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سرمقاله

تشکیل حلقههای علمی-پژوهشی
احسان آزاد /سردبیر

یکی از کمبودهایی که امروزه در فضای دانشجویی امیرکبیر احساس
میشود ،دورهمی های علمی یا بهبیاندیگر حلقههای علمی-
پژوهشی است که البته موارد مشابه زیادی در زمینههای
فرهنگی ،صنفی و سیاسی داریم .موردی که شاید در مقیاس
بزرگتر به استارت آپ های خلق ایده میانجامد و البته
شاید همین تشریفات موردنیاز برای برپایی چنین
مراسمی موجب میشود که بسیاری از دانشجویان اقبالی به شرکت
در این برنامهها نداشته باشند.
طرحی که به نظر نگارندهی این مطلب میتواند جایگزین روشهای
باال باشد،تشکیل کارگروههای کوچکمقیاس با اعضای محدود
و با موضوعهایی تخصصی است که این کارگروه میتواند متشکل
از دانشجویان ارشد و کارشناسی باشد و در مواردی که دانشجویان
دکتری نیز تمایل به همکاری داشته باشند به این جمع اضافه شوند.
تشکیل جلسههایی منظم هفتگی این کارگروهها و بحث پیرامون
رهیافتهای نوین درزمینهی موردبحث میتواند جرقههای
اولیهی یک کار پژوهشی و یک ایدهی خالقانه باشد .بعد از
رسیدن به مساله و ایده ،جهت پرورش ایده باید راهکارهای مناسب
برای حل آن ارایه شود که این امر میت َواند با آزمون و خطاهای
بسیاری همراه باشد؛ اما نکتهی قابلتوجه در این مورد ،رسیدن به
تجربههای ارزشمندی است که تنها با صرف زمان و همفکری و همین
سعی و خطاها حاصل میشود .از دیگر آفتهای اینگونه کارهای
گروهی همدل نبودن و یکصدا نبودن اعضاست .تا حد ممکن باید
اینگونه کارگروهها از افرادی تشکیل شود که ازنظر خطمشی فکری
و سلیقههای یکدست باشند .چشماندازهای این کارگروهها را میتوان
در انجام پروژههای درسی ،نگارش مقاله ،تالیف کتاب و تشکیل
شرکتهای دانشبنیان دید که در مورد آخر با توجه به عنایت
ویژهی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ،دکتر سورنا
ستاری ،راه بیش از پیش برای محققین و اندیشمندان این
عرصه هموارشده است .جهتدهی این کارگروهها باید با مشارکت
1
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اساتید صورت گیرد تا گروهها در راستای هدفهای آینده دار و
توجیهپذیر حرکت کنند .این طرحی است که شاید نه به این شکل
اما تا حدود بسیار مطلوبی توسط دانشگاه تربیت مدرس در حال انجام
است .در این دانشگاه در هر زمینهی تخصصی با اخذ مجوزهای
مربوط میتوان تشکلی تحت عنوان انجمن علمی تاسیس کرد و با
تخصیص فضای مناسب به این گروه ،کار خود را آغاز میکنند .با
توجه به انگیزهی باالی دانشجویان پلیتکنیک به نظر میرسد این
طرح میتواند در دانشکده بازخورد بسیار مطلوبی داشته باشد .
نشریه علمی تخصصی بلور نیز آمادهی هرگونه همکاری با
عالقهمندان برای تشکیل این حلقههای دانشجویی در جهت
اعتالی رشتهی مهندسی معدن است.
نکتهی پایانی که شاید مطرح کردن آن خالی از لطف نباشد ،فقدان
وجود یک نشریه علمی پژوهشی در حوزهی معدن با نام
دانشگاه صنعتی امیرکبیر است .دانشکدهای که خود با پتانسیل
باالیی که داشته و دارد ،همواره اساتید ایرانی معتبری را در داخل و
خارج از کشور پرورانده و فارغالتحصیالن برجسته و کار بلدی در
حوزهی صنعت دارد ،حیف است که دانشجویان این دانشکده
برای چاپ مقاالت خود محتاج دانشگاههای دیگری شوند که
شاید ازنظر سطح علمی نیز پایینتر هستند اما دارای نشریهی
معتبر علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم هستند .مسلما تاسیس
و چاپ این نشریه میتواند راهگشای بسیاری از دانشجویان و موجب
ارتقای بیشتر دانشکده گردد .لذا از ریاست محترم دانشکده و اساتید
گرانقدر تقاضا میگردد تا در این زمینه چارهاندیشی کرده و مقدمات
تاسیس یک نشریهی علمی پژوهشی را فراهم آورند.
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فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی معدن
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تحلیل پایداری دیوارهی بلوک شماره سه معدن چغارت
حمید زارعی  ،*1پرویز معارفوند
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چکیده
طراحی پیت معدن بایستی با در نظرگیری جوانب عملیاتی ،اقتصادی ،محیطزیستی و ایمنی صورت پذیرد .مهمترین هدف طراحی ژئومکانیکی
دیواره در معادن روباز ،جلوگیری از ناپایداری و ریزش است .از عواقب ریزش در معادن روباز میتوان به تلفات جانی ،مالی و توقف تولید مادهی
معدنی اشاره نمود .در این مقاله پایداری دیوارهی بلوک سه معدن چغارت موردبررسی قرارگرفته است .بدین منظور فاکتور ایمنی دیوارهی مذکور
با استفاده از روش تعادل حدی و کاهش مقاومت برشی تعیین گردید .بر اساس نتایج ،این دیواره در وضعیت فعلی پایدار و فاکتور ایمنی آن برابر
با  1/93است .شیب فعلی دیوارهی معدن در حال حاضر برابر با  29درجه است که با توجه به فاکتور ایمنی تعیینشده ،میتوان شیب دیواره را
افزایش داد.
کلمات کلیدی
طراحی پیت معدن ،فاکتور ایمنی ،روش تعادل حدی ،روش کاهش مقاومت برشی
 -1مقدمه
ازجمله حساسترین و مهمترین مسایل در پروژههای عمرانی بهویژه
پروژههای بزرگ و سنگین نظیر احداث سدها ،انتخاب مسیر بزرگراهها،
تونلهای عبور و مرور و نیز استخراج معادن بهصورت روباز؛ مطالعه و
تامین پایداری شیبهای طبیعی و مصنوعی است .در بسیاری از
موارد ارزیابی پایداری شیبها برای مقاصد مختلف توسعه و
برنامهریزی ،طراحیهای مهندسی و شناسایی مناطق با خطر لغزش
یکی از اهداف مهم به شمارمی رود [.]۱
پایداری شیب به علت تاثیر آن در اقتصاد معدن ،همواره یکی از
موضوعات مهم مهندسی بوده است .از عواقب ریزش در معادن روباز
میتوان به تلفات جانی ،مالی و توقف تولید مادهی معدنی اشاره نمود.
تعیین شیب دیوارهی معدن عالوه بر توزیع عیار و هزینههای تولید،
به خواص ژئومکانیکی و وجود ساختارهای زمینشناسی نیز بستگی
دارد[ ]۲در معادن روباز ،ایجاد دیوارههایی با شیب تند از لحاظ
اقتصادی در ارجحیت است درحالیکه دیوارههایی با شیب کم
پایداری بیشتری دارند .عمق معادن روباز معموال بیش از  ۳۰۰متر
است و در معادن مس پورفیری مانند چوکیکاماتا و بینگهام کانیون
ارتفاع دیواره بیش از  ۶۰۰متر و در قسمتهایی به  ۱۲۰۰متر
میرسد [ .]۳در این حالت میزان تمرکز تنش در کف معدن تقریبا به
میزان مقاومت سنگ است .از سوی دیگر ناپیوستگیهای ساختاری
مانند گسلها ،درزهها ،صفحات الیهبندی موجود در سنگ درونگیر
نیز در پایداری شیبها بسیار موثر هستند .ارتفاع و زاویهی شیب نیز
از عوامل اصلی تعیینکنندهی پایداری شیب هستند و سطح ایستابی
نیز یکی دیگر از فاکتورهای موثر در پایداری است [.]۴
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مهمترین هدف طراحی ژئومکانیکی دیواره در معادن روباز جلوگیری
از ناپایداری است و هدف اصلی از تحلیل پایداری شیبها ،تخمین
میزان فاکتور ایمنی است[ .]۵شرایط پایداری موردنیاز شیبهای
سنگی به نوع پروژه و پیامد شکست بستگی دارد .شیبهای معادن
روباز معموال با فاکتور ایمنی  ۱/۲-۱/۴در شرایط اشباع طراحی
میشوند که در این طراحی حرکت و جابهجایی شیب و ریزشهای
احتمالی بخشهای جزیی از شیب ،در طول عمر معدن پذیرفته
میشود .در حقیقت ،یک طراحی شیب بهینه ،طراحی است که
شکستها بهزودی بعد از پایان عملیات معدنکاری در پایان عمر
معدن اتفاق بیفتد .در طراحی شیبهای سنگی ،معموال انعطافپذیری
کمی برای سازگاری جهت شیب و شرایط زمینشناسی مناسب در
حفاریها وجود دارد .در طراحی شیب معدن روباز ،بهروشنی واضح
است که پیت باید در تودهی معدنی ،واقعشده و طراحی باید با شرایط
زمینشناسی که در داخل منطقهی پیت قرار میگیرد ،سازگار باشد
[.]۶
-2روشهای تحلیل پایداری شیبها
با توجه به افزایش تعداد و عمق دیوارهای شیبدار ،در سالهای اخیر
محققین مختلفی به ارزیابی پایداری شیبها پرداختهاند و این امر
سبب توسعهی روشهای جدید ارزیابی پایداری شیب ،با در نظرگیری
محدودیتهای مهندسیشده است [ .]۷روشهای گوناگونی برای
آنالیز پایداری شیب وجود دارد که انتخاب روشها بر اساس  ۲پارامتر
مهم موقعیت مکانی و نوع شکست محتمل در شیب صورت میگیرد.
روشهای تحلیل آنالیز پایداری شیب شامل روشهای تجربی،
بررسیهای سینماتیکی ،روشهای احتماالتی ،روشهای تعادل
حدی.
شماره-40تابستان و پاییز-96سال 21
2

مقاالت پژوهشی
نظیر استخراج شیب ارایه شود .نتیجه یک شبیهسازی عددی معموال
تعادل یا ریزش است .چنانچه نتیجه تعادل به دست آید ،تنشهای
منتج شده و جابهجاییها در هر نقطهای از تودهی سنگ میتواند با
مقادیر اندازهگیری شده ،مقایسه شود؛ اما چنانچه نتیجهی ریزش به
دست آید ،حالت پیشبینیشده شکست نمایش داده میشود [.]۶
مدلهای عددی ،توده سنگ را به نواحی مختلف تقسیم میکنند که
هر ناحیه یک مدل رفتاری و خواص مخصوص به خود را دارد .نواحی
مختلف ممکن است بهصورت یک محیط پیوسته به یکدیگر متصل
شوند یا با ناپیوستگیها بهصورت یک محیط ناپیوسته از یکدیگر جدا
شوند .مدلهای محیط ناپیوسته بهوضوح اجازهی لغزش و جدایش را
در سطوح مشخص درون مدل فراهم میکنند .ناپیوستگیها ،محدوده
مساله را به بلوکهایی که ممکن است صلب یا تغییر شکلپذیر
باشند ،تقسیم میکنند و فرض میشود که در داخل بلوکهای تغییر
شکلپذیر رفتار محیط پیوسته حاکم است( FLAC ،2 Phase .برای
محیط پیوسته)  UDEC ،و ( 3DECبرای محیط ناپیوسته) برنامههایی
هستند که بهطور ویژه برای تحلیل ژئومکانیک توسعهیافتهاند [.]۹

و روشهای عددی است [.]۶
روشهای تجربی بر اساس دادههای جمعآوریشده از معادن مختلف
بناشدهاند و معموال در غالب یک رابطهی تجربی ارتباط بین زاویه و
ارتفاع شیب را بیان میکنند .همچنین سیستمهای طبقهبندی
تودهی سنگ نیز برای تحلیلهای پایداری شیب توسعه دادهشدهاند
1
که در این راستا میتوان به طبقهبندی تودهی سنگ به روشSMR
اشاره کرد که برای ارزیابی پایداری شیبهای سنگی و بهوسیله رومانا
ارایهشده است .در این سیستم ابتدا  ۵پارامتر ردهبندی RMR
(مقاومت فشاری تکمحوری ،RQD ،شرایط ناپیوستگیها ،فاصلهداری
ناپیوستگیها و وضعیت آبهای زیرزمینی) مورد ارزیابی و مقدار
 RMRپایه از جمع امتیاز این پارامترها تعیین میشود .مقدار SMR
از رابطه ( )۱تعیین میشود.
()۱
SMR =RMR basic − (F1 .F2 .F3 ) + F4
 F3F2 F1فاکتورهای تصحیحی هستند که به شیب امتداد درزه
نسبت به شیب و امتداد دامنه شیب بستگی دارند F4.فاکتور تصحیحی
است که به نحوه برداشت و انفجار توده سنگ بستگی دارد .مقدار
 SMRاز صفر تا  ۱۰۰تغییر میکند .رومانا بر اساس مقادیر ۵ SMR
کالس پایداری تعریف کرد .از  SMRبهطور موفقیتآمیزی برای
نواحی با پتانسیل زمینلغزش و مناطق سنگی و خاکی استفادهشده
است .در جایی که  SMRکمتر از  ۴۰باشد خطرات مالی و جانی
وجود داشته و باید مطالعات مفصلی انجام شود .بهطورکلی
درشیبهای ایمن ،مقدار  SMRبیش از  ۶۰است[.]8
روشهای تجربی دقت کافی را برای استفاده در طراحی شیب نهایی
ندارند و کاربرد عمومی آنها محدود به مطالعات امکانسنجی
است[ .]۵از تحلیل سینماتیک نیز برای شناسایی بلوکهای بالقوه
ناپایدار استفاده میشود .در این روش از تمرکز قطبهای مهم در
تصویر دادههای ساختمانی یک مطالعه صحرایی بر روی استرونت،
برای شناسایی صفحات شکست بالقوه و حذف ساختارهای غیرمحتمل
شکست شیب استفاده میشود[.]۶
در روشهای تعادل حدی بر روی یک سطح لغزش از پیش تعیینشده
نیروهای محرک با نیروهای مقاوم مقایسه میشوند و ضریب ایمنی
نیز از تقسیم نیروهای مقاوم بر نیروهای محرک به دست میآید.
تحلیل تعادل حدی میتواند برای محدوده وسیعی از شرایط به کار
رود .این روش همچنین میتواند نیروهای نظیر نیروهای آب
عملکننده روی سطح لغزش و نیروهای تقویتکننده خارجی نظیر
انکرها که سنگ را کشیده و نگهداری میکنند را لحاظ کند[.]۶
روشهای طراحی احتماالتی تاثیر تغییرپذیری پارامتر را بر روی
پایداری شیب بررسی میکنند .در این روش به هر پارامتر محدودهی
مقادیری از یک تابع احتمال اختصاص داده میشود که اغلب توزیع
نرمال است .معموال احتمال شکست با مقایسه نیروهای پایدار و
جابجایی طبق یکی از روشهای حاشیه اطمینان و مونت کارلو تعیین
میشود [.]۶
روشهای عددی از کمترین سادهسازی برای تحلیل استفاده میکنند
و با استفاده از این روش میتوان شرایط حاکم بر مساله را تا حد
زیادی در مدلسازی اعمال نمود .در روشهای عددی تالش میگردد
تا تحلیلی مکانیکی از تودهی سنگ در معرض یک سری شرایط اولیه
نظیر تنشهای درجا و سطح آب ،شرایط مرزی و تغییرات القایی
Slope Mass Rating
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 -3انواع شکست در شیبها
شکست انواع مختلفی دارد که از این میان شکست صفحهای ،گوهای،
واژگونی و قاشقی نسبت به سایر انواع آن اهمیت بیشتری دارند.
امروزه با توجه به تاثیر مهمی که وقوع شکست در اقتصاد معادن روباز
دارد ،ضروری است که بهطور مستمر شرایط پایداری موردبررسی قرار
گیرد تا عالیم شکست تشخیص و پیشبینی و پیشگیری الزم به
عمل آید [ .]۱۰برای تعیین اینکه چه مکانیسمی از شکست ممکن
است اتفاق بیفتد ،بایستی کمیتهای زمینشناسی و ژئوتکنیکی
بهدقت ارزیابی شوند .جمعآوری اطالعات ازجمله جهتداری
فاصلهداری ،مقاومت برشی و دیگر ساختارهای زمینشناسی نقش
کلیدی در تعیین امکان وقوع شکست دارند [.]۱۱
شکست صفحهای ناشی از لغزش و حرکت بلوک سنگی در طول یک
صفحه ناپیوستگی اصلی است .برای وقوع این شکست سه شرط زیر
الزم است]۶[ :
 -۱اختالف بین امتداد صفحه ناپیوستگی و صفحه شیب کمتر از ۲۰
درجه باشد.
 -۲صفحه ناپیوستگی ،سطح شیب را قطع کند (شیب صفحه شکست
از شیب دامنه کمتر باشد).
 -۳شیب صفحه ناپیوستگی بیش از زاویهی اصطکاک آن سطح باشد.
فاکتورهای دیگری همچون وجود آب و فشار منفذی و عملکرد
صفحات جانبی شکست در این تعریف ساده از شکست صفحهای
مدنظر نیست .شکست صفحهای در مقایسه با سایر انواع شکست یک
شکست نادر است زیرا این شکست در یک حالت خاص هندسی اتفاق
میافتد.
در شکست گوهای وجود دو سطح ناپیوستگی متقاطع یا بیشتر
ضروری است و شکست در امتداد خط تقاطع این دو صفحه صورت
میگیرد [ .]۱۲به عبارتی اگر دو صفحه ناپیوستگی بهطور مورب در
لبه و دامنه شیب ،گسترش و همدیگر را قطع کنند و خط تقاطع این
دو صفحه در دامنه شیب ظاهر شود در این صورت گوهای از سنگ در
امتداد خط تقاطع جدا و حرکت خواهد کرد .دو شرط اصلی این
شکست عبارتاند از:
 -۱زاویهی خط تقاطع از زاویه سطح شیب کمتر باشد.
www.blourmag.ir
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 -۲شیب صفحات گوه و خط تقاطع از زاویه اصطکاک صفحات بیشتر
باشد.
در شرایطی که ساختار زمینشناسی ،بلوکهایی باریک و با ارتفاع
بلند ایجاد کرده باشد بهطوریکه امکان گردش و دوران این بلوکها
وجود داشته باشد در این صورت احتمال شکست واژگونی بسیار است
[.]۴
در شرایطی که سنگ به شدت هوازده و درزهدار باشد ،سنگ رفتاری
همانند خاک دارد و شکست قاشقی در چنین شرایطی محتملتر
است .تشخیص بین این چهار نوع شکست از آن جهت اهمیت دارد
که انواع خاصی از تحلیل پایداری برای هر یک از این موارد وجود
دارد.
پایش شیبها با استفاده از منشور نقشهبرداری و دیگر ابزارهای
موجود یکی از کلیدیترین مولفهها در مدیریت مدرن شیبها است.
با پایش جابجایی شیبها ،با انجام تمهیدات الزم میتوان از بروز
ناپایداری جلوگیری نمود یا با پیشبینی زمان ریزش عواقب جانی و
مالی ناشی از ریزش شیب را مدیریت نمود [.]۱۳

c σ n tan φ
=
+
FS FS
FS
c
φ
= ccr
= φcr
FS cr
FS cr
در مقایسه با روشهای تعادل حدی ،تکنیک کاهش مقاومت برشی
از چند مزیت چشمگیر برخوردار است .اول اینکه در این تکنیک
احتیاج به پیشآگاهی از مد شکست و مهمتر از آن مکانیسم شکست
احتمالی نیست و مزیت دیگر این تکنیک عدم نیاز آن به فرضیات
اولیه در زمینه نیروهای میانبرشی است.

-4روشهای مختلف تعیین فاکتور ایمنی برای شکست قاشقی
این شکست از رایجترین مدهای شکست در شیبهای خاکی و توده
سنگهای بهشدت درزهدار و هوازده است .برای تعیین فاکتور ایمنی
متناظر با این نوع شکست از روش تعادل حدی و روش کاهش
مقاومت برشی استفاده میشود.
اساسا فرضیات تحلیل تعادل حدی در این مدل شکست مشابه مدل
شکست صفحهای است .در این روش تودهی ریزشی به برشهایی
تقسیم میشود .مراحل اصلی تحلیل تعادل حدی شکست قاشقی
شامل مراحل ذیل است:
 -۱تعریف موقعیت شکست :معموال برای سادگی محاسبات ریاضی
سطوح شکست دایرهای فرض میشوند.
 -۲تعریف و مشخص کردن فرضیات معادالت تعادل برای سطح شیب
و سطح شکست
 -۳حل معادالت تعادل و تقسیم بلوک لغزنده با استفاده از برشهای
عمودی
 -۴در نظرگیری شرایط تعادل برشها
 -۵در نظرگیری فرضیات سادهسازی بهمنظور حل سیستم
بر اساس این فرضیات روشهای متعددی برای تحلیل شکست برشی
دایرهای ارایهشده است که میتوان به روش بیشاپ (،)۱۹۵۵
مورگسترن ( ،)۱۹۶۵اسپنسر ( ،)۱۹۶۷جانبو ( )۱۹۷۳و سرما
( )۱۹۷۹اشاره کرد .تفاوت این روشها در چگونگی ارضای معادالت
تعادل و نیروهای میانبرشها است .این روشها به سه دسته ساده،
پیچیده و خیلی دقیق تقسیم میشوند .در روشهای ساده اثر
نیروهای میانبرشی نادیده گرفته میشود ،در روشهای پیچیده اثر
نیروهای میانبرشی لحاظ میشود و در روشهای خیلی دقیق تمام
معادالت استاتیکی ارضا میشوند [.]۶
امروزه تکنیک کاهش مقاومت برشی بیشازپیش در زمینه تحلیل
پایداری شیروانیها موردتوجه و تایید مهندسین این زمینه قرارگرفته
است و این روش در اکثر نرمافزارهای عددی تجاری گنجاندهشده
است .در این روش فاکتور ایمنی ،بهصورت نسبت مقاومت برشی
واقعی محیط شیروانی به مقاومت برشی آستانهی شکست شیروانی
محاسبه میشود .بر اساس این تعریف در تکنیک کاهش مقاومت

-5مدلسازی و تحلیل پایداری بلوک شماره سه معدن چغارت
همانطور که شرح داده شد روشهای مختلفی برای تحلیل پایداری
شیب دیوارههای معادن روباز وجود دارد .در این تحقیق پایداری
بلوک شماره سه معدن آهن چغارت با استفاده از روشهای تعادل
حدی (نرمافزار  )Slideو روشهای عددی (نرمافزار )2D FLAC
موردبررسی قرار گرفت.
معدن سنگآهن چغارت بهعنوان قدیمیترین و بزرگترین معدن
تامینکننده سنگآهن موردنیاز کارخانه ذوبآهن اصفهان ،در ۱۵
کیلومتری شهرستان بافق و در طول جغرافیایی 28و  55شرقی و
عرض جغرافیایی 42و  13شمالی قرار داشته و ارتفاعمتوسط آن از
سطح دریا  ۱۱۵۰متر است .این بلوک از  ۵پله به ارتفاع  ۱۰متر و ۲۲
پله به ارتفاع  ۱۲/۵متر تشکیلشده است شیب پلههای مذکور ۸۰
درجه و عرض آنها  ۲۰متر است .با توجه به اطالعات بهدستآمده از
گمانههایی که در بلوک سه حفرشدهاند ،این بلوک به دو بخش
تقسیمشده است .بخش اول از تراز  ۱۱۳۰تا  ۱۰۸۰که مقدار متوسط
 RMRدر آن  ۳۸است و بخش دوم از تراز  ۱۰۸۰تا ( ۸۱۲/۵کف
نهایی معدن) که مقدار متوسط  RMRدر این بخش برابر با  ۵۲است.
با توجه به این موضوع پارامترهای ژئومکانیکی موردنیاز برای دو
قسمت بهطور جداگانه محاسبه میشود.
بنیاوسکی در سال  ۱۹۷۸نشان داد که اگر توده سنگ مطابق با
سیستم ردهبندی ژئومکانیکی ( )RMRطبقهبندی شود ،مدول
االسیتیسه توده سنگ را میتوان برای مقادیر  55>RMRاز رابطه ()۲
به دست آورد.
()۲
=
E 2 RMR −100
سرافیم و همکارانش ( )۱۹۸۳برای مقادیر دیگر  RMRرابطه ( )۳را
ارایه دادند [.]۱۵
()۳
RMR −10
40
E =10
که در روابط فوق  Eبرحسب گیگا پاسکال است؛ بنابراین مقدار مدول
االسیتیسه در بخش اول ( )38=RMRبرابر  ۵/۱۲گیگا پاسکال و در
بخش دوم بلوک ( )52=RMRبرابر  ۱۱/۲۲گیگا پاسکال به دست
میآید .ضریب پواسون نیز بر اساس اطالعات موجود برابر  ۰/۲است.
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برشی ،مقاومت برشی محیط بهطور پیوسته کاهش مییابد تا درنهایت
با رسیدن به شرایط بحرانی ،شیروانی در مرز پایداری و ناپایداری قرار
گیرد .بهطور مثال با فرض رفتار خطی برای مقاومت برشی محیط
مشابه معیار موهر کولمب میتوان مبانی این تکنیک را بهصورت زیر
بیان کرد [.]۱۴
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مقاالت پژوهشی

شکل  :1فاکتور ایمنی محاسبهشده با استفاده از روش بیشاپ

مزبور مشخصشده است بخش ریزشی به  ۵۰برش تقسیمشده است.
نرمافزار  Slideقادر به ارایه تمام نیروهای محرک و مقاوم در
میانبرشها است .طبق رابطه معیار موهر کولمب ،مقاومت برشی
متشکل از دو پارامتر چسبندگی و مقاومت اصطکاکی است .نیروی
چسبندگی بین برشها ثابت است اما تنش نرمال بین برشها در
برشهای میانی نسبت به برشهای دیگر افزایش مییابد ،لذا مقاومت
اصطکاکی بین برشها در برشهای میانی افزایش مییابد؛ بنابراین
مقاومت برشی بین برشها نیز در برشهای میانی نسبت به سایر
برشها افزایش مییابد .توضیحات ارایهشده در اشکال  ۳الی ۴
بهوضوح روشن است .در این اشکال محور افقی نشاندهندهی
شمارهی برش است (برشها به ترتیب از سمت چپ به راست از
شماره  ۱تا  ۵۰شمارهگذاری شدهاند).
در شکل  ۵نیز تنش برشی ایجادشده در بین برشها نشان دادهشده
است .تنش برشی نیز در بین برشهای میانی نسبت به سایر برشها
افزایش مییابد .نسبت نیروی مقاوم برشی بر نیروی برشی ایجادشده
بر روی سطح شکست ،تعیینکنندهی میزان فاکتور ایمنی است.

شکل  :3تنش نرمال بین برشها

شکل  :2فاکتور ایمنی محاسبهشده با استفاده از جانبوی اصالحشده

همچنین پارامترهای چسبندگی و زاویهی اصطکاک داخلی برای
تودهی سنگ بخش اول برابر با  ۰/۲مگا پاسکال و  ۲۳درجه و برای
بخش دوم برابر با  ۰/۶۵مگا پاسکال و  ۳۰درجه تعیین گردید .وزن
مخصوص نیز با توجه به آزمایشهای انجامشده برابر با  ۲۷کیلو نیوتن
بر مترمکعب است.
- 1-5تحلیل پایداری دیواره بلوک شماره سه معدن چغارت به
روش تعادل حدی
برای تحلیل پایداری دیوارهی مذکور از نرمافزار  Slideاستفاده
میشودکه این نرمافزار توسط شرکت  Rockscienceارایهشده است.
بدین منظور ابتدا هندسهی دیواره مذکور طبق ابعاد واقعی به طول
 ۷۲۰متر و ارتفاع  ۳۷۵متر در نرمافزار ایجاد گردید؛ و خواص
ژئومکانیکی به بخشهای گوناگون اختصاص داده شد و فاکتور ایمنی
به روشهای بیشاپ و جامبو اصالحشده ،محاسبه گردید .برای تعیین
فاکتور ایمنی تعداد زیادی صفحه شکست در نظر گرفته میشود و بر
روی صفحات مذکور فاکتور ایمنی محاسبه میشود و صفحهای که
دارای کمترین فاکتور ایمنی باشد ،بهعنوان صفحه شکست در نظر
گرفته میشود.
با استفاده از روش بیشاپ کمترین میزان فاکتور ایمنی برابر با ۱/۹۶
(شکل  )۱و با استفاده از روش جانبوی اصالحشده کمترین فاکتور
ایمنی برابر با ( ۱/۹۳شکل  )۲به دست آمد .همانطور که در اشکال
5
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شکل  :4مقاومت برشی بین برشها

شکل  :5تنش برشی ایجاد شده بین برشها

 2-5تحلیل پایداری دیوارهی بلوک شماره سه معدن
چغارت به روش عددی
امروزه استفاده از روشهای عددی برای بررسی پایداری دیوارههای
معدن رو به گسترش است .در این تحقیق نیز برای بررسی
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پایداری دیوارهی بلوک شمارهی سه معدن چغارت از روشهای
عددی استفاده گردیده است.
روشهای عددی انواع مختلفی دارند که شامل روش اجزا محدود،
روش اجزای مرزی روش تفاضل محدود ،روش اجزای مجزا و  ...است.
در روش تفاضل محدود ،توده سنگ بهعنوان محیطی پیوسته در نظر
گرفته میشود و از پارامترهای تودهی سنگ برای تحلیل استفاده
میشود .برای بررسی پایداری ساختاری (شکست به علت عوامل
ساختاری نظیر گسل و درزهها) باید از روشهای اجزای مجزا استفاده
نمود .باید توجه داشت که نتایج حاصل از روشهای عددی ،بستگی
بهدقت و میزان اطالعات ورودی دارد؛ بدیهی است که با افزایش دقت
اطالعات ژئومکانیکی میتوان به نتایج دقیقتری دستیافت .در این
تحقیق پایداری دیوارهی بلوک شمارهی سه معدن چغارت به روش
تفاضل محدود موردبررسی قرار گرفت که بدین منظور از نرمافزار
 FLAC 2Dاستفاده شد.
برای مدلسازی از مدل رفتاری االستو پالستیک موهر کولمب
استفاده گردید .طول مدل برابر با  ۷۲۰متر و ارتفاع آن برابر با ۳۷۵
متر است .شایانذکر است که جناح چپ و راست مدل ایجادشده در
جهت افقی ثابتشده است همچنین کف مدل نیز در جهتهای افقی
و قائم ثابتشده است.
 -6نتیجهگیری
در این تحقیق ،پایداری دیواره بلوک شماره سه معدن چغارت
موردبررسی قرار گرفت .فاکتور ایمنی به روش کاهش مقاومت برشی
( )۱/۹۳تطابق بسیار نزدیکی با فاکتور ایمنی محاسبهشده به روش
تعادل حدی دارد ( ۱/۹۳و  .)۱/۹۶با توجه به نتایج حاصل از تحلیلها
و فرض صحت پارامترهای ورودی به مدل ،بلوک شماره سه معدن
چغارت پایدار است .شیب کلی دیواره در حال حاضر برابر با  ۲۹درجه
است .با توجه به فاکتور ایمنی محاسبهشده به نظر میرسد که
بهمنظور کاهش باطله برداری و افزایش صرفه اقتصادی معدن،
میتوان این شیب را افزایش داد .برای تعیین شیب بهینه باید از
تحلیلها و شبیهسازیهای بیشتری استفاده نمود .همچنین برای
صحت پارامترهای ورودی انجام آزمایشها برجا و آزمایشگاهی به
تعداد الزم ،موردنیاز است.
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چکیده
شناسایی ،پیجویی ،اکتشاف مقدماتی و تفصیلی ،مراحل مختلف عملیات اکتشاف مواد معدنی هستند که رعایت این مراحل و برنامهریزی جهت
صرف بهینهی زمان و انرژی در هریک از مراحل ،هنر اکتشاف است .پیجویی محدودهی معدنی بعد از شناسایی ،بهمنظور کوچک کردن
محدودهی اکتشافی و کاهش هزینههای مرحلهی بعدی اولین گام اکتشافی به شمار میآید .دورسنجی و پردازش تصاویر ماهوارهای روشی نوین
برای بررسی اولیهی کانه زایی است که دید کلی را نسبت به منطقهی موردمطالعه بهبود میبخشد .بر همین پایه ،جهت بررسی مناطق دگرسانی
و ساختارهای تکتونیکی محدودهی کانسار کرومیت شمال دولتآباد ،از دادههای برداشتشده بهوسیله ماهوارهی  Terraسنجندهی  ASTERو
با فرمت  HDFو تصاویر  OLIبا فرمت  TIFاستفاده شد .جهت بررسی دورسنجی ،پس از انجام مراحل پیشپردازش همچون حذف گیاهان و
تصحیحات هندسی ،رادیومتریک ،توپوگرافی و استخراج نقشه آلتراسیونهای آرژیلیک پیشرفته ،آرژیلیک ،فیلیک ،پروپیلیتی (همراه با
سرپانتینی شدن) و اکسید آهن با توجه به کانیهای تشکیلدهنده هر دگرسانی انجام پذیرفت که نتیجهی آن بهصورت نقشههایی جهت کنترل
صحرایی نقاط امیدبخش برای ورود به مرحله اول اکتشاف معرفی شد که در ادامه و پس از انجام عملیات ژئوفیزیکی وجود ذخیره تایید گردید.
کلمات کلیدی
دورسنجی ،آلتراسیون ،ذخایر کرومیت و مس ،دولتآباد ،کرمان

 -1مقدمه
محدودهی موردمطالعه به وسعت حدود  ۳۸۰کیلومترمربع در جنوب
غرب استان کرمان ۹۰ ،کیلومتری جنوب غرب شهرستان جیرفت
(فاصله مستقیم) و مرز بین استانهای کرمان و هرمزگان قرارگرفته
است .راه دسترسی به این محدوده از طریق جاده آسفالته کهنوج به
حاجیآباد و سپس استفاده از جاده معدن کرومیت آبدشت و ادامهی
جاده به سمت شمال امکانپذیر است.
فاصلهی معدن کرومیت آبدشت با منتهیالیه جنوبی محدوده
موردمطالعه حدود  ۵کیلومتر بوده و روستای دولتآباد در جنوب
ب محدوده واقعشده است .این محدوده در پهنهی ساختاری
غر 
سنندج-سیرجان و در مرز بین دو نقشه زمینشناسی1:100000
دولتآباد و بازار و بخش شرقی نقشه  1:250000دولتآباد قرار دارد.

شکل۱
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 -2زمینشناسی
محدوده موردمطالعه در بخش جنوب خاوری پهنه ساختاری سنندج-
سیرجان قرارگرفته است .درازای زون سنندج-سیرجان حدود 1500
و پهنای آن  150تا  ۲۵۰کیلومتر است که از باختر دریاچه ارومیه
آغاز میشود و در یک راستای شمالغربی-جنوبشرقی تا گسل
میناب در شمال بندرعباس ادامه مییابد .این زون میزبان بیشترین
تعداد کانسار طال و بهویژه طالی تیپ کوهزایی مانند کانسارهای
طالی کرویان ،قلقله ،خراپه در شمال غرب زون و کانسار طالی
زرترشت در جنوب شرق پهنه است.
با توجه به نقشههای زمینشناسی  1:100000دولتآباد محدوده
موردمطالعه دارای دو مجموعه سنگی متمایز به شرح زیر است:
گروه اول سنگهای دگرگونی پالئوزوئیک و مزوزوئیک زون سنندج-
سیرجان است که با مجموعهی سنگهای دگرگونی پالئوزوئیک
شامل :سنگهای اولترامافیک با ترکیب دونیت ،کرومیتیت ،اولیوین
کوموله و بخش مافیک با ترکیب شیست سبز ،اسلیت ،گنایس میکا و
سریسیت شیست ،مرمر سیاه و سنگهای آتشفشانی دگرگونشده
شروع و بهوسیله سنگهای دگرگونی مزوزوئیک و بهویژه تریاس و
ژوراسیک و به مقدار کمتر کرتاسه زیرین با ترکیب گلوکوفان شیست،
سرپانتینیت ،سرپانتین شیست ،مرمر ،آمفیبول ،کالک شیست،
سنگآهک فسیلدار و آهک مارنی ادامه مییابد .سنگ میزبان کانه
زایی کرومیت که تنها در بخش شمال خاوری برونزد دارد شامل
سنگهای دونیت ،کرومیتیت و اولیوین کوموله است (شکل .)۲
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بخش میانی محدوده بهوسیلهی سنگهای گروه دوم یا سنگهای
مجموعه آمیزه رنگین پوشیده شده است .این سنگها که بیشتر
برونزدهای منطقه به آنها تعلق دارد شامل :افیولیت ،بازالت ،آهک
پالژیک گلوبوترانکانادار ،آندزیت ،داسیت و چرت رادیوالریت است .در
حاشیهی جنوبی مجموعهی افیولیتی سنگهای آهکی ،آهکی مارنی
و دولومیتی ژوراسیک باال-کرتاسه زیرین و توالی فلیشی پالئوسن با
ترکیب شیل خاکستری-سبز ،ماسهسنگ توفی-آهکی و سنگآهک
قرار میگیرد .بر پایه نقشه  1:100000دولتآباد در بخش آمیزه
رنگین مناطقی با دگرسانی آرژیلی -سیلیسی و پیریتی همراه با
کانهزایی مس و طال مشخصشده است (شکل .)۲

شکل 2
جدیدترین واحد سنگی در این محدوده متشکل از توالی رسوبات عهد
حاضر است که در بخش جنوب غربی و جنوب شرقی محدودهی
گسترش چشمگیری دارد .وجود معدن کرومیت آبدشت در جنوب
محدوده همراه با کانه زایی کرومیت و آثار کانه زایی مس و طال در
مناطق دگرسانی موجود در بخش آمیزه رنگین نشانگر چشمانداز
روشنی برای اکتشاف مواد معدنی در این منطقه است .فعالیت شدید
تکتونیکی در زون سنندج-سیرجان زیاد است و این منطقه موجب
ایجاد گسلهای متعددی با روندهای مختلف شده که روند الیهبندی
سنگهای منطقه را قطع میکند.
-3تصاویر ماهوارهای
جهت انجام مطالعات دورسنجی در این پروژه تصاویر  ۲سنجندهی
 ASTERاز ماهواره  Terraو  OLIاز  Landsat8مورداستفاده قرار
گرفت .تصاویر استر مورداستفاده در این پروژه شامل دو سین به

شمارههای  ۷۱۱۰۱۲۸۴و  ۳۰۸۰۱۲۸۳است.
-۴کلیات دورسنجی
دورسنجی عبارت است از دریافت ،ثبت و پردازش بازتابش نور یا دیگر
امواج الکترومغناطیس یا هر موجی از یک سطح بدون اینکه نیاز به
لمس آن سطح باشد .ویژگی مثبت این روش ،هزینهی کم و پوشش
وسیع است .محدودیت این روش نیز سطحی بودن نتیجهی آن است
یعنی نتیجهی ارایهشده فقط به آنچه روی سطح زمین است بستگی
دارد .چنانچه جنس دومی روی یک جنس اولی را پوشانده باشد
اطالعاتی از جنس زیرین به دست نمیآید مگر آنکه جنس زیرین
اثری بر سطح باالیی گذاشته باشد .برای مثال اگر مقدار خیلی کمی
از اکسید آهن را در یک سطح وسیع پخشکنیم اثر برداشتشده
قویتر از آن است که مقدار زیادی از همان ماده را در سطح کوچکی
داشته باشیم .در مراحل اولیهی اکتشاف محدودههای موردبررسی
عموما وسیع بوده و استفاده از روشهای مطالعاتی مختلف مانند
پیمایش و یا نقشهبرداری از کل منطقه امکانپذیر نیست یا مشکل و
هزینهبر است .بدین ترتیب برای هر مرحله بسته به اهمیت هدف از
روش مناسبی استفاده میشود [ ]۱و [.]۲
جهت انجام مطالعات دورسنجی و معرفی مناطق امیدبخش محدودهی
کرومیت شمال دولتآباد از تصاویر سنجده  ASTERاستفاده شد.
سنجنده  ASTERکه بهوسیله ماهواره  Terraحمل میشود یکی از
کارامدترین تصاویر برای اهداف زمینشناسی-اکتشافی و جهت
استخراج مناطق دارای دگرسانی است .این تصاویر دارای  ۱۴باند
است که در زمینههای معدن ،زمینشناسی ،منابع طبیعی ،کشاورزی
و مطالعات آب و  ...کاربرد دارد .از  ۱۴باند تصاویر  ۳ ،ASTERباند
مریی ۶ ،باند مادونقرمز طولموج کوتاه و  ۵باند مادونقرمز حرارتی
است [.]۳
-۵روش تحقیق
انجام بررسیهای دورسنجی در این پروژه با استفاده از نرمافزارهای
مختلفی انجام پذیرفت که مهمترین آنها عبارتند از :الف) نرمافزار
 Geomaticaجهت انجام عملیات پیشپردازش ،ایجاد الیههای
اطالعاتی مختلف پردازشهای بصری ،ایجاد و ویرایش وکتورها و
آمادهسازی نتایج جهت تهیه خروجی .ب) نرمافزار  ENVIجهت
انجام محاسبات و اعمال فرمولهای مختلف مثل نسبتهای باندی و
همچنین بهکارگیری شناختهشدهی آنالیز تصویری مثل Match
 Filteringو .Principal Component
 1-5پیشپردازش اطالعات
الف :تصحیح رادیومتریک
اطالعات رادیومتریک هر باند بهصورت مقادیر عددی (Digital
 )Numberکه بهاختصار  DNگفته میشوند ،ثبت میشوند .این
مقادیر با مقادیر واقعی انرژی منعکسشده یا گسیلشده از منطقهی
زمینی متناظر با پیکسلهای تصویر متفاوت هستند و این تفاوت یا از
خطاهای دستگاهی (سنجنده) ایجاد میشود و یا از عوامل اتمسفری
نشاتگرفته است [.]۵
ب :تصحیح خطای سنجنده
این نوع خطاها با کالیبراسیون دقیق دستگاهها و رفع اشکاالت
دستگاه قبل از برداشت تصویر به حداقل میرسند اما در صورت بروز،
معموال توسط خود شرکت ارایهدهندهی تصویر تصحیح میگردند
[.]۵
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ج :تصحیح خطای اتمسفریک
عواملی همچون پخش اتمسفری تاثیر پیکسلهای همسایه و زاویهی
تابش خورشید و دیگر عوامل جوی باعث میشوند مقدار انرژی
دریافتی توسط سنجنده (رادیان) نسبت به آنچه بر روی زمین
میتوانست دریافت شود متغیر باشد و بهعبارتیدیگر باعث شده که
مقدار انرژی ثبتشده ( )DNنمایانگر حقیقی بازتاب نباشد .تصحیح
کامل این نو خطاها نیازمند ورود به محاسبات پیچیدهای از تاثیرات
عوامل مختلف است که پارامترهای آن در اختیار ما نیست و لذا از
روش تصحیح رادیومتریک شبه رفلکتنس ( )Pseudoreflectanceبنام
 Log Residualکه یک روش شناختهشده است استفاده شد .در این
روش با کمک پارامترهای آماری مانند میانگین طیفی و هندسی،
تصویر خام به تصویر تصحیحشده تبدیل میگردد.
د :تصحیح خطای هندسی
مجموعهی عواملی که باعث ایجاد خطاهای هندسی در تصاویر
ماهوارهای میگردند شامل :تغییرات در ارتفاع و سرعت سکوی
سنجنده ،انحنای زمین ،جابجایی و پستیوبلندی زمین هستند که
موج خطاهایی همچون خطای دوران ،کرویت ،پانورامیک و اعوجاجات
هندسی بر روی تصویر میشوند .پس از تصحیح هندسی ،هر پیکسل
در تصویر ابعاد واقعی زمینیاش را با توجه به مقیاس تصویربرداری
ارایه میدهد .با این تصحیح عالوه بر حذف اعوجاج از روی تصویر
پیکسلها در موقعیت مسطحاتی دقیق خود قرار میگیرند تا درنهایت
بتوان کلیه اطالعات هندسی از قبیل اندازهگیریهای طول ،مساحت
و ...را استخراج نموده و از تصویر بهعنوان یک الیهی اطالعاتی در
سیستمهای اطالعات مکانی و جغرافیایی ( )GISاستفاده کرد.
 -5پردازش اطالعات
روشهایی که در این تحقیق برای جداسازی نقاط هدف مورداستفاده
قرار گرفتند عبارتاند از:
 -1-2-5استفاده از ترکیبات رنگی ( )RGBبرای تفکیک
بصری
قابلیت تصاویر ماهوارهای در امکان انتخاب باندهای مختلف برای
هریک از سه رنگ اصلی در سیستم نمایش رنگ  RGBویژگی
برجستهای است که همواره موردتوجه کاربران این تصاویر بوده است.
ترکیب رنگی  8 6 4:RGBدر تصاویر سنجنده  ،ASTERیکی از
شناختهشدهترین و قابلاطمینانترین راههای تشخیص بصری برای

تشخیص دگرسانیهای آرژیلیک و پروپیلیتیک است [ .]۴ازاینرو در
اکتشافات ،ذخایر مرتبط با این نوع دگرسانیها بهویژه ذخایر مس-
مولیبدن تیپ پورفیری و فلزات قیمتی-پایه تیپ اپیترمال جایگاه
خاصی دارد [( .]۶شکل )4
 -2-2-5آنالیز طیفی ()Spectral Analyse
آنالیز طیفی به روشهایی اطالق میشود که بهنوعی به دنبال قیاس
و مشابهت یابی بین نمودار طیفی پیکسل برداشتشده از یک ناحیه،
با نمودارهای طیفی کانیهای موجود در یک کتابخانهی طیفی است
[ .]۷تاکنون روشهای مختلفی از این نوع آنالیزها ارایهشدهاند.
ازجمله این آنالیزها میتوان به روش پاالیش تطبیقی (Matched
 Filteringیا بهاختصار  )MFاشاره نمود که در این تحقیق از آن
استفاده گردید .مجموعه نسبتا کاملی از انواع آنالیزها در نرمافزارهای
دورسنجی مثل نرمافزار  ENVIقابلمشاهده و استفاده میباشند .اما
قبل از اعمال این روشهای آنالیز میبایست تغییری در ساختار
نمودارهای طیفی موجود در نرمافزار  ENVIایجاد گردد تا ازلحاظ
تعداد باندها ،با تصویر مورداستفاده تطبیق نماید که به این تغییر،
بازسازی کتابخانه طیفی میگوییم.
 -3-2-5بازسازی کتابخانه طیفی
()Spectral Library Resampling
کتابخانه طیفی شامل نمودارهای رفتار طیفی شماری از کانیها
سنگها و دیگر پدیدههای طبیعی روی زمین در محدودهی برداشت
طیفی ماهوارههای تصویربرداری و البته بر پایه شرایط آزمایشگاهی
است .این نمودارها در نرمافزار  ENVIبر اساس استاندارد  USGSیا
 United States Geological Surveyو با توان تفکیک طیفی حداقل
 ۴۲۰باند (برای امواج مریی حدود  ۰/۴میکرون تا مادونقرمز کوتاه
 SWIRحدود  ۲/۵میکرون) ارایهشدهاند [ .]۸درحالیکه سنجنده
استر ،همین محدوده طیفی را تنها در  ۹باند برداشت و ثبت مینماید.
برای اینکه بتوانیم از این کتابخانه طیفی در آنالیزهای روی تصاویر
سنجنده استر استفاده کنیم میبایست توان تفکیک این نمودارها را
بر اساس توان تفکیک تصاویر استر بازسازی ( )Resamplingنماییم.
در این پروژهی بازسازی کتابخانه طیفی بر اساس تصاویر  ۹باند استر
شامل باندهای  VNIRو  SWIRو همچنین  ۵باند استر شامل
باندهای  TIRانجام گردید [.]۹
 -4-2-5استفاده از روش پاالیش تطبیقی ()MF
روش پاالیش تطبیقی ( )Match Filteringیک روش سریع برای
آشکارسازی کانیها بر مبنای تطابق آنها با طیف کتابخانهای یا طیف
تصویر است .اساس این روش بر تشدید عضو انتهایی ()End Member
شناختهشده و کاهش زمینه ناشناخته استوار است .در این روش پس
از اعمال تصحیحات اتمسفری و هم باند ( )Resampleنمودن منحنی
طیفی هر یک از کانیهای شاخص با اعمال الگوریتم مربوطه ،تصویری
حاصل میگردد که در آن پیکسلهای هدف (یعنی پیکسلهای نسبتا
نزدیک به عضو انتهایی موردنظر) به رنگ سفید دیده میشوند.
هیستوگرام تصویر حاصل معیاری در تعیین حد نزدیکی (آستانه
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انطباق) به طیف عضو انتهایی میباشند .آستانه گذاری حاصل سبب
خواهد شد تا پیکسلهایی که منحنی طیفی آنها باالترین تطبیق را
با منحنی طیفی عضو انتهایی ( )End Memberدارند ،به رنگ سفید
بارز شده و منطقه زمینه سیاهرنگ دیده شود .بدین ترتیب عارضه
موردنظر با اعمال روش پاالیش تطبیقی استخراج خواهد شد [.]۱۰
 -۶نتیجهگیری و معرفی مناطق امیدبخش
 -1-6تهیهی نقشهی نگاشت کانیها
با اعمال روش پاالیش تطبیقی ( )Match Filteringبر روی تصاویر
استر و بهرهگیری از ترکیب رنگی  8 6 4:RGBنواحی مستعد برای
تجمع  ۱۲کانی شامل کانیهای کائولینیت ،پیروفیلیت ،ایلیت،
آلونیت ،مونت موریونیت ،مسکویت ،اپیدوت ،کلریت ،ژوراسیت،
هماتیت ،گوتیت و نهایتا سرپانتینید بهصورت مجموعه پلیگونهایی
در قالب فایلهای وکتوری مجزا استخراج گردید (شکل  .)۵جهت
بررسی بهتر منطقههای دگرسان و با توجه به مجموعهی کانیهای
موجود ،دگرسانیها به انواع آرژیلیک پیشرفته (شکل  )۶حاوی
کانیهای آلونیت پیروفیلیت و کائولینیت؛ دگرسانی آرژیلیک (شکل
 )۷حاوی کانیهای ایلیت و مونتموریونیت؛ دگرسانی اکسید آهن
(شکل  )۸حاوی هماتیت ،گوتیت و جاروسیت؛ دگرسانی سریسیتی
(شکل  )۹و دگرسانی مرتبط با کرومیت (شکل  )۱۰شامل
سرپانتینیت ،اپیدوت و کلریت دستهبندی گردید .پس از پردازش
تصاویر و به دلیل همپوشانی مناسب دگرسانیهای گرمابی آرژیلیک،
آرژیلیک پیشرفته ،سریسیتی و اکسید آهن  ۶محدوده امیدبخش
جهت ادامه فعالیت اکتشافی برای عناصر مس-طال معرفی شدند
(شکل  )۱۱که با توجه به ماهیت منطقههای دگرسان امکان وجود
عناصر دیگر مانند سرب و روی و ...در منطقههای موردنظر بعید
نیست.
با توجه به عدم حضور سیال گرمابی در کانسارهای تیپ ارتوماگمایی
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مانند کانسارهای کرومیت و ارتباط مستقیم این کانه زایی با دگرسانی
سطحی سنگهای دونیتی و تبدیل آن به سرپانتین این کانی بهعنوان
کانی اصلی دگرسانی همراه با کانیهای اپیدوت و کلریت بهعنوان
مجموعه دگرسانیهای مرتب با کانه زایی کرومیت در نظر گرفته
شدند [ .]۳بر این اساس و با توجه به گسترش دگرسانی سرپانتینی
شدن ۲ ،محدودهی امید بخش با رنگ آبی در بخش شمال شرقی و
شمالی محدودهی مطالعاتی جهت ادامه فعالیت اکتشافی کرومیت
پیشنهاد میگردد (شکل .)۱۱

شکل9

 -۶-۲استخراج خطوارهها
برای استخراج خطوارهها از تصاویر ماهوارهای تصویر سنجنده  OLIاز
ماهواره لندست  ۸مورداستفاده قرار گرفت .در ابتدا  ۳باندهای ۳۰
متری با یکدیگر تالقی ( )Mergeگردیدند تا یک تصویر  ۱۰باندی
ایجاد گردید .این تصویر به دلیل داشتن باندهای بیشتر برای اعمال
ترکیبهای باندی یا همان  RGBهای متنوعتر و درنتیجه تفکیک
بهتر واحدها ،مناسب بود .در این تحقیق عوارض خطی زمینشناسی
که به آنها خطواره میگوییم با مشاهده و کنترل چشمی تصویر در
ترکیبات باندی مختلف بهویژه ترکیب باندی  531 :RGBبا ایجاد
یکالیه وکتوری از نوع خط در نرمافزار ژئومتیکا ترسیم گردید.
همچنین برای باال بردن قدرت تشخیص از فیلترهای مختلف باالگذر
ازجمله فیلتر تیز کننده لبه  Edge sharpeningاستفاده گردید.
بدیهی است که اوال تمام عوارض خطی قابلاستخراج از تصاویر
ماهوارهای الزاما نشاندهنده گسل نبوده و ممکن است شامل دیگر
عوارض زمینشناسی مثل دگرشیبیها نیز باشند .ثانیا چنانچه ذکر
شد دقت این تصاویر حداکثر در حد  30متر بوده و احتمال خطا در
تشخیص برخی از این عوارض وجود دارد [ ]11و[ .]12بر این اساس
و با توجه به پیچیدگی تکتونیکی موجود جهت بررسی صحت و دقت
خطوارههای موجود پس از ترسیم عوارض از نقشه زمینشناسی نیز
استفاده گردید .در شکل  12ساختارهای موجود در این محدوده
قابلمشاهده است.
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شناسایی آلتراسیونهای هیدروترمال ورقه سلفچگان-خورهه با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+
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چکیده:
ورقه  ۱۰۰۰۰۰سلفچگان-خورهه واقع در مرکز ایران به دلیل قرارگیری در زون ماگمایی ارومیه-دختر یکی از مناطق مستعد جهت اکتشاف
کانسارهای در ارتباط با فازهای هیدروترمال مثل مس پورفیری هست .کانیزایی های منطقه شامل کانسار دالی ،اندیسهای زواریان یک و دو
و خلیلآباد است .در این مطالعه با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره لندست  ۷و سنجنده  +ETMو بهرهگیری از تکنیکهای مختلف دورسنجی
ازجمله ترکیبهای رنگی واقعی ،کاذب ،نسبتهای باندی ،شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی ،آنالیز مولفههای اصلی ،آنالیز مولفههای
اصلی به روش کروستا و روش کمترین مربعات رگرسیون شده به شناسایی زونهای آلتراسیون پرداختهشده است .درنهایت با بررسی موقعیت
اندیسهای معدنی موجود در منطقه ،نتایج حاصل از ترکیب رنگی کاذب ( )R=PC3, G=PC5, B=PC4مطابقت بسیار خوبی با شواهد را نشان
میدهد.
کلیدواژهها( :سنجنده  ،+ETMنسبتهای باندی ،آنالیز مؤلفه اصلی ،کروستا ،کمترین مربعات رگرسیون شده ،شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی)
Extraction of hydrothermal alterations from ETM+ data from Salafchegan-Khorhe area
Hosein, Maseraty1 Abbas, Maghsoudi2 ,
1
MSc student of Mineral Exploration, Amirkabir Uneversity of Technology, Tehran
2
Assistant Professor of Mining Enginering Group, Amirkabir University of Technology, Tehran
:Abstract
Salafcheghan area is located in central Iran, part of Urumieh-Dokhtar Magmatic Arc (UDMA).The UDMA is the
most important volvanic arc for exploration porthyry Cu deposits. Dalli copper-gold porphyry deposit, Zavariyan
Khalil Abad prospect is located in Salafchegan area. In this study,hydrothermal alterarion zones is extarcted ,2&1
satellite with the help of remote sensing different technique (such as true & false 7 by using ETM+ data of Landsat
color composite, band ratio, principal component analysis, Crosta method, least square fit and normalized
.)difference vegetation index
(Keywords: (ETM+ sensor, Band Ratio, PCA, Crosta, Ls-fit, NDVI

 -1مقدمه
امروزه استفاده از تصاویر ماهوارهای به دلیل هزینه پایین و سرعت باال
نقش بسزایی در مراحل مقدماتی اکتشاف کانسارها دارد .در این میان
استفاده از این تصاویر جهت پتانسیلیابی کانسارهای پورفیری ،به
دلیل داشتن آلتراسیونهای هیدروترمال در این کانسارها اهمیت
بسزایی دارد .آلتراسیونهای اصلی در سیستمهای پورفیری اغلب
پتاسیک ،سریستیک ،آرژیلیک پیشرفته ،آرژیلیک متوسط ،پروپلیتیک
و اسکارنی شدن است که تنوع قابلمالحظهای ازلحاظ وسعت (جانبی
و قائم) و هندسه دارند .منطقه موردمطالعه دارای آبوهوای
نیمهخشک ،پوشش گیاهی کم ،نسبتا کوهستانی و بخشی از کمربند
ماگمایی ارومیه-دختر است .این کمربند با گسترشی در حدود ۲۰۰۰
کیلومتر در جهت شمال غربی-جنوب شرقی در قسمت مرکز کمربند
متالوژنی تتیس قرارگرفته است که میزبان کانسارهای پورفیری در
حد کالس جهانی از قبیل سرچشمه ،سونگون ،میدوک است .اکثر
این کانسارها در قسمت جنوب شرقی-شمال غربی کمربند ماگمایی
13
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ارومیه دختر واقعشدهاند که بخش مرکزی این کمربند علیرغم
پتانسیل باال جز مناطقی است که کار اکتشافی کمی در آن انجامشده
است.
 -2روش تحقیق و بحث
در این مطالعه ابتدا تصحیحات اتمسفری بروش  Log Residualبروی
تصاویر منطقه اعمال شد و بعدازآن پوشش گیاهی منطقه با روش
«شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی» شناسایی گردید و
درنهایت تصاویر ماسک شده پوشش گیاهی منطقه ،جهت شناسایی
آلتراسیونهای مختلف مورداستفاده قرار گرفت که نحوه انجام کار
توضیح داده خواهد شد.
 -3زمینشناسی منطقه
ازلحاظ زمینریختشناسی ورقه  ۱۰۰۰۰۰سلفچگان-خورهه را ۳
بخش تقسیم میشود:
-۱کوههای بلند شمالی ورقه ،دربرگیرنده سنگهای رسوبی و
آذرآواری ائوسن-الیگوسن که توف ها توسط دایکهای فراوان
www.blourmag.ir
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بریدهشده است و کوههای بخش جنوبی که بهطور عمده از سنگآهک
کرتاسه و به میزان کم از ماسهسنگ و سنگآهک ژوراسیک
تشکیلشده است.
 -۲کوههای نیمه بلند که دربرگیرنده نهشتههای رسوبی و آذرآواری
میوسن و نهشتههای آواری پلیوسن ،در شمال ورقه و شیلها و
ماسهسنگهای ژوراسیک در جنوب ورقه هستند.
 -۳و دشت پست که از آبرفت دوران کواترنری پدید آمده است .در
شکل  ۱واحدهای سنگشناسی مختلف منطقه به تصویر کشیده شده
است.

شکل  ۲ترکیب رنگی اصلی منطقه

شکل  ۱واحدهای سنگی ورقه سلفچگان-خورهه (اسدی هارونی )۲۰۱۶

 -4ترکیب رنگی اصلی و کاذب
تصویر رنگی اصلی ،زمانی به دست میآید که ما در ترکیب  RGBبه
( )Rباندی که دارای طولموج نزدیک به رنگ قرمز ،به ( )Gباندی با
طولموج نزدیک به نور سبز و به ( )Bطولموج نزدیک به نور آبی را
قرار دهیم .این ترکیب رنگی واحدهای مختلف سنگی و پوششهای
گیاهی و مناطق آبی را به رنگهای اصلی به تصویر میکشد .در
سنجنده  +ETMترکیب رنگی ( )R=3, G=2, B=1باعث به وجود
آمدن ترکیب رنگی اصلی میشود .ترکیب رنگی کاذب نیز زمانی
ایجاد میشود که باندها ،متفاوت با ترکیب فوق باشند.
 -5نسبت گیری باندی
در این روش ،باندی که یک کانی خاص در آن دارای انعکاس است در
صورت کسر و باندی که در آن ،کانی دارای بازتاب است در مخرج
کسر قرار میگیرد .سادهترین نسبت باندی رایج ،بهمنظور شناسایی
اکسیدهای آهن فرو (مگنتیت)  B7/B4است .همچنین در این مطالعه
به ترتیب از نسبتهای باندی  B3/B1و  B5/B7جهت شناسایی
اکسیدهای آهن فریک (هماتیت ،گوئتیت ،ایلمینیت) و کانیهای
رسی و سرپانتینی استفاده شد که با تقریب بسیار خوبی نتایج منطبق
با اندیسها و کانسارهای شناختهشده منطقه بود .همچنین تصویر
رنگی نسبتهای باندی ( )R=B5/B7, G=B3/B1, B=B5/B7ایجاد
شد که در آن مناطق قرمز تا نارنجیرنگ معرف مناطق دارای
اکسیدهای آهن فرو (مگنتیت) ،مناطق سبزرنگ ،نشانگر اکسیدهای
آهن فریک و مناطق آبیرنگ نشانگر مناطق رسی است.
www.blourmag.ir

 -6شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی
بازتابش طیفی گیاهان سالم (کلروفیل) بیشتر در طولموج
الکترومغناطیسی مادونقرمز نزدیک ( )NIRو طولموج سبز نسبت به
سایر طولموجها اتفاق میافتد .گیاهان سالم که حاوی کلروفیل
هستند ،نور آبی و بیشتر طولموجهای قرمز را جذب میکنند .به
همین دلیل است که چشمان ما گیاهان را به رنگ سبز میبیند.
شاخص پوشش گیاهی ( )NDVIشاخصی است که بهمنظور توصیف
پوشش گیاهی توسعهیافته و با استفاده از تفاوت بین طیف مادونقرمز
نزدیک (که بشدت توسط گیاهان بازتابش میشود) و نور قرمز (که
+
توسط گیاهان جذب میشود) ایجاد میشود .در سنجنده ETM
میتوان با نسبت باندی ( )B4-B3)/(B4+B3این شاخص را به دست
آورد که بهخوبی مناطق دارای پوشش گیاهی را در منطقه نمایان
میسازد.

شکل  ۴شاخص نرمال شده تفاوت پوشش
گیاهی
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شکل ۵ ،نسبت باندی  ۳/۱جهت نمایش اکسیدهای آهن فریک

شکل  ۶نسبت باندی  .۵/۷مناطق روشن نمایانگر
آلتراسیون

مناطق روشن ،پوشش گیاهی منطقه است( .هماتیت ،گوئتیت ،ایلمینیت).
مناطق روشن نشانگر این کانیهاست.

 -7آنالیز مولفههای اصلی
این روش جز روشهای آماری چند متغیره است که باعث کاهش
حجم دادههای ما میشود .این روش بر مبنای انتخاب ترکیب خطی
غیر همبسته از متغیرهاست که باعث میشود هر یک از ترکیبات
خطی متوالی استخراجشده ،یا مولفههای اصلی ( ،)PCواریانس
کوچکتری داشته باشند .آنالیز مولفه اصلی بهطور گسترده برای به
نقشه درآوردن آلتراسیون ها در مناطق متالوژنی استفاده میشود .در
این مطالعه جهت استخراج  PCمناسب ،باندهای  ۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱و ۷
دادههای لندست مورد آنالیز مولفه اصلی قرار گرفت و با توجه به
جدول شماره  ،۱به ترتیب  PC3، PC5و  PC4بهمنظور به تصویر
کشیدن مناطق دارای اکسیدهای آهن فرو ،فریک و کانیهای رسی
استخراج شد .در این مرحله بایستی توجه کرد بهطور مثال برای
استخراج  PCمناسب اکسیدهای آهن فرو (مگنتیت) با توجه به
نسبت باندی مناسب ( )B7/B4اختالف حداکثری در  PC3رخداده
است .ازآنجاییکه مگنتیت در باند  ۷سنجنده  +ETMدارای بیشترین
انعکاس است درحالیکه در دادههای جدول  ۱مربوط به  PC3این
کانی در باند  ،۷جذب ( )-۰٫۳۰۵۲۴۵را نشان میدهد لذا بهمنظور به
تصویر کشیدن این کانی بایستی  PC3را به تصویر کشید که نقاط
روشن ،نشاندهنده اکسیدهای آهن فرو است.
همچنین اگر به ( )R=PC3, G=PC5 B=PC4را نسبت دهیم ترکیب
رنگی کاذب منطقه نمایان خواهد شد که در آن اکسیدهای آهن فرو
به رنگ قرمز ،کانیهای رسی به رنگ آبی و اکسیدهای آهن فریک به
رنگ سبز دیده میشود .این ترکیب رنگی کاذب با تقریب بسیار
خوبی آلتراسیونهای منطقه را مشخص کرد.
 -8آنالیز مولفههای اصلی انتخابی یا کروستا
این روش بر اساس اطالعات طیفی کانی خاص اقدام به انتخاب باندها
صورت میگیرد و در ماتریس بردارهای ویژه PC ،که دارای بیشترین
اختالف در باندهای انتخابی باشد بهعنوان  PCمناسب جهت به تصویر
15
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شکل  ۷نسبت باندی  .۴/۷مناطق روشن نمایانگر اکسیدهای آهن فرو
آرژیلیک و فیلیک است.

شکل  ،۸ترکیب رنگی کاذب ( ،)R=B7/B4, G=B3/B1, B=B5/B7مناطق
رنگ قرمز تا نارنجی نشانگر اکسیدهای آهن فرو ،مناطق آبی نشانگر کانیهای
رسی و مناطق سبزرنگ نشانگر اکسیدهای آهن فریک است.

www.blourmag.ir

فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی معدن
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جدول  ۱مقادیر بردار ویژه برای باندهای  ۱تا ۷

بردار ویژه

باند ۱

باند ۲

باند ۳

باند ۴

باند ۵

باند ۷

PC1

۰٫۲۴۴۵۶۹

۰٫۳۲۸۲۹۲

۰٫۳۴۴۲۹۸

۰٫۴۲۰۶۶۸

۰٫۵۰۲۵۷۵

۰٫۴۹۶۸۳۴

PC2

-۰٫۴۰۸۴۸۱ -۰٫۴۹۰۸۸۶

-۰٫۳۲۹۱۵

-۰٫۲۰۴۴۴۷

۰٫۴۷۳۳۹۹

۰٫۴۶۷۰۶۶

PC3

-۰٫۶۲۷۹۵

-۰٫۲۰۱۵۸۲

۰٫۳۰۹۳۹۲

۰٫۷۳۴۵۵۶

-۰٫۳۰۵۲۴۵ -۰٫۰۳۰۱۹۱

PC4

-۰٫۲۴۹۰۰۷

۰٫۰۱۱۹۱۵

۰٫۴۰۰۹۶

-۰٫۷۸۹۵۶۲ -۰٫۱۸۴۳۵۳

۰٫۵۸۸۸۵۵

PC5

۰٫۵۳۱۹۹۱

-۰٫۶۴۴۲۶۸ -۰٫۴۱۳۷۶۸

۰٫۵۶۶۷۰۸

-۰٫۳۲۳۸۹۵

۰٫۲۸۸۲۷۹

PC7

-۰٫۳۵۲۵۸۱

-۰٫۵۴۹۰۳۲

۰٫۱۹۶۴۹

۰٫۱۴۵۴۸۴

۰٫۱۰۹۴۳۸

۰٫۷۴۶۵۱

کشیدن کانی مدنظر ،مورداستفاده قرار میگیرد .در این مطالعه
باندهای  ۵ ،۴ ،۱و  ۷بهعنوان باندهای انتخابی جهت استخراج کردن
 PCمناسب کانی کائولینینت ،در نظر گرفته شد و باندهای  ۲و ۳
جهت جلوگیری از نقشهبرداری اکسیدهای آهن حذف شد .ازآنجا
کانیهای مانند کائولینیت ،آلونیت ،مسکویت و ایلیت دارای جذب
عمده در محدوده طیفی  ۲٫۱۴-۲٫۲۸میکرومتر ،معادل باند  ۷سنجنده
 +ETMهستند و در باند  ۴دارای انعکاس عمده هستند این باندها
انتخاب گردید .با توجه به مقادیر ماتریس بردار ویژه  PC3بهمنظور
استخراج تصویر کانی کائولینیت مورداستفاده قرار گرفت .همچنین
باندهای  5 ،4 ،3 ،1جهت استخراج  PCمناسب کانی هماتیت استفاده
شد که  PC3مورد انتخاب قرار گرفت .در جدول  2و  3مقادیر ماتریس
بردارهای ویژه بهدستآمده ،نمایش دادهشده است.
 -9روش کمترین مربعات رگرسیون شده
این روش بر مبنای انتخاب باندی که در آن یک کانی خاص دارای
بیشترین جذب یا انعکاس و تخمین آن باند بر اساس کمترین مربعات
رگرسیون شده است .در این تکنیک ،کواریانس دادههای ورودی
محاسبه و برای تخمین کلیه باندهای انتخابی بهعنوان ترکیب خطی
از باند مشخصشده توسط متخصص (باندی که یک کانی خاص
دارای جذب و یا انعکاس باال در آن باشد) ،مورد پردازش قرار میگیرد.
اختالف ( )residualمیان باند واقعی و باند مدل شده محاسبهشده و
خروجی بهصورت تصویر ارایه میشود .پیکسلهای دارای مقدار
باقیمانده زیاد (منفی یا مثبت) داللت بر حضور ویژگی دارد که
تخمین زده نشده است (اسدی و لوافان  .)۲۰۰۶در این مطالعه باند
 ۵بهعنوان باند انتخابی جهت تخمین کانیهای رسی مورداستفاده
قرار گرفت که نتایج با خروجیهای سایر روشها هم ارزی خوبی
داشت .همچنین باندهای  ۳و  ۷به ترتیب برای به نقشه درآوردن
اکسید آهن (هماتیت و مگنتیت) به دلیل اینکه بیشترین انعکاس این
کانیها در محدوده طیفی این باندها بود بهعنوان باند مدل انتخاب
شد.

www.blourmag.ir

جدول  ۲مقادیر ماتریس بردارهای ویژه برای
باندهای ۷ ،۵ ،۴ ،۱

بردار ویژه

باند ۱

باند ۴

باند ۵

باند ۷

PC1

-۰٫۵۸۹۷۹۴ -۰٫۵۶۸۶۶ -۰٫۴۷۵۷۸۹ -۰٫۲۶۳۶۶۵

PC2

۰٫۳۴۶۸۱۱ ۰٫۳۴۶۳۳۱ -۰٫۴۵۱۰۳۲ -۰٫۷۴۵۸۸۷

PC3

-۰٫۳۳۳۶۸۱ ۰٫۰۰۸۵۱۱ ۰٫۷۳۲۰۵۶ -۰٫۵۹۳۸۶۷

PC4

۰٫۶۴۸۴۷۷ -۰٫۷۲۳۶۹۴ ۰٫۱۸۵۱۷ -۰٫۱۴۶۴۷۹

جدول  ۳مقادیر ماتریس بردارهای ویژه برای
باندهای ۵ ،۴ ،۳ ،۱

بردار ویژه

باند ۱

باند ۳

باند ۴

باند ۵

PC1

-۰٫۶۱۵۲۹۳ -۰٫۵۲۹۰۶۹ -۰٫۴۹۶۵۲۵ -۰٫۳۰۸۱۶۴

PC2

۰٫۷۰۷۵۷۲ -۰٫۱۵۵۷۲۹ -۰٫۳۳۷۷۹ -۰٫۶۰۰۹۴۴

PC3

-۰٫۳۴۵۰۰۲ ۰٫۵۴۴۹۷۱ ۰٫۲۸۶۵۲۵ -۰٫۷۰۸۴۳۸

PC4

۰٫۰۴۳۲۹۵۵ -۰٫۶۳۱۵۳۹ ۰٫۷۵۶۵۰۳ ۰٫۲۰۴۹۸۱
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شکل  ،۹آنالیز مؤلفه اصلی PC3

شکل  ،۱۱آنالیز مولفه ی اصلی  ،PC5نقاط روشن نشاندهنده
اکسیدهای آهن فریک است .هماتیتی است.

شکل  ،۱۳ترکیب رنگی کاذب ()R=PC3, G=PC5, B=PC4
مناطق قرمزرنگ نشانگر اکسیدهای آهن فرو ،سبز نشانگر کانیهای
رسی است.

17
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شکل  ،۱۰آنالیز مؤلفه اصلی  ،PC4نقاط روشن نشاندهنده
اکسیدهای آهن فرو است .کانیهای رسی است.

شکل ، 12روش کروستاPC3 ،

شکل  ،۱۴روش  ،Lsfitبر مبنای باند انتخابی  ۵که مناطق روشن
نشان دهنده اکسیدهای آهن فریک و آبی کانیهای رس است.
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: نتیجهگیری-10
در این مطالعه با اعمال روشهای گوناگون دورسنجی با استفاده از
 به شناسایی+ETM  سنجنده۷ دادههای ماهواره لندست
 نتایج حاصل از این بررسی.آلتراسیونهای هیدروترمالی پرداختیم
R=B7/B4 G=B3/B1, B=B5/( نشان داد که ترکیب رنگی کاذب با
) در مقایسه با سایر روشهاR=PC3, G=PC5, B=PC4( ) وB7
) خلیلآباد،۲  و۱ مطابقت بسیار خوبی با موقعیت اندیسها (زواریان
،)۱۳  درنهایت منطقه جدیدی که در (شکل.و کانسار دالی دارد
.مشخص گردیده است جهت مطالعات اکتشافی بیشتر معرفی گردید
:منبع فارسی
 «اصول سنجشازدور نوین و تفسیر تصاویر،۱۳۹۴ . ک،علوی پناه
 انتشارات،)۳۴۴ – ۳۳۹( ، چاپ سوم،»ماهوارهای و عکسهای هوایی
 تهران،دانشگاه تهران
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شبیه سازی مدار بسته آسیای گلولهای و هیدروسیکلون کارخانه فرآوری فلدسپات
سینا صفاییان ،1مصطفی ابوالحسنی ،2سید محمود جعفری
 1دانشجو ارشد فرآوری مواد معدنی ،دانشکده معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 2دانشجو ارشد فرآوری مواد معدنی ،دانشکده معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 ۳دانشجو ارشد فرآوری مواد معدنی ،دانشکده معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3

چکیده
کانسنگ فلدسپات ورودی به کارخانه فرآوری بهمنظور کاهش ابعاد برای حذف ناخالصیها نخست تحت فرآیندهای سنگشکنی و آسیا کنی
قرار میگیرد .سپس ذرات خرد شده با استفاده از یک خوشه هیدروسیکلون در مدار بسته با آسیای گلولهای طبقهبندی میشوند .در این تحقیق
بهینهسازی مدار خردایش این کارخانه با هدف کاهش ابعاد محصول نهایی( )80_Pبه کمتر از  ۲۵۰میکرون با توجه به ظرفیت موجود و
مشخصات آسیای صنعتی موردنیاز انجام شد .پس از انجام خردایش توسط آسیای گلولهای آزمایشگاهی توزیع تابع شکست و در ادامه تابع
انتخاب بر اساس دادههای خام حاصل از خردایش و آنالیز سرندی با استفاده از روشهای  H&Fو  H&Fاصالحشده و به روبه و مدل سینتیکی
 m=me^-stتعیین شد .در مرحله بعد با مشخص بودن دانهبندی خوراک ،تابع انتخاب و تابع شکست حاصل از آزمایشگاه ،محصول آسیا صنعتی
با استفاده از تابع بردبنت و کلکات و تابع آستین تخمین زده شده و مدار صنعتی شبیهسازی شد.
واژههای کلیدی:
تابع شکست ،تابع انتخاب ،مدل بردبنت و کلکات ،مدل آستین ،شبیهسازی
-1مقدمه
عملیات خردایش گرانقیمتترین و سنگینترین تجهیزات صنعتی را
به خود اختصاص داده است .این تجهیزات عالوه بر نگهداری
پرهزینهای که دارند ،انرژی زیادی را نیز مصرف میکنند .حدود ۵۵
تا  ۷۵درصد از هزینه سرمایه گزاری و  ۳۰تا  ۶۰درصد از هزینه
جاری ساالنه صرف عملیات خردایش میشود .همچنین این تجهیزات
دارای بازدهی انرژی پایینی میباشند .تنها حدود  ۱درصد از کل
انرژی مصرفی صرف خردایش میشود و بیش از  ۹۹درصد انرژی به
شکلهای مختلف تلف میگردد .برای کنترل ،بهینهسازی و طراحی
مدار خردایش با توجه به پرهزینه بودن عملیات خردایش ،تالشهای
بسیاری بهمنظور پیشبینی رفتار سنگ در هنگام شکست و طراحی
مدار صورت گرفته است[.]۴-۱
در شبیهسازی مدارهای فرآوری ،پارامترهای مختلفی ازجمله توزیع
زمان ماند مواد در آسیا ،تابع انتخاب و تابع شکست برای مدلسازی
ریاضی آسیا کردن موردنیاز است[.]۵
تعاریف
 -1-2تابع شکست
تابع توزیع شکست بیانگر توزیع دانهبندی ناشی از خردایش ماده
موجود در محدوده ابعادی خاص در اثر فقط یک ضربه است.
بهطورکلی تابع شکست به دو روش تجمعی و غیرتجمعی محاسبه
میشود .این تابع تنها وابسته به ماده معدنی بوده و مستقل از نوع
آسیا بوده و ویژگی ذاتی برای ماده در نظر گرفته میشود .در واقع این
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تابع فقط به جنس کانه وابسته است[.]۶
 -۲-۲تابع انتخاب
تابع انتخاب یکی از پارامترهای اصلی در مدلسازی آسیای گلولهای
است .ناپدید شدن مواد از داخل یک محدوده ابعادی در مورد آسیای
گلولهای اغلب از سنتیک مرتبه اول ،رابطه ( )1و ( )2پیروی میکند:
برخالف تابع شکست که فقط به جنس کانه وابسته است ،تابع انتخاب
به محیط خردایش (خصوصیات کانه ،قطر آسیا ،اندازه گلولهها و

غیره) بستگی دارد .از اینرو تابع انتخاب آزمایشگاهی برای آسیا در
مقیاس صنعتی مناسب نیست[.]۷
میتوان با اطالعات به دست آمده از نتایج آزمایشگاهی تابع انتخاب
را در مقیاس آزمایشگاهی به دست آورد و با داشتن مشخصات آسیا
آزمایشگاهی و آسیای صنعتی موردنظر تابع انتخاب صنعتی را
محاسبه و آسیای صنعتی را مدلسازی نمود .روش بزرگمقیاس
کردن آستین که در ادامه توضیح داده شده است ،تابع انتخاب
آزمایشگاهی را برای آسیای صنعتی بزرگمقیاس میکند.
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 -3مواد و روشها
 -1-3آمادهسازی نمونه
برای انجام آزمایش تابع شکست نیاز به نمونههای تک ابعادی است.
نمونه تک ابعادی از بخشهای مختلف نمونه اولیه فلدسپات چغایی
همدان قابل تهیه بوده و سه نمونه تک ابعادی  ۲۰،۳۰و  ۶۰مش
بترتیب به مقدار  ۱۰۲۱و ۲۰۰۵گرم تهیه گردید.
 -2-3محاسبه تابع شکست
آزمایش تعیین تابع شکست شامل خردایش و تعیین دانهبندی مرحله
به مرحله هر یک از نمونههای تک ابعادی است .خردایش مواد تا
زمانی ادامه مییابد که تقریبا نصف جرم اولیه خردشده و وارد سایر

نمودار  :1منحنی تجربی تابع شکست

جدول  :1زمان نهایی خردایش هر فراکسیون
سایز ()mesh

20

30

60

زمان نهایی
خردایش(ثانیه)

45

90

150

جرم مانده روی
سرند()%

۵۵٫۲۴

۴۵٫۳۱

۵۱٫۹۲

طبقات سرندی گردد (جدول .)۱
نتایج آزمایش نشان داد که سنتیک خردایش از مرتبه اول پیروی
میکند که بر اساس جرم باقیمانده بر روی سرند پس از خردایش

نمودار  :2منحنی برازش مدل بردبنت و کلکات

جدول  :2پارامترهای مدل بردبنت و کلکات

بهوسیله رابطه ( )۳قابلمحاسبه است]۸[:
ابراین با محاسبه تابع شکست به سه روش بروبه و  H&Fو H&F
اصالحشده میتوان تخمین اولیهای از تابع انتخاب داشت .پس از
مقایسه توابع انتخاب بهدستآمده با هر روش ،با توجه به تطابق باالی
نتایج روش بروبه و  H&Fاصالحشده ،دادههای مربوط به روش
اصالحشده هربست و فروستینا جهت مدلسازی تابع شکست استفاده
شد .نتایج نشان میدهد که تابع شکست نرمالیز شونده است (نمودار
.)۱

حال با استفاده از این دادهها و برازش مدل بردبنت و کلکات ،رابطه
( ،)۴مطابق با نمودار ( )۲با استفاده از  solverمیتوان پارامترهای
مدل را یافت(جدول .)۲
در این رابطه  d_iابعاد طبقات مختلف سرندی و  ϕ ،Bو  rضرایب تابع
شکست میباشند.
www.blourmag.ir

Φ

۰٫۴۸۸۴

γ

۱٫۰۷۳۲

β

۷٫۳۳۸۸

جدول  -3مقادیر تابع انتخاب آزمایشگاهی
سایز ()mesh

20

30

60

( Sبر دقیقه)

۰/۰۱۳۲

۰/۰۰۸۸

۰/۰۰۴۳

 3-3محاسبه تابع انتخاب
آزمایشهای تابع شکست با آسیای گلولهای آزمایشگاهی در بازههای
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زمانی متفاوت برای هر فراکسیون انجام گردید و تا لحظه خردایش
حدود  ۵۰درصد سایز اولیه ادامه یافت .با توجه به نتایج خردایش،
مقادیر تابع انتخاب بهدستآمده در جدول ( )۳آورده شده است.
 -1-3-3مدل آستین برای تابع انتخاب
آستین تغییرات تابع انتخاب را بر اساس تغییر اندازه ذره با رابطه ()۵
نشان میدهد:
در این تابع  d_pاندازه ذره برحسب میلیمتر ) K)d_p ،نرخ شکست

برحسب (دقیقهS1 ،)1-مقدار تابع انتخاب برای ذرات یک میلیمتر
است که مقدار آن با تغییر شرایط آسیا کنی تغییر میکند و  μ، λو
 αپارامترهای مدل هستند .مقدار  αمعموال بین  ۰٫۵تا  ۱٫۵قرار دارد
که به خواص ماده معدنی بستگی دارد .پارامتر  λعدد مثبت ()1≥ λ
است و شاخصی است که نشان میدهد نرخ خردایش با چه سرعتی
با افزایش اندازه ذرات کاهش مییابد.

جدول  -4مشخصات آسیای گلولهای آزمایشگاهی (جنس گلولهها از فوالد)
20

طول آسیا ()cm

20/05

قطر داخلی آسیا()cm

( ۷۰عدد) ۳۱

قطر بزرگترین گلوله ()mm

( ۲۰عدد) ۱۷/۵

قطر کوچکترین گلوله ()mm

( ۵۰عدد) ۲۱

قطر گلوله متوسط()mm

7

چگالی گلولهها ()gr/cm3

۱۰ -۱۵

حجم ظاهری بار خردکننده()%

9800

وزن بار خردکننده()g

55

سرعت گردش آسیا()rpm

۹۸/۶۱۵۰

سرعت بحرانی آسیا()rpm

6280

حجم آسیا()cm3

۱/۹۱۳۵

قدرت آسیا()kw

نمودار  :3برازش مدل آستین

جدول  :۶پارامترهای مدل آستین بهدستآمده از دادههای آزمایشگاهی
S1

α

λ

μ

۰٫۰۱۵۸۹

۰٫۹۸

۲٫۰۱۶۷۶

4011

برای تعیین تابع انتخاب و پارامترهای مدل آستین مربوط به آسیای
صنعتی موردنظر از نتایج آزمایش آسیای گلولهای آزمایشگاهی
استفاده شد .نمودار دادههای آزمایشگاهی تابع انتخاب بر اساس اندازه
ذرات در مقیاس لگاریتمی رسم و در نرمافزار  Excelبا روش حداقل
مربعات با استفاده از امکانات بخش  ، Solverمدل آستین بر دادههای
آزمایشگاهی برازش شد (نمودار .)۳

جدول  -۵مشخصات آسیای صنعتی []۹

3/05
3/05
50

18/65
75
40

37/07
491
2/89

21

قطر آسیا()m

جدول  :۷ثوابت پیشنهادی آر پی کینگ

طول آسیا()m
ابعاد گلوله()mm
سرعت آسیا()rpm
سرعت بحرانی()%
درصد انباشتگی
وزن گلوله(تن)
توان آسیا()Hp
قطر داخلی()m
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N0

N1

N2

N3

C

1

۰٫۵

۰٫۲

1

۱٫۳

 -4بزرگمقیاس کردن
پارامترهای  αو  λدر مدل تابع انتخاب آستین وابسته به جنس ماده
معدنی فرض شدهاند در حالی که پارامترهای  S1و  μبه مشخصات
هندسی آسیا بستگی دارند و نیازمند افزایش مقیاس میباشند.
برای استفاده از این مدل برای شبیهسازی باید از قوانین بزرگمقیاس
کردن استفاده کرد .رابطه تجربی ( )۶برای بزرگمقیاس کردن پارامتر
 S1است.
()7
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در این رابطه  Dmقطر آسیا و  ρcنسبت سرعت بحرانی است .اندیس
 Tبه متغیرهای تعیینشده در شرایط آزمایشگاهی اشاره داردJ .
نسبت پرشوندگی آسیا توسط گلوله و  uبخشی از فضای خالی بار
خردکننده آسیاست که توسط پالپ پر شده است .پارامتر  μنیز با باال
رفتن اندازه گلوله و توان آسیا افزایش مییابد ( رابطه (.))7

بیانشده در مراحل قبل) و یک هیدروسیکلون با مشخصات ذکرشده
در جدول ( )۱۰است .با توجه به اینکه خردایش توسط آسیا گلولهای
بدون طبقهبندی است؛ محصول آن از رابطه ( )۱۰به دست میآید.
سپس بعد از طبقهبندی توسط هیدروسیکلون و برگشت بار در
گردش به ابتدای مدار؛ رابطه نهایی محصول توسط رابطه ( )۱۱به
دست میآید.

جدول  : ۸محاسبه حجم بار خردکننده

در این رابطه  Fخوراک اولیه ورودی به مدار B ،تابع شکست S ،تابع
انتخاب C ،تابع طبقهبندی هیدروسیکلون و  Iماتریس همانی است.
توان  VRدر این رابطه نشاندهنده تعداد مراحل آسیا کنی است.
درصورتیکه آنالیز خوراک ورودی به شرح مقادیر بهدستآمده در
جدول ( )۱۱باشد ،طبق رابطه ( ،)۱۱محصول نهایی مرحله اول مدار
بسته آسیا کنی و هیدروسیکلون مطابق دادههای جداول ( )۱۵-۱۰به
دست میآید:

)(cmسایز گلوله

تعداد

حجم

۳٫۱

70

۱۰۹۱٫۸۹۷

۲٫۱

50

۲۴۲٫۴۵۲

۱٫۷۵

20

۵۶٫۱۲۳
۱۳۹۰٫۴۷۲

) (cm3حجم کل بار خردکننده

جدول  :۱۰پارامترهای طراحی هیدروسیکلون صنعتی

مشخصات آسیای صنعتی مورداستفاده در جدول ( )۵بیان شده است.
با توجه به رابطه ( )۷جهت بزرگمقیاس کردن پارامتر  μنیاز به قطر
میانگین گلولههای آسیای آزمایشگاهی  ، dT،داشته که از طریق
جدول  :۹پارامترهای مدل آستین بزرگمقیاس شده
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روابط ( )۸و ( )۹و جدول ( )۸محاسبه شد.
و به ازای  ۱۴۰گلوله ،قطر میانگین گلولههای آسیای آزمایشگاهی
برابر است با:
در نتیجه پارامترهای مدل آستین بزرگمقیاس شده جهت مدلسازی
صنعتی به شرح جدول ( )۹به دست آمد.
 -5محاسبه محصول
مدار خردایش موردمطالعه شامل یک آسیا گلولهای (با مشخصات
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جدول  :۱۴تابع طبقهبندی هیدروسیکلون(بهدستآمده توسط مدل ) Plitt
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جدول  :۱۵محصول مرحله اول
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P First ۱٫۳۰۱۱۰۹۶۳۶
۰٫۹۹۸۵۸۸۸۷۹

 -7مراجع
[ ]۱نعمت اللهی ،حسین؛ « کانهآرایی (جلد اول) « ؛ انتشارات
دانشگاه تهران ،بهار ۱۳۸۱
[ ]۲رضایی ،بهرام؛ «تکنولوژی فرآوری مواد معدنی (خردایش و
طبقهبندی)» ؛ شهریور ۱۳۷۲
[]۳پایگاه ملی دادههای علوم زمین ؛ کارخانههای فرآوری مواد
معدنی؛ آدرس وبسایت http://www.ngdir.com
[ ]۴آرشیو مجتمع فسفات اسفوردی
[۵] A.R. Laptant; “Modelling and Control of Mineral Processing Systems” , McGill Course Pack Development Service. 1996
[۶] King R. P., “Modeling and Simulation of Mineral Processing Systems”,
Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001.
[۷] Austin L.G., Klimpel R.R, Luckie P.T., «Process engineering of size
reduction: Ball milling», Society of Mining Engineers, 1984.

[]۸عبداهلل زاده ،علی اکبر؛ «جزوه درسی مدلسازی و شبیهسازی
سیستمهای فرآوری» ؛ ۱۳۹۶
[]۹رضایی ،بهرام؛ «تکنولوژی خردایش (جلد اول)» ؛ انتشارات جهاد
دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر؛ پاییز ۱۳۹۵

۰٫۵۵۹۷۸۷۱۱۱

 -6نتیجهگیری
 مهمترین نتیجه بهدستآمده در این آزمایش ،نرمالیز شوندهبودن تابع شکست برای کانسنگ فلدسپات موردمطالعه است .با توجه
به انطباق باالی نمودار دادههای تجربی و مدل برادبنت و کلکات برای
فراکسیونهای  ،30 ،20و  60مش این نتیجهگیری حاصل شد.
 محصول بهدستآمده نیز در این آزمایش ،حاصل یک مرحلهآسیا کنی بوده که بهراحتی با افزایش توان در رابطه محصول ،میتوان
محصول مراحل بعدی آسیا کنی را نیز به دست آورد.
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فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی معدن
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ابزاردقیق و رفتارنگاری در پروژههای ژئوتکنیکی
مهدی آرش
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی،دانشگاه صنعتی امیرکبیرM75.arash@aut.ac.ir ،

چکیده
با توجه به اینکه روزانه بر تعداد پروژههای عمرانی و معدنی افزوده میشود نظارت دقیق بر آنها امری حیاتی است .در بخش تونل و حفاریهای
زیرزمینی ،ارزیابی و رفتارسنجی مستمر تودهی درونگیر یک اصل مهم برای کنترل و طراحی روشهای حفاری و نگهداری است .برای انجام
این ارزیابی بهترین وسیله استفاده از ابزار دقیق و تحلیل برگشتی نتایج آن است .مهمترین کارکرد ابزار دقیق در تونلها رفتارسنجی زمینی
است که قرار است تونل در آن حفر شود ،این رفتار سنجی در سه مرحله صورت میگیرد که نتایج آن منجر به شناخت دقیق زمین و تعیین
پارامترهای ژئومکانیکی زمین و بهبود روند طراحی میانجامد .در این مقاله عالوه بر بررسی علت استفاده از ابزاردقیق ،برخی نتایج حاصلشده
از این سیستم در متروی کرج موردبررسی قرارگرفته است.
کلمات کلیدی
تونل ،ابزار دقیق ،مترو کرج ،آنالیز برگشتی ،ژئوتکنیک

مقدمه
به دلیل اینکه حفاری درون زمین به علت پیچیده بودن شرایط
زمینشناسی منطقه مشکل است لذا استفاده از روشهای تجربی
بهتنهایی نمیتواند مسایل پیش رو را برطرف کند به همین دلیل
استفاده از روشهای عددی در چنین پروژههایی امری ضروری است.
در طراحی هر تونل  ۳اصل همواره در نظر گرفته میشود این  ۳اصل
عبارتند از :پایداری تونل ،جابجاییهای آن و اثر سیستم نگهداری.
ابزار دقیق و رفتارسنجی میتواند در چنین پروژههایی عالوه بر
ارزیابی مستمر شرایط زمین و تونل ،با ثبت دادهها ،شرایط پایداری
تونل را پیشبینی کند و در صورت لزوم تغییراتی در طرحهای اولیهی
اجرای تونل داده شود .ابزاربندیهای ژئوتکنیکی طی سالهای ۱۹۳۰
آمد .در  ۵۰سال اول ،فقط تعدادی روش مشخص برای ابزاربندی و
اندازهگیری بهکار میرفت ،در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی و
افزایش نقش و حساسیت اندازهگیریهای ژئوتکنیکی ،وسایل
پیچیدهی الکتریکی و پنوماتیکی پا به عرصه گذاشته و رایج گشتهاند.
ابزار دقیق
روش کلی پیشگیری از انواع خرابیها در تونلها ،بررسی دقیق هر
یک از عوامل و پیدا کردن راهحلهای منطقی و توجیهپذیر ازلحاظ فنی
www.blourmag.ir

و اقتصادی جهت جلوگیری خرابی ناشی از آن عامل است .جهت
پیشگیری از ناپایداری تونل در اثر عوامل مختلف ،رفتارسنجی مستمر
تونل ضروری است .به این منظور با استفاده از ابزار دقیق در محلهای
مناسب ،قرائت دورها و تفسیر دادههای رفتارسنجی به همراه تحلیل
برگشتی دادهها در صورت لزوم ،میتوان مهمترین عامل ناپایداری را
پیشبینی نموده و اقدامات الزم در جهت مقابله با آن را صورت
داد[.]۱
به کمک نتایجی که از ابزاردقیق و رفتارسنجی در محدودهی تونل به
دست میآید در اکثر موارد میتوان عواملی را که سبب ضعیف شدن
تونل و احتماال ریزش آن میشود شناسایی کرد و اقدامات الزم را
بهمنظور پیشگیری یا کاهش خسارات احتمالی انجام داد .با کمک
ابزار دقیق ،تمام پارامترهایی که در طراحی ،عملیات و نگهداری تونل
دخیل هستند بهطور مستمر تحت کنترل قرار میگیرند تا خطراتی
که تونل را تهدید میکنند شناسایی شوند و در صورت لزوم تغییراتی
برای بهینه کردن طرحهای پیشنهادی داده شود .استفادهی مناسب
از ابزار دقیق میتواند باعث ایمنتر شدن و اقتصادیتر شدن پروژه
شود.
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لزوم استفاده از ابزاردقیق
رفتارسنجی در سه مرحلهی مطالعه ،ساخت و بهرهبرداری یکی از
مفیدترین راهکارها جهت کنترل طرح یا بهینه کردن و تصحیح آن و
نیز فراهم کردن اقدامات الزم در حین ساخت بوده و پس از تکمیل
پروژه برای جلوگیری از خسارات احتمالی و یا اقتصادی کردن طرح
به کار میروند .برای این منظور با نصب ابزار دقیق مناسب ،پارامترهای
موثر در پایداری و عملکرد طرح دادهشده در قسمتهای مختلف آن
و نیز رفتار آن نسبت به زمان ،موردبررسی قرار میگیرد .با توجه به
پیشرفتهای زیادی که در زمینهی تکنولوژی و ساخت وسایل
اندازهگیری و ابزار دقیق صورت گرفته است بهترین و مطمئنترین راه
بهمنظور کنترل ایمنی طرح در زمان طراحی ،ساخت و بهرهبرداری،
استفاده از سیستم رفتارسنجی توسط ابزار دقیق است بهطوریکه
امروزه استفاده از سیستمهای ابزار دقیق یکی از ضروریات در تمامی
پروژههای مهم ازجمله تونل سازی است .طراحی یک سازهی
ژئوتکنیکی مانند تونل بر اساس بررسیها و آزمایشهای اولیه و دید
مهندسی در تعیین بهترین مقادیر خصوصیات مهندسی صورت
میگیرد .همزمان با پیشرفت اجرا و مشاهدهی شرایط ژئوتکنیکی و
ثبت رفتار سازه پارامترهای اندازهگیری شده ارزیابیشده و در صورت
لزوم اصالح میگردند؛ بنابراین مشاهدات تجربی و مهندسی ،یک جز
مهم برای طراحی به شمار میرود و استفاده از ابزار دقیق برای کمک
این مشاهدات بهکار میروند.
بهطور کل ابزار دقیق به دالیل زیر استفاده میشود:
تعیین پارامترهای اولیهی زمینی که قرار است در آن حفاری
•
شود
تایید و ارزیابی طراحی صورت گرفته
•
کنترل مراحل ساختوساز
•
کنترل کیفیت سازهی ساختهشده
•
ارزیابی الینینگ انجامشده
•
ارزیابی ایمنی پروژه
•
محافظت قانونی در برابر خطرات پیشآمده
•
ارزیابی کارایی سازه پس از احداث
•
طراحی سیستم ابزار دقیق
منظور از طراحی چنین سیستمهایی ارایهی یک برنامهی کار دربارهی
مشخصات دستگاههای الزم و جزییات نصب آنها به همراه نکاتی در
مورد چگونگی بهرهبرداری از آنها است .طراحی یک سیستم
ابزاردقیق مانند هر مسالهی مهندسی که پیش میآید نیاز به یک
تعریف مساله دارد و پس از آن با برداشتن گامهای مشخص پاسخ
مسالهی تعریفشده مشخص میشود که این پاسخ شامل ارایهی
دقیق جزییات ،نقشههای اجرایی ،تعیین دقیق روش اجرا و مشخصات
فنی دستگاهها است .طرحریزی یک سیستم ابزار دقیق باید بهگونهای
صورت گیرد که از اطالعات موردنیاز چه در دورهی پیش از اجرا چه
در دورهی عملیاتی و هم در دورهی بهرهبرداری به دست خواهند آمد،
اطمینان حاصل شود .نیازهای یک سیستم و روشهای بهکارگیری در
تجزیهوتحلیل مشاهدات باید بهطور کامال دقیق قاعده بندی شده
باشد و درنهایت انتخاب نهایی ابزار اندازهگیری و همچنین آرایش
هماهنگ آنها منطبق بر نیازهای تعیینشده باشد .استفاده بهینه از
این سیستم طراحیشده مشروط بر رعایت دقیق مراحل طراحی و
اجرایی آن است که بهطورکلی مراحل طراحی برای یک سیستم
ابزاردقیق مطابق شکل  ۱است.
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اهداف رفتارنگاری توسط ابزاردقیق
ابزاردقیق در سازههای عمرانی و ژئوتکنیکی در دورههای زمانی
متفاوت از زمان قبل از اجرا تا بعد از بهرهبرداری اهداف خاصی را
دارند .اهداف کلی این سیستم رفتارسنجی سنگ و خاک توده
دربرگیرندهی فضای زیرزمینی شامل بهبود شرایط ایمنی ،بهینهسازی
مراحل اجرای پروژه ،مدلسازی مطلوب ،کاهش هزینههای اجرایی
و ...است .بهطورکلی اهداف اصلی استفاده از سیستم ابزاردقیق و
رفتارنگاری عبارتاند از:
کنترل در حین عملیات اجرایی :در این مرحله کلیه پارامترهای
•
مهم که در طرح دخیل هستند مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت
لزوم اصالحاتی در طرح پیشنهادی و نحوه اجرای عملیات اعمال
میگردد .اگر پارامتری متفاوت باشد تغییر میکند تا به مطلوبترین
حالت برسد.
در این بخش ابزارهای مورد استفاده برای تایید فرضیات طراحی و
کنترل عملکرد پروژه با آنچه از قبل پیشبینیشده است بهکار
میروند و در صورت لزوم تغییراتی صورت میگیرد.
هدف دیگر در این بخش ،کنترل نحوهی عملیات اجرایی است .ابزارها
برای بازبینی و رفتارسنجی تاثیرات روشهای مختلف اجرای پروژه
نیز بهکار میروند .دادههایی که در این بخش به دست میآید به
مهندسین مربوطه کمک میکند تا تشخیص دهند که نحوهی اجرا و
وضعیت ایمنی به چه صورت است.
دادههای ابزار دقیق حتی میتواند در برابر شکایت افراد مبنی بر
خسارات وارده بر آنها دفاع کند.
کنترل بعد از اتمام عملیات اجرایی :در این مرحله میزان
•
دستیابی به اهداف طراحیشده موردبررسی قرار میگیرد و اطالعاتی
برای زمان بهرهبرداری تهیه میشود.
کنترل پایداری :در این مرحله تغییراتی که در پارامترهای
•
دخیل در طراحی به دلیل شروع عملیات اجرایی رخ میدهد
موردبررسی قرار میگیرند .درواقع در این مرحله رفتار تونل یا هر نوع
سازهای تحت بارهای وارده بررسی میشود که اگر این دادهها با
پیشبینیهای قبلی همخوانی نداشته باشند ،راههایی برای مقابله با
خطرات احتمالی برنامهریزی میشود.
آنالیز برگشتی دادههای رفتارسنجی حاصل از ابزاردقیق
برای تعیین محدودههایی که احتمال نشست باال دارند و همچنین
طراحی فضاهای زیرزمینی و سیستم نگهداری از روشهای عددی
استفاده میشود که کارایی نتایج آن وابسته به پارامترهای ورودی
است .یکی از بهترین روشها برای تعیین این پارامترها استفاده از
روش آنالیز برگشتی است که در آن با استفاده از نتایج حاصل از
رفتارنگاری و ثبت عکسالعملهای برجای زمین شامل تنشها و
کرنشها پس از حفاری تونل میتوان پارامترهای واقعی را پیدا کرد.
شکل  ۲بیانگر رابطهی بین آنالیز معکوس و پیشبینیهای انجامشده
است.
وسایل اندازهگیری در تونل
اندازهگیریهایی که در حین اجرا انجام میشوند باید بهگونههای
باشند که از اطالعات بهدستآمده برای ارزیابی اعتبار و صحت طراحی
استفاده کرد یا توسط آنها مطالعات انجامشده را کامل نمود .عالوه بر
نکتهی ذکرشده این اندازهگیریها باید مسایل و مشکالت در پروژه را
هشدار دهند تا اقدامات الزم جهت بهبود آن انجام شود .بعضی از
وسایلی که در تونل برای اندازهگیری پارامترها استفاده میشود
عبارتاند از :سلول فشار کل ،پیزومتر ،انبساطسنج میلهای ،سلول
www.blourmag.ir
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شکل  -۱مراحل طراحی یک سیستم ابزار دقیق[]۲

