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 ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی بافق

 ١

  :چکیده
امروزه در کانسارهای فلزی به خصوص در کانسارهای آهن ماگمایی برآورد ذخیره فلزات و عناصر ارزشمند همراه اهمیتی 

.  به صورتی که حتی می تواند باعث تغییراتی اساسی در طراحی معدن و برنامه استخراجی معدن بشود،روزافزون یافته است

کانسارهای . ی به علت کاربرد فراوان در صنایع استراتژیک از جمله این عناصر می باشندتیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاک

کانسار آهن آنومالی شمالی . آهن منطقه بافق از جمله کانسارهایی هستند که این عناصر ارزشمند در آنها یافت می شوند

باشد، که در دهه های گذشته بر روی آن  کیلومتری شمال غرب معدن آهن چغارت از جمله این کانسارها می 11واقع در 

در این پایان نامه که همزمان با انجام عملیات اکتشاف تفضیلی بر روی این . کارهایی در حد پی جویی صورت گرفته است

 بخش شده شرقی، مرکزی و غربیبه ذکر است که این کانسار بر اثر تکتونیک به سه توده  الزم .کانسار صورت گرفته است

 از جمع آوری اطالعات قبلی و جدید و فرآوری آنها با استفاده از نرم افزارهای مناسب و با ترسیم نمودارهای پس. است

آماری و مدلهای مناسب وضعیت توزیع عیار تیتانیوم در هر سه توده و توزیع عیار وانادیوم در توده های مرکزی و غربی مورد 

میزان بسیار کم وانادیوم و در حقیقت عدم وجود پتانسیل وانادیوم در توده این بررسی ها نشانگر . بررسی قرار گرفته است

 مدل همچنین. شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی و همچنین عدم وجود پتانسیل عناصر نادر خاکی در این کانسار می باشد

بر این اساس . ارزیابی شده استسه بعدی هر یک از سه توده این کانسار تهیه شده و ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در آنها 

تن میلیون  128 تن می باشد که از این میزان  میلیون277 در حدود  آنومالی شمالیمجموع ذخیره کانسنگ در کانسار

  متوسطعیار.  تن متعلق به توده شرقی می باشد میلیون27 تن متعلق به توده غربی و  میلیون122متعلق به توده مرکزی، 

می باشد که باالتر از عیار حد جهانی وانادیوم می % 109/0و % 129/0وده مرکزی و غربی به ترتیب برابر وانادیوم در دو ت

 از عیار حد جهانی در کانسارهای تیتانومنیتیت رتیتانیوم در هر سه توده این کانسار به مراتب پایینتمتوسط  ولی عیار ،باشد

 می تواند به این مقدار عیار تیتانیوم. دارد% 36/0 به دو توده دیگر و برابر می باشد و تنها در توده مرکزی عیار باالتری نسبت

در نهایت سه توده این کانسار از نظر تناژ، عیار آهن، عیار . عنوان عاملی مزاحم در امر استخراج و فرآوری آهن عمل نماید

 می شود دیده مقایسهاین در جهان مقایسه شده و  کانسار تیتانومنیتیت دیگر از مناطق مختلف 6وانادیوم و عیار تیتانیوم با 

  . شباهت دارد) تیپ معدن آهن کایرونای سوئد(که این کانسار به کانسارهای آهن ماگمایی با میزان تیتانیوم و وانادیوم پایین 

  

  

  

  

  


