فاز کانی: اي حاشیه .گیرددرون فاز دیگر قرار می

  .داده شده استنشان  4در شکل که  .)1383همکاران، 

  
  )1383ان، ایرانمنش و همکار(هاي متداول کانی با ارزش و باطله انواع درگیري - 4شکل 

41-1390 (I) - Malachite, syn - Cu2(CO3)(OH)2 - Y: 12.27 % - d x by:

46-1322 (I) - Clinochlore-1 ITMIIb-4 RG - Mg5Al(Si,Al)4O10(OH)8 -
24-0072 (D) - Hematite - Fe2O3 - Y: 21.06 % - d x by: 1. - WL: 1.54
20-0554 (D) - Albite, ordered - NaAlSi3O8 - Y: 50.00 % - d x by: 1. -
33-1161 (D) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5
Operations: X Offset -0.086 | Import
Dr.Ziaiee - File: Gd 931017.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.00
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24-0072 (D) - Hematite - Fe2O3 - Y: 16.24 % - d x by: 1. - WL: 1.54
19-0629 (*) - Magnetite, syn - FeFe2O4 - Y: 29.25 % - d x by: 1. - 

24-0506 (C) - Clinochlore-1 ITMIIb RG - (Mg5Al)(Si,Al)4O10(OH)8 
34-0166 (D) - Vermiculite-2 ITM RG - (Mg,Al)3(Si,Al)4O10(OH)2·4
31-0966 (*) - Orthoclase - KAlSi3O8 - Y: 38.00 % - d x by: 1. - WL: 
20-0554 (D) - Albite, ordered - NaAlSi3O8 - Y: 55.81 % - d x by: 1. -
Operations: Import
Dr.Ziaiee - File: A10 930926.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.0
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 ۶

) مش 200، 140، 100، 80، 60، 35 ،18، 10، 5( فراکسیون 9آزادي در هاي مورد مطالعه براي تعیین درجهدر نمونه
هاي اصلی شامل ماالکیت و کریزوکال که به اساس نتایج به دست آمده، کانیبر . نگاري صورت گرفتمطالعات کانه

هاي کالکوزیت، کوولیت و دیژنیت بیشتر به صورت مشاهده شد و کانیصورت درگیري پراکنده و ساده در فاز باطله 
هاي هماتیت و مگنتیت به صورت درگیري پراکنده، حاشیه اي و ساده در فاز پراکنده در فاز باطله مشاهده شد و کانی

ف نشان هاي مختلهاي اکسیدي و سولفیدي مس با باطله در فراکسیوندرگیري کانی 5در شکل  باطله مشاهده شد
   .داده شده است

    

    

    
  معدن امیر آباد 2کار هاي مختلف در سینهها در مقاطع میکروسکوپی در فراکسیونتصاویر کانی - 5شکل 

 pplدر نور  مش 5اي در باطله در فراکسیون مشاهده ماالکیت به صورت درگیري رگه -الف
 pplمش در نور  10با باطله در فراکسیون  يامشاهده ماالکیت به صورت درگیري حاشیه -ب
   pplمش در نور 18باطله در فراکسیون  ساده بادرگیري مشاهده ماالکیت به صورت  - ج
   pplمش در نور  35اي در باطله در فراکسیون مشاهده کالکوزیت به صورت درگیري پراکنده و حاشیه -د
  pplمش در نور  60مشاهده کوولیت و دیژنیت به صورت درگیري ساده در باطله در فراکسیون  -ه
   pplمش در نور  80مشاهده کالکوزیت به صورت آزاد در فراکسیون  -و
   pplمش در نور  100مشاهده هماتیت و مگنتیت به صورت درگیري ساده در باطله در فراکسیون  -ز
   pplمش در نور  140به صورت آزاد در فراکسیون  مشاهده کالکوزیت و کوولیت - ح
   pplمش در نور  200مشاهده کوولیت به صورت آزاد در فراکسیون  -ي
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  گیرينتیجه 
-مشخصات کانی .است یطراحی مهندسی و اجرائ ،به طور اصولی پیشرفت فرآیند لیچینگ شامل سه مرحله تست زدن

-هاي مسهاي گانگ و اندازه ذرات کانیعیار مس، کانی ،يسولفید و یا نوع سنگ معدن اکسیدشامل  شناسی کانسنگ
 .)Iasillo & Schlitt, 1999( پذیردانجام می در اولین مراحل لیچینگ که تست زدن است. باشددار می

بر  ورخ داده  کاردو سینهدر مس سازي کانی. بر اساس مطالعه حاضر که اولین مرحله از اجراي فرآیند لیچینگ است
 ماالکیت، کریزوکال، کالکوزیت، هايکانی شامل 1کار اساس مطالعات انجام شده بخش اصلی کانسنگ در سینه

 ماالکیتهاي بخش اصلی کانسنگ شامل کانی 2کار و در سینه  دیژنیت، کوولیت، اکسیدهاي منگنز هماتیت،
با توجه به . است ایلمینیت و ، بورنیتاکسید منگنزیت، کوولیت، دیژنیت، زکالکو گوئتیت،و هماتیت مگنتیت، ،کریزوکالو

 200، 140، 100، 80، 60، 35، 18، 10، 5(فراکسیون  9آزادي و درگیري کانسنگ و باطله در هاي درجهبررسی
هاي میکرون و براي کانی 500تا 250هاي اکسیدي کانی )لیچینگ(براي فرآیند فرآوري  ، بهترین سایز خردایش)مش

  . شودمیکرون پیشنهاد می 177تا  149سولفیدي مس 
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