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سال  1384برای معدنکاری ایران سال مهمی محسوب می شد چرا که ایران به عنوان
میزبان بیستمین کنگره جهانی معدن در سال  2004انتخاب شده بود ،سالی که به اعتقاد
بسیاری از کارشناسان فرصتی برای جهش معدنی ایران بود .از مهمترین اهدافی که برای
این کنگره مطرح بود شاید بتوان به آشنایی سرمایه گذاران خارجی با منابع معدنی کشور ،ورود
تکنولوژی های جدید به کشور و مطرح کردن ایران در بازارهای جهانی اشاره کرد ،اما کدام یک از این
اهداف به خوبی محقق گردید؟
پس از برگزاری کنگره بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد بودند که این کنگره می توانست بسیار بهتر
و مفیدتر از وضعیت فعلی برگزار گردد ،چرا که اهداف مطرح شده برای این کنگره آنگونه که باید و
شاید محقق نگردیده بود .نمایشگاه جانبی همزمان با این کنگره نیز که می توانست جایی برای تبادل نظر
کارشناسان ،تولید کنندگان ،معدنکاران و آشنایی با تکنولوژی های جدید باشد ،نتوانست آنگونه که باید
به این امر محقق گردد .اما نکته ای که در این نمایشگاه بارز بود بازاریابی برخی از معدنکاران ایرانی برای
یافتن بازارهای خارجی جهت فروش مواد اولیه و صادرات این مواد بود ،مواد اولیه ای که به آسانی می توانند به
ارزش افزوده باالیی دست یابند ،به راحتی به خریداران خارجی فروخته شده و از کشور خارج گردیده و
می گردند .اما سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که چه عواملی باعث می شود تا یک کنگره،
کنفرانس و یا یک همایش آنگونه که مد نظر است به اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده نرسد؟
اما اکنون...
بیستمین کنگره جهانی معدن با همه ی جوانب مثبت و منفی در ایران برگزار گردید ،اما نکته مهم پس از این
کنگره اهمیت دادن بیش از پیش به کنفرانس های داخلی می باشد ،چرا که بسیاری از کارشناسان و شرکت های
معدنی به علل مختلف به سوی این کنفرانس ها تمایل پیدا نمودند .یکی از این کنفرانس ها که پس از
برگزاری کنگره جهانی در تهران جایگاه خود را در میان کنفرانس ها یافته است کنفرانس دانشجویی
مهندسی معدن می باشد که هر دو سال یک بار در یکی از دانشگاه های کشور برگزار می گردد.
ششمین دوره این کنفرانس که از سال  1378آغار گردیده ،امسال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
برگزار خواهد شد.
برگزاری چنین کنفرانس هایی عالوه بر گردهمایی دانشجویان ،متخصصین و کارشناسان در کنار
یکدیگر باعث حضور آنها در کنار نمایندگان صنعت و ارتباط بیشتر دانشگاه و
صنعت می گردد .آشنایی دانشگاهیان با واقعیات صنعت ،ارائه ایده های
جدید ،آمادگی برای حضور در صنعت و پیشبرد آن از دیگر نکات مثبت
این کنفرانس برای دانشگاهیان به خصوص دانشجویان می باشد .حضور
صنعتگران بخش معدن در کنار یکدیگر ،استفاده از تجارب یکدیگر ،معرفی
محصوالت و دستاورد های خود و استفاده از ایده های دانشگاهیان فقط بخشی
از فواید حضور صنایع معدنی در این کنفرانس می باشند .اما همه این موارد فقط زمانی
محقق می گردند که برنامه ریزی مناسب و بلند مدت ،تدوین اهداف مورد نظر و تالش
برای نائل شدن به این اهداف از همین حاال مورد توجه مسئولین برگزاری این کنفرانس
قرار گیرد .بی شک همکاری مناسب و تحقق وعده های داده شده توسط مسئولین
دانشگاه ،وزارت علوم ،وزارت صنایع و معادن و سازمان ها و نهاد های مرتبط،
به برگزاری هر چه بهتر این کنفرانس کمک خواهد نمود.
سردبیر
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سرب عنصري سنگين ،سمي و چکش خوار است به رنگ خاکستري کدر که در جدول تناوبي عناصر با نشان  Pbو عدد اتمي  82نمايان
مي گردد ،مي باشد .هنگاميکه تازه تراشيده شده سفيد مايل به آبي است اما در معرض هوا به رنگ خاکستري تيره تبديل مي شود .سرب
سنگين ترين عنصر پايدار است.
برخي خواص سرب:
خاصيت هدايت الکتريکي سرب پايين است و اين فلز به شدت در برابر پوسيدگي مقاومت مي کند و به همين علت از آن براي نگهداري
مايعات فرسايشگر (مثل اسيد سولفوريک) استفاده مي-شود .همچنين با افزودن مقادير خيلي کمي آنتيموان يا فلزات ديگر به سرب مي توان
آن را سخت نمود .اين فلز (در حالت عنصري) پس از آهن ،آلومينيم ،مس و روي بيشترين کاربرد را دارد ،سرب پس از آهن دومين فلزي
است که بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و احتمالًا قديمي ترين سم شيميايي شناخته شده است.
کاربردهاي اوليه سرب:
استفاده در سازه هاي ساختماني ،رنگدانه هاي مورد استفاده در لعاب سراميک ،لوله هاي انتقال آب ،در وسايل تزئيني کاخ ها ،سقف ها و
پنجره هاي ساختمان هاي قديمي ،ساچمه و گلوله
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موارد استفاده معمولي سرب:
در باطري هاي اسيد سرب ،در اجزاي الکترونيکي  ،روکش کابل،
مهمات ،در شيشه هاي  ،CTRسراميک ،شيشه هاي سربدار ،تجهيزات
و چاشني هاي انفجاري در آتشباري معادن ،آلياژها ،پيوتر ،اتصاالت
و مواد پرکننده دندان ،در بام ها به عنوان درزگير براي محافظت
اتصاالت در برابر باران ،در گازوئيل (بنزين) به عنوان تترا اتيل و تترا
متيل سرب براي کاهش صداي موتور(فروش بنزين سرب دار در
آمريکا از سال  1986و در اتحاديه اروپا از سال  1999ممنوع شد).
سرب ،به علت فراواني (هنوز هم اينگونه است) ،تهيه آسان ،کارکردن
آسان با آن ،انعطاف پذيري و چکش خواري باال و پااليش راحت،
حداقل از  7000سال پيش مورد استفاده بشر مي باشد.
در اواسط دهه  80تغيير مهمي در الگوهاي پايان استفاده از سرب
به وجود آمده بود .بيشتر اين تغيير ناشي از پيروي مصرف کنندگان
سرب آمريکا از قوانين زيست محيطي بود که به طرز قابل مالحظه
اي استفاده از سرب را در بسياري از محصوالت از جمله گازوئيل،
رنگ ،اتصاالت و سيستم هاي آبي کاهش داده يا حتي حذف کرد و
تنها باطري خودرو از اين قائله مستثنا ماند.
استفاده از سرب در لوله هاي سربي (اگر چه استفاده از اتصاالت
سربي در لوله هاي آب آشاميدني در دهه  90در آمريکا قانوني شد،
امروزه کاربرد آنچناني ندارند) ،استفاده از سرب در رنگ ها از سال
 1978در آمريکا و به تدريج از دهه  60تا دهه  80در انگلستان
ممنوع شد اگرچه  50درصد وزني رنگ سطوح قديمي مي توانست
از سرب باشد.
سرب محلي در طبيعت يافت مي شود اما کمياب است .امروزه
معموال» سرب در کاني هايي همراه با روي  ،نقره و مس يافت مي شود
و به همراه اين مواد جدا مي گردد.
ماده معدني اصلي سرب ،گالن ( )PbSاست که حاوي  %86/6سرب
مي باشد .سايرکاني هاي مختلف و معمول آن سروسيت ( )PbCO3
و انگلسيت ( )PbSO4مي باشند .اما بيش از نيمي از سربي که
امروزه مورد استفاده قرار مي گيرد ،بازيافتي مي باشد.
در اطراف معادن سرب ،آلودگي شديد ديده مي شود که در طول
فرآيندهاي اکتشاف ،استخراج ،حمل و نقل و فرآوري بوجود مي آيد.
