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 مواد معدنی کانی های غیر فلزی    -۱

ی نیست ژاستخراج آنها به منظور تولید فلز و منابع تولید انر . 

 
 کانی ها، غیر قابل اشتعال  ومی توانند مستقیما و یا بعد از انجام یک سری این

فرایند های مکانیکی ، حرارتی و یا شیمیایی در صنایع مختلف  از جمله ساختمان   
 .کاربرد داشته باشد 

 
 استخراج این مواد گاهی به منظور جداسازی ترکیبات و یا عناصر غیر فلزی نیز می

 .باشد



 تقسیم بندی  کانی های غیر فلزی -2

  کانی های غیر فلزی با کاربرد شیمیایی 
  کانی های غیر فلزی با کاربرد متالورژی 
  کانی های غیر فلزی در ساخت و ساز 
کانی های غیر فلزی در سنگ های قیمتی 



 کانی های غیر فلزی با کاربرد شیمیایی

 شامل  : 
 (گروه کلسیم آپاتیت  فلئور و آپاتیت و غیره)آپاتیت 
  ( نمک طعام ) هالیت 
 ( نمک پتاس )  سیلوینیت 
 پلی هالیت ( سولفاتk , ca  ) 
 سولفور 
 (استرنسیم )  استرنسیانیت 
  باریت 
 برو سیلیکات ها 
نیترات ها 
نمک های طبیعی 
اغلب این مواد در صنایع تولید کود های کشاورزی کاربرد دارند  . 

 



  
 (  ، دولومیت ،  منیزیت ،  کوارتزیت کلی های نسوز) دیرگدازها

 
 (آهک ، دولومیت ،کوارتزیت و فلورین ) کمک ذوب  

  
    از نوعو یا اگلومره های با ذرات خیلی ریز کانی ( ماسه و رس )قالب سازی و قالب گیری 

  (رس های بنتونیتی ) 
         
  

 کانی های غیر فلزی با کاربرد متالورژی 



 کانی های غیر فلزی با کاربرد در ساختمان

 : گروه  5شامل 

البرادوریت فلدسپارها از جمله   , شامل گرانیت :  مهندسی ساختمان و جاده  :   الف  
سنگ آهن ،دولومیت ، ماربل ،کوارتزیت   -آلبیت و آنورتیت ) دیوریت ( پالژیوکالس 

 ،توف ، ماسه سنگ و غیره 

انواع ماسه سیلیسی ، , شامل رس ها و کائولن های دیر گداز :  شیشه و سرامیک :  ب 
 .فلدسپار ها، و الستونیت و ریولیت 

 سنگ آهک و مارل , رس های زود گداز :   های معدنی  چسب:  ج 

 انواع اخرا :      رنگ های معدنی  :  د 

 پرلیت و ورموکولیت:  عایق حرارت و صدا : ح  



 کانی های غیر فلزی درساینده ها وسنگ های قیمتی

 :  کریستال های صنعتی 
الماس ، کوارتز و کریستال های شفاف کلسیم 
 (جواهرات ) سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 

انواع الماس و برلیان، زمرد ، توپاز ، یاقوت ، عقیق ، فیروزه ، کهربا و غیره 

 :  ساینده ها و سایر 
  گرافیت  ، ازبست ، تالک، کوراندوم و گارنت 
 با توسعه تکنولوژی، خیلی از مواد معدنی کاربردهای جدیدی پیدا نمودند که به طور

 مستقیم قابل استفاده هستند از جمله پرلیت و والستونیت



 مشخصات عمومی کانی های غیرفلزی    -۳

 .دارای ذخائر قابل توجه ای باشند

 قیمت کم ولی کاالی حیاتی  

 قیمت ثابت 
 مواد اولیه برای صنایع مختلف 
 بازیافت قابل توجه ندارند  
 قیمت حمل بر قیمت مواد ارجحیت دارد  
 صادرات محدود   
 اقتصادی بودن ذخیره قبل از بازاریابی 