شکل  -۲رابطه بین آنالیز معکوس و آنالیز مستقیم []۳
www.blourmag.ir
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جدول -۱رابطهی بین نیازهای نظارتی و ابزاردقیق مورداستفاده[]۴

ابزارهای مورداستفاده

دالیل نظارت
    تعیین نرخ ایمن خاکریزی

پیزومتر ارتعاشی

پیزومتر پنیوماتیک

پیزومتر کاساگرانده

    پیشبینی پایداری شیبها
برآورد فشارهای جانبی زمین

فشار آب
منفذی

برآورد فشارهای قائم به سمت باال
نظارت بر اثربخشی طرحهای زهکشی

ارزیابی پایداری شیب و خاکریزی انجامشده
انحراف سنج
انبساطسنج میلهای

تعیین زمان الزم جهت اقدامات اصالحی

تغییر شکل
جانبی

تایید عملکرد و ایمنی سازهها

انبساطسنج میلهای
انبساطسنج مغناطیسی
انحراف سنج افقی
نشست سنج

29
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اطمینان از تثبیت خاک طبق پیشبینیهای صورت
گرفته
پیشبینی و تنظیم درجه نهایی خاکریزی

تغییر شکل
قائم

تایید عملکرد پایههای مهندسیشده
تعیین زمان الزم جهت اقدامات اصالحی
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بار ،کشش سنج درون گمانهای و . ...
جدول  ۱رابطهی بین نیازهای نظارتی الزم و نوع ابزاردقیق را نشان
میدهد.
پارامترهای موردبررسی در رفتارسنجی توسط ابزاردقیق:
پارامترهای مربوط به توده سنگ
•
پارامترهای مربوط سیستم نگهداری
•
انواع جابجاییها:
جابجایی افقی (اندازهگیری با استفاده از انحراف سنج)
•
جابجایی قائم یا مایل (اندازهگیری با استفاده از انبساطسنج یا
•
کششسنج)
پارامترهای مربوط به توده سنگ:
همگرایی (اندازهگیری با استفاده از متر نواری دقیق)
•
تغییر تنش در سنگ (اندازهگیری با استفاده از کرنشسنج)
•
فشار آب منفذی (اندازهگیری با استفاده از پیزومتر)
•
پارامترهای مربوط به سیستم نگهداری:
همگرایی (اندازهگیری با استفاده از متر نواری دقیق همگرایی)
•
تعیین خیز (اندازهگیری با استفاده از انحناسنج)
•
تعیین بار وارده (اندازهگیری با استفاده از سلولهای بارسنج)
•
تعیین تنش وارده (اندازهگیری با استفاده از کرنشسنج و
•
سلول فشارسنج)
تعیین جابجایی درزه و ترک (اندازهگیری با استفاده از
•
درزهسنج)
در ادامه به توصیف اجمالی انواع ابزاردقیق میپردازیم:
پیزومتر
این ابزار درون زمین کار گذاشته میشود تا فشار آب موجود در
منطقه را تعیین کند .این فشار ارتباطی با فشار سایر نقاط ندارد.
هدف استفاده از این وسیله به دست آوردن فشار آب موجود در
طبقات مختلف است .پیزومتر برخالف سلول فشار که فشار کل زمین
را تعیین میکند صرفا فشار آب موجود را اندازهگیری میکند.
انحراف سنج
این وسیله برای تعیین میزان جابه جایی های جانبی و تغییر شکل
سازه استفاده می شود .این وسیله با اندازه گیری زاویه انحراف از قائم
و با توجه به طول دستگاه می تواند میزان جابه جایی جانبی را تعیین
کند.
نشست سنج
برای ثبت میزان نشست و یا باالزدگی در پروژههای ژئوتکنیکی از این
وسیله استفاده میشود .اهمیت اصلی این ابزار برای شناسایی مناطقی
است که بیشازحد متعارف نشست دارند.
بارسنج
از این وسیله برای اندازهگیری نیروی وارد بر بدنهی بولتها ،انکرها،
کابلهای فوالدی و مهارها استفاده میشود.
درزه سنج
برای ثبت و شناسایی حرکت درزهها در یک ،دو و یا سه جهت از این
وسیله استفاده میشود .از این وسیله برای شناسایی جابجاییهای
غیرمنتظره در ترکها استفاده میشود.
همگرایی سنج
کشش سنج نواری یا متر همگرایی سنج دستگاهی قابلحمل است
که برای تعیین و اندازهگیری جابجایی و تغییر شکل تونل یا هر نوع
فضای زیرزمینی بهکار میرود .این وسیله با اندازهگیری فاصلهی بین
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شکل  -۳استفاده از روند ظاهری نمودار در ایستگاه  3+450در ارزیابی پایداری

شکل  -۴استفاده از شیب منحنی نشست – زمان در ارزیابی پایداری مقطع تونل

 ۲نقطهی مبنا میزان تغییر شکل را تعیین میکند.
چرخش سنج
از این وسیله عمدتا برای چرخش سازههای سطحی استفاده میشود.
برای رفتارنگاری تغییرات شیب سازههای مجاور حفریات سطحی یا
زیرزمینی از این وسیله استفاده میشود.
شیبسنج
از این ابزار برای اندازهگیری میزان تغییر شیب در یک یا چند جهت
استفاده میشود.

شکل  -۵تاثیر عملیات نصب کف بند و توقف آهنگ تغییرات همگرای در
محدودهی کیلومتراژ  1+600تونل مترو کرج
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در ادامه به بررسی کاربرد ابزاردقیق در یک پروژه میپردازیم:
مطالعه موردی تونل متروی کرج[]2
ژئوتکنیک منطقه و مشخصات مصالح دربرگیرندهی تونل مترو کرج
مقطع طراحیشده تونل مترو کرج بهصورت نعل اسبی بوده و شیوهی
حفاری و اجرایی به روش جدید اتریشی در دو مرحلهی حفاری،
شامل بخش فوقانی و تحتانی تعیینشده است .در روش جدید تونل
سازی اتریشی ،اصول رفتار توده و رفتار سنجی حفریات زیرزمینی
حین ساخت ،باهم تلفیقشدهاند .محدودهی غربی تا مرکز از جنس
رس و به ندرت الیدار و گاهی نیز همراه با شن با تراکم متوسط تا
متراکم است و از قسمت شرقی تا مرکز از شن ،خوب یا بد دانهبندی
شده و همراه قلوهسنگ که در برخی مناطق موضعی درشت دانهی
شنی با ریزدانههای رسی و یا الیی همراه با ماسه است ،تشکیلشده
است.
ناپایداری در تونلها
به دلیل غیرقابلپیشبینی بودن کامل تودهی دربرگیرنده و با توجه به
اشتباهاتی که در طول پروژه ممکن است رخ دهد باعث بروز اتفاقات
ناگواری میشود .به کمک ابزاردقیق میتوان موارد ناپایداری در تونل
را شناسایی کرد و راههای مقابله با آن را طراحی کرد .بهطور مثال با
توجه به شکل  3و شکل  4میتوان با استفاده از روند ظاهری نمودار
جابجایی دیوارهی تونل ،پایداری تونل و با استفاده از شیب منحنی
نشست پتانسیل ترکخوردگی پیرامون تونل را ارزیابی کرد.
تغییرات اعمالشده در طرح و روش اجرا و نتایج آن
در محدودهی کیلومتراژ  1+600تونل مترو کرج اجرای عملیات نصب
کف بند در تونل جهت تقویت سازهی نگهدارندهی اولیه و تکمیل
رینگ نگهداری موقت و جلوگیری از باز شدگی پایههای لتیس و
نشست تاج تونل صورت گرفته است .تاثیر عملیات نصب کفبند در
شکل  ۵آمدهاست.
مترو کرج
در شرایط کنونی با توجه به توقف کلیه عملیات تونل کاری ،ساخت
ایستگاه و شروع نصب کف بند در این محدوده ( 1+500الی )1+600
،نرخ نشست روزانهی ثبت شده به میزان  0/05سانتی متر در روز
میباشد .لذا با توجه به ثبت دادههای درزه سنجی در حدود 0/5
میلی متر در طی مدت  8روز ،کماکان نشاندهندهی ادامه حرکات
وابسته به زمان خاک در برگیرندهی محیط تونل میباشد .لذا به
منظور توقف ادامهی روند نشست و بازشدگی درزهها در این محدوده
میتوان از روشهای بهسازی زمین مجاور تونل بهطورمثال با توجه به
امکانات موجود عملیات میخکوبی خاک استفاده نمود .تاثیر استفاده
از میخکوبی بر روند بازشدگی درزهها در شکل  6آمدهاست.
با اعمال روشهای تحکیمی تکمیلی داخل تونل و بهسازی سطح
زمین با ادامهی پایش ایستگاههای رفتار سنجی ،همانگونه که از
نمودار شکل  ۷مالحظه میشود ،آهنگ تغییرات نشست با گذشت
زمان کاهشیافته و این بیانگر توقف تدریجی روند نشست در این
مقطع از زمین پس از اعمال سیستم کف بند و عملیات میخکوبی
خاک است.
با توجه به نمودار شکل  ۷توقف آهنگ بازشدگی درزه پس از اعمال
کف بند و عملیات ،کامال مشهود است .تغییرات آهنگ همگرایی
داخل تونل نیز پس از انجام عملیات تحکیمی تکمیلی و بهسازی
زمین نزدیک به صفر شده است که این نشان از تاثیر نصب کف بند
و توقف بازشدگی لتیسها ،توقف در نشست تاج تونل و به دنبال آن
31
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شکل  -۶تاثیر عملیات میخکوبی خاک و توقف روند بازشدگی درزه در محدودهی
کیلومتراژ  1+600تونل مترو کرج

شکل  -۷تاثیر عملیات نصب کف بند و عملیات میخکوبی خاک در محدودهی
کیلومتراژ  1+600تونل مترو کرج

توقف آهنگ تغییرات نشست در سطح زمین دارد.
نتیجهگیری
با توجه به مواردی که بیان شد برای دستیابی به سواالت و ابهاماتی
که در طول روند پروژه برای مهندسین پیش میآید از ابزاردقیق
استفاده میکنیم .استفاده از رفتارسنجی و ابزاردقیق در طول
پروژههای ژئوتکنیکی نهتنها باعث تعیین پارامترهای الزم جهت
طراحی میشود بلکه سبب ارزیابی وضعیت ایمنی آنچه در طول روند
احداث و چه در زمان بهرهبرداری میشود .با رفتارسنجی مستمر در
تونلها میتوان وضعیت تودهی درونگیر را پیشبینی کرد و اقدامات
الزم را جهت بهبود وضعیت فعلی انجام داد.
مراجع
[]۱شیخ انصاری ،ح و سبط الشیخ انصاری ،م .ضرورت استفاده از
ابزاردقیق و مانیتورینگ در تونلها ،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش
کاربردی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری و نمایشگاه
تخصصی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران۱۳۹۵ ،
[]۲کاظمینی ،م و دهقان ،م .رفتارنگاری و ابزاردقیق در تونلهای
شهری ،نهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی
اصفهان۱۳۹۱ ،
[3] Sakurai, S. and Akutagawa, S. and Takeruchi, K. and

Shinji, M. and Shimizu, N. “Back analysis for tunnel engineering as a modern observational method”, Tunneling and
Underground space technology 18, 185-196, 2003
[4] “Guide to geotechnical instrumentation”, 2004
[5] Telford,T. «Tunnel lining design guide», British society
and the Institution of civil engineers,2004
[6] Sakurai, S. and Takeuchi, K. «Back analysis of measured
displacements of tunnels», Rock mechanics and Rock engi
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بررسی تاثیرات محیط زیستی عناصر نادرخاکی با توجه به میزان عرضه و تقاضای آن
فرنازآقابیگ
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی،دانشگاه صنعتی امیرکبیرf.aghabeyk@aut.ac.ir ،

چکیده

عناصر نادرخاکی یا  REEها شامل  ۱۷عنصری است که خواص شیمیایی مشابهی دارند .امروزه این عناصر قسمت اعظمی از زندگی ما را در بر
میگیرند و به علت خواص شیمیایی ،نوری ،متالورژیکی ،هستهای و غیره بسیار موردتوجه بوده و در زمینههای مختلفی ازجمله صنایع نفت،
الکترونیک ،اتمی ،کاتالیست و مغناطیسی به کار گرفته میشوند .لذا در این میان بررسی تاثیرات زیستمحیطی و نحوهی بازیافت  REEها
ضرورت مییابد .کشور چین بهعنوان بزرگترین تولیدکنندهی موثر سهمی بیش از  %۶۵در بازار جهانی ،رقیب اصلی سایر کشورها در
بهرهبرداری از این عناصر است .با توجه به افزایش تقاضا و لزوم حفظ زمین و جانداران از آلودگی ،در این مقاله به بررسی روشهای زیستی در
بازیافت و بازیابی عناصر نادرخاکی پرداختهایم.

-1مقدمه
عناصر نادر خاکی با نام اختصاری  REEکه از نوع فلزی میباشند
شامل یک گروه  ۱۵عنصری از جدول مندلیف به نام النتانید ها که با
عدد اتمی ( ۵۷عنصر النتانیم) شروع میشود و تا عدد اتمی ۷۱
(عنصر لوتسیم) ادامه مییابد را شامل میشوند و دو عنصر ایتریم با
عدد اتمی  ۳۹و اسکاندیم با عدد اتمی  ۲۱به علت خواص شیمیایی
مشابه با عناصر نادرخاکی جز این گروه محسوب میشوند.
عناصر نادر خاکی خالف اسمشان ،در پوستهی زمین حتی از طال،
نقره و پالتین فراوانتر هستند اما مقدار کمی از آنها بهعنوان ذخایر
معدنی شناخته میشوند و چون به اندازهی کافی در یکجا تمرکز
ندارند و ذخایر قابلاستخراج آنها نسبت به سایر عناصر اندک است؛
آنها را نادر یا کمیاب مینامند .این عناصر در کشورهای توسعهیافته
به علت کاربردهای فراوانی که دارند ،عناصر استراتژیک نامیده
میشوند.
عناصر گروه النتانید ها به گروه عناصر نادرخاکی سبک شامل عنصر
النتانیم تا یوروپیم و گروه عناصر نادرخاکی سنگین شامل عناصر
گادولینیم تا لوتسیم تقسیمبندی میشوند .در مواردی از عناصر
نادرخاکی متوسط یا میانی نیز نام برده میشود که عناصر نئودیمیم
تا دیسپروسیم را در بر میگیرد ]۴[ .تقسیمبندی عناصر نادرخاکی
بهصورت زیر است:
عناصر نادرخاکی سبک  LREEsشاملLa، Ce :وPrعناصر نادرخاکی متوسط  MREEsشاملNd، Pm، Sm، Eu : Gd،TbوDy
www.blourmag.ir

-عناصر نادرخاکی سنگین  HREEsشامل Ho،Er ،Tm ،Yb ،Lu :وY

فراوانترین آنها دارای عدد کالرک مشابه با فلزات رایج صنعتی
کرم ،نیکل ،مس و یا سرب است .عناصر نادر خاکی بهصورت خالص
وجود ندارند و در قالبهای سیلیکاته ،اکسیدی ،کربناته ،فسفاته و
هالیدی وجود دارند .ازنظر خواص فیزیکی نیز سختی ،چگالی و نقطه
ذوبشان از سریم تا لوتسیم افزایش مییابد]۲[ .
عناصر نادر خاکی به علت خواص فیزیکی و شیمیایی بینظیر خود
کاربردهای مختلفی در مصارفی چون :صنایع هستهای ،شیمیایی،
اتمی ،الکتریکی ،مغناطیسی و فناوریهای پاک دارند و در زمینههای
متالورژی ،مهندسی شیمی ،باطریهای ثانویه و لومینساس به دلیل
نیاز زیاد ،اهمیت روزافزونی پیدا میکنند.
 -2نحوهی عرضه و تقاضای عناصر نادرخاکی در جهان و
جایگاه چین
سازمان زمینشناسی ایالت متحده ،مقدار کل عناصر نادرخاکی
ذخیرهشده در جهان را  110میلیون تن تخمین زده است که درصد
باالیی از این ذخایر در نودل های منگنزی در دریاهای عمیق
واقعشدهاند .بهعالوه بسیاری از این ذخایر در نهشتههای کوچک و
کمعیار هستند .پس تعداد ذخایر آماده برای بهرهبرداری بسیار کم
هستند .این عوامل درصد باالیی از ذخایر فلزات نادر خاکی را به
سادگی با روشهای موجود ،گرانقیمت میسازند .تاکنون بازار فلزات
نادر خاکی توسط عواملی مانند تقاضای باال در مصرف جاری ،تقاضای
شماره-40تابستان و پاییز-96سال 21
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شکل ( :)۱فراوانی النتانید ها در پوستهی زمین []۲

در حال رشد انرژی پاک و ابتکار اتخاذ شده توسط دولتها و
انجمنهای مربوط هدایتشده است .عوامل تاثیرگذار بر رشد این
بازار ،هزینههای در حال نوسان مواد نادرخاکی و تسلط چین
(هماکنون معدن بایان اوبو چین بزرگترین نهشته جهانی عناصر
نادرخاکی است) بر بازار فلزات نادرخاکی است [.]۳
بررسی عرضه و تقاضای جهانی نسبت به این فلزات نشان میدهد که
در سال  ۲۰۱۴میزان نیاز به آنها تا  ۲۰۰۰۰۰تن بر سال افزایشیافته
است ،این در حالی است که میزان تقاضا در سال  ۲۰۱۰تنها
 ۱۲۴۰۰۰تن بر سال بوده است .تقریباً  ۹۵درصد این عناصر در کشور
چین تولید میشود و بنابراین ،این نیز خود مشکالت مربوط به
انحصاری بودن کاال را به وجود میآورد .پیشبینی میشود جهان تا
سال  ۲۰۲۰با مشکل کمبود این عناصر روبهرو خواهد شد .بنابراین
بازیابی ،استفاده مجدد و بهینه از این مواد میتواند در برابر جبران این
کمبود موثر باشد [.]۱
طیف مصرف و کاربرد عناصر نادرخاکی بسیار گسترده است .مطابق
شکل زیر این عناصر قابلیت جایگزینی در مصارف صنعتی دارند.
همانطور که گفته شد معدن بایاناوبوی چین بزرگترین نهشتهی
عناصر نادرخاکی است؛ بنابراین بیشترین تاثیر جهانی را در این زمینه
از کشور چین متحمل خواهیم بود .در جدول زیر به بررسی عوامل
مثبت و منفی دخیل بر عرضهی  REEها میپردازیم.
 -3بررسی جنبههای زیستمحیطی عناصر نادرخاکی
مطالعات زیستمحیطی این عناصر ،شامل تعیین عناصر و ترکیبات
مضر احتمالی کانسار ،تجزیه شیمیایی عناصر مضر و تعیین میزان
آلودگی منابع آب آشامیدنی در محدوده عملیات معدنی است به
همراه تعیین منابع آلودگی و راههای پیشگیری از آن باید با توجه به
ترکیب عناصر نادرخاکی تاثیرات رادیوژنیک آنها موردمطالعه قرار

شکل ( )۲کاربردهای فلزات نادرخاکی و میزان تقاضای آنها در سال ]۳[ ۲۰۱۲
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گیرد .اثرات زیستمحیطی فعالیتهای بهرهبرداری و همچنین
فعالیتهای فراوری و استحصال عناصر نادرخاکی بر محیطزیست
باید مورد ارزیابی قرار گیرد و راههای جلوگیری از اثرات زیستمحیطی
آنها مشخص شود]۴[ .
 -۳-۱تاثیر عناصر کمیاب بر محیطزیست و انسان
عناصر نادر خاکی تحت تاثیر عاملهای گوناگونی از قبیل صنایع
تولیدکنندهی نفت و زبالههای خانگی وارد محیطزیست شده و
درنهایت این تجمع تدریجی در خاک ،افزایش غلظت آنها در بدن
انسان ،جانوران و ذرات خاک را به دنبال دارد .در جانوران آبزی
تولیدمثل و عملکرد سیستم عصبی را مختل کرده و به غشای سلولی
آنها آسیب وارد میکند.
کاربرد وسیع عناصر نادرخاکی در وسایل و مصارف خانگی انسان از
قبیل تلویزیونهای رنگی ،المپهای رنگی ،المپهای ذخیره انرژی،
شیشه و المپهای فلورسنت عوارض و تاثیرات منفی خاص خودش
را به همراه دارد .استنشاق این گازهای سمی منجر به انسداد ریه در
محیط کار میگردد و این استنشاق طوالنیمدت افزایش احتمال بروز
سرطان را به همراه خواهد داشت .در صورت تجمع این مواد در بدن
در عملکرد کبد اختالل ایجاد میشود و در صورت جذب پوستی
فلزات سمی احتمال ایجاد مسمومیت و حتی مرگ در انسان افزایش
خواهد یافت .تاثیرات بیولوژیکی این عناصر در جدول زیر مشاهده
میشود.
 -2-3بازیافت و بازیابی عناصر نادرخاکی به روشهای زیستی
مسایل زیستمحیطی زیادی با فرایند تولید عناصر نادرخاکی همراه
است .در مرحلهی استخراج ،مواد روباره و همچنین سنگ باطله باید
حذف شود .طی فرایندهای استخراج ،جدایش و پاالیش ،تعداد
کثیری از مواد شیمیایی به کار میرود که در صورت فقدان کنترل
زیستمحیطی ،آلودگی هوایی و آبی را در پی خواهد داشت .نگرانی
اصلی زیستمحیطی به آن دسته از کانسارهای نادرخاکی مربوط
میشود که حاوی غلظت باالیی از عناصر رادیواکتیو مانند اورانیم و
توریم هستند[.]۶
بازیافت عناصر نادرخاکی با استفاده از روشها و تکنولوژیهای مرسوم
از قبیل فیلتراسیون ،ترسیب ،استخراج مایع-مایع ،استخراج جامد-
مایع ،تعویض یونی ،الکتروفاینینگ و غیره به علت قیمت باالی آنها
مقرون بهصرفه نیستند .لذا روشهای جذب زیستی با استفاده از مواد
زیستی مختلف نظیر جلبک ،قارچ ،باکتری ،رزین و غیره میتواند یک
جایگزین مناسب برای بازیافت آنها باشد.
جذب زیستی یکی از روشهای بیولوژیکی است که نسبت به سایر
روشهای مرسوم مزایای زیادی دارد .این فرایند هیچگونه باطله
شیمیایی تولید نمیکند ،عملیات ساده دارد و حذف آلودگیها توسط
آن حتی از محلولهای خیلی رقیق به آسانی انجام میشود .مزیت
اصلی آن این است که میتواند بهصورت درجا استفاده شود .امکان
ندارد که به هرگونه عملیات فراوری صنعتی نیاز داشته باشد و
میتواند با سیستمهای زیادی همراه شود .میکرو ارگانیسمها میتوانند
با یونهایی مانند فلزات سنگین و یا رادیواکتیوها واکنش دهند.
پدیدههای مختلفی میتواند رخ بدهد :مانند جذب زیستی ،جمعآوری
زیستی ،مکانیسمهای سمزدایی و استفادهی مستقیم و غیرمستقیم
در متابولیسم میکروبی ،میتواند رخ بدهد .بهعنوانمثال النتانیم،
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جدول  -۱عوامل دخیل بر عرضهی عناصر نادرخاکی []۳

عوامل مثبت موثر بر عرضه عناصر نادرخاکی

عوامل منفی موثر بر عرضه عناصر نادرخاکی

دخایر بیش از  55میلیون تن REEO

ذخایر محدود  15( HREEتا  20سال عمر)

ظرفیت فراوری ثانویه مازاد

قوانین محیط زیستی شدید درحال افزایش

دسترسی به مواد شیمیایی فراوری با قیمت نسبتا کم

نظارت های بسیار شدید بر صادرات غیر قانونی

سرمایه گذاری بزرگ در تحقیق و فناوری

عدم وجود اکتشاف جدید

سرمایه گذاری در ذخایر  HREEOدر فوجیان

سهمیه صادرات و معدنکاری کمتر

جدول -2مضرات عناصر نادرخاکی[]۳

بهداشت حرفه ای و مسایل ایمنی

نام عنصر

عالمت اختصاری

کارگران در معرض سریوم دچار خارش،حساسیت به گرما و آسیب های پوستی می شوند.

سریوم

Ce

حضور این عنصر در محیط کار بسیار خطرناک است و به همراه هوا استنشاق می شود.

اسکاندیوم

Sc

کاربرد این عنصر در ساخت المپ های قوس کربن باعث می شود که افراد در معرض اکسید عناصر کمیاب
خاکی قرار گرفته و گاها منجر به بروز مشکالت ریوی می شود.

النتانیوم

La

استنشاق غبار این عنصر منجر به آمبولی ریه شده و در صورت انباشته شدن در بدن باعث آسیب کبدی می
شود.همچنین از آهنرباهای نیودیمیومی در صنعت پزشکی برای ساخت آتل های مغناطیسی به منظور
ترمیم استخوان ها استفاده می شود که در صورت استفاده نادرست از آهن رباها ،قطعات آهنربا به شدت به
یکدیگر چسبیده و باعث ایجاد صدمه و جراحت می شود که به عنوان مثال می توان به قطع نوک انگشتان و
یا دیگر جراحات وارده اشاره نمود.

نیودیمیوم

www.blourmag.ir
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یوروپیم و تربیوم در فضای بین پوستهی خارجی و داخلی سلول
زیستی اسکورچیا کولی جمع میشوند .از طرف دیگر ممکن است
اینها بر محیطزیست بهوسیلهی تولید اسیدهای معدنی ،واسطههای
کلیتان مانند سیدروفورها و یا محصوالت همراه متابولیسم (اسیدهای
ارگانیک) تاثیرات منفی بگذارند .النتانیم و سریم میتوانند تاثیر
منفی در افزایش طول ریشه دانهها داشته باشند .سریم میتواند یک
داروی ضدعفونی برای باکتریهای گرم منقی و قارچ باشد]۱[ .
بازیافت بالقوه عناصر نادر خاکی از سه فاکتور تاثیر میپذیرد:
 امکانپذیری تکنولوژیکی هزینهی بازیافت بایستی کمتر از هزینهی عناصر مورد بازیافتباشد.
 دسترسی سیستمهای منطقی برای جمعآوری محصوالت حاویعناصر نادرخاکی که عمر آنها به اتمام رسیده است.
بزرگترین پتانسیل بازیافت عناصر نادر خاکی به محصوالت
مصرفشدهای مربوط میشود که مقادیر باالیی از عناصر نادر خاکی
دارند و زیربنای جمعآوری یا بازیافت را شامل میشوند مانند
المپهای فلوئورسنت ،آهنرباها ،باتریها و مبدلهای کاتالیستی
خودروها.
روشهای زیستی نسبت به روشهای دیگر فاکتورهای اصلی موثر بر
فرایندهای جذب زیستی شامل  ،PHدما ،غلظت جاذب زیستی،
غلظت اولیهی فلز ،نرخ هم زدن و مدتزمان تماس است .آزمایشهای
غیر پیوسته معموال بر روی این فاکتورها برای محاسبهی پتانسیل
جذب زیستی کامل  ،REEمتمرکز میشوند]۲[ .
 -4نتیجهگیری
با توجه به موارد ذکرشده درزمینهی بازیابی عناصر نادرخاکی با
چالشهایی از قبیل دسترسی بسیار محدود به دانش فنی خارج از
کشور چین و وجود باطلههای خطرناک و هزینههای سرمایهگذاری
گزاف روبهرو هستیم .یکی از بهترین روشهای معرفیشده روش
بیولوژیکی زیستی با امکان استفاده از مواد زیستی نظیر باکتریها،

جلبکها و قارچها بهعنوان جاذب است که هیچگونه باطله شیمیایی
تولید نمیکند و ضررهای ذکرشده را ندارد .عملیات سادهای دارد و
در هزینهها صرفهجویی میکند .این روش بهصورت درجا استفاده
میشود و دردسرهای روشهای مرسوم را ندارد .موجب تولید مجدد
سلولهای زیستی شده و فلزات محلولهای با غلظت پایین را حذف
خواهد کرد؛ بنابراین از آلودگیهای هوایی و آبی جلوگیری کرده و
مطلوب محیطزیست ماست.
 -5مراجع
[ ]۱شادی نقده ،ه؛ خدادادی دربان ،الف .)۱۳۹۵( .مروری بر بازیابی
عناصر نادرخاکی بهوسیله روشهای زیستی ،هشتمین همایش ملی و
نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست.
[ ]۲سلمانی نوری ،الف؛ شادی نقده ،ه؛ خدادادی دربان ،الف.)۱۳۹۳( .
مکانیسمهای جذب زیستی عناصر نادرخاکی و عوامل موثر بر آن،
هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست.
[ ]۳مقصودی ،ع؛ اردشیر ،ه؛ میرآفتاب زاده ،م؛ شکاریان ،ی.)۱۳۹۳( .
بررسی بازار جهانی عناصر نادرخاکی و پتانسیل آهن معدن چغارت با
نگاهی ویژه به عنصر ایتریم ،کنفرانس ملی علوم معدنی ۱۱ ،و ۱۲
شهریور  ۱۳۹۳مازندران – ساری.
[ ]۴نشریه فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادرخاکی/
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،معاونت امور معادن و صنایع معدن،
برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن؛ معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رییسجمهور ،تهران ،)۱۳۹۲( ،انتشارات سازمان
نظاممهندسی معدن ایران.
[ ]۵بخشی ،الف؛ کوهساری ،الف .)۱۳۹۵( .انواع ذخایر عناصر
نادرخاکی و تاثیر آنها بر محیطزیست.
[ ]۶شهریور قوزولو ،ج؛ وند قربانی ،الف؛ قراباغی ،م؛ مبین ،م.)۱۳۹۴( .
مروری بر ذخایر ،استخراج ،فرآوری ،بازیافت و مسایل زیستمحیطی
تولید ( )REEعناصر نادر خاکی.

شکل ( :)۳پارامترهای متعددی که برجذب زیستی عناصر نادرخاکی اثر دارند[.]۲
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چکیده
طال به عنوان یکی از منابع مهم در تعیین وضعیت اقتصادی دولت هاست  .در این مقاله به بررسی روشهای اکتشاف تا فرآوری طال پرداخته شده است .
روشهای اکتشافی در زمینه های ژئوفیزیک و ژئوشیمی  ،روش های استخراج شامل روباز  ،زیرزمینی  ،چاه های استخراجی  ،طال شویی و استخراج الروب
به تفضیل در این مقاله بیان شده است .همچنین در روشهای کانه آرایی طال به معرفی جیگ ماشین  ،مارپیچ همفری  ،لیچینگ طال و روشهای ژئوکت در
فرآوری طال در این مقاله پرداخته شده است

مقدمه
طال یا َزر با نشان شیمیایی  Auنام یک عنصر است .طال فلزی نرم و
چگال و شکلپذیر به رنگ زرد روشن و براق است که در مجاورت هوا
و آب زنگ نمیزند و تیره نمیشود .ازنظر شیمیایی ،طال فلزی واسطه
است که در گروه  ۱۱جدول تناوبی جای دارد و یکی از کم واکنشترین
عنصرهای جامد در شرایط استاندارد است .پس میتوان این فلز را
بهصورت خالص در طبیعت بهصورت دانهای یا تکهای در میان
سنگها ،کانیهای بلوریشده و مواد تهنشینی آبرفتی پیدا کرد.
همچنین در میان کانیها بهصورت ترکیبی با دیگر عنصرها بهویژه
تلوریم وجود دارد اما فراوان نیست .نماد شیمیایی این عنصر Au ،از
نام التین آن  aurumبه معنی «درخشش سپیدهدم» گرفتهشده است.
طال عالوه بر کاربرد سرمایهای و استفاده در جواهرات کاربردهای
گوناگون دیگری ازجمله در دندانپزشکی ،تولید شیشههایرنگی و
ع الکترونیک دارد و با توجه به رسانایی الکتریکی باال در
صنای 

شکل  :۱طالی خالص رودخانهای
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سیمکشی الکتریکی کاربرد دارد .طال معموال بهصورت آلیاژ همراه با
فلزات دیگر استفاده میشود .مس رایجترین فلز برای ساخت آلیاژ طال
است و گاهی از فلزات دیگری مثل نقره ،نیکل و پاالدیم هم استفاده
میشود .عیار طال به درصد طالی موجود در هر مصنوع فلزی گفته
میشود که معموال از واحد  ۲۴یا واحد  ۱۰۰۰بیان میشود .مثال
طالی  ۱۸عیار ( )۷۵۰حاوی  ۷۵درصد طال است و طالی  ۹۰۰شامل
 ۹۰درصد طال است.
روشهای اکتشاف طال
برای رسیدن به نتایج مثبت در امر اکتشاف از دو روش مختلف زیر
استفاده میشود.
الف) روش ژئوفیزیک
ب) روش ژئوشیمی
استفاده از عملیات ژئوفیزیک
در مناطقی که طال در ارتباط مستقیم با کانیسازی گوگردی (پیریت
،کالکوپیریت و )...و درنتیجه مناطق دگرسان است ،روشهای
ژئوفیزیکی میتوانند در این رابطه کمک کرده و مسایل زیر را مشخص
و معین کند:
 -1مشخص کردن محدودهی منطقهی دگرسان (فرسوده)
 -2معین کردن مناطق دارای کانیهای گوگردی با تراکم بیشتر (که
درنتیجه ،تراکم بیشتر طالی همراه آن است).
 -3مشخص کردن شکل و تداوم عمقی مناطق سولفوره.
اطالعات فوق در صورت حصول نتیجه میتواند راهنمای خوبی برای
برنامهریزی و انتخاب روش مناسب برای اکتشافات بعدی باشد .در
این روش مناطقی که در آنها تراکمی غیرعادی از کانیهای گوگردی
وجود داشته باشد ،مشخص میشود که به این تراکمهای غیرعادی،
آنومالی گفته میشود .هرچقدر محدودههای سطحی و عمقی
آنومالیها گستردهتر باشد مقدار ذخیرهی موردمطالعه بیشتر خواهد
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مقاالت گردآوری
بود .سه روش ژئوفیزیکی مغناطیسی ( ،)Magشارژ ابیلیتی( )IPو
مقاومت سنجی برای کارهای اکتشافی سولفیدها متداولتر است.
معموال درصورتیکه وجود آنومالیهای گوگردی در زیرزمین در
منطقهای حتمی باشد بایستی روشهای ژئوفیزیکی یادآوری شده
یکدیگر را تایید کنند و تنها اطالعات بهدستآمده از یک روش کافی
نیست .در مناطقی که کانسارهای طال منحصرا با کانیسازی سولفوره
در ارتباط نباشد و در داخل رگههای سیلیس و دانههای کوارتز
بهصورت طالی خالص هم وجود داشته باشند را نمیتوان اساس کار
را بر نتایج حاصل از ژئوفیزیک قرارداد (مانند معادن طالی موته –
اصفهان) .در این حالت بایستی از روش دوم (روش ژئوشیمی) کمک
گرفت.
استفاده از عملیات ژئوشیمی
در مواردی که نتوان از عملیات ژئوفیزیک بهصورت موفقیتآمیزی در
امر اکتشاف طال استفاده کرد ،بهتر است عملیات ژئوشیمی در
منطقهی موردمطالعه ،اجرا شود .عملیات مذکور بهمنظور
مشخصکردن گسترش سطحی سنگهای طال دار با عیار مختلف
اعمال میشود .در این روش منطقهی موردمطالعه به ابعاد  ۵۰متر در
 ۱۰متر (در بعضی مواقع بسته به موقعیت زمینشناسی منطقه ،با
ابعادی دیگر) در سطح زمین شبکهبندی میشود ،سپس عملیات
نمونهبرداری ژئوشیمی از نقاط تقاطع شبکهی مذکور انجام میگیرد.
برای نمونهبرداری از هر نقطه ابتدا یک مربع به اضالع یک متر در یک
متر در نقطهی موردنظر در سطح زمین انتخاب و درصورتیکه محل
نقطه کامال از بیرونزدگی سنگهای منطقه تشکیلشده باشد
بهصورت نمونهبرداری تکهای ( )chip samplingاز تمامی سطح این
مربع نمونهبرداری میشود که نمونه مذکور ،نمونهی سنگی (rock
 )samplingنامیده میشود (در این نوع نمونهبرداری بهوسیلهی
چکشهای مخصوص نمونهبرداری از تمامی سطح سنگ ،تکههای
کوچکی کامال از کنار هم برداشته میشود (مانند حالتی است که
سطح یک سنگ را با تیشه میکنند و تمامی خردهسنگهای تیشه
شده را جمعآوری میکنند) و درصورتیکه نقطهی موردنظر جهت
نمونهبرداری از خاکهای سطحی پوشیده باشد ،بازهم مربع به اضالع
یک متری در نظر گرفته و خاکسطحی کنار زده میشود و پس از
رسیدن به سنگ ،نمونهبرداری انجام میگیرد و اگر قطر خاک در
نقطهی مذکور خیلی زیاد باشد طوری که پس از گودبرداری بیش از
یک متر بازهم به سنگ نرسد ،از خاک انتهای چاهک حفرشده (از
تمامی خاک کف چاهک) نمونهبرداری میشود ،که این نمونه ،نمونهی
خاکی ( )soil samplingنامیده میشود( .در این حالت یک قشر
حدود  ۱سانتیمتری از خاک کف چاهک بهعنوان نمونه ،برداشته
میشود ).کلیهی نمونههای سنگی و خاکی تهیهشده جهت تجزیه و
تعیین عیار طال به آزمایشگاه فرستاده میشود و پس از اعالم عیار
طالی نمونهها ،به تهیهی نقشهی ژئوشیمی برای منطقهی موردمطالعه
اقدام میشود .با مشخص بودن عیار طال در کلیهی نقاط نمونهبرداری
شده ،چند درجه ازنظر مقدار عیار طالی مذکور و محدودهی هر
درجه ،با به دست آوردن نقاط هم عیار آن درجه به روش انترپوله
مشخص میشود .پس از مشخص کردن مناطق هم عیار ،آنومالیهای
ژئوشیمیایی ازنظر مقدار ،عیار طال به دست میآید(در معدن طالی
چاه خاتون منطقهی موته–اصفهان آنومالیهای حاصل کامال منطبق
بر مناطق دگرسان و زونهای گسلهی موجود در منطقه میباشند
ضمنا محلهایی که در سطح زمین بهوسیلهی نقشهی ژئوشیمی
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بهصورت آنومالی نشان دادهشده اند و دارای عیار باالتر از نقاط خارج
از این محدوده بودند در افقهای پایینتر نیز ،در همان محلها در
داخل تونلها ،عیارهای باال نشان دادهشده است( .این امر بدین معنا
است که مناطق پرعیار افقهای زیرین کامال منطبق با مناطق پر عیار
سطحی بهدستآمده درنتیجه عملیات ژئوشیمی است ).آنومالیهای
مذکور گسترش سطحی محدوده مناطق با عیارهای مختلف را
مشخص میکنند.
استخراج معادن طال
استخراج سنگ معدنی طالدار از معادنی که اکتشاف آنها بهطور
کامل به اتمام رسیده است ،با توجه به اطالعات زمینشناسی و معدنی
که از طریق عملیات اکتشافی حاصلشده طراحی میگردد .شکل
توده یا رگهی مادهی معدنی در دل زمین در پایان اکتشافات تکمیلی
مشخص و موقعیت آن در ابعاد مختلف سطحی و عمقی معین
میشود .درصورتیکه معدن از دو بخش زون اکسیده و سولفیدی
تشکیلشده باشد و نظر این باشد بخش اکسیده به روشی جدا از
روش موردنظر جهت استحصال طال از سنگهای سولفیدی عمل
شود (درنتیجه محدودهی این دو زون هم مشخصشده است ).با
توجه به اطالعات موجود طرح الزم و مناسب جهت معدن موردنظر
تهیه میشود.

روشهای استخراج:

روش استخراج روباز ()open pit
این روش در مورد ذخایری که دارای ضخامت قابلمالحظهای بوده و
در قسمت سطح زمین نیاز به خاکبرداری و باطله برداری زیادی
نداشته باشد بهکاربرده میشود .برای استخراج سنگ معدن معموال
معدن را بهصورت پلکانی باز میکنند (معدن طالی چاه خاتون موته–
اصفهان) .باز کردن معدن و ایجاد پلهها در صورت نرم بودن طبقات
تشکیلدهندهی سنگ معدن بهوسیلهی بلدوزر انجام میپذیرد .در
این حالت پس از آماده شدن پلهها ،استخراج و بهرهبرداری مادهی
معدنی بهوسیله بلدوزر و ماشینآالت بارگیری و حملونقلکنندهی
موادمعدنی و در بعضی موارد بهوسیلهی ماشینآالت مدرن و
بهرهگیری از نوار نقاله صورت میگیرد .در موادی که طبقات
تشکیلدهندهی مادهی معدنی از سنگهای سخت و سیلیسی باشد
استخراج و بهرهبرداری مادهی معدنی بهوسیلهی حفر چالها و آتش
باری بهوسیلهی مواد ناریه انجام میگیرد .روشهای روباز ازنظر نوع و
ارتفاع پلهها به انواع مختلفی تقسیمبندی میشوند که هر یک به نام
روش خاصی نامگذاری میشوند.

شکل  :2استخراج معادن طالی کالگورالی به روش روباز
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فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی معدن
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استخراج زیرزمینی معادن طال
این روش در مورد ذخایری که دارای ضخامت قابلمالحظهای نبوده
و در قسمتهای عمقی زمین قرارگرفته و برای رسیدن به مادهی
معدنی نیاز به باطلهبرداری زیادی دارد بهکاربرده میشود .روشهای
زیرزمینی عموما به  ۲دسته تقسیم میشوند ،یکی روشهای زیرزمینی
با استفاده از حفر تونلهای استخراجی ،دوم روشهای استخراجی
زیرزمینی با استفاده از حفر چاههای استخراجی.
استخراج با استفاده از تونلهای استخراجی
این روش در مواردی به کار میرود که معدن ازنظر توپوگرافی به
حالت کوهستانی و تپهماهورهای مرتفع باشد که شرایط الزم جهت
حفر تونل را داشته باشد .در این حالت در افقهای مختلف اقدام به
حفر تونلهای استخراجی مناسب میشود .در صورت وجود تونلهای
اکتشافی در داخل مادهی معدنی و مناسب بودن آنها برای انتخاب
در طرح استخراج معدن با عریضتر کردن تونلها و اقدام در مورد
نگهداری آنها از وجود همین تونلها میتوان بهعنوان تونلهای
استخراجی استفادهشوند .در بعضی موارد که ضخامت رگهی طالدار
حدود چند ده سانتیمتر بوده اما ازنظر عیار طال به میزانی است که
استخراج و بهرهبرداری آن مقرون بهصرفه است و همچنین ازنظر
مورفولوژی هم به نحوی است که استخراج آن بایستی به طریقهی
زیرزمینی و با استفاده از حفر تونلهای استخراجی صورت گیرد.
اجبارا برای استخراج این رگهی کم ضخامت الزم است تونلهایی با
سطح مقطع چند مترمربعی حفر شود تا تنها همین رگهی کم
ضخامت را استخراج کرد.

شکل  :3استخراج معادن طالی رید به روش زیرزمینی

استخراج با استفاده از چاههای استخراجی
این روش در مواردی به کار میرود که معدن ازنظر توپوگرافی به
گونهای نباشد که بتوان برای استخراج مادهی معدنی از حفر تونلهای
استخراجی استفاده کرد مثال در مواقعی که ذخایر موردنظر در
زیرزمین در یک ناحیهی مسطح (دشت) قرارگرفته و یا مواقعی که
ذخیر های که در قسمتهای مرتفع واقع بوده استخراجشده و نوبت به
ذخایر پایینتر از افق تونلهای استخراجی رسیده است .در این
حالتها از وجود حفر چاههای قائم و مورب استفاده میشود .چاههای
مورب به نحوی طراحی میشوند که رگه یا تودهی مادهی معدنی را
در اعماق قطع کرده و سپس از افقهای مختلف تونلهای افقی حفر
میشود که با استفاده از این تونلها مادهی معدنی استخراج و از
طریق چاه به بیرون از معدن حمل میشود.
در مورد چاههای قائم هم طراحی به نحوی صورت میپذیرد که چاه
در محل مناسبی نسبت به تودهی مادهی معدنی بهصورت قائم
www.blourmag.ir

حفرشده سپس در افقهای مختلف از داخل چاه تونلهای افقی
استخراجی ایجاد میشود .در این حالت هم عمل استخراج با استفاده
از تونلهای افقی انجام و مادهی استخراجشده از طریق چاه قائم به
بیرون از معدن حمل میشود .متناسب با چاههای قائم و مورب
ماشینآالت استخراج و باربری معدنی نصب و مورداستفاده قرار
میگیرند.
استخراج طال به روش طالشویی
چگونگی عمل طالشویی :الوکها با جنسهای مختلف عرضه
میشوند مثل الوکهایی از جنس چوب ،فلزات ورقهای و پالستیک.
بعضی الوکها دارای شیارها و یا برآمدگیهای مخصوصی هستند که
بهصورت یک تله برای طال عمل میکنند .الوکهای چهارگوش و
الوکهایی از پالستیکهای قابلانعطاف نیز وجود دارد.
برای انجام عمل طالشویی موارد زیر موردنیاز است:
یک الوک ۱۰ ،گلولهی سربی کوچک ،چند لیتر ماسه (ترجیحا به
رنگ روشن و ریزدانه) و آب( .البته وجود یک نهر مطلوبتر است).
یک محل مناسب با جریان مالیم و آرام آب را جهت انجام عملیات
انتخاب کرده و سپس الوک توسط ماسه پر میشود .ده گلولهی
سربی را در باال قرار داده طوری که الوک کامال در آب فرورفته و
ماسهها از آب اشباع شوند.
مرحلهی اول:
درحالیکه الوک در زیرآب قرار دارد آن را بهشدت از پهلویی به
پهلوی دیگر تکان داده طوری که مخلوط خاک موجود در آن محفوظ
بماند .در همین حال باید به چگونگی ناپدید شدن گلولههای سربی
بهطرف پایین و رفتن آنها در داخل ماسهها توجه شود .شدت تکان
دادن باید به حدی باشد که همهی ماسهها حرکت کنند ،نه اینکه
فقط قسمتهای باالیی جابهجا شوند .در صورت انجام طالشویی به
نحو غیراصولی نهتنها خاکها ،بلکه ماسههای سفید نیز به همراه
جریان آب شسته و خارج میشوند .عمل تکان دادن را آنقدر ادامه
داده تا تودهی ابری دودی شکل کامال شسته شده و مواد موجود در
الوک ها کامال تمیز شوند .در هر تکان ،گلولههای سربی که دیگر
ناپدیدشدهاند ،به خاطر جرم مخصوص باالیشان حتی پایینتر از
ماسهها ،در ته الوک قرار میگیرد.
مرحلهی دوم:
عمل تکان دادن را برای یکلحظه قطع کرده بهطوریکه مواد داخل
الوک به حالت سکون برسند .الوک را تا اندازهای سرازیر کرده طوری
که مواد داخل آن از کنارهها بیرون نریزد .بدین طریق چند قاشق از
مواد سبک باالیی شسته میشوند .مراحل  ۱و  ۲را باید آنقدر تکرار
کرد تا یک قاشق از مواد در داخل الوک باقی بماند.
مرحلهی سوم:
در این مرحله ذرات ریز و کوچک شسته شده و مواد متمرکزشده،
بهوسیلهی عمل تکان دادن ،به گوشهای از الوک ها هدایت میشوند.
الوک را از آب خارج کرده بهطوریکه نیم لیتر آب در داخل آن باقی
بماند سپس الوک را بهسرعت از پهلو تکان داده (با مختصری تغییر
مکان) تا مواد باقیمانده پخش و گسترده شوند .حال گلولههای سربی
شمرده میشوند .در این حال تعداد آنها باید بهاندازهی اولیه باشد.
مرحلهی چهارم:
در این مرحله آب را دایرهوار به حرکت درآورده درنتیجه در هنگامیکه
ماسههای باقیمانده شسته میشوند ،گلولههای سربی ساکن میشوند.
نهایتا گلولههای سربی از ماسهها جدا میشوند .گلولهها را برداشته؛
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درصورتیکه تعداد آنها بهاندازهی یک یا بیشتر کم شده باشد ،عمل
طالشویی بهخوبی انجام نگرفته است.
استخراج طال به روش الروب ()The Dredge
الروب یا ماشین مکش گراول در حقیقت یک نوع جعبهی شنشویی
است که بهوسیلهی موتورپمپ کار میکند .اختالف بین جعبهی
شنشویی و دستگاه الروب این است که دستگاه الروب احتیاج به
حفاری ندارد .یک دستگاه الروب در مدتزمان کوتاهی قادر است
مقادیر زیادی از مواد را شسته ؛ در حقیقت قادر است کار  ۱۰۰کارگر
را انجام دهد .یکی از مزایای الروب این است که توسط آن طال از
البهالی ترکهای سنگ منشا که دسترسی به آنها مشکل است،
مکیده میشود .گرچه الروب هایی با وزن کم هم توسط بعضی
کارخانهها ساخته میشود ولی با اینحال الروب به خاطر سنگین
بودن وزنش ،بیشتر برای تولید و استخراج طال مناسب است.
انواع متنوعی از ماشینهای طالشویی نیز وجود دارد که عبارتاند از:
تمرکز دهندههای مارپیچی ( )spiral concentratorو (.)drypan
الوک طالشویی ساده ،ارزان و حمل آن آسان است اما بهطور
مایوسکنندهای کند است .جعبه شویی تقریبا سریع بوده و ساختمانی
ساده دارد اما طالهای ریزدانه را بهسختی در تلهی خود نگه میدارد.
وسایل شستشو دهندهی موتوری گران ،بزرگ و سنگین است.
اینگونه وسایل در حقیقت فقط در هنگامی مناسب بوده که یک
مکان خوب با مقادیر باالیی از گراولهای طالدار کشفشده و هدف،
استخراج و تولید آنهاست .این وسایل ،طالهای ریزدانه را نیز با
اشکال مختلف به دام میاندازد .در هنگام اکتشاف تلفیق  ۲دستگاه
الوک طالشویی ( )goldpanو  goldspearبسیار نتیجهبخش است.
دستگاه یابنده ( )goldspearبه تنهای بیش از  ۱۰۰۰برابر سریعتر از
الوک طالشویی است.

شکل  :4استخراج طال به روش الروب

روشهای کانهآرایی کانسنگهای طال:
طال در رگهها و نهشتههای آبرفتی وجود دارد و اغلب از سنگها و
دیگر موادمعدنی به وسیله استخراج و عملیات گلشویی جدا میگردد.
طال از کانههای آن به روشهای سیانیداسیون (،)Cyaniding
ملغمهسازی ( )Amalgamatingو گداختن ( )Smeltingاستحصال
میشود .تصفیه و خالصسازی طال نیز با الکترولیز آن انجام میگیرد.
طال در آب دریا به مقدار  0/1-۲میلیگرم در تن وجود دارد که هنوز
روشی برای استحصال آن یافت نشده است.
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جیگ:
ش از اختالف وزن مخصوص کانیهای مختلف برای جدایش
در این رو 
آنها از یکدیگر استفاده میشود .در قدیم از این روش برای استخراج
طال از ذخایر آبرفتی (پالسر) استفاده میشد .معموال از این روش
برای جدا کردن ذرات دانهدرشت طال استفاده میشود .اگرچه اخیرا
شرکتهای سازنده دستگاههای کانه آرایی ،دستگاههایی را معرفی
کردهاند که میتوانند ذرات طال را حتی تا ابعاد یک میکرون و کمتر
جداکنند (مانند جداکننده نلسون و نادسن) .از روشهای ثقلی کمتر
بهصورت مستقل در بهرهبرداری از معادن و استحصال طال استفاده
میشود و اکثرا از این روش به همراه روش سیانوراسیون و ملغمهسازی
استفاده میشود .از کنسانتره یا محصول پرعیاری که از روشهای
ثقلی به دست میآید میتوان طال را بهروش ملغمه جدا کرد.
جداکنندههای ثقلی به چند گروه تقسیم میشوند که اساس کار همه
آنها یکی است ولی مکانیسم جداسازی در آنها متفاوت است
(جدایش در الیهنازک و یا جریان قائم).
مارپیچ همفری:
مارپیچ همفری (( )humphrey spiralجداکنندههای مارپیچی)
ازجمله جداکنندههای نسبتا مدرنی هستند که در سال ۱۹۴۰
میالدی عرضهشدهاند و از آن پس تاکنون بهندرت تغییرات اساسی در
اصول اولیه این دستگاه انجامگرفته است .در سال  ۱۹۴۱میالدی
همفری مطالعاتی را بر روی بازیابی طال به روش ارزانقیمت به کمک
الستیکهای فرسوده اتومبیل انجام داد که بعدها ورقههای سرب
بهعنوان مسیرهای مارپیچی جایگزین الستیک شد و بدین ترتیب او
توانست آزمایشها متعددی را با تغییر عواملی مانند قطر مارپیچ،
شیب مارپیچ ،مقطع مارپیچ و بسیاری دیگر انجام دهد .تا چند سال
اخیر کلیه مارپیچهای ساختهشده ،بر اساس مارپیچ همفری
طراحیشدهاند ولی اخیرا تکامل قابلتوجهی در تکنولوژی مارپیچها
بهعملآمده است .در حال حاضر تعداد بیشماری از این دستگاهها در
پرعیارسازی کانسارهای ساحلی به کار میرود .از معروفترین نسل
جدید این وسایل میتوان بهنوعی از آنها اشاره کرد که در آن از آب
شستشو استفاده نمیشود و تنها یک مجرای دریافت کنسانتره در
قسمت پایین مارپیچ وجود دارد .بهطورکلی مارپیچهایی که در آنها
از آب شستشو کمتر استفاده میشود ،ارزانقیمت هستند ،عملیات و
نگهداری آنها بسیار ساده است و در فرآوری طال و نقره مورد استفاده
قرار میگیرند.
اصول لیچینگ:
در عملیات لیچینگ ،ماده معدنی در تماس با حاللی مناسب قرار
میگیرد که درنتیجه آن با انحالل کانیها یا ترکیباتی خاص از ماده
موردنظر ،محلولی غنیشده با غلظت کافی به دست میآید .در طی
این عملیات الزم است حالل مورد استفاده بر روی سایر کانیهای
تشکیلدهنده سنگ معدنی تاثیر زیادی نداشته باشد و میزان آنها
در محلول غنیشده از حد مجاز بیشتر نباشد .بنابراین شناخت
پارامترهای مؤثر بر انحالل کانی با ارزش و کانیهای گانگ از قبیل
نوع و غلظت مواد شیمیایی مورداستفاده ،درجه حرارت ،فشار و غیره
ضروری است.
عوامل موثر بر لیچینگ عبارتاند از:
سطح خارجی کانیها ،دامنه نفوذ مواد شیمیایی و غلظت مواد
شیمیایی .عالوه بر عوامل فوق ،پتانسیل اکسیداسیون -احیا ،درجه
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فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی معدن
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

های باالتر مصرف سیانور کمتر میشود ولی مصرف آهک افزایش پیدا
میکند .در صنعت  PHمحلول سیانوراسیون بین  ۹/۵تا  ۱۱کنترل
میشود.

شکل  :5لیچینگ طال

حرارت ،چگالی پالپ و ویسکوزیته پالپ نیز دارای تاثیر قابلتوجهی
هستند .بعضی از این عوامل بستگی به طبیعت ماده معدنی دارند و
برای یک کانه مشخص ثابت هستند .بعضی از این عوامل بستگی به
طبیعت ماده معدنی دارند و برای یک کانه مشخص ثابت میباشند.
درروش لیچینگ ،بهعکس سایر روشهای آرایش ،خرد کردن سنگ
معدنی برای دستیابی به درجه آزادی زیاد ضرورتی ندارد ،بلکه کافی
است بار اولیه تا ابعادی خرد شود که دانههای کانی با ارزش موجود
در آن حداقل یک سطح آزاد پیدا کنند .بهطورکلی هر چه ماده
معدنی بیشتر خرد شود ،انحالل و درنتیجه بازیابی بیشتر خواهد بود.
عوامل موثر در حاللیت طال:
 -1اثر غلظت سیانور
مطالعات دقیقی بر روی عاملهای موثر درشدت حاللیت طال و نقره
در محلولهای رقیق سیانوری توسط اس .ج .اسواینسون و جی.
براسکی انجامشده است که نخستین سری آزمایش برای تعیین تاثیر
غلظت سیانور بر روی شدت حاللیت طال و نقره است .در مقیاس
صنعتی غلظت سیانور حدود  ۰/۰۵درصد و یا در حدود یک پوند در
تن محلول است .محلولهای غلیظتر باعث تسریع و یا استخراج
بیشتر طال نشده اند و ازآنجاییکه اتالف شیمیایی و مکانیکی محلول
قویتر سیانور بیشتر است ،بنابراین بهتر است که غلظت سیانور را در
حداقل ممکن نگه داریم .ماکسیمم شدت حاللیت طال در محلولهای
سیانور با استفاده از ورق نازک طالی خالص تا غلظت ماکسیمم ۰/۰۵
درصد سیانور سدیم و در  9=PHیون افزایش قلیاها معینشده است.
بنابراین ماکزیمم حاللیت در غلظت  ۰/۰۵درصد سیانور سدیم به
دست میآید که معادل غلظتی است که معموال در صنعت مورداستفاده
قرار میگیرد.
 -2اثر  PHمحیط
با توجه به این موضوع که محلول سیانوری در  PHهای پایین گاز
سمی اسید سیانیدریک ( )HCNآزاد میکند و هر چه  PHکاهش
پیدا کند ،مقدار آزاد شدن این گاز شدیدتر خواهد شد .بنابراین در
صنعت برای جلوگیری از آزاد شدن این گاز PH ،را تا حدی باال
میبرند تا آزاد شدن این گاز در حداقل خود باشد .این عمل توسط
اضافه نمودن قلیاهایی مانند آهک و سود حاصل میشود .تاثیر بازیت
بر روی انحالل طال بررسیشده است .این بررسیها نشان میدهد که
افزایش  PHتا مقدار معینی انحالل طال را افزایش میدهد ولی اگر از
حد معینی  PH ،باالتر رود ،انحالل کاهش مییابد .هرچند در PH
www.blourmag.ir

 -3اثر حرارت محیط
هنگامیکه محلول سیانوری حاوی طال حرارت داده شود ،نرخ انحالل
طال به  ۲طریق افزایش پیدا میکند:
اوال افزایش درجه حرارت باعث افزایش قدرت فعالیت محلول و
بنابراین افزایش میزان انحالل میشود ،ثانیا باعث کاهش میزان
اکسیژن حلشده میشود .زیرا حاللیت گازها با افزایش درجه حرارت
کاهش پیدا میکند .قابلیت انحالل طال در محلول  ۲۵درصد سیانور
پتاسیم بر اساس تابعی از درجه حرارت بررسیشده است که نشان
میدهد حداکثر نرخ انحالل در حرارت  ۸۵درجهی سانتیگراد اتفاق
میافتد .نرخ انحالل طال در  ۱۰۰درجهی سانتی گراد مقداری کمتر
از ماکسیمم انحالل است .اگرچه در این دما ،محلول سیانوری فاقد
اکسیژن محلول است .دلیل این امر ظرفیت کمتر الکترود برای جذب
یا نگهداری هیدروژن در سطحش در یک محلول گرم نسبت به یک
محلول سرد است .بنابراین با حرارت دادن محلول حداکثر نیروی
الکتروموتیو مخالف ( )EMFبه علت پالریزاسیون ،کمتر و کمتر
میشود تا اینکه  EMFانحالل طال بر پالریزاسیون غلبه کند و انحالل
طال بدون وجود اکسیژن انجام میشود .بنابراین میتوان با دو عامل
از پالریزاسیون سطح طال جلوگیری کرد عامل اول ،با اضافه نمودن
اکسیژن که هیدروژن را از سطح طال میراند و به آن اجازه میدهد
که بدون اکسیژن در محلول سیانوری حل شود.
-4اثر اکسیژن
اکسیژن در انحالل طال نمیتواند بیاهمیت تلقی شود .هرچند عوامل
اکسیدکنندهای مانند پراکسیدسدیم ،پرمنگنات پتاسیم ،بروماین و
کلرین برای انحالل طال قابلاستفادهاند ،اما هوادهی مناسب نتایج
بهتری از اکسیدکنندههای شیمیایی با صرف هزینههای کمتر خواهد
داشت .مقدار اکسیژن حلشده در محلول رقیق سیانوری به  ۴عامل
بستگی دارد:
 ارتفاع (فشار هوا) حرارت محلول نوع و شدت هم زدن قدرت یونی محلولدر غلظت پایین سیانور ،فشار اکسیژن درشدت انحالل طال اثری
نخواهد داشت .هرچند در غلظتهای باال جایی که شدت انحالل،
مستقل از غلظت حالل است ،آهنگ واکنش بستگی به فشار اکسیژن
دارد .تاثیر اصلی برشدت انتقال جرم اکسیژن (به محلول) بر سرعت
سطحی هوا بیانشده است( .شدتجریان هوا در واحد سطح مقطع
تانک ،سرعت سطحی هوا تعریف میشود ).آهنگ انتقال جرم اکسیژن
با افزایش چگالی پالپ و کاهش اندازه ذرات کاهش مییابد .استفاده
از اکسیژن خالص در سیانوراسیون در سال  ۱۹۵۰مطالعه شده است
اما اولین کاربرد تجاری آن برای سیانوراسیون تحت فشار در سال
 ۱۹۸۳بوده است .در تعداد قابلتوجهی از کارخانههای آفریقای
جنوبی معموال از اکسیژن خالص در عمل سیانوراسیون استفاده
میشود .افزودن مواد اکسیدکننده ،کمک فراوانی به حل شدن طال در
محلول سیانوری میکند زیرا باعث فعالتر شدن یونهای  OHو
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بالعکس غیرفعال شدن  +Hمیشود .در این حالت مقدار مادهی
اکسیدکننده در محلول بستگی به خاصیت احیاکنندگی موادمعدنی
دارد تا اینکه محیط عمل انحالل ،همواره در حالت اکسیدی باقی
بماند .از موادی که میتواند در این امر موثر باشند درصد گاز اوزن
موجود در هوای منطقهی عملیات است .همراه با دمیدن هوا به داخل
محلول ،میتوان از مواد و ترکیبات اکسیدکننده نیز استفاده نمود
مانند آباکسیژنه ،اکسید منگنز ،اکسید سرب ،پرمنگنات پتاسیم،
پرکلرات پتاسیم ،سولفات سدیم ،پراکسیدسدیم ،بروماین آمونیم
پرسولفات و … بیشترین تاثیر در افزودن سولفات سدیم و پتاسیم،
پراکسید سدیم و پتاسیم ،سیانید آهن مشاهده میشود .همچنین
سرعت حاللیت با افزایش مقدار مادهی اکسیدکننده تا حد مناسبی
افزایش مییابد.
مواد آلی اکسیدکننده نیز باعث تسریع در حاللیت طال در محلول
قلیایی سیانور میشوند مانند :نیتروبتانفتول ،نیتروبنزن ،نیتروفنل،
اسید پیکریک و …  .بدون شک افزودن مواد اکسیدکننده به
محلولهای سیانوری مفید است اما به علت گران بودن آنها،
استفادهی دراز مدت از این مواد ،قابلمقایسه با استفاده از هوای
فشرده در محلول نیست درنتیجه در واحدهای صنعتی عمدتا بهجای
ترکیبات اکسیدکننده از هوای فشرده در داخل مخازن استفاده
میشود .در مورد کانی آرسنوپیریت در عمل سیانوراسیون به اکسیژن
نیازی نیست به همین خاطر در این موارد از ترکیبات سیانیدبرم
استفاده میشود .در اثر واکنش سیانوربرم در محیط قلیایی اکسیژن
تولید میگردد که عامل موثری در حاللیت طال است .برای عملیات
سیانوری کردن کانیهای تغلیظ شدهی تلورایدهای طال ،از ترکیبات
نمکهای برم استفاده میشود.
-5اثر نور و سطح
محلول سیانوری در برابر نور فعالتر از حالت تاریکی عمل مینماید،
علت آن این است که مقدار جذب اکسیژن در روشنایی نسبت به
تاریکی بیشتر است همچنین سطح محلول سیانوری نسبت مستقیم
در حاللیت آن با مقدار مشخصی از ماده دارد.
-6اثر اندازهی ذرات
مادهی معدنی طال بهصورت خیلی ریز خرد میشود تا ذرات فلزات
قیمتی به نحوی آزاد شوند که با سیانور ترکیب شوند .در شرایط
ایدهآل هوادهی و همزنی پالپ ،حداکثر نرخ انحالل طال که
محاسبهشده است  ۳/۲۵میلیگرم بر هر سانتی مترمربع در ساعت
است .این معادل نفوذ  ۱/۶۸میکرون بر هر طرف یک سطح یک
سانتیمتر مربع ذره طال است یا نفوذ کلی در ضخامت  ۳/۳۶میکرون
در هر ساعت است .بنابراین  ۱تکه طال به ضخامت  ۳۷میکرون۱۱ ،
ساعت زمان میخواهد تا حل شود .ذرات دانهدرشت طال معموال
بهوسیلهی تغلیظ ثقلی جدا میشوند و بهندرت با سیانور فروشویی
میشوند ،چون دانههای درشت ممکن است تماماً در زمان
سیانوراسیون قابلقبول اقتصادی حل نشوند.
-7اثر مواد شیمیایی استفادهشده در فلوتاسیون
مواد معدنی طال دار اکثرا قبل از سیانوراسیون بهوسیلهی فلوتاسیون
پر عیار میشوند .معموال کلکتورهای نوع تیول (زنتات ها ،دایتیوفسفات
ها و . ...برای فلوتاسیون بهکاربرده میشوند .اگر محصول فلوتاسیون
خوب شسته نشود ،حضور مقادیر کوچک مواد تیول اثر منفی بر روی
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عمل سیانوراسیون دارد .تیول ها مانند یونهای سولفید اثر منفی
زیادی بر روی واکنش سیانوراسیون میگذارند ،تاثیر منفی آنها با
غلظت و طول زنجیر افزایش پیدا میکند .اثر منفی تیول ها را میتوان
با افزایش غلظت سیانور کاهش داد .دو مکانیسم برای توضیح و تفسیر
رفتار کلکتورهای تیولی پیشنهادشده است .اولین آن ،جذب تیول ها
بر روی سطح کانی است که آنها را آبگریز کرده و بنابراین در برابر
نفوذ حالل آبی مقاومت میکند .ذرات آبگریز شده ،لخته شده و در
سطح مشترک هوا-مایع جمع میشوند .در روش دیگر کلکتورها
جذب شده سطح طال را پوشانده و منتقل میسازد .کلکتورهای
کاتیونی که برای فلوتاسیون پیریت از مواد معدنی طال دار استفاده
میشود اثر منفی بر روی سیانوراسیون دارند .تاخیر قابلمالحظهای
برای موادی که غلظت آنها کمتر از  ۰/۰۱درصد است اتفاق میافتد،
بههرحال ،اثر این مواد ممکن است بهطور گستردهای در حضور
کانیهای سیلیکاتهی معینی که بهصورت بسیار ریز خردشدهاند
کاهش پیدا کند.
ادعاشده است که مواد شیمیایی فعالکنندهی سطح مانند کتن ها،
اترها ،الکلها شدت انحالل طال در محلولهای سیانوری را تسریع
میکند به شرطی که غلظت آنها در حدود  Kmol/m3 2-10باشد،
در غلظتهای باالتر شدت انحالل طال سرعت کمتری پیدا میکند.
این مطلب نیز گزارششده است که این مواد شیمیایی با اکسیژن
برای جا گرفتن در سطح طال رقابت میکنند .در غلظتهای پایین
این رقابت در اثر فعال کردن سطح است ،اما با افزایش غلظت ،نرخ
انحالل با توجه به کمبود اکسیژن در سطح کم میشود.
روش آمالگاسیون یا ملغمهسازی:
در طی قرنها روش ملغمهسازی عمدهترین روش برای جدا کردن
طال و نقره آزاد یا طبیعی از کانههای حاوی آنها بوده است .اساس
این روش بر خاصیت جذب طال و نقره توسط جیوه استوار است .با
استفاده از این روش بهسادگی میتوان طال را از دیگر کانیهای باطله
جدا نمود .این روش برای کانسارهایی که طالی آزاد با عیار
قابلمالحظهای دارند کاربرد دارد .در ابتدا از این روش بهتنهایی
استفاده میشد ولی بعد از استفاده از روش سیانوراسیون ،روش
ملغمهسازی بهعنوان روش مکمل سیانوراسیون بهکاربرده میشود.
اصول روش ملغمهسازی:
معموال در این روش ماده معدنی تا  ۷۵درصد زیر  ۷۵میکرون (۲۰۰
مش) خردشده و سپس پالپی با غلظت  ۴۰درصد وزنی جامد تهیه
میشود .پالپ را داخل یک آسیای گلولهای میریزند و حداقل بهاندازه
وزن طال و نقره موجود در ماده معدنی ،به آن جیوه اضافه میکنند
(البته همیشه  ۱۰تا  ۲۰درصد بیشتر از وزن طال و نقره موجود به آن
جیوه اضافه میشود) .تعداد کمی هم گلوله به آن اضافه میکنند و به
س از آنکه طال و نقره
مدت  ۲تا  ۱۲ساعت آسیا را به کار میاندازند .پ 
کامال جذب جیوه شد محتویات آن را خارج کرده داخل آسیا را کام ً
ال
تمیز میکنند .در زیر آسیا چند میز که باهم اختالف ارتفاعی حدود
 ۱۰تا  ۱۵سانتیمتر دارند وجود دارد و سه عدد ظرف جداگانه در بین
میزها قرار دارد .محتویات داخل آسیا را با آب به داخل اولین ظرف
ریخته ،ضمن شستشو مواد خارجشده و از اولین ظرف روی اولین میز
ریخته و سپس از آن وارد دومین میز میگردد .از ظرف دوم مواد بر
روی میز دوم ریخته میشود .میز دوم از جنس مس ساختهشده که
رویان جیوه اندود شده است هنگامیکه پالپ بهآرامی از روی میز دوم
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عبور میکند ذرات جیوه حاوی طال که در کف میز حرکت میکنند
به میز میچسبند .سپس این مخلوط را شستشو میدهند تا گلوالی
آن کامال جدا شود ،جیوهای که روی میز باقیمانده را جمعآوری
میکنند و بهوسیله فیلتر کردن بر روی پارچه ضخیمی آب و جیوه
بهوسیله فشار هوا تبخیر میشود و طال و نقره باقیمانده بر روی فیلتر
جمعآوریشده و به بخش ذوب ارسال میگردد.

شکل  :6روش آمالگاسیون یا ملغمهسازی

میشوند .هوا ،همچنین میزان اکسیژن الزم برای عملیات اکسیداسیون
را فراهم میسازد .فضای بین ذرات با پوشش نازکی از کنسانتره
ترکیب میشوند و شرایط ایدهآل برای بیواکسیداسیون را ایجاد
میکنند .دانههای سولفیدی مواد معدنی تحت جریان مستقیم از
محلول و جریان معکوس از هوا قرار میگیرند .نتایج حاصله به میزان
اکسیژن منتقلشده و میزان سرعت اکسیداسیون بستگی دارد .بهطور
ایدهآل ،اکسیداسیون در مدت  ۳۰تا  ۶۰روز تکمیل میشود .این
روش در مقابل اسید شویی تودهای که حتی با آگلومراسیون،
اکسیداسیون  ۲۰۰تا  ۳۰۰روز بهطور میانجامد ،زمان کوتاهی است.
بهطور ایدهآل ،کنسانتره سولفیدی بر روی مواد معدنی سولفیدی
کمعیار که بهعنوان باطله دمپ میشوند پوشش داده میشود .عملیات
باکتری بر روی کنسانتره همچنین باعث اکسیداسیون مواد سولفیدی
سنگ میزبان نیز میشود و اینگونه فلز بیشتری برای بازیابی در
دسترس است .این مساله باعث اقتصادی شدن بیشتر این روش
میشود .بقیه مواد معدنی آسیا و شناور میشوند و این کنسانترهای
است که شکافهای سنگ میزبان را میپوشانند .اگر از سنگ باطله
استفاده شود ،این سنگ بهوسیله شستوشو و سرند کردن از کنسانتره
جدا میشود و  ۲مرتبه برای عملیات با کنسانتره جدید به مسیر
برگردانده میشود .در عملیات ماده معدنی طالی مقاوم ،فلز با ارزش
در رسوب جامد باقی میماند که برای جدا کردن آن از پد به عملیات
مجددی نیاز است .در عملیات مس و دیگر فلزات سولفیدی پایه ،فلز
در حالل حل میشود درحالیکه مواد رسوبکرده در پدها باقی
میمانند و این فلز محلول بهوسیله شستشو بازیابی میشود .برای
مواد معدنی طالی مقاوم از نمونه پدهای منفصل یا  on-offاستفاده
میشود که مواد اکسیدشده از پد حمل میشوند و پد  ۲مرتبه
مورداستفاده قرار میگیرد .بههرحال برای مس و دیگر فلزات پایه از
پدهایی استفاده میشود که هر میزان عملیات گسترده باشد ابعاد پد
را گسترش میدهند و از پدهای قبلی استفاده نمیشود .به خاطر
انعطافپذیری موجود در روش مذکور به مصرفکننده اجازه داده
میشود که از فلوشیت های پیوسته بهمنظور بهینه کردن شرایط ماده
معدنی استفاده شود.
انتخاب فلوشیت بهینه برای روش ژئوکت به فاکتورهای زیر بستگی
دارد :عیار ماده معدنی ،کانیشناسی و خصوصیات شیمیایی ماده
معدنی ،خصوصیات کنسانتره ،درجه شکست ماده معدنی ،سختی
بیواکسیداسیون ،در دسترس بودن مواد یا ماده معدنی کمعیار برای
سنگپایه ،وجود آب و کیفیت آن و خصوصیات محل مثل وجود
امکانات ویژه برای عملیات بیولیچینگ.

روش ژئوکت در بیوتکنولوژی طال
یکی از روشهای جدید در استحصال طال که آینده بسیار درخشانی
خواهد داشت ،روش ژئوکت است .این روش توسط کمپانی ژئوبیوتکس
ابداع شد که از پروسه اکسیداسیون مواد معدنی توسط باکتری
استفاده میکند که این روش هزینههای سرمایهگذاری و عملیاتی کم
با بازیابی بسیار باال برای اسید شویی تودهای در راکتورهای پیوسته
دارد .هر دو روش بیواکسیداسیون تودهای و مخزنی موردقبول صنعت
هستند و در مقیاس صنعتی در کل جهان استفاده میشوند .در
عملیات ژئوکت طال از باکتری اکسیدکننده گوگرد و آهن که شامل
تیوباسیلوس فرواکسیدانس ،تیوباسیلوس تیواکسیدان و
لیپتوسپیلیریوم فرواکسیدانس است ،بهمنظور اکسیداسیون و
لیچینگ کانیهای سولفیدی در هیپ ها استفاده میکند .در دو سال
گذشته ،شرکت مذکور روش ژئوکت را برای لیچینگ کانیهای مس
ابداع کرده است و مطالعات بسیار زیادی در مورد لیچینگ کالکوپیریت
در درجه حرارت باال با استفاده از میکروگانیسم های ترموفیلیک
(باکتریهای درجه حرارت باال) انجام داده است.
بعدازاینکه کنسانتره توسط روش فلوتاسیون پیوسته به دست آمد،
پالپ کنسانتره بر روی سنگ میزبان یا پایه پوشانده ()coating
میشود که ممکن است از سنگ باطله و یا سنگ معدنی کمعیار
بهعنوان مبنا استفاده شود .سنگ میزبان حتما باید در محدوده
ابعادی  ۶-۲۰میلیمتر باشد و کنسانتره ،پوششی به ضخامت یک
میلیمتر بر روی سنگ میزبان ایجاد میکند .نسبت میزان سنگ
میزبان نسبت به کنسانتره بهطور ایدهآل در حدود  ۱ : ۵تا ۱ : ۱۰
است .از روی نوار نقالهای که پالپ کنسانتره را برای هیپ میآورد ،مراجع
[1] http://news.zar.ir/cat/28/1/12
کنسانتره بهصورت اسپری بر روی سنگ میزبان پاشیده میشود.
[2]https://fa.wikipedia.org/wiki/gold
به دلیل خاصیت آبگریزی کنسانتره ،الیه بسیار نازکی بر روی سطح [3]Soos, Andy (2011-01-06). “Gold Mining Boom Increasing
سنگ میزبان بهصورت پوشش تشکیل میشود .پوشش به وجود آمده
Mercury Pollution Risk”. Advanced Media Solutions, Inc.
(Oilprice.com). Retrieved 2011-03-26.
با محلول بهکاررفته در هیپ و یا بارانهای شدید شسته نمیشود .به
خاطر سایز نسبتا یکنواخت سنگ میزبان فضاهای نسبتا کوچکی در [4]Mortier, Tom. An experimental study on the preparation of
gold nanoparticles and their properties, PhD thesis, University
هیپ به وجود میآید که این سوراخها مقاومت کمی در برابر جریان
)of Leuven (May (2006
هوا و محلول به وجود میآورند .بادبزنهای فشار پایین توسط
لولههایی که در زیر هیپ قرار دادهشدهاند ،هوای الزم برای فعالیت
باکتری را فراهم میکنند .سرعت جریان هوا ،بهمنظور کنترل درجه
حرارت هیپ در پایینترین دمای الزم برای فعالیت باکتری تنظیم
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در بین صنایع معدنی ،صنعت طال و سنگ های قیمتی به عنوان
منابع معدنی کمیاب ولی با ارزش از اهمیت خاصی برخوردارند.
اهمیت و توجه به این صنعت سود آور ،می تواند برای کشور ارز آور
باشد و تولید ارزش افزوده کند  .در دورهی جدید نشریه بلور تالش
بنده و گروه همکار بر این است که بخشهای جدیدی به نشریه بلور
اضافه شود که بتواند مطالب مفید و جالبی برای دانشجویان ارایه
نماید .یکی از این بخشهای جالب برای دانشجویان ،بخش جواهر و
سنگهای زینتی است که بهعنوان بخش جدیدی است که به نشریه
بلور افزوده شده است .نشریه بلور با همکاری شرکت جواهرسازی
کاوه طال پارسیان به مدیریت جناب آقای کریم حسنزاده
(که تجربه زیادی در عرصه جواهرسازی دارند) به معرفی جواهرات
مختلف میپردازد که در وهله اول به سنگ با ارزش الماس پرداختهایم:
توصیف انواع جواهر
برای تسریع در کار و کمک به اشخاص غیرحرفهای در تشریح
خصوصیات کانیهای جواهر این کانیها ،به پیروی از تقسیمبندی
علمی کانی ،به پنج گروه که دارای مشخصات مشابه هستند
تقسیمشدهاند:
گروه اول :شامل تمام نگینهای جواهر گرانبهاست که عموما
شناختهشده میباشند؛ به استثنا کانیهای جواهر که جدیدا
کشفشدهاند .این گروه شامل طیف وسیعی از کانیها از الماس تا
ماالکیت است .این کانیهای جواهر معموال در زیورآالت همراه با
نگینهای دیگر بهصورت نگین تنها بوده و یا به شکل آثار هنری و
فانتزی تراش دادهشدهاند .طبقهبندی نگینهای جواهر در این گروه
نیز برحسب سختی موس انجام میگیرد و ارزش تقریبی آنها نیز در
همین راستا یعنی برحسب سختی تعیین میگردد .در این گروه
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میتوان از سختترین و شاید گرانبهاترین آنها الماس و نرمترین و
یکی از انواع ارزان سنگهای جواهر ،ماالکیت را نام برد.
گروه دوم :کانیهایی قرار دارند که ابتدا بهعنوان نمونههایی برای
کلکسیونرها تراشیده میشدند ولی بعد از آن برای استفاده بهعنوان
نگین در زیورآالت مورداستفاده قرارگرفتهاند .این کانیها تا همین
اواخر در تجارت جواهر نقشی بازی نمیکردند و مدت کوتاهی است
که این گروه نيز مانند گروه اول بر حسب سختی نسبی آنان مورد
استفاده دارند.
گروه سوم :شامل سنگها و نگینهای جواهری است که در تجارت
مورداستفاده قرار نمیگیرند و فقط به عنوان نمونههای نایاب و یا
کمیاب بهوسیله عالقهمندان جمعآوری و یا تراش و جال داده
میشوند .انواع این نوع کانیها و سنگهای با ارزش بهمرور زمان
زیادتر میشود.
گروه چهارم :شامل انواع سنگهایی است که نه بهعنوان نگین بلکه
بهعنوان سنگهای تزیینی و ساختمانی و برای خلق آثار هنری از
آنها استفاده میشود.
گروه پنجم :شامل سنگهایی هستند که منشا آلی دارند و یا به
(Organic
کمک فعل و انفعاالت بیولوژیکی به وجود آمدهاند
 .)Gemsاز نظر علمی سنگهای جواهر با منشا آلی و یا حیوانی جز
سنگها و کانیهای جواهر طبقهبندی نمیشوند ولی با این حال
قسمت مهمی از تجارت جواهرات را تشکیل میدهند.
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جواهرنامه

علیرضا هاشمی

الماس چیست؟
نام الماس از کلمه یونانی آداماس ( )Adamasبه معنای تسخیر ناپذیر
گرفته شده است و به دلیل سختی فوق العاده این کانی است که به
آن ویژگی « فناناپذیری» می دهند .سختی مطلق الماس  ۱4۰برابر
کورندوم است .با این حال سختی الماس در جهات گوناگون
کریستالوگرافی و در سطوح مختلف آن متفاوت بوده و این امر امکان
بریدن آن را به وسیله گرد یا پودر الماس و یا با الماس دیگری فراهم
می سازد .در هنگام سوار کردن الماس یا نگین برلیان به روی پایه می
بایست دقت نمود که دچار تورق نشود (به دلیل کلیواژ کامل) ،جالی
فوق العاده نگین برلیان آن را از نمونه های مصنوعی آن متمایز می
سازد.
معموال الماس در برابر مواد شیمیایی عکس العمل نشان نمیدهد و
فقط اسیدسولفوریک کروم دار در حرارت  ۲۰۰درجه سانتیگراد آن را
به دی اکسید کربن تبدیل می کند .بعالوه حرارت زیاد باعث ایجاد
اشکال و نقوش مشخصی بر روی بعضی از صفحات برلیان می شود و
بدین جهت بایستی هنگام حرارت دادن دقت کافی به عمل آید .اشعه
ایکس از بلور الماس عبور نمی کند و منعکس می شود و از این
خاصیت نیز می توان برای تشخیص الماس حقیقی از انواع بدل آن
استفاده نمود.
طی سی سال گذشته پژوهشگران متوجه شده اند که بلورهای الماس
از معادن مختلف دارای طیف جذبی نوری متفاوتی هستند .همین
طور پدیده فلورسانس ،انتقال جریان الکتریسته و خاصیت کلیواژ در
آنها متفاوت می باشد .به همین دلیل امروزه در جواهرسازی الماس
را به انواع « »IIa IIbو « »Ia, Ibطبقه بندی کرده اند .البته این طبقه
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بندی در تجارت و تعیین قیمت الماس چندان موثر نیست ولی برای
جواهر تراش مفید می باشد .خواص اپتیکی الماس استثنایی است و
به دلیل شدت تاللو و پراکندگی نور که در نتیجه میزان باالی ضریب
شکست نور در برلیان به وجود می آید این کانی را از قدیم به عنوان
«سلطان نگین های جواهر» معرفی نموده و به شکل نگین تراشیده و
یا نتراشیده در ساخت زیورآالت استفاده می کردند.

الماس ()Diamond

 رنگ :بی رنگ ،زرد قهوه ای ،گاهی سبز ،آبی ،قرمز گونه و حتیسیاه
 رنگ خط ساییدگی : (Streak colour) :ندارد سختی موس۱۰ : وزن مخصوصی۳/47 - 3/55 : تورق یا کلیواژ :کامل فرم شکستگی :صد فی  -نوک تیز سیستم کریستالی :ایزومتریک یا مکعبی شامل اشکال اوکتاهدرونو یا دوازده ضلعی متوازی االضالع ،مکعب و یا دو قلوها و ترکیب هایی
از این اشکال
 شفافیت :شفافشماره-40تابستان و پاییز-96سال 21

46

معرفی
 میزان ضریب شکست نور2/407- ۲/451 :شکست دوگانه :ندارد ،ولی اغلب خالف قاعده
 پراکندگی نور0/044 : پدیده چند رنگی :ندارد طیف جذبی نور :بی رنگ تا زرد، 4015، 4230 ، 4۱۵۵ ،۳۹۰۰ : ، 4780 ، 4650 ، 4510 ، 4350آبی  -سبز)۵۳۷۰(۵۰4۰ ،)4۹۸۰( :
 پدیده فلورسانس :متغیر ،بی رنگ و زرد ،اکثرا آبی و گاهی قهوه ایو سبز

منشا و سنگ میزبان الماس

بلور الماس در عمق نسبتا زیاد زمین،
حدود  ۸۰کیلومتری و یا حتی
بیشتر در حرارتی معادل ۱۱۰۰
الی  ۱۳۰۰درجه سانتیگراد و
تحت فشار بسیار زیاد وزن
سنگ های طبقات باالیی به
وجود آمده و همراه با نفوذ
مخروط هایی از مواد
آتشفشانی()Volcanic Pipes
به داخل سنگ های پوسته
زمین ،به دلیل حرکات
عمودی کوهزایی یا قارهزایی
( )EpirogeneticMovementsبه
سطح زمین رانده می شود .ذخایر
اولیه همانطوری که گفته شد با
سنگ مادر کیمبرلیت همراه است و در
مخروط های آتشفشانی یافت می شود .تا
به امروز حدود  ۲۵۰مخروط آتشفشانی کشف
شده اند که به اصطالح ( )Volcanic Pipesگفته
می شوند و قدمت تشکیل این مخروط ها به دوران
کرتاسه (حدود  6۵تا  ۱۳۵میلیون سال قبل) می رسد .البته تعداد
اندکی از این مخروط های آتشفشانی دارای ذخایر الماس هستند.
مخروط ها در سطح زمین بر اثر عوامل فیزیکی طبیعی تخریب شده
و به صورت خاک رس زرد رنگی در آمده اند که به زمين زرد
موسومند .سنگ مادر يا کيمبرليت نرعی سنگ آتشفشانی درونی
است به نام پریدوتیت ( )Peridotiteکه درصد زیادی کانی الیوین
دارد و تجمعی از قطعات گوشه دار یا خرد شده ( )Brecciaاست.
بزرگترین و مشهورترین مخروط یافته شده آتشفشانی به نام معدن
کیمبرلیت (به نام سنگ مادر همراه با بلور الماس) نامگذاری شده که
از  ۱۸۷۱تا  ۱۹۰۸میالدی بدون استفاده از ماشین آالت به طریق
ابتدایی مورد بهره برداری قرار گرفته است .استخراج مواد این مخروط
عظیم آتشفشانی باعث به وجود آمدن حفره بسیار بزرگی در زمین
گردید که به آن اصطالحا بزرگترین حفره ایجاد شده توسط بشر
()Largest Man - made Holeمی گویند .قطر دهانه حفره در سطح
زمین  46۰متر و عمق آن  ۱۰۷۰متر است و روباز می باشد .به مرور
زمان تا حدود نیمه از آبهای جاری سطح زمین پر شده استاز این
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معدن کیمبرلی نزدیک به  14/5میلیون قیراط الماس استخراج شده
است و هنوز هم به طریق استخراج زیرزمینی و به مقدار جزیی
بلورهای الماس استخراج می شود .مشهورترین مخروط های
آتشفشانی شناخته شده در آفریقای جنوبی عبارتند از بولتوفونتین
) ،(Bultofonteinدبیرز ( ،)De Beersدوتویتزپان (،)Dutoitspan
فینچ )،(Finchجیگرزفونتین ( ،)Jagers fonteinوسلتون
( )Wesseltonو کولينان (.)Cullinan
برخی از سنگ های غیر عادی مانند ، Minetteپریدوتیت،پیروکسینیت،
 Lamprophyrو  AlkalibaSaltبه عنوان سنگ مادر الماسی شناخته

می شوند و برخی سنگ های متامورفیک بسیار نادر نیز وجود دارند
که می توانند حاوی بلورهای الماس باشند .در گذشته تصور بر این
بود که کیمبرلیت تنها سنگ مادر الماس است ولی در اواخر ۱۹۷۰
مهندسین اکتشاف متوجه شدند که دو معدن اولیه الماس نیز سنگ
مادر آنها المپروئیت بوده مانند معادن:

( )Majhawan – India ,Murfree Sboro, Arkansasاین معدن
هندوستان بسیار قبل از اینکه کیمرلیت در آفریقای جنوبی کشف
شود مورد بهره برداری بوده است .بعد از این کشف که به آن «انقالب
المپروئیتی» گفته شد معادن الماس بسیاری در آفریقا ،استرالیا،
روسیه و آمریکای شمالی کشف گردید.
یافتن سنگ های کیمبرلیت یا المپروئیت که سنگ های بسیار کم
یابی در سطح زمین هستند به تنهایی دلیل بر این نیست که به معدن
الماس دست یافته ایم .آمار نشان می دهد که حدود  ٪۱۰از سنگ
های کیمبرلیت یافت شده در سراسر جهان حاوی بلورهای الماس
هستند و کمتر از  ٪۱آنها حداقل ( 1 ppmیک گرم در تن) الماس از
نظر حجمی در خود دارند .شانس یافتن الماس در المپروئیت حتی از
کیمبرلیت هم کمتر است .درصد بسیار کمی از الماس های یافت
شده قابل تراش و استفاده در جواهر سازی هستند و ارزش الماس با
کیفیت جواهر بیش از  ۱۰۰برابر الماس مناسب برای استفاده صنعتی
است.

تاریخچه کشف الماس

تحقیقات نشان می دهد قسمت اعظم الماس های دوران باستان در
هندوستان یافت می شدند که دارای اولین معادن الماس در جهان
بود .قدمت این معادن به قرن چهارم قبل از میالد بر میگردد .غنی
ترین معدن الماس در هندوستان گلکوندا ( )Golcondaنام داشت و
این نام واژه ای برای توصیف الماس هایی با کیفیت عالی از تیپ IIa
می باشد .اما منبع واقعی الماس های یافت شده در هندوستان درهای
به نام کریشنا ،حاوی معادن ثانویه الماس ( )Placer Depositsبودند.
در افسانه های هندی آمده که الماس کوه نور متعلق به سلطان کارنا
بوده که در  6۰۰۰سال قبل حکمران امپراطوری آنگا بوده است.
تخمین زده می شود که حدود  ۱۲میلیون قیراط الماس از معادن
هندوستان استخراج شده باشد معادن مهم تولید کننده الماس در
هندوستان تا سال  ۱۸66فعال بوده اند و در این سال معادن جدیدی
در آفریقای جنوبی کشف شدن+د .امروزه تنها یک معدن در پانا
(هندوستان مرکزی) در ایالت مادیاپرادش فعال می باشد.
برزیل دومین کشور عمده تولید کننده الماس از نیمه اول قرن
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هجدهم بوده است .در سال  Bernardo F. Lobo ۱۷۲۵به طور
تصادفی متوجه تکه بلورهای کوچکی شد که قمار بازان محلی از آنها
در بازی استفاده می کردند او با ارسال چند تکه بلور به اروپا جوابی
دریافت کرد که این تکه بلورها الماس هستند و بدین گونه هجوم
مردم برای یافتن الماس شروع شد .اواخر سال  ۱۷۲۹چندین معدن
پالسر در شرق برزیل و در مجاورت شهری به نام  Teuneکه بعدها به
«شهر الماسی» تغییر نام یافت کشف شد .سال  ۱۸44معادن غنی
الماس در استان باهیا در شمال برزیلی کشف شد و در طی  ۱۲۰سال
حدود  ۱0/۱7میلیون قیراط الماس استخراج گردید که در میان آنها
چندین الماس بسیار درشت (باالتر از  ۱۰۰قیراط) وجود داشت.
تعداد نقاطی که الماس در آنجا در میان سنگریزه ها یافت شده است
(معادن پالسر) بشارت دهنده این واقعیت است که روزی در برزیل
معادن مهمی از نوع معادن اولیه یافت خواهد شد ،گرچه از سال
 ۱۹6۷تاکنون در نتیجه اکتشافات سراسری و سامان یافته حدود
 ۳۰۰توده نفوذی کیمبرلیت شناسایی شده که هیچ کدام حاوی
الماسی نبوده.
آفریقای جنوبی سومین منطقه ای است که در آن معادن عمده
الماس یافت شده .اولين یافت الماس در این منطقه به سال های دهه
 ۱۸6۰بر می گردد .در سال  ۱۸6۷یک تاجر الماس در لندن زمین
شناسی به نام جیمز گریگوری را استخدام کرد تا این منطقه را تحت
بررسی های دقیق قرار دهد ولی او که منطقه اورانژریور را مطالعه
کرده بود به این نتیجه رسید که امکان یافت الماس در این منطقه
وجود ندارد و آنچه یافت شده توسط لک لک ها به آنجا آورده شده.
مقاله گریگوری بعدها به رسوایی بزرگی تبدیل گردید زیرا منطقه
اورانژریور بزرگترین منطقه تولید الماس در جهان شد .مابین سال
های  ۱۸۷۰تا  ۱۸۷۱هجوم گسترده به کناره های اورانژریور آغاز شد
که به کشف مناطق الماس خیز آفریقای جنوبی و نهایتا تشکیل
سازمان  Conglomerate De Beers Diamondگردید.
معادن پالسر این منطقه البته مواد تخریب شده در نتیجه فرسایش
سنگ های کیمبرلیت بود که در زیر آنها قرار داشت و در سال 1876
معدن کاران متعددی حفره ها را عمیق تر کرده بودند تا به سنگ
های اولیه تخریب نشده برسند .تا این زمان تصور عامه بر این بود که
الماس ها فقط در البالی مواد تخریب شده هستند و از این حقیقت
که کیمیرلیت با مخروط های آتشفشانی همراه است غافل بودند .این
واقعیت کمک بزرگی بود برای زمین شناسان و مهندسین اکتشاف در
یافتن دیگر معادن الماس در سراسر جهان مانند تانزانیا ،بوتسوانا،
آنگوال ،نامبیا ،آفریقای غربی ،استرالیا و کانادا ،ایاالت متحده ،روسیه
و ونزئوال.

نحوه یافت الماس ،معادن اولیه و ثانویه

بلورهای الماس در معادن اولیه و ثانویه یافت می شوند .تا سال ۱۸۷۱
میالدی بلورهای به دست آمده منحصرا از معادن ثانویه و همراه با
سنگ های رسوبی استخراج می شدند که پس از شستن مواد رسوبی
همراه ،الماس در ته ظرف باقی می ماند .در این سال الماس به طور
کامال تصادفی همراه با سنگ مادر که بعدا به نام کمبرلیست
( )Kimbrerliteنامگداری شد در معادن اولیه آن در آفریقای جنوبی
یافت شد.
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نحوه استخراج

امروزه برای به دست آوردن الماس از تکنولوژی پیشرفته استفاده می
شود و همانطوری که ذکر شد آسان ترین نوع استخراج الماس از
«زمین زرد» است که در سطح زمین قرار دارد .طبیعتا این قسمت از
معدن از طریق شستوشو به آسانی قابل برداشت است و بلورهای
الماس موجود در «زمین زرد» که وزن مخصوص بیشتری نسبت به
سایر کانی ها دارد ،به هنگام شست و شو تهنشین میشوند .سنگ
کیمبرلیت پس از استخراج بایستی با احتیاط کامل شکسته و سپس
در ظروف مخصوصی با آب شسته شود تا بلورهای الماس همراه با
سایر کانی های سنگین موجود در آن جدا گردند .در گذشته جدا
کردن و شستن بلورهای الماس توسط افراد با دست انجام می شد
ولی امروزه با استفاده از دستگاههای مدرن مواد خرد شده را از روی
صفحه و یا تسمه آغشته به گریس و مواد چسبناک در حال ارتعاش
عبور می دهند و بلورهای الماس به این تسمه ها می چسبند (بر
خالف سایر کانی ها که این خاصیت چسبندگی به گریس را دارا نمی
باشند) .جداسازی و طبقه بندی بلورهای الماس با استفاده از خاصیت
الکترواستاتیک بلورها و یا به کمک پدیده فلورسانس آنها ،به طریق
پرتوافکنی با اشعه ایکس صورت می گیرد.
عالوه بر بهره برداری از این نوع مخروط های آتشفشانی ،در آفریقای
جنوبی ذخایر رسوبی ثانویه در حجم بسیار بزرگ نیز وجود دارند که
تشکیل آنها در نتیجه تخریب و جابه جایی معادن اولیه موجود در
سطح زمین در میلیونها سال قبل است که تخمینا سطح آنها حدود
هزار متر باالتر از سطح فعلی بوده است .در آن زمان مواد تخریب شده
در دره ها و گودال های موجود انباشته شده و در مراحل بعدی
تخریب شده توسط آبهای جاری و رودخانه ها حمل گردیده و در
نقاطی که سرعت آب تقلیل یافته بلورهای الماس و سایر کانی های
سنگین رسوب نموده اند .بدین جهت در امتداد رودخانه ها و سواحل
اقیانوس اطلس جاهایی که رودخانه ها وارد می شوند می توان ذخایر
ثانویه را یافت .برای اولین بار بلورهای الماس در این نوع انباشته ها
در سواحل اقیانوس اطلس در سال  ۱۹۲6میالدی کشف شد.

انواع الماس از نظر شیمیایی

همانطور که گفته شد دو تیپ عمده الماس قابل تشخیص است.
(تیپ  Iو تیپ  )IIتیپ  Iدر برگیرنده قسمت اعظم الماس های یافت
شده می باشد .ویژگی هدایت الکتریسته در این تیپ به قدری ضعیف
است که می توان آن را غیر هادی نامید ،در حالی که تیپ  IIهادی
الکتریسته است .این دو تیپ از نقطه نظر واکنش در برابر اشعه های
مادون قرمز و ماورا بنفش نیز با یکدیگر اختالف دارند .مطالعات نیم
قرن گذشته با اشعه ایکس ثابت کرده که نظم سلولی اتم های کربن
و ساختار آن همانند مکعبی است با فاصله  ۳/60انگستر (انگستر
واحد طولی برابر با  ۱۰-۸سانتیمتر است) .اتم های کربن در گوشه ها
و در مرکز این مکعب قرار گرفته اند .این نوع نظم ملکولی ساختار
تتراهدرال ( )Tetrahedralگفته می شود و هر اتم کربن توسط ؛ اتم
دیگر با نیروی کووالنت ( )Covalent bondبه هم مربوط هستند .این
انسجام فوق العاده موجب سختی خارق العاده الماس می شود .با
توجه به جهت گیری اتم های تتراهدرال در ساختار درونی الماس
عموما این نظم را به صورت تلفیقی از تتراهدرون ها نشان می دهند.
واقعیت این است که ویژگی هایی غیر معمول الماس نشان دهنده
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نقش خاص ساختار درونی الماسی است .پیوند قوی الکتریکی در
درون واحد سلولی الماس که در نتیجه اشتراک الکترونها مابین دو
اتم کربن است موجب ویژگی های خاص فیزیکی و همانند سختی
بسیار زیاد ،درخشش باال و جالی الماس گردیده است .پایداری
شیمیایی فوق العاده الماس در دما و فشارهای شدیدا متغیر و هدایت
الکتريسته بسیار ضعیف از ویژگی های خاص الماس می باشد .وجود
دو فرم تتراهدرال و اکتاهدرال در ساختار کریستالوگرافی موجب شده
که ساختار اتمی الماس را تتراهدرال (چهار اتمی) یا اکتاهدرال
(هشت اتمی) تصور کنند که ساختار هشت اتمی در واقع ترکیب
نفوذی دو تتراهدرال در امتداد سطح کریستالوگرافی می باشد .وجود
تورق در الماس عمدتا به دلیل افزایش فاصله ما بین سطوح
(اکتاهدرال) در ساختار اتمی الماس بوده و بدین دلیل تورق اکتاهدرال
در الماس کامل می باشد.
بلورهای الماس اغلب مینرال های بسیار کوچکی در امتداد سطوح
تورق خود حبس می کنند و این ناخالصی ها اطالعات مهمی درباره
منشا الماس ،نحوه تشکیل و حتی سن آن می توانند ارایه کنند .وزن
مخصوص الماس  3/۵۲گرم بر سانتیمتر مکعب است و به عنوان
سنگی ( Hydrophobicغیر قابل خیس شدن) تلقی شده ولی (بر
خالف سایر کانی ها) گریس به سطح خارجی الماس می چسبد و
چنانکه قبال نیز گفته شد این روشی آسان برای
جدا کردن بلورهای الماس از سایر
کانی ها در روی تسمه نقاله می
باشد .نوع دیگری از الماس با
ساختار هگزاگونال نیز در
آسمانی
های
سنگ
( )Meteoriteیافت شده که
 Lonsdaleiteخوانده می شود.این
کانی به فرم طبیعی (زمینی) در سال
 ۱۹6۰به صورت فرم عمده کربن موجود در
ساختار های مدور زمین شناسی Astrobleme
کشف گردید .همچنین این کانی در سنگ های
متامورفیک ویژه همانند اکلوژیت نیز یافت شده است.

گونه های مشابه
یک قطعه بلور بی رنگ برلیان در نظر اول و کامال شبیه به بلور کوارتز،
بریل ،کاسیتریت ،سروسیت ،یاقوت کبود ،شیلیت ،استفالریت  ،توپاز یا
زیرکن می باشد و بدین گونه بلورهایی از کانی های دیگر مخصوصا به
رنگ زرد کم رنگ ممکن است اشخاص عادی و بی تجربه را به اشتباه
اندازند و یا اینکه نگین هایی از جنس شیشه (مخصوصا نوع  Strassکه
درباره آن بحث شد) میتواند این اشتباه را به وجود آورد .عالوه بر
موارد فوق الذکر از مواد مختلفی به طور مصنوعی برای ساختن نگین
های شبه برلیان استفاده می شود .این مواد شیمیایی یا بلورهای
مصنوعی عبارتند از :استرونتیوم تیتانات یا به اصطالح فابولیت
( ،)Fabuliteروتیل مصنوعی ( )Synthetic Rutileکه بسیار نرم می
باشند ،و یاقوت کبود مصنوعی ( ،)Synthetic Sapphireاسپینل
مصنوعی ( )Synthetic Spinelو یاگ(  )Yttrium Aluminum Garntکه
دارای برلیانسی کم هستند  ۱-۳۷و گادولینیوم گالیوم گارنت ()GGG
و کیوبیک زیرکونیا ( )Czکه دارای وزن مخصوص باال ( تا حدود دو
برابر الماس ) می باشند.
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الماس مصنوعی
ساخت الماس مصنوعی برای اولین بار در سال  ۱۹۷۰میالدی آغاز شد،
ولی به علت اینکه اندازه بلورهای حاصله ناچیز (حدود  ۱قیراط و
کمتر) و مخارج تهیه آن بسیار زیاد بود استفاده از آنها در صنعت جواهر
سازی رایج نشد .تهیه این گونه الماس ها فقط جنبه علمی داشته و در
حال حاضر در صنعت مورد استفاده نیستند .ساخت نگین هایی که از
دو قسمت برلیان اصل و بدل تشکیل شده اند (،)Diamond Doublets
می نامند که در قسمت فوقانی از برلیان و در قسمت 1تحتانی از یاقوت
بی رنگ مصنوعی ( ) Synthetic Colorless Sapphireیا کریستال
کوارتز و یا شیشه بی رنگ ساخته می شوند .گاهی نیز این نگین ها
از اسپینل مصنوعی در قسمت فوقانی و فابولیت ( )Fabuliteدر
قسمت تحتانی نگین ساخته می شوند.

نحوه تشخیص

روش پرتو افکنی قرار دادن نگین در برابر امواج الکترومغناطیسی
(امواج یونیزه شده) یا اشعه گاما (امواج کبالت  )6۰است تا الکترونهای
عناصر موجود در کانی را از جایگاه نرمال خود آزاد نموده و آنها را به
سطح انرژیتیکی مطلوب تر برای تولید رنگ دلخواه ،ارتقا دهد .بر
حسب اینکه چه نوع کانی و چه تغییر رنگی می باید
صورت گیرد از ذرات آلفا ،ذرات بتا ،ذرات گاما
و نوترون ها در این فرآیند استفاده می
شود .در این فرآیند با کمک
شتابدهنده های خطی

( )Linear Acceleratorنگین را
در برابر الکترون های پر انرژی قرار می
دهند و یا از سیکلوترون ( )Cyclotronبرای
تشعشع ذرات باردار پر انرژی مانند پروتونها یا
الکترونها ،در راکتورهای اتمی استفاده می شود.
تشعشعات الکترونی و نوترونی در روش اصلی پرتو افکنی
است که امروزه از آنها برای تغییر رنگ کانی ها استفاده می شود.
در حال حاضر اقداماتی در جریان است تا با کمک اشعه لیرز اطالعات
الزم برای شناسایی مجدد هر سنگ برلیان به صورت بار کد (همانند
سایر کاالها) بر روی صفحه ای در کمربند آن حک شود تا بتوان در
مواقع الزم با کمک آن به شناسایی مجدد برلیان پرداخت .البته روش
های شناسانی علمی الماس هم از طریق آنالیز مقایسه ای عناصر نادر
و ناخالصی های موجود در سنگ های الماس (برلیان) ،در طی دهه
اخیر به تکامل رسیده است.
این روش شباهت به مطالعه  Finger Printsدر سنگ های رنگین
دارد و در این مطالعات نه تنها کانی های میهمان در هر نوع سنگ
بلکه با کمک اسپکترومتری پالسما)(Plasma Mass Spectrometry
عناصر و طیف جذبی سنگ ها مورد بررسی دقیق قرار می گیرند .هدف
این پژوهش آن است که بتوان ویژگی های مشترک در الماس هایی که
از یک معدن/منطقه استخراج می شوند را شناسایی نمود .در این رابطه
عالوه بر ارزیابی اپتیکی سنگ ها از روش Refractive Spectrometry
و  X-rayو سایر روش ها نیز استفاده می شود.
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فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی معدن
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رنگ در الماس
رنگ در الماس بر خالف سایر کانی ها ،بستگی به فلزات کمیاب درون
آن ندارد .بلکه اغلب به نیتروژن موجود و نواقص ساختاری در شبکه
کریستالی این کانی مربوط می شود .عامل رنگ صورتی در الماس
همانند رنگ قهوه ای است و مابین این دو رنگ ته رنگ های فراوانی
وجود دارد .گاه در یک الماس هر دو رنگ قهوه ای و صورتی دیده می
شود و شاید روزی بتوان الماس های قهوه ای را به رنگ زیبای
صورتی تبدیل نمود .رنگ صورتی الزاما جذب طیف نوری در nm
 ۵۵۰در طیف جذبی نیست بلکه بستگی به مرکز ( V - N -نتیروژن
 وانادیوم ) دارد و مقدار نیتروژن در آنها بسیار کم است .این الماسها اصوال جزو دسته  Ibهستند .الماس های آبی رنگ از زمان فروش
الماس  ۱۱۲قیراطی آبی رنگ به لویی چهاردهم توسط ژاپاتیت
تارونیه در سال  1669به محبوبیت فوق العاده ای رسیدند .سه قرن
بعد یک برلیان  45قیراطی که بعدها  Hopeنامیده شد و شاید
مشهورترین سنگ جواهر جهان باشد (منشا آن از هندوستان است)
توجه همه را به خود جلب کرد .امروزه بسیاری از الماس های طبیعی
آبی رنگ از معدن مشهور  Premierدر آفریقای جنوبی به بازارهای
جهان سرازیر می شوند .در برزیل و اندونزی هم الماس آبی رنگ یافت
می شود .الماس های آبی هیچ گونه ناخالصی نیتروژن در ساختار
اتمی خود ندارند ،و بدین سبب جزو تیب  IIهستند .رنگ سبز در
الماس های غنی از هیدروژن یافت می شود ( مراکز  H3در الماس)
این مراکز امواج آبی و بنفش را جذب کرده و موج سبز را عبور می
دهند.

نوعی الماس به نام ( Chameleonنوعی آفتاب پرست) وجود دارد که
تغییر رنگ می دهد و جزو الماس های غنی از هیدروژن است .تغییر
رنگ از سبز خاکستری (رنگ با ثبات تر) به زرد روشن می باشد و این
تغییر رنگ یا در هنگامی حاصل می شود که برلیان به مدت یک روز
یا بیشتر در الکل مشتعل با حرارت معادل  ۳۰۰-۲۰۰درجه سانتی
گراد قرار گیرد ،که در این صورت برلیان برای چندین دقیقه زرد شده
و سپس به رنگ سبز خاکستری پایدار خود تبدیل می شود .عامل این
تغییر رنگ باند جذبی پهنی  ۵۵۰ nmتا حیطه ماورای قرمز ادامه
دارد و بدین سبب رنگ سبز ایجاد می شود .بزرگترین الماس
 Chameleonیک برلیان  ۳۲/28قیراطی است به رنگ سبز و با تراش
قلب.
الماس نارنجی رنگ در کنار سبز و قرمز که رنگ های فانتزی هستند
قرار دارد .ولی قرمز و سبز جزو نادرترین رنگ ها می باشند .الماس
های قرمز در حال حاضر از معدن  Argyleدر استرالیا به دست می
آید ولی الماس نارنجی رنگ خالص احتماالً نادرترین رنگی است که
تاکنون یافت شده است.

درجه بندی شفافیت()Gradin for Clarity
در آلمان تنها پاکی درون نگین برلیان را وقتی که با عدسی بزرگنمایی
ده برابر ناخالصی آن مشهود نباشد مد نظر قرار می دهند .در صورتی
که در کشورهای دیگر نقایصی که در تراش و جالی برلیان ممکن
است وجود داشته باشد را نیز برای تعیین پاکی آن محسوب می
کنند .ناخالصی ها و محتویاتی از قبیل کانی های میهمان ،شکستگی،
تورق و خطوط رشد مشهود در درجه شفافیت تأثیر می گذارد .این
ناخالصی ها را در گذشته عیب ( )Flawو لکه های تیره رنگ را لکه
www.blourmag.ir

های کربن ( )Carbon Spoteنامیده اند .ناخالصی ها و محتویات
مشاهده شده بوسیله ذره بین قوی و یا میکروسکوپ مهم نبوده و در
درجه بندی مدنظر قرار نمی گیرند .در مورد این مطلب نیز در کتاب
برلیان به تفضیل سخن رفته است.
جدول-1درجهبندی شفافیت
کامال بی عیبIF Internally( IF
)Flawless

بدون ناخالصی زیر ذره بین
با قدرت  10برابر

محتوایات بسیار بسیار کوچک VVS

محتویات و ناخالصی های
بسیار کم و کوچک که با
ذره بین با قدرت  10برابر به
سختی دیده می شود

()Very Small Inclusions
محتویات بسیار کوچک VS
()Very Small inclusions

محتوای کوچک Small( SI
)inclusions

پیک )1st Pique( P1 1

پیک )2nd Pique( P2 2

پیک )3rd Pique( P3 3

محتویات و ناخالصی های
کوچک قابل مشاهد بوسیله
متخصص زیر ذره بین با
قدرت ده برابر
محتوا و ناخالصی های
متعدد که به آسانی زیر ذره
بین با قدرت  10برابر دیده
می شوند
محتویات و ناخالصی هایی
که به آسانی زیر ذره بین با
قدرت  10برابر دیده می
شوند ولی از درخشندگی
الماس نمی کاهند

محتویات وناخالصی های
متعدد و نسبتا درشت که
با چشم غیرمصلح دیده
می شوند و تا حدودی از
درخشندگی الماس می
کاهند
محتویات و ناخالصی هایی
درشت ومتعدد که سبب
کاسته شدن درخشش
الماس می شوند

درجه بندی رنگ در برلیان

بلورهای الماس در تمام رنگ ها یافت می شوند ،ولی رنگ متداول آن
سفید و یا سفید متمایل به آبی یا زرد و یا قهوه ای می باشد و به ندرت
در بلور الماس رنگ هایی مانند سبز ،قرمز ،آبی  ،بنفش ،قهوه ای تند
و زرد سیر دیده می شود که به نام رنگ های فانتزی ()Fancy Colours
مشهورند و غالبا مورد توجه کلکسیونرها می باشد .رنگ های مختلف
در امر تجارت ،بلورهای الماس را از رنگ سفید تا سفید متمایل به
زرد درجه بندی کرده اند .درجه بندی اولیه به علت وجود اساس و
تعریف های متعدد مبهم می نمود و برای رفع ابهام و سو تفاهم
هایی که در این زمینه در سطح جهانی وجود داشت الزم بود توافقی
بین المللی حاصل شود که مخصوصا در مورد نگین های برلیان با ته
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رنگ زرد و یا به اصطالح ( )Yellow Seriesصادق است .در گذشته
واژه ای به نام  Riverابداع شده بود که بعدا به ( )Premierتغییر یافت
و یا در کنار آن استفاده شد .این واژه به برلیان هایی اطالق می شود
که سفید تر از سفید بودند و این به دلیل ته رنگ آبی در نمونه هایی
بود که از معدن  Riverاستخراج می شد .امروزه می دانیم که برخی
اختالفات در تشخیص رنگ الماس مربوط به رنگ انها نیست ،بلکه در
پدیده فلورسانس موجود در آنهاست .کریستال های الماسی که به
رنگ ریور ( )Riverمشهور شده اند به رنگ سفید مایل به آبی (Blue
)Whiteمی باشند ،اما افرادی که تجربه در تشخیص رنگ برلیان
دارند ممکن است آنها را سفید متمایل به زرد نیز ببینند .رنگ زرد
فقط درصدی از رنگ را شامل می شود و به اصطالح ته رنگ است.
الماس های زرد رنگ دارای ارزش کلکسیونری هستند و رنگ آنها
«رنگ فانتزی» نامیده می شود .رنگ بلور الماس با حجم آن نسبت
مستقیم دارد و هر چه بزرگتر باشد رنگ بهتری ارائه می دهد .به
نسبت فراوانی رنگ های مختلف در بلورهای طبیعی الماس می توان
نتیجه گرفت که رنگ سفید متمایل به آبی (ریور) حدود  ،٪۱رنگ
سفید ممتاز گروه تاپ و سلتون ( ،۵٪ )Top Wesseltonرنگ سفید
گروه وسیلتون ( ۱۰٪ )Wesseltonاز رنگ های یافت شده در بلورهای
الماس را تشکیل می دهند .سازمان جواهر شناسی آمریکا ()GIA
سیستمی منطقی و ساده برای تفکیک رنگ های موجود در نگین
های برلیان پیشنهاد کرده که با حروف  Dشروع و به  Xخاتمه می
یابد .این سیستم درجه بندی رنگهای موجود در برلیان در اروپا نیز
توسط سازمان جهانی جواهر شناسان  C.I.B.J.Oترویج و به مرور
مورد پذیرش همگان قرار گرفته است.
جدول -2تقسیم بندی پیشنهادی سازمان جواهر شناسی آمریکا
G.I.A

اسامی جدید

اسامی قدیم

حروف
پیشنهادی
سازمان GIA

سفید متمایل به آبی (Blue
)White

ریور ()River

G

سفید ممتاز ()Fine

ولستون ممتاز

سفید ()White

وسلتون

H

سفید تجارتی(Commercial
)white

کریستال ممتاز

کیپ نقره ای ممتاز (Top
)Silver Cape

کریستال

کیپ نقره ای ()Silver Cape

کیپ ممتاز

کیپ ()Cape

کیپ ()Cape

کیپ روشن ()Light Cape

زرد روشن

D

E,F

I
J,K
L
M,N,O
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()wesselton

P,Q,R,S-X

کیپ تیره رنگ ()Dark Cape

تجارت الماس و برلیان

زرد

هشتاد درصد تولید و فروش الماس در جهان زیر نظر اتحادیه تولید
کنندگان الماس ( )Diamond-Producers-Associationو سازمان
مرکزی فروش ( )Central Selling Organizationانجام می گیرد.
بخش مربوط به فروش بلورهای الماس نتراشیده به نام شرکت تجارت
الماس ( )Diamond Trading Companyبا عالمت اختصاری D.T.C
مستقر در لندن می باشد .تمام بلورهای الماس که به عنوان مواد اوليه
نگین جواهر قابل استفاده باشند به شرکت تجارت الماسی ()D.T.C
فرستاده شده و در آنجا پس از معاینه دقیق برحسب درجه خلوص و
شفافیت و غیره برای مشتریان خاص خود بسته بندی می شوند .این
محموله ها توسط عوامل شرکت به حدود  ۲۵۰تا  ۳۰۰مشتری عمده
و دیمی شرکت در مقابل پول نقد و به قیمت ثابت فروخته می شوند.
محموله ها فقط به صورت عمده عرضه شده و مقادیر بلور الماس با
ارزشی حدود بیست و پنج هزار لیره استرلینگ بلور الماس دارند.
البته خرده فروشی و یا خرید قسمتی از یک محموله امکان پذیر
نیست.
در مراحل بعدی ،فروش و طبقه بندی بلورهای الماس در بورس های
الماس توسط عمده فروشان یا کلوپ های الماس بورس های مهم
الماس ( )Diamond clubsانجام می گیرد .بورس های مهم الماس در
شهرهای ژوهانسبورگ ،لندن ،میالن ،پاریس ،آنتورپ ،نیویورک ،وین
و از سال  ۱۹۷4میالدی در شهر ایدار ابرشتاین قرار دارند .این بورس
ها از قوانین بین المللی دقیقی پیروی می کنند .در بورس های بین
المللی الماس امانت داری و اعتماد کامل به یکدیگر از اصول اساسی
تجارت محسوب می شود ،گرچه روش هایی که در فروشی برلیان به
مصرف کننده نهایی اعمال می شود همیشه جز بهترین ها نیست .این
حقیقتي است غیرقابل انکار که اگر توجه و شناخت فقط به شکل
ظاهری نگین منحصر شود بسیاری کانی های دیگر را می توان به
عنوان برلیان عرضه نموده چنان که بارها افراد متقلب با سو استفاده
از عدم آگاهی و شناخت صحیح باعث کالهبرداری و ضرر و زیان
بسیاری طالبان برلیان گردیده اند.

کشورهای عمده تولیدکننده
معادن الماسی از هر دو نوع آن در بسیاری از نقاط جهان یافت می
شوند (البته در مقیاس بسیار کوچک) اما معادن مهم بیشتر در قاره
آفریقا و ناحیه سیبری در روسیه وجود دارند .تا قرن هجدهم میالدی
معدودی بلور الماس از کشور برونیی به بازارهای جهانی عرضه شد که
در این میان بلورهای تاریخی و بسیار مشهوری مخصوصا از کشور
هندوستان دیده می شوند.
کشور نامیبیا از مهمترین تولید کنندگان الماس به شمار می رود و
نخستین بار در سال  ۱۹۰۸میالدی بلورهای الماس در لودریتز کشف
شد .امروزه با کمک وسایل پیشرفته از ذخایر ثانویه رسوبی در امتداد
کویر نامیب الماس استخراج می شود و برای این منظور بایستی تا
عمق حدود  ۲۰متر سنگ و خاک برداشته شود تا به سنگریزه های
حاوی بلور الماس دست یافت .از سال  ۱۹6۱تا  ۱۹۷۵میالدی در این
منطقه به کمک دستگاههای مکنده بسیار قوی استخراج الماس از ته
دریا نیز انجام می گرفت.
www.blourmag.ir

فصلنامه علمی-تخصصی مهندسی معدن
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روسیه از چند دهه قبل به این طرف به صورت دومین تولید کننده
بزرگ الماس در جهان به شمار می رود .ذخایر اصلی الماس این
کشور در شرق سیبری واقع است و فقط یک چهارم بلورهای الماس
استخراج شده از این معادن برای مصرف در جواهرسازی مناسب می
باشد .با کشف این ذخایر در سال  ۱۹4۹میالدی عصر جدیدی در
استخراج الماس در این کشور آغاز شد.
در ونزوئال نیز از اواسط قرن بیستم کشف معدن الماس گزارش شده.
اولین معدن در اواخر  ۱۹6۰در کناره رود  Caroniدر جنوب شرقی،
ونزوئال کشف شد 1/۳ .میلیون قیراط حاصل تالش معدن کاران بوده
و بزرگترین الماس این معدن  1۲قیراط وزن داشته است .در ۱۹۷۱
در کناره رود بولیوار در نزدیکی شهر  Saivationذخایری یافت شد
که بالفاصله تولید ماهیانه در آنها به  ۵۰٫۰۰۰قیراط رسید .کال
ونزوئال در طی این مدت حدود  6میلیون قیراط الماس تولید نموده
است.
در آمریکای شمالی هم اولین الماس در رابطه با معدن پالسر طال در
ایالت جورجیا و مستین کارولینای شمالی و جنوبی و نیز در آالباما ،و
پس از آن در معادن طالی کالیفرنیا و پس از آن در معادن طالی
کالیفرنیا و بسیار دیرتر در منطقه  Great Lakeالماس یافت شد.
الماس بعدها در آمریکا در ایاالتی همچون آرکانزاس ،ویومینگ،
کلرادو ،میشیگان ،ویسکانسین و جدیدا در مونتانا یافت شده است .به
طور کلی در  ۲۷ایالت از  ۵۰ایالت آمریکا کشف الماس گزارش شده.
در استرالیا از سال  ۱۸6۱در استان نیوساوت ویلز یافت الماس گزارش
شده .پس از ان در سال  ۱۸۸۷در کوئینزلند  ،در  ۱۸۹4در جنوب
استرالیا ،در  ۱۸۹۹در تاسمانی ،سال  ۱۹۳6در غرب استرالیا
کیمبرلیت یافت شد .بعد از  ۲۵سال عملیات اکتشافی جمعا در غرب
استرالیا  12منطقه کیمبرلیتی و حدود  ۳6۰دودکشی آتشفشانی
کشف شده که  ۱۸۰مورد آن حاوی الماس می باشند.
در کانادا هم از سال  ۱۹6۰در ایالت اونتاریو کیمبرلیت به گزارش
شده و در طی سال های بعد موارد متعددی مخروطهای آتشفشانی
یافت شده که عمدتا بسیار کوچک و قطر آنها از  ۱۰۰متر تجاوز نمی
کند.

 ۵/67میلیارد دالر بوده است .عمده ترین بازار الماس جهان در
آمریکاست و قسمت اعظم برلیانهای فروخته شده در آمریکا از خارج
از آن کشور وارد می شوند .این حجم عظیم واردات الماس (یا برلیان)
به اضافه ارزش تولیدات خود آن کشور ارزش معامالت الماس در
آمریکا را در سال  ۲۰۰۰به مبلغ  26میلیارد دالر رسانده که حدود
 ٪6افزایش نسبت به سال  ۱۹۹۹را نشان می دهد .این مبلغ حدود
 ٪4۸از حجم کل معامالت الماس (برلیان) که بالغ بر  57/5میلیارد
دالر است را شامل می شود .میزان تولید الماس در سال  ۲۰۰۰در
سه کشور مهم تولید کننده به شرح ذیل بوده است :آنگوال 739/7
میلیون دالر ،جمهوری دموکراتیک کنگو  ۵۸۵میلیون دالر و کشور
سیرالئون  ۸۷/5میلیون دالر.
جدول -3حجم واردات الماس (برلیان) به آمریکا را در طی ۵
سال(به میلیارد دالر)
سال

الماس تراش
داده نشده

برلیان  5قیراطی
و باالتر

برلیان های
منفک

1996

731

3/848

6/625

1997

646

4/719

7/635

1998

588

5/443

8/522

1999

733

6/321

9/929

2000

741

8/137

12/093

مرجع:
ادیب  .داریوش“ ،فرهنگ جامع جواهرشناسی(جهان جواهرات)”،
انتشارات پازینه 1389 ،162-188 ،

کاربرد و ارزش الماس
حداکثر بیست درصد الماس استخراج شده از معدن برای تهیه
جواهرات مناسب است و از بقیه در صنعت مخصوصا در حفاری،
شیشه بری و دستگاههای تراش استفاده می شود .در مصارف علمی
نیز تکه های الماس برای سنجش سختی اجسام و کانی های دیگر به
کار می رود ( البته مورد استفاده بلورهای الماس در دنیای متمدن
امروزی به مراتب بیش از آنچه بیان شد می باشد) .ارزشیابی برلیان
احتیاج به تخصص وتجربه فراوان دارد و در این ارزشیابی مخصوصا به
رنگ ،شفافیت ،نوع تراش و وزن توجه می شود  .ارزش تولید الماس
از معادن آن در سطح جهان در سال  ۲۰۰۰به مبلغ  ۷/86میلیارد
دالر رسید .این مبلغ در سال  ۱۹۹۹حدس زده می شود مابین
 6/857تا  ۷/25میلیارد دالر بوده باشد .ولی در سال  ۲۰۰۰حدود ۹
میلیارد دالر الماسی خام در سطح جهانی به بازار عرضه شد و از این
تجارت هنگفت سهم گروه موسوم به De Beers Diamond Trading
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معرفی کانی
آپاتیت
الهام اکبری
دانشجو کارشناسی مهندسی معدن،
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
elham.akbari@aut.ac.ir

آپاتیت چیست؟

کاربردها

بیشتر کانیهای گروه فسفات کمیاب هستند و مهمترین کانی آن
آپاتیت است که نخستین بار در کانادا یافت شد و میتوان آن را به
نسبت سایر کانیهای فسفاتی فراوانتر و رایجتر دانست .مشخصه
کانیهای فسفاتی وجود کمپلکسهای آنیونی و تتراهدرال است.
آپاتیت به گروهی از کانیهای ایزومورف هگزاگونال فسفات اطالق
میگردد که شامل فلوئورآپاتیت ،کلروآپاتیت و هیدروکسیآپاتیت
است.

مهمترین کاربردی که میتوان برای آپاتیت نام برد در تولید کود
شیمیایی است زیرا منبع فسفر است .از آپاتیت بهندرت بهعنوان
سنگ جواهری استفاده میکنند .سنگهایی که دارای رنگ شفاف و
روشن هستند و در تکههایی دارای رنگ و درخشندگی متغیر هستند
ارزش گوهری دارند .سنگهای سبز شفاف بهعنوان سنگ مارچوبه و
سنگهای آبیرنگ به نام ماروکسیت شناختهشدهاند .اگر بلورهای
روتیل در نور مناسب در کریستال آپاتیت رشد کنند نشاندهندهی
اثر چشمگربه هستند.

نحوه تشکیل
ذخایر آپاتیت در سنگهای آذرین ،دگرگونی و رسوبی یافت میشود.
مهمترین ذخایر آپاتیت در سنگهای رسوبی حاصل از دریاها و
دریاچهها تشکیلشده است .در این محلها اجزای ارگانیکی فسفاتی
(مانند استخوان ،دندان ،فلس و فضوالت) تجمع پیداکردهاند و طی
فرایند دیاژنز تشکیل کانی دادهاند .گاهی آپاتیت بهصورت بلورهای
هگزاگونال در رگههای کنتاکت متاسوماتیک  ،هیدروترمال و
پگماتیتها یافت میشود.
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گونههای سبز و آبی آن در اشکال ظریفی که قدرت پوشش بسیار
عالی دارند تقسیمبندی میشوند .در طول واکنش آپاتیت با
اسیدسولفوریک که منجر به تولید اسید فسفریک میشود ،هیدروژن
فلورید بهعنوان محصول جانبی از همه انواع فلوئورو آپاتیتها به
دست میآید .این محصول فرعی یک منبع صنعتی جزئیی از اسید
هیدروفلوریک است .کلروفلوئورو آپاتیتها در حال حاضر تشکیلدهنده
اساسی لولههای فلوئور سنتی هستند .عنصرهای ناخالص ساز از
منگنز و آنتیموان است ،در کمتر از یک مول درصد ،در محل کلسیم
و فسفر ،فلوئورسانس را انتقال میدهند و نسبت فلوئور به کلر را
www.blourmag.ir
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جدول مشخصات کاانی آپاتیت
تنظیم میکنند که به تنظیم سایهای از رنگ سفید منجر میشود .در
حال حاضر تقریبا بهطور کامل توسط سیستم سه فسفر جایگزین
شده است .در ایاالتمتحده ،آپاتیت بهعنوان کود و مکمل تغذیه
بسیاری از محصوالت کشاورزی مورداستفاده قرار میگیرد که با
فراهم کردن یک منبع ارزشمند فسفات فواید بسیاری دارد .آپاتیت
همراه با فسفاتهای دیگر نیز یک ماده میزبان پیشنهادی برای
ذخیرهسازی ضایعات هستهای میتواند باشد .همچنین آپاتیت
میزبانی مناسب و مهم برای عناصر نادرخاکی در محیطهای مختلف
ژئوشیمیایی مختلف است .به همین سبب در زمینشناسی اقتصادی
و مطالعات ژئوشیمیایی کاربرد دارد.
آپاتیت در ایران و جهان
در مطالعات ژئوشیمیایی انجامشده در مناطق ایران مرکزی مانند
بلوک بافق-پشت بادام ،تودههای آهن-آپاتیتی گزستان ،اسفوردی،
زریگان ،چادرملو ،چغارت ،لکه سیاه و شکراب آپاتیت یافت میشود.
بهطورکلی الگوی  REEآپاتیت های کانسارهای ایران مرکزی ،مشابه
با الگوی کانسارهای آهن تیپ کایرونا در نقاط مختلف جهان است که
این موضوع میتواند نشانگر منشا و فرایندهای مشابه برای تشکیل
آنها باشد .منابع عمده جواهری آپاتیت در برزیل ،برمه و مکزیک
هستند و منابع دیگر شامل کانادا ،جمهوری چک ،آلمان ،هند،
ماداگاسکار ،موزامبیک ،نروژ ،آفریقای جنوبی ،اسپانیا ،سریالنکا
میشوند.
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هگزاگونال ردهی دیپیرامیدال ۶/m

کریستالوگرافی

تودهای ،گرانوالر ،کلوفرم

شکل بلوری

سبز-زرد یا آبی-سبز ،آبی مایل به بنفش ،آبی یا
سفید

رنگ

شیشهای تا چرب

جال

شفاف تا کدر (اپاک)

شفافیت

سفید

رنگ خاکه

ناقص

کلیواژ

صدفی تا ناهموار

شکستگی

5

سختی

 ۳/۱تا ۳/۴

چگالی

تیتانیت ،زیرکن،پیروکسنها ،آمفیبولها ،اسپینل،
وزویانیت و فلوگوپیت

کانیهای همراه
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همایش یکم فیروزه:
صنعت و فرهنگ
مرجان فضلی
دانشجو کارشناسی مهندسی معدن،
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
m.fazli@aut.ac.ir

همایش یکم فیروزه :صنعت و فرهنگ
این همایش در تاریخ  ۲۵تا  ۲۷مهر  ۱۳۹۶توسط دانشگاه نیشابور و
تحت حمایت سیویلیکا در شهر نیشابور برگزار میشود .با توجه به
اینکه این همایش بهصورت رسمی برگزار میگردد ،همه مقالههای
این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه
خواهد شد و شما میتوانید با اطمینان کامل ،مقالههای خود را در
این همایش ارایه نموده و از امتیازهای علمی ارایهی مقاله کنفرانس،
با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
حوزههای تحت پوشش:
مهندسی معدن و علوم زمین
بدون تردید معادن و صنایع معدنی ب ه عنوان زیربنای توسعه صنعتی
و اقتصادی ،از اهمیت فراوان در توسعهی پایدار کشور برخوردار
باشند .بهعالوه باید توجه داشت که اهمیت معادن نهتنها به دلیل
تامین مواد اولیهی موردنیاز صنایع ،بلکه به دالیل پرشمار دیگری
ازجمله رشد اقتصادی منطقه ،اشتغالزایی (چه بهصورت مستقیم و
چه بهصورت غیرمستقیم) ،گردشگری و زمینگردشگری و در موارد
خاص مواردی چون دالیل باستانشناسی ،تاریخی ،هنری،
صنایعدستی و  ...بسیار قابلتوجه است.
در این میان ،معدن فیروزهی نیشابور نهتنها ازلحاظ معدنی ،اقتصادی
و گردشگری؛ بلکه بهعنوان یک سرمایهی باستانی و ملی ،اهمیت
دوچندانی یافته است .بدون تردید ،معدن فیروزهی نیشابور یکی از
قدیمیترین معادن جهان است و میتوان آن را «قدیمیترین معدن
فعال جهان» نامید .سابقهی فعالیت این معدن به گواه شواهد
باستانشناسی تا  ۴۳۶۰پیش از میالد به اثبات رسیده است ولی به
جرات میتوان قدمت معدن را بیشتر از آن نیز برآورد نمود .بهعالوه
ازنظر کیفیت فیروزهی تولیدی نیز (با وجود کشف و راهاندازی معادن
زیادی در آمریکا و چین در سالهای اخیر) کماکان فیروزهی نیشابور
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بهعنوان مرغوبترین فیروزه جهان مطرح است .دلیل تمایز فیروزه
نیشابور از دیگر فیروزههای موجود در جهان ،رنگ و کیفیت بینظیر
و منحصر به فرد آن است .به صورتی که در اغلب جهان ،فیروزهی
نیشابور را با نام اختصاصی «فیروزه آبی» میشناسند .امروزه معدن
فیروزه با تولید سالیانه  ۵۰تن سنگ خام فیروزه و بیش از  ۱۶۰نفر
کارکنان شاغل ،یکی از کارآفرینترین معادن کشور بوده و با ایجاد
هزاران نفر اشتغال غیرمستقیم ،یکی از موفقترین صنایع استان
است.
درنتیجه واضح است که نگاه کلی به این معدن بهصورت خاص و
صنعت فیروزه بهصورت عام نباید بهصورت یک حرفه یا صنعت محلی
باشد بلکه باید به آن بهعنوان یک مزیت نسبی منحصربهفرد در
زمینههای فراوانی ازجمله؛ صنعت جواهرات و سنگهای قیمتی،
صنعت توریسم و گردشگری ،صنایعدستی ،تجارت و بازرگانی و ...
نگاه کرد .با نگاه دقیقتری به این صنعت کهن میتوان دالیل ریشهای
مشکلهای موجود در آن را به  ۴دستهی زیر تقسیم نمود:
بدنهی سالخورده و نگاه سنتی حاکم بر صنعت فیروزه در تمام
بخشها عدم وجود اطالعات عمومی کافی و صحیح دربارهی فیروزه
در بین عموم مردم حتی در سطح شهرستان عدم وجود اطالعات
تخصصی مناسب و صحیح دربین مسیولین و متخصصین در
گرایشهای مختلف مرتبط با فیروزهعدم وجود تحقیق ،مقاله و
رفرنسهای علمی معتبر در مورد فیروزه و صنعت فیروزه در تمام
زمینهها یکی از اقداماتی که میتواند در تمام این زمینهها منشا اثر
باشد برگزاری همایشی در زمینهی صنعت فیروزه و مسایل فرهنگی
مرتبط با آن است .بدون شک برگزاری همایشی در این زمینه عالوه
بر ایجاد شور و شوق اجتماعی و باال بردن اطالعات عمومی در
زمینهی فیروزه ،میتواند باعث تولید و ارایهی آثار علمی مرتبط با
زمینههای تخصصی مختلف ،آشنایی هرچه بیشتر مسئولین،
متخصصین و سرمایهگذاران با این صنعت و از همه مهمتر ارایه ایدهها
www.blourmag.ir
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و مشخص شدن راههای جدیدی برای توسعهی در زمینههای مختلف
معدنی ،فرآوری ،مارکتینگ ،توسعه بازار ،گردشگری و صنایعدستی،
فرهنگی ،تاریخی ،اجتماعی و دیگر زمینههای مرتبط با فیروزه شود.
بهعالوه سعی بر آن بوده است تا با برگزاری نمایشگاه و پنل های
تخصصی در کنار همایش وجههی تخصصی بیشتری به آن داده شود
و فضای همایش هرچه بیشتر به صنعت نزدیک گردد.
محورهای همایش
_ رویکردهای زمینشناختی ،اکتشاف و معدنکاوی
_ زمینشناسی ،پترولوژی و کانیشناسی ذخایر فیروزه
_ معدن کاوی ،روشهای نوین اکتشاف و استخراج ذخایر فیروزه
_ رویکردهای گوهرشناسی و تجارت
_ نقش گوهرشناسی کالسیک و مدرن در اصالتسنجی فیروزه و
دیگر سنگهای قیمتی
_ بهسازی فیروزه ،روشهای استاندارد
_ روشهای نوین فرآوری و تراش فیروزه

www.blourmag.ir

_

ایرانی
_
_
_
_
_
_
_

راهکارهای علمی برای برندسازی و شناسنامهدار کردن فیروزه
بهروزرسانی تبادالت و تجارت فیروزه
رویکردهای انسانی و اجتماعی
باستانشناسی و تاریخ فیروزه
دانش بومی و روشهای سنتی فرآوری و فناوری فیروزه
سنت ،مذهب و فیروزه در بافت جامعه اسالمی
انسانشناسی و جامعهشناسی فیروزه
پژوهشها و پتانسیلهای گردشگری فیروزه

شماره-40تابستان و پاییز-96سال 21

58

معرفی

معرفی سایت ELSIVER
محمدمهدی احسانیفرد
دانشجو کارشناسی مهندسی معدن،
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ehsanifard@aut.ac.ir

هنگام جستجو برای به دست آوردن مقالهها با موضوعهای مختلف،
سایتهای مختلفی مورداستفاده قرار میگیرد که به سایت Elsevier.com
به عنوان یکی از بهترین مرجع مقالهها میتوان اشاره کرد .الزویر به
عنوان یک کسبوکار در انتشارات مدرن ،کار خود را در  ۱۸۸۰آغاز
کرد .در حقیقت از یک چاپخانهی آلمانی کوچک به یک انتشارات
بینالمللی با بیش از  ۲۰۰۰۰محصول برای جامعهی تحصیلی ،علمی
و بهداشتی در سراسر دنیا تبدیل شد .نام این انتشارات از چاپخانهی
یک خانواده آلمانی که در سال  ۱۵۸۰تاسیسشده بود ،گرفتهشده
است .در حال حاضر ،دفتر اصلی این مجموعه در آمستردام هلند قرار
دارد.
اصوال این سایت به منظور دستیابی به سه هدف مورد استفاده قرار
میگیرد -۱ :جستجوی مقالهها  -۲ثبت یک مقاله  -۳بررسی میزان
مراجعه ( )Impact Factorبه مقالهای که قبال ثبت کردهایم.
در این مطلب به سبب محدودیتهای موجود ،تنها به بخش اول؛
یعنی چگونگی جستجوی مقالههای مربوط به یک موضوع خاص
میپردازیم .ابتدا در صفحهی اصلی سایت وارد بخش جستجوی
( )Find Articlesمقالهها میشویم که ما را به سایت Sciencedirect.com
منتقل خواهد کرد؛ در حقیقت سایت  Sciencedirect.comبخش
جستجوی مقالههای الزویر است که مقالهها در دستهبندیهای
مختلف را میتوان در آن یافت.
از جمله موضوعهای موجود در این سایت میتوان به علوم فیزیکی-
مهندسی ،زیستی ،پزشکی ،اجتماعی و انسانی اشاره کرد که بخش
فیزیکی-مهندسی شامل :علوم شیمی ،کامپیوتر ،زمین ،انرژی،
ریاضیات فیزیک ،ریاضیات فضایی و بخش زیستی شامل :علوم
کشاورزی ،بیوشیمی ،محیطزیست ،میکروبیولوژی ،علوم اعصاب و
بخش پزشکی شامل :علوم دارویی ،پرستاری ،فارماکولوژی،
سمشناسی ،علوم دارویی ،علوم دامپزشکی،دامپزشکی و بخش
اجتماعی شامل :هنر ،مدیریت و کسبوکارها ،اقتصاد و روانشناسی
است.
به هرکدام از موضوعهای باال بخشی در سایت اختصاص دادهشده
است که در هر بخش آخرین و پرمراجعهترین مقالههای ثبتشده در
سایت ،قابلمشاهده است .همچنین در پایین صفحه اصلی میتوان
محتوای مختلف سایت را بهصورت حروف الفبایی دستهبندی و
جستجو کرد؛ که بعد از این مرحله ،با انتخاب موضوع و همچنین
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جزییات دیگر میتوان جستوجو را در جهت رسیدن به مرتبطترین
نتیجهها محدودتر کرد.
مقالهها را میتوان بر اساس کلمههای کلیدی ،نام نویسنده ،نام کتاب،
جلد و حتی صفحه نیز جستوجو کرد؛ اما در بخش جستوجوی
پیشرفته ( )Advanced Searchمیتوان جزییات بیشتری را هم
موردتوجه قرارداد .بخش جستوجوی معمولی بسیار هوشمند است
و احتیاجی نیست که حتما در ابتدای کار ،جزییات را در بخش
جستوجوی پیشرفته وارد کرد؛ بلکه میتوان به صورت مرحلهای نیز
به نتیجههای خوبی رسید بهطوریکه در ذیل بیان خواهد شد.
در بخش کلمات کلیدی ( )Keywordsمیتوان موضوع یا موضوعهایی
که برایمان حایز اهمیت هستند را قید کنیم و اگر کتاب ،مجله
( )Journal/book titleیا نویسندهای خاص ( )Author nameرا در
نظر داریم ،این اطالعات را هم در بخشهای مورد نظر وارد میکنیم و
دکمهی جستجو (ذرهبین) را فشار میدهیم .در صفحهی بعد مجموعهی
مقالههایی که درباره موضوع واردشده به الزویر میتوان را مشاهده کرد.
همچنین در ستون سمت چپ میتوان سال انتشار مقاله ،نوع مقاله
( )Article typeو همچنین عنوان ناشر ( )Publication titleرا هم از
فیلترهای موجود انتخاب کرد.
پس از انتخاب مقاله ،نوبت به دریافت آن میرسد .مهمترین نکته این
است که اگر از داخل محیط دانشگاه به این سایت واردشده باشید IP
شما بهصورت خودکار شناساییشده و میتوانید با واردکردن ایمیل
دانشگاهی خود روزانه  5مقاله بهصورت رایگان از سایت دریافت کنید.
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دورسنجی یکی از جدیدترین و موثرترین روشهای تولید انبوه
دادههای مرتبط با زمین است .کشور ایران با خاک وسیع ،منابع
سرشار زمینی ،پوستهی فعال ،زمینشناسی پیچیده و قرارگیری در
کمربند خشک کرهی زمین ،برای بهکارگیری توانمندیهای متنوع و
یکتای فناوری دورسنجی مناسب است .دورسنجی ،منبع تولید
اطالعات سطحی و مکمل سایر دادههای علوم زمین است .سرعت
تولید داده در دورسنجی بسیار باال و هزینهی ارزیابی نتایج ،نیازمند
دادههای زمینی یا «طیفسنجی زمینی» نیز است .بنابراین دورسنجی
در پی بهینهسازی نحوهی استفاده از منابع محدود مالی و انسانی از
طریق هدایت هوشمندانهی آنها به منطقهی کوچکتر و مستعدتر
است .با وجود قدمت چندین ساله بهکارگیری دادههای دورسنجی در
بررسیهای زمینشناسی و اکتشاف مواد معدنی ،خال ناشی از نبود
رویهای استاندارد و جامع ،استفادههای نامناسب و سلیقهای از این
دادهها را به دنبال داشته که حاصل آن اغراق در تواناییهای دورسنجی
و یا به کل نادیده انگاشتن آن بوده است .کتاب حاضر گام نخست
برای هماهنگی و استانداردسازی زنجیره تهیه ،پردازش ،تحلیل،
تفسیر و اعتبارسنجی این دادهها در زمینشناسی و اکتشاف است.
یکی از مهمترین ابزارهای مورداستفاده در تولید دادههای علوم زمین،
بر میدانهای پتانسیل و انرژی الکترومغناطیسی استوار است.
روشهای مبتنی بر اندازهگیری میدانهای پتانسیل نظیر
مغناطیسسنجی و گرانیسنجی هستند ،درحالیکه روشهای
ژئوفیزیکی الکترومغناطیسی و پرتوسنجی در کنار روشهای مدرن
دورسنجی (بازتابی و حرارتی) همگی مبتنی بر اندازهگیری انرژی
الکترومغناطیسی در تعامل با مواد عمقی و سطحی زمین یعنی
سنگها در حالت عام و کانیها و کانیسازی در حالت خاص هستند.
روشهای یادشده که امکان بهکارگیری آنها بر روی سکوهای در
حال حرکت مثل هواپیما نیز فراهم است ،برداشت داده در گسترههای
وسیع را به آسانی میسر میکنند و ازاینرو مزیت ویژهای در
زمینشناسی و اکتشاف مواد معدنی دارند.
عالوهبر این ،در دورسنجی امکان سنجش از فاصلهی خیلی دور یعنی
با ماهواره و از فضا میسر است که این قابلیت منجر به برداشت
پیوسته و کمهزینهی دادهها میشود .همچنین اندازهگیریهای این
روش برخالف روشهای نقطهای ژئوفیزیکی (و ژئوشیمیایی) معرف
www.blourmag.ir

یک سطح است .بهعبارتدیگر ،نمودار طیفی ثبتشده در هر پیکسل،
ترکیبی خطی و گاه غیرخطی از بازتابش تمامی مواد موجود در آن
سطح است .وسعت و دقت این سطح نهتنها قابل تنظیم است؛ بلکه
محتوای طیفی پیکسل ،شناسایی و تفکیک مواد از راه دور را نیز
میسر میکند .ترکیبات رنگی تصاویر دورسنجی ،زمین را به شکل
واقعی و قابلدرک برای چشم انسان (با تمامی اطالعات توپوگرافی و
مرفولوژی آن) نمایش میدهد و درنتیجهی مشاهدات محدود زمینی
به ناحیه های وسیعتر قابلتعمیم میشود.
در کنار این مزیتها ،دورسنجی ،محدودیتهای
عمده و ذاتی نیز دارد .در دورسنجی،
اندازهگیریهای محدود به چند
میلیمتر تا چند سانتیمتر زیر سطح
است .راهحل مناسب در این شرایط
استفاده از مدلهای سهبعدی
زمینشناسی مثل مدل کانیسازی برای
مرتبط ساختن عوارض سطحی با پدیدههای
عمقی است که البته همیشه با درجهی معینی
از ریسک همراه است.
امید است این نوشتار بتواند یک دید کلی از مباحث
دورسنجی و  GISکه از مباحث با اهمیت در علوم زمین و معدن
هستند ،به خوانندگان ارایه دهد .علیرغم همهی تالشهای صورت
گرفته ،ممکن است نوشته دارای نقصهایی باشد ،لذا از همهی اساتید
و دانشجویان و خوانندگان محترمی که این نوشتار را مطالعه میکنند
خواهشمندیم تا این نقصها را اطالع دهند تا در چاپهای بعدی
تصحیح شود.
 hhassani@aut.ac.irحسین حسنی
 abhary.m@aut.ac.irامیرمحمد ابهری
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معرفی کتاب
موجکها در هوش مصنوعی
بشیر شکوه سلجوقی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
b.shokouh@aut.ac.ir

هدف اصلی موجکها در هوش محاسباتی ایجاد ترکیبی یکپارچه از
تئوری موجک با هوش محاسباتی است .روشهای موجک در هوش
محاسباتی میتوانند به چند دسته اصلی تقسیم شوند که عبارتاند
از:
 روشهای پیشپردازش تولید خودکار سیستم فازی از دادهها شبکههای موجک (ویونتها ،ویونتهای فازی) تکنیکهای رگرسیون و تخمین غیرپارامتری مبتنی بر موجک الگوریتمهای ژنتیک چند تفکیکی و روشهای جستجومهمترین سهم موجکها در هوش محاسباتی در این موضوعات در
حوزه تولید خودکار سیستم فازی از دادهها (موجک-فازی ،ویونتهای
فازی برای یادگیری روی خط) ،شبکههای موجک و تخمینگرهای
موجک (بسط به موجکهای زوج-متعامد) و روشهای جستوجوی
چند تفکیکی است .این روشهای جدید ،بهمرور زمان توسعهیافتهاند.
علیرغم این حقیقت که بیش از  ۲۰۰۰مقاله اجزا تئوری موجک را با
هوش محاسباتی ترکیب کرده است ،هیچ کتابی تا کنون بهطور
اختصاصی به این موضوع نپرداخته است .بحث موجکها در هوش
محاسباتی در این مقالهها تنها به یک کاربرد خاص پرداخته است و
امکانپذیر نبوده که مروری کامل را پیشنهاد دهد .به همین دلیل ،در
این کتاب تاکید بر آن موضوعهایی است که بر یک کاربرد خاص
تمرکز نداشته است.
صنعت بهطور حتم یکی از نیروهای محرکهی پشت هوش محاسباتی
است .هوش محاسباتی به مجموعهای از شیوههای جدید محاسباتی
در گسترهی وسیعی از زمینهها اطالق میشود که در تمام آنها به
63

شماره-40تابستان و پاییز-96سال 21

مطالعه ،مدلسازی و آنالیز پدیدههای بسیار پیچیدهای نیاز است که
شیوههای علمی دقیق درگذشته به حل آسان ،تحلیلی و کامل آنها
موفق نبودهاند .هوش محاسباتی را میشود حاصل تالشهای جدید
علمی دانست که مدلسازی ،تحلیل و درنهایت کنترل سیستمهای
پیچیده را با سهولت و موفقیت زیادتری امکانپذیر میسازد .هوش
محاسباتی دریچههای جدیدی برای دستیابی به راهکارهای نوین حل
مساله و تحلیل سیستمهای پیچیده گشوده است و در تمام زمینههای
دانش بشر ازجمله مهندسی ،پزشکی ،علوم پایه ،علوم انسانی و هنر
ب ه کار گرفته میشود .بهعنوان مهمترین شاخههای این محاسبات؛
باید منطق فازی ،شبکههای عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک را نام
برد.
در بسیاری از محصوالت صنعتی ،محاسبات خیلی زیادی به دلیل
اینکه تولید را خیلی هزینهبر و خیلی کند میسازد یا اینکه گاهی
اوقات نیز محدودیت ممکن است به دلیل مصرف انرژی باشد،
امکانپذیر نیست .در کنار همهی این محدودیتها ،بسیاری از
محصوالت؛ مانند سنسورها نیازمند الگوریتمهایی پیچیده برای
پردازش دادهها هست .این بهترین کاربرد هوشمحاسباتی در حوزه
برنامههای کاربردی است.
آنالیزهای چند تفکیکی و تئوری موجک ،مکمل طبیعی برای
روشهای هوش محاسباتی است .هوش محاسباتی به حل مسایل
شدیدا محاسباتی میپردازد که با محدودیت توان محاسباتی و حافظه
صرفنظر از دقت روبهرو هستند .آنالیز چند تفکیکی میتواند برای
تعیین اینکه چگونه و کجا از دقت صرفنظر کرد ،استفاده شود.
www.blourmag.ir
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دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آنالیز چند تفکیکی نقش اساسی در مکانیسمهای ادراک و
تصمیمگیری دارد .انسانها بهطور ویژه در چنین کارهایی قوی
هستند .برای مثال ،پردازش تصویر در مغز بهشدت وابسته به آنالیز
سیگنالها در چندین سطح از رزولوشن است .استخراج جزییات مهم
از جریان اطالعات ،یک بخش ضروری در هر فرآیند تصمیمگیری
است .محاسبات نرم یک محدودهی وسیع از روشهایی را پوشش
میدهد که تا حدودی متحمل عدم صحت ،عدم قطعیت و درستی
جزیی هستند .روشهای ترکیبی با ادغام روشهای هوش محاسباتی
با تئوری موجک است بنابراین پتانسیل فراهم آوردن  ۲عنصر مرکزی
مغز انسان یعنی قابلیت انتخاب یک رزولوشن مناسب برای توصیف
مساله و تا حدودی تحمل عدم دقت را دارد.
موفقیت تئوری موجک و آنالیز چند تفکیکی میتواند بهوسیلهی
فاکتورهای مختلفی توضیح داده شود .تئوری موجک هم یک
چهارچوب عملی و معمول برای فهم مسایلی پیشنهاد میدهد که نیاز
به آنالیز سیگنال در چندین رزولوشن دارد.
تعدادی کتاب عالی در زمینهی تئوری موجک وجود دارد .در این
کتاب ،سعی شده که بهطور شماتیک مفاهیم مربوط به تئوری موجک
شرح داده شود .این کتاب به حداقل مقدار موردنیاز برای فهم ایدههای
پشت تئوری موجک بهمنظور بهکار بردن درست آنها محدودشده
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است .این کار نیز بهطور یکسان برای تکنیکهای مختلف هوش
محاسباتی حفظشده است.
هدف اصلی این کتاب ارایهی ترکیبی یکپارچه از تئوری موجک و
آنالیز چند تفکیکی در هوش محاسباتی است ،که نمودار آن بهطور
شماتیک در اینجا نشانداده شده است.
این کتاب نتیجهی  ۲سال پژوهش در زمینهی تئوری موجک و هوش
محاسباتی بوده است .یادگیری ،هدف اصلی این کتاب است .در این
کتاب سعی شده است که در ابتدا الگوهای مختلفی که در هوش
محاسباتی وجود دارد ،شرح داده شود .سپس تبدیل موجک بهعنوان
یک ابزار ریاضی قدرتمند معرفی شده و درنهایت ترکیب تئوری
موجک با تکنیکهای مختلف هوش محاسباتی شرح دادهشده است.
نتیجهی آن معرفی شبکههای ویونت ،ویونتهای فازی ،موجک-
فازی و ...بوده است.
یکی از ویژگیهای مهم این کتاب این است که مبانی هر الگوی هوش
محاسباتی و تئوری موجک بهطور کامل شرح دادهشده و بهآسانی
قابلفهم است .در توصیف تئوری موجک سعی شده که با ارایهی
شکلهای زیاد و متنوع به فهم موضوع و درک آسان آن کمک شود.
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معرفی ماشین آالت معدنی:
شاول
محمد حیدری
دانشجو کارشناسی مهندسی معدن،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mohammad.heidari@aut.ac.ir

شاول

مرحله اول معدنکاری حفاری و جدا کردن سنگ ها است .در مرحله
بعد نوبت به برداشت سنگها و انتقال آنها به داخل وسایل نقلیه
مانند دامپتراک است .در پارهای از مواقع ماده معدنی ما به صورت
خاک نرم قابل برداشت است و یا سنگ است که آن را میتوان با یک
کندن معمولی برداشت کرد .همه این مراحل بهوسیله ای مانند شاول
نیاز دارد .شاول یکی از انواع بیل مکانیکی است که برای بارگیری
سنگهای سخت و خاکها (بیشتر در معادن روباز) مورداستفاده قرار
میگیرد .شاول ها توانایی کندن و بارگیری مواد واقع در سطح
ایستایی ماشین یا باالتر از آن را دارند .ساختمان
شاول دارای چند جز اصلی از قبیل :شاسی
اصلی ،شاسی متحرک و تجهیزات
بارگیری است.
الف) شاسی اصلی:
این بخش پایینترین قسمت
ساختمان شاول را تشکیل میدهد
و از دو بخش ارابه و شاسی ثابت
تشکیلشده است.
ب) شاسی متحرک:
این شاسی بر روی محور قائمی
که روی شاسی ثابت قرارگرفته
سوار شده و میتواند حول محور تا
 360درجه دوران کند .کلیه وسایل و
تجهیزات بارگیری بر روی این شاسی قرار دارند.
ج) تجهیزات بارگیری:
این تجهیزات شامل دکل ،بازوی جام ،جام و ماشینآالت میشود که
همه بر روی شاسی متحرک سوار میشوند.
دستهبندی شاول ها
دو نوع دستهبندی برای شاول ها وجود دارد یکی بر اساس ظرفیت و
دیگری بر اساس نحوه کارکرد آنهاست.
 -1دستهبندی بر اساس ظرفیت
الف) شاول های استاندارد که ظرفیت آنها بین  7تا  40مترمکعب
است.
ب) شاول دکل بلند تا  ۱٫۵مترمکعب ظرفیت دارند.
ج) شاول های بارکننده زغالی تا  100مترمکعب ظرفیت دارند.
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 -2دستهبندی بر اساس سیستم
الف) شاول های هیدرولیکی :در این حالت بازوی شاول کامال
قابلکنترل است و ساختاری شبیه لودر دارد.
ب) شاول های الکتریکی :این حالت بازوی شاول بهوسیله کابل
کنترل میگردد که توسط دو قرقره به جام متصل و با کم و زیاد
کردن طول کابلها میتوان جام را کنترل کرد.
مزایای شاول:
 -1هدایت جام ساده است.
 -2از پایین به باال و بالعکس بارگیری میکند.
 -3تخلیه بدون جابجایی شاسی است و فقط با
حرکت دورانی دکل و اتاقک صورت
میگیرد.
 -4سنگ را عمال با ابعاد بزرگ
میپذیرد.
 -5در برابر دیوارهای سنگی به
دلیل بزرگی جثه و استحکام
مقاومت دارد.
 -6در سطوح (کفهای) سست نیز استقرار
مییابد.
معایب شاول:
 -1هزینه خرید آن زیاد است.
 -2حداقل بار را الزم دارد تا اقتصادی کار کند.
 -3تعمیرات آن پرهزینه است.
 -4به علت خصوصیات مانور کم باید بهاندازه
کافی جا آماده باشد تا بارگیری صورت
بگیرد.
منابع
[۱] Raymond L. Lowrie, P.E.2009,SME Mining Refrence Handbook
[۲] iransangin.com/shovel-excavator
[۳] http://technology.infomine.com/reviews/Shovels/
welcome.asp?view=full

[ ]۴کرمی ،زینب اهلل و احمدرضا صیادی ،۱۳۹۵ ،تحلیل و
مدلسازی تعمیر پذیری سیستم هیدرولیک شاول ،کنفرانس
بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت ،تهران ،دبیرخانه دائمی
کنفرانس
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حضور اتحادیه علمی دانشجویی مهندسی
معدن در نمایشگاه
MINEX2017
امیرحسین بدرالدینی
دانشجو کارشناسی مهندسی معدن،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
amirhossein.bdr@aut.ac.ir

ششمین نمایشگاه ماینکس در حالی به پایان رسید که اتحادیهی
انجمنهای علمی-دانشجویی مهندسی معدن ایران نخستین حضور
خود را در میان جامعهی صنعتی بخش معدن کشور تجربه مینمود.
در این نمایشگاه غرفه اتحادیه که با استقبال بسیار خوب
بازدیدکنندگان همراه بود ،میزبان بزرگانی همچون جناب آقای
مهندس ناصرنیا مشاور وزیر و پیشکسوت گرانقدر معدنی ،جناب
آقای مهندس اسماعیلی ریاست محترم سازمان نظاممهندسی معدن
ایران ،حامی اتحادیه جهت حضور در نمایشگاه ،جناب آقای مهندس
بهرامن ریاست محترم خانه معدن ایران ،جناب آقای دکتر احمدزاده
هروی نخستین وزیر صنایع و معادن پس از انقالب اسالمی ،جناب
آقای دکتر کتیبه ریاست محترم دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،جناب آقای دکتر ناظری ریاست محترم
کمیته معدن قرارگاه خاتماالنبیا سپاه پاسداران ،مدیران عامل
شرکتها ،روسای سازمانهای نظاممهندسی و خانه معدن استانها
بود که در نشستهای جداگانه ضمن بحث و تبادلنظر پیرامون
چگونگی ایفای نقش موثر اتحادیه در عرصه معدن کشور،
پیشنهادهای ارزشمند خود را بهمنظور پیشبرد اهداف اتحادیه مطرح
نمودند.
با توجه به ماهیت نمایشگاه و تمایل شرکتهای خارجی به فعالیت در
حوزه معدنی ایران کمیته روابط بینالملل اتحادیه ضمن رایزنی با
شرکتهای خارجی با اشاره به ظرفیت علمی و دانشگاهی مهندسی
معدن کشور و نقش اتحادیه در شبکهسازی و برقراری ارتباط میان
شرکتهای خارجی و مراکز علمی و صنعتی ایران به بررسی زمینههای
همکاری اعم از برگزاری کنفرانس در ایران ،برگزاری کالسهای
آموزشی از طرف شرکت ،پذیرش دانشجوی فعال برای گذراندن دوره
بهعنوان کارآموز تحت نظر شرکت و استخدام پس از فارغالتحصیلی
دانشجو در شرکت خارجی پرداختند .شرکتهای بینالمللی از
کشورهای روسیه ،فرانسه و آلمان ضمن استقبال از همکاری با

www.blourmag.ir

اتحادیه پس از دریافت اطالعات و راههای ارتباطی ،خواستار برگزاری
جلسات پیرامون تفاهم برای انجام اقدامات مشترک شدند.
در روز پایانی نیز نشست اعضای شورای مرکزی ،دبیران کمیتهها و
بازرس اتحادیه بهمنظور بررسی تفاهمهای بهدستآمده در نمایشگاه
و برنامهریزی برای پیگیری آنها برگزار شد .همچنین در این نشست
بازرس اتحادیه گزارشی از عملکرد سه ماه و دبیران کمیتهها
برنامههای آتی خود را ارایه نمودند.
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اشتراک مجله بلور
اشخاص حقیقی :

نام  ...................................................................... :نام خانوادگی  .................................................................. :شماره تماس........................................................ :

مقطع تحصیلی  ................................................ :دانشگاه در حال تحصیل  .................................................. :ایمیل .............................................................. :
دوره مورد تقاضا  ............................................ :شماره های مورد تقاضا  ...................................... :آدرس ................................................................................ :

اشخاص حقوقی :

نام شرکت/دفتر/موسسه/سازمان  ...................................................................... :آدرس ................................................................................................................. :
دوره مورد تقاضا  ............................................ :شماره های مورد تقاضا  ...................................... :شماره تماس..................................................................... :

راهنما :

 )1هزینه هر شماره از نشریه  10000تومان میباشد.
 )2هزینه اشتراک  1ساله ( 4شماره) برای شرکت ها  40000تومان و برای دانشجویان عزیز  30000تومان هست.
 )3افرادی که نشریه خود را غیر حضوری دریافت می کنند برای دوستان تهرانی  10000تومان هزینه ارسال و برای دوستان شهرستانی نسبت به
شهرشان هزینه های پستی به هزینه فوق اضافه خواهد شد.
 )4افرادی که حضوری نشریه خود را دریافت میکنند در قسمت آدرس کلمه حضوری را قید بفرمایند.
 )5به زودی در سایت نشریه به نشانی  blourmag.irقابلیت فروش نسخه الکترونیکی با تخفیف های ویژه قرار داده خواهد شد.
شماره تماس021-64542927 :

آدرس  :تهران  ،خیابان حـافظ  ،رو به روی خیابان سمیه  ،دانشـگاه صـنعتی امیرکبیر ،دانشـکده مهندسی معدن و متالورژی  ،طبقه اول ،
دفتر نشریه بلور

تلفکس 64542927 :
ایمیل blour@aut.ac.ir :

تلفن همراه 0937373784 :
وبسایت blourmag.ir :