در مرحله اکتشاف پس از مطالعات زمين شناسي ،ژئوفيزيکي و
ژئوشيميايي براي نمونه برداري و ارزيابي ذخيره ،چال هاي اکتشافي
حفر مي شود .پس از اينکه کانسار اقتصادي شناخته شد ،سنگ
معدن به وسيله مته يا انفجار جدا شده سپس آن را خرد کرده و
روي زمين قرار مي دهند .قطعات سنگ بار دامپ تراک شده و به
کارخانه فرآوري انتقال داده مي شوند .بعد از آن سنگ معدن تحت
تاثير فرآيندي قرار مي گيرد که در قرن نوزدهم در Broken Hill
استراليا بوجود آمد .يک فرآيند شناورسازي ،سرب و ديگر مواد
معدني را از پس مانده هاي سنگ جدا مي کند تا با عبور سنگ
معدن ،آب و مواد شيميايي خاص از تعدادي مخزن که درون آن ها
دوغاب هميشه مخلوط مي شود ،عصاره اي بوجود آيد .درون اين
مخزن ها هوا جريان يافته و سولفيد سرب به حباب ها مي چسبد و
به صورت کف باال آمده که مي توان آن را جدا نمود .اين کف (که
تقريبا داراي  %50سرب است) خشک شده سپس قبل از پااليش
به منظور توليد سرب  %97سنتر مي شوند .بعد از آن سرب را طي
مراحل مختلف سرد کرده تا ناخالصي هاي (ريم) سبک تر باال آمده
و آن ها را جدا مي کنند .سرب مذاب با گداختن بيشتر بوسيله
عبور هوا از روي آن و تشکيل اليه اي از تفاله فلز که حاوي تمامي
ناخالصي هاي باقي مانده مي باشد تصفيه شده و سرب خالص
 %99/9بدست مي آيد.

سرب در محيط زيست
سرب از نظر انتشار گسترده ترين عنصر سنگين و سمي در محيط
زيست است که به ويژه از زمان مصرف آن در بنزين از پراکنش
بسيار وسيعي در سطح جهان برخوردار است به طوري که از يخ هاي
قطبي تا رسوبات اعماق درياها اثرات آن را مي توان يافت.
ترکيبات سرب عمدتا در نتيجه :بهره برداري از معادن ،صنايع باطري
سازي ،سوخت هاي فسيلي ،رنگ سازي ،تثبيت  PCBو صنايع
شيشه و لعاب وارد محيط زيست مي شود .به طوري که افزايش آن
در يخ هاي قطبي حدود  2000برابر مقدار طبيعي آن است.
ترکيبات سرب در محيط هاي دريايي بر حسب اندازه به صورت
محلول کلوئيد و جامد يافت مي شوند به طوري که با افزايش اندازه
آن از ميزان محلول کاسته و بر ميزان کلوئيد و جامد افزوده مي
شود.
ترکيبات غير حالل سرب در سطح زمين جذب رسوبات مي شوند،
گياهان آبزي نيز سرب را انباشته مي کنند ،اکسيداسيون بيوشيميايي
مواد آلي در غلظت هاي باالي  0/1ميلي گرم در ليتر متوقف مي
گردد.
آب هاي زيرزميني نيز تحت اثرات ترکيبات محلول سرب (نيترات
و کلريد سرب) قرار مي گيرند .آب هاي آشاميدني که از لوله هاي
سربي عبور مي کنند ،ممکن است حاوي غلظت هاي بااليي از سرب
باشند .در جداره هاي داخلي لوله هاي سربي با آب هاي کربناته،
رسوب کربنات شکل مي گيرد.
مقادير عظيمي از سرب توسط فرآيند سوخت وارد جو مي گردد.
تفاوت عمده اي از نظر غلظت بين نواحي شهري و روستايي وجود
دارد .ترکيبات سرب ممکن است تا مسافت قابل توجهي منتقل شوند
که بستگي به سرعت و جهت باد و ميزان بارش و رطوبت دارد.
قسمت اعظم سرب موجود در اتمسفر مستقيما رسوب مي کند يا
توسط نزوالت خارج مي گردد.
سرب به ذرات گرد و غبار چسبيده و بر روي پوشش هاي گياهي
و خاک ها مي نشيند .جذب سرب از طريق تغذيه بيشتر از آشاميدن
است .سرب در مناطق آلوده شهري يک مشکل عمده است و تقريبا
 30تا  50درصد از سرب تنفسي در ريه باقي مي ماند.