 .شکل و توزیع دانه بندی با توجه به کاربرد  تعیین می شود , درجه خلوص 



 پیش نیاز سرمایه گذاری واستراتژی فعالیت های معدنی  -4

استخراج از طریق  , تخمین ذخیره , اطالعات معادن و مواد معدنی شامل اکتشاف 
 . سازمان زمین شناسی در اختیار قرار گیرد 

بررسی مالی و اقتصادی معادن وتامین منابع مالی بدون بهره و یا کم بهره می بایستی  
 .  تهیه گردد 

تامین کمک هزینه و یا بورس تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری عالقمند 
پژوهش و توسعه نوآوری و فن آوری در   –به معادن و مواد معدنی جهت تقویت آموزش 
 .                      غنی سازی و فراورده های معدنی انجام پذیرد

 .و پژوهش کاربردی با پژوهشکده های داخل و خارج از کشور   R&Dعقد قرار داد های 
 .قرار دادن نتایج تحقیقات در اختیار بهره برداران و یا مصرف کنندگان کاال های معدنی 

 .مسائل حفاظتی و زیست محیطی و کنترل باطله برداری و ضایعات 

 

 



 فرآوریارزش افزوده توسط  استراتژی  -5

 : استراتژی  
  معدنی مواد اولیه مورد نیاز جامعه را تامین و اشتغال پایدار را تثبیت می نماید صنایع 

  دقیق و حساب شده از استراتژی می تواند چهارچوبه فعالیت های معدنی تعریف
 . مخصوصآ در حوزه فرآوری  که نیاز جامعه را برای نسل ها فراهم سازد را مشخص نماید 

  توسعه اقتصادی این بخش زمانی . دارای منابع بسیار غنی از مواد معدنی است ایران
متحول خواهد شد که غنی سازی وفراوری آنها و مخصوصا به کارگیری تکنولوژی  

  .  پیشرفته در دستور کار قرار گیرد 
  متخصصگذاری در جهت تربیت افراد تحصیلکرده و سرمایه 

  پژوهشکده ها و مراکز , مراکز تحقیقاتی ایجادR&D  , تربیت افراد ماهر و باالخره
 .  ارتباط با دانشگاه ها از نیاز ها اولیه این استراتژی است 

 



 فرآوریارزش افزوده توسط  استراتژی  -5

  حمایت مالی از کارهای اکتشافی و استخراجی و فرایند های جداسازی و فراوری با
 .  ارائه تسهیالت بانکی با وام کم بهره 

 

  حمایت های مالی دولت در جهت واگذاری بورس های تحصیلی در رشته زمین
 شناسی و معدن در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 

   توسعه رشته مهندسی معدن در دانشگاههائی که از نظر جغرافیائی به معدن نزدیک
 .  هستند

  توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و کاهش ضایعات و باطله ها با کارگیری
تکنولوژی های جدید و انجام پروژه های تحقیقاتی در جهت تبدیل ضایعات به 

 محصوالت قابل مصرف 

 



 روش فیزیکی–فلزی فرآوری کانی های غیر  

 

 



 روش فیزیکی -فرآوری کانی کائولن: الف 

یک کائولن از نقطه نظر خواص پالستیک، قدرت تعلیق و یا سفیدی و غیره می اصالح 
 .  تواند مورد توجه باشد 

 
کائولن فراوری شده می تواند در صنایع کاشی و سرامیک ، چینی و چینی بهداشتی، 

کاغذ و تولید رنگ های صنعتی و معدنی ، عایق های صنعتی و ساختمانی کاربرد 
 .  داشته باشد 

کائولنی که در صنایع سرامیک و لعاب مصرف می شود بایستی خواص رئولوژیکی و  
 .فیزیکی مناسب را دارا باشد

 
 .کائولنی که برای کاغذ سازی که می بایستی دارای سفیدی بهتر و ذرات ریز تر باشد

 

 



 شستشو و فرآوری کائولن



از پاکسازی و میکرونیزه ، خردایش ها روش از استفاده ، فلدسپار سازی غنی جهت 
  آزاد حتی و فلوتاسیون , بعدی مراحل در و ها مگنت توسط(زدایی آهن) آهن

 غیر معدنی مواد سازی غنی در را اساسی نقش توانند می مزاحم ی ها یون نمودن
 . نمایند ایفا فلزی

فیلتراسیون، زدایی، آهن فلوتاسیون، ، هیدروسیکلون ، شستشو , مناسب بندی دانه 
 می که هستند عواملی همگی شیمیائی انفعاالت و فعل انجام  , حرارتی عملیات

   . باشند موثر عیار افزایش و تخلیص در تواند
پذیر امکان نیز ساده بسیار هائی روش انجام با فلزی غیر معدنی مواد سازی غنی 

   باشند می جوابگو فیزیکی های روش موارد اغلب در و بوده

 

 روش فیزیکی -فلدسپارفراوری کانی 



 فرآوری فلدسپار  -فلو چارت 



 فرآوری سیلیس -فلو چارت 



 فرآوری  سایرکانی های غیر فلزی

 های خاک برای مخصوصا و غیره و اکسیدی , کربناتی مواد تخلیص و فرآوری برای
 بسیار گاهی که شیمیائی های روش گرانقیمت عناصر به دسترسی و کربناتی کمیاب
 . شود می توصیه هستند پیچیده

 نظر از چه و ها کانی نظر از چه ترکیبات اصالح شامل میتواند سازی غنی های روش
   . شود نظرگرفته در شیمیائی ترکیبات



 (کانی بُر ) فرآوری با روش شیمیای: ب 

 : بورون یا بُر ترکیبات
  یافت کرنیت و اولکسیت ، تینکال ، پاندرمیت یا و کلمانیت کانی صورت به طبیعت در بُر

 . شود می
 . باشد می منیزیم و سیلیس بر، , کلسیم از مخلوطی کانی این

  به آن تبدیل و معدنی ماده این فرآوری با ترکیه و  دارد قرار ترکیه در آن معادن بزرگترین
 چند افزوده ارزش بوارکس بوریک، اسید جمله از شیمیائی مواد مختلف های شکل

 .میکند ایجاد خود برای را برابری
  ارزش تواند می نماینم تبدیل آب بدون بوراکس به  حرارتی عملیات انجام با آنرا چنانچه

 . نماید ایجاد را بیشتری باز افزوده

 



 معدن سنگ بُر 



 انواع مینرال های بُر در طبیعت



 میزان تولید ترکیبات بُر در کشورهای مختلف



 مقایسه مصرف مینرال بُر در صنایع مختلف



 (کانی بوکسیت ) حرارتی -شیمیاییبا روش فرآوری : ج 

 بوکسیت که سنگ معدن آلومینیوم به حساب می آید یکی دیگر از مواد معدنی غیر
فلزی است که در صنایع مختلف کاربرد داشته ولی بخش عمده مصرف آن در تولید 

 . اکسید آلومینیوم به کار گرفته میشود 
        اکسید آلومینیوم  یک مااده اساتراتژیک باه حسااب آماده و در صانایع مختلاف از

الکترونیک گرفته تا دیرگداز ها کاربرد داشاته ولای بیشاترین مصارف آن در تولیاد      
 آلومینیوم فلزی است



فرایند تولید اکسید آلومینیوم از بوکسیت به روش بایر و  
 تبدیل آن به فلز آلومینیوم به روش هال



 فرایند تبدیل اکسید آلومینیوم به فلز آلومینیوم



 نمودار مصرف اکسید آلومینیم درصنایع مختلف 



 ضایعات و الی قرمزحاصل از فرآوری بوکسیت

   ایجاد بایر روش به  آلومینیوم اکسید تولید فرایند در ضایعات از ای توجه قابل حجم
 ۱۰۰ حدود جهانی تولید و محصول تن  هر ازای به تن2  تا ۱ ضایعات این میزان . میشود

 . باشد می سال در تن میلیون ۱2۰ تا

 هیچگونه و نامند می  بوکسیت پسمان  یا و Red Mud  قرمز الی که را ضایعات این
 ایجاد را زیادی محیطی زیست مشگالت و شده دپو کارخانه مجاورت در و ندارد کاربردی

  تکنولوژی به دسترسی صورت در که است ارزشی با بسیار عناصر دارای ، نماید می
 اکسید حتی ارزش از بیشتر مراتب به ای افزوده ارزش توان می آنها  فرآوری و استخراج

   .نمود ایجاد  آلومینیوم

 

 



 الی قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت



 الی قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت



 الی قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت

 های خاک البته و تیتانیم ، آلومینیوم ، آهن شامل ضایعات این از استخراج قابل مواد
 این به زیادی شباهت که اسکاندیوم و ایتریم عناصر و ها النتانید گروه کمیاب و نادر

 .باشد می دارند ارزش با مواد از گروه
 

 ، تخت تلویزیون ، موبایل ، الکترونیک در زیادی بسیار کاربرد دارای مواد از گروه این
 دارند آینده و امروزی پیشرفته های تکنولوژی و دایمی های مگنت هیبریدی، خودروهای

. 



استخراج مواد و عناصر کمیاب از الی قرمز و کاربرد آنها در 
 صنایع ساختمان



 حذف عوامل سمی با تغییر در ساختار: د 



 تولیدات با ارزش افزوده از سیلیس



 سیلیکون -تولید سیلیسیوم فلزی 



 تولید سیلیسیوم کارباید



 محصوالت جدیدسنتز ایجاد ارزش افزوده توسط استراتژی : ح  



 دیاگرام سه تایی              

مناطق 
سرامیک  

 های سنتی

 فلدسپار
 ئولنکا

 کوارتز

 
	



 ها  بیو سرامیک و ارزش افزوده 



 در صنایع مختلفسرامیک ها ارزش  افزوده  



 ارزش افزوده سرامیک های پیشرفته در صنایع مختلف



 کاربردسرامیک مهندسی در توربین هواپیما

	
	
	
	



  در تولید قطعات پیچیده سرامیکی 3Dکاربرد 
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 نتیجه گیری -7

 آنهائی چه ساختمانی محصوالت با فلزی غیر مواد قوی و نزدیک بسیار ارتباط به توجه با
  آجر، نهائی شکل صورت به که آنهائی چه و لک با  شکل به گچ و بتون ، سیمان نظیر که

 می مصرف قطعات صورت به پیشرفته های سرامیکی یا و بهداشتی لوازم یا و کاشی
  توسعه و درآمد مسلمآ که بخش این باال فنی دانش با پیشرفته قطعات حتی و شوند
  در که اقتصادی و مالی های بحران از توانند می داشت خواهد همراه به را ثروت

 نماید جلوگیری آید وجود به محصوالت این کننده تولید کشورهای
 خواهد بخش این اقتصادی مسایل گشای مشگل نوآور و پیشرفته فنی دانش به دسترسی

  ایجاد جهت در افزوده، ارزش ایجاد جهت در آوری فن مسئله به  که شرطی به شد
 دستور در مدت بلند و کوتاه استراتژی و نموده توجه تر سالم و تر پایدار زیست محیط

 رقابت همچنین و ،انرژی خام مواد کمبود که نمود توجه بایستی البته  .گیرد قرار کار
 نظر در بایستی می که هستند کنترل قابل غیر و مهم عوامل آینده در الملی بین های

 . باشیم داشته



 نتیجه گیری -7

  ارزش ٪5۰ از بیش که محصوالتی صادرات مسئله به و پژوهش و R&D مسئله به توجه 
 .باشد نموده ایجاد افزوده
 های گذاری سیاست انجام به تواند می آوری فن و نوآوری خروجی با پژوهش امر به توجه

 دانش به دسترسی  آن طبع به و هدفمند های مهارت به دسترسی موجب که هدفمند
 . نماید مرتفع را علمی های نیاز نهایت در و نموده کمک باشد روز

 ، شیشه و بلور ، سرامیک و کاشی شامل فلزی، غیر کانی صنایع محصوالت صادرات
 قطعات ، آهک و گچ سیمان، ، آجر انواع ، بهداشتی چینی و چینی خورده برش سنگهای

 .نماید  اقتصاد به شایانی تواندکمک می برجام از بعد مخصوصآ غیره و بتونی



 باتشکر از توجه شما دوستان  