مشاغلي كه افراد در آن ها با سرب سر و كار دارند عبارتند از
معدنكاري  ،كابل سازي  ،باطري سازي  ،مونتاژ خودرو  ،شيشه
سازي ،سفالگري و تعمير كاري خودرو
مسموميت ناشي از سرب:
مواجهه انسان ها با سرب از زمان انقالب صنعتي رو به افزايش بوده
است و در قرن اخير به خاطر استفاده از سوخت هاي حاوي سرب
شدت گرفته است ،به طوري كه مقدار سرب موجود در بدن انسان
هاي امروزي  500تا  1000برابر انسان هاي قبل از دوران صنعتي
شدن است.
سرب از راه هاي مختلف وارد بدن مي شود .روزانه به طور متوسط
 8ميكروگرم سرب به وسيله استنشاق هوا و  20ميكروگرم توسط
غذا وارد بدن مي شود و افراد معتاد به سيگار نيز حدود  20تا30
ميكروگرم سرب از طريق مصرف دخانيات دريافت مي كنند .حدود
 7درصد از سربي كه توسط مواد غذايي وارد بدن مي گردد از طريق
گوشت است.
در شرايطي که سطح خوني سرب باالتر از  1 mcg/Lگزارش شود،
احتمال مسموميت با سرب مطرح مي شود .مسموميت زماني ايجاد
مي گردد كه ميزان سرب در خون بين  0/6تا  1ميلي گرم در ليتر
باشد .غلظت مجاز اعالم شده از سوي سازمان بهداشت جهاني براي
آالينده سرب  0/5 -1ميكروگرم بر متر مكعب است.
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عاليم مسموميت حاد با سرب:
بياشتهايي ،تهوع و استفراغ شيري رنگ ،بيحالي ،سوزش دهان ،دل
درد ،مدفوع خوني يا سياه ،ايجاد خط آبي روي لثه ،تشنج.
اما مسموميت با سرب غالبًا به صورت مزمن ايجاد مي گردد و
تغييرات ،بيشتر در استخوان و مغز استخوان به وجود مي آيد كه
موجب اختالل در ساخت گويچه هاي قرمز خون و كم خوني مي
گردد.
از عالئم ديگر ،اختالالت نوروتوكسيك (  ) Neurotoxicاست كه
اغلب به صورت فلج تظاهر مي نمايد و سرانجام عوارض كليوي
هم ايجاد مي گردد.
عالئم مسموميت با سرب از  30دقيقه به بعد شروع مي شود.
مسموميت با سرب در كودكان
كودكان اغلب در معرض سرب به شكل غبار ريخته شده از سقفها،
گ و گرد و خاك هستند.
لبه پنجرهها ،رن 
كودكان سرب را آسان تر از بزرگساالن جذب مي كنند .حتي
مسموميت با مقادير اندك سرب مي تواند به اختالالت شديد رشدي
در كودك منجر شود.
در برخي از موارد ديده شده كه مقدار سرب به كار رفته در ساخت
اسباب بازي ها صدها برابر بيشتر از مقدار شناخته شده مجاز از
سوي استانداردهاي بين المللي است كه در ميان انواع اسباب بازي
ها بيشترين مقدار سرب در رنگ هاي به كار رفته در اسباب بازي
هايي نظير لگوها و پازل ها ديده شده است .خطرات ناشي از اين
امر بيشتر متوجه كودكان كوچك تر است؛ چرا كه دراين سن كودك
هر آنچه كه دوست داشته باشد ( به ويژه اسباب بازي) را در دهان
خود ميگذارد.
عاليم مسموميت مزمن با سرب در کودکان
کاهش وزن ،ضعف ،کم خوني ،سردرد ،خوابيدن بيش از حد،
درد يا چنگ زدن شكم ،اختالل در مهارت هاي حركتي و تعادل
تحريك پذيري و ضعف ديد .همچنين در کودکان تغييرات در رفتار
و برخورد اجتماعي نيز مي تواند از عاليم اوليه مسموميت به شمار
رود .عوارض مربوط به جنين خصوصا در زمان رشد و توسعه
سيستم عصبي جنين بسيار با اهميت است.
طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني ،خون  ٪۴۰از کودکان جهان
حاوي سرب بيش از حد مي باشد و  ٪۹۷اين کودکان در مناطق و
کشورهاي در حال توسعه زندگي مي کنند.
غذاهاي سرشار از کلسيم ،آهن ،فسفر و روي مي تواند ميزان جذب
سرب را در بدن کودکان کاهش دهد .از جمله اين غذاها مي توان به
مصرف شير  ۲تا  ۳ليوان در هر روز ،مخلوط عسل و ارده و گردو
اشاره کرد ( .دادن عسل به کودکان زير يک سال ممنوع است).
عالئم مسموميت با سرب در بزرگساالن
عاليم گوارشي ،کوليک ،افتادگي مچ دست ،افزايش فشار خون،
نقرس.
اثرات داخلي سرب بر بدن
اثر بر سيستم اعصاب مركزي ،اثر بر سيستم عروقي
و هموديناميك ،اثرات گوارشي ،اثرات کليوي ،اثرات
توليد مثلي ،جانشين شدن سرب به جاي کلسيم در سر
استخوان ها ،ايجاد تغييراتي در نفوذپذيري مويرگ ها و
در نتيجه افزايش فشار خون.
طبق نظريات پزشکي ،اگر بدن داراي کلسيم و آهن الزم
نباشد ،به جاي آن سرب جذب مي کند و يک رژيم غذايي
فاقد پروتئين ،ويتامين  Cو روي نيز موجب افزايش ميزان
جذب سرب مي شود.

بيماريهاي کارکنان معادن سرب:
بيماري آنسفاليت سمي (التهاب بافت مغز) :اين نوع بيماري در
کارکنان کارخانه هاي فراوري سرب و در کارکنان ريخته گري ها
ديده مي شود.
بيماري مزوتليوما(سرطان پرده پوشاننده ريه) :علت اين بيماري لباس
هاي آلوده كارگران معدني در معادن سرب مي باشد.
همچنين در کارگران معادن سرب نارسايي كليه و صدمه ديدن
عملكرد دستگاه توليد مثل ديده مي شود.
در معادن سرب و روي ايران تنها محافظ کارگران در برابر آلودگي
بسيار زياد محيط ،ماسک هاي معمولي است که تا چندين روز
هم تعويض نمي شوند .البته تنها بعضي از کارگران از اين امکان!
برخوردارند.
جلوگيري از انتشار سرب در محيط زيست:
تًاثير بازيافت باتري
باتري ها حاوي فلزات سنگيني مانند جيوه ،سرب ،روي ،کادميوم و
نيکل هستند .زماني که باتري ها به صورت نامناسب دفع يا سوزانده
شوند ممکن است در هوا آزاد شده يا در خاکستر تغليظ شوند.
تقريبًا هرساله  99ميليون باتري تر (اسيد -سرب) براي اتومبيل ها
ساخته مي شود كه بازيافت آن ها مي تواند تأثيرات مطلوبي بر
جلوگيري از انتشار سرب در محيط داشته باشد.
استفاده از بنزين بدون سرب
امروزه با جايگزين شدن موتورهاي انژکتوري ،استفاده از بنزين بدون
سرب معمول شده است.
البته مکمل هاي ديگري جايگزين سرب شده که بي ضرر بودنشان
اثبات نشده است.
نقش قارچ ها در اصالح اراضي آلوده به سرب در فرآيند گياه به
سازي
هنگامي که قارچ در زمين زراعي وجود داشته باشد ،در برابر گياه
کاشته شده نقش يك واسطه را براي جذب سرب بازي خواهد كرد.
قارچ آسپرژيلوس نيجر مي تواند به ميزان بيشتري نسبت به ديگر
قارچ ها سرب را از محيط جذب كند .قارچ ها توانايي جذب عناصر
ببينند.
سنگين را دارند بدون اينكه خود خسارتي
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مکانيک سنگ رفتار سنگ را تحت بارگذاري هاي مختلف و شرايط ساختاري
متنوع توده سنگ تحليل و بررسي مي کند؛ بنابراين به هنگام ساخت يک
سازه عظيم مانند يک سد بتني وزني يا ديوارهاي آبند روي سنگ ،رفتار حجم
مشخصي از توده سنگ تحت بارگذاري به نام «فونداسيون» اهميت ويژه اي
پيدا مي کند .طراحي فونداسيون بايستي بر اساس اصول مکانيک سنگ و
ژئوتکنيک با در نظر گرفتن نشست و تغيير شکل مجاز ،ظرفيت تحمل پذيري
و مکانيسم شکست احتمالي و ناپايداري لغزشي ناشي از بارگذاري جانبي بر
فونداسيون انجام شود.

 .1مقدمه
به هنگام ساخت يک سازه عظيم مانند يک سد بتني وزني يا
ديوارهاي آبند روي سنگ ،رفتار حجم مشخصي از توده سنگ تحت
بارگذاري به نام «فونداسيون» اهميت ويژه اي پيدا مي کند .در اين
ميان ،مجموعه اي از مهندسان ژئوتکنيک ،سازه و زمين شناسان
جهت اطمينان کامل از طراحي کلي سازه و فونداسيون و اندرکنش
بين آنها بر اساس اصول مکانيک سنگ از نظر ايمني ،کارايي و
اقتصادي گرد هم مي آيند .توده سنگ در اعماق کم زمين مي تواند
به عنوان فونداسيون سازه هايي چون سدهاي وزني بتني ،ديواره هاي
آبند باشد ،بنابراين رفتار توده سنگ درزه دار تحت شرايط بارگذاري
هاي مختلف ناشي از چنين سازه هايي در طول مدت زمان عمر
سازه ،بسيار حائز اهميت است .به طور کلي طراحي فونداسيون
هاي سنگي شامل تحليل ظرفيت تحمل پذيري و نشست و تحليل
پايداري لغزشي مي باشد .تحليل ظرفيت تحمل پذيري و نشست،
توانايي فونداسيون هاي سنگي در نگهداري بار وارده بدون هرگونه
شکست و ميزان نشست يا تغيير شکل مجاز در تحليل پايداري
لغزشي ،مقاومت فونداسيون در برابر بارهاي وارده بدون هيچگونه
حرکت برشي يا لغزشي است .هر دو تحليل بايستي به طور کامل در
پروسه طراحي ارضا شوند .همچون هر طراحي مکانيک سنگي داده
هاي پايه جهت طراحي فونداسيون شامل شيب ،امتداد ،ضخامت،
پايايي ،جنس پرکننده ها ،نواحي برشي در محل فونداسيون ،عمق
روباره ،شرايط آب هاي سطحي ،ميزان هوازدگي ،جهت يافتگي و
اليه بندي ،خواص فيزيکي و مهندسي توده سنگ و شرايط بارگذاري
بايستي به طور کامل شناسايي شوند.

شکل( :)1طبقه بندي توده سنگ درزه دار به عنوان فونداسيون سطحي

انواع حاالت مختلف شکست و مکانيسم آنها بايستي مشخص شود.
در حالت ناپايداري لغزشي فونداسيون ،برآورد کافي از حاالت تنش
و پايداري لغزشي فونداسيون به منظور مطالعه رفتار واقعي سازه،
مکانيسم انتقال بار به فونداسيون ،عکس العمل فونداسيون در مقابل
بارهاي وارده و تاثير رفتار فونداسيون بر سازه در نظر گرفته شود.
عالوه بر آن آناليز فونداسيون هاي سنگي بايستي با ارزيابي تاثير
نشست و تزريق انجام شده جهت کاهش نشست در بر گيرد.

 .2تعيين مدول دگرشکلي فونداسيون
به دلیل تعريف هاي مختلف مدول ها ،نوع روش ها و متغير بودن
توده سنگ ،تعيين مقدار مدول دگرشکلي توده سنگ بايستي در
محدوده تنشي که در عمل با آن مواجه هستيم ،عمل کنيم .انجام
آزمايشات برجا به دليل پرهزينه بودن براي کل توده سنگ امکان
پذير نيست .بنابراين با استفاده از چند آزمايش برجا و آزمايشگاهي
بايستي رابطه اي تقريبي ما بين نتايج آزمايشات آزمايشگاهي و برجا
بدست آورد و با توجه به آن ،ميزان تغيير شکل پذيري نواحي بحراني
توده سنگ تعيين شود .روش هاي اندازه گيري موجود عبارتند از
آزمايش فشاري تک محوري ،تست جکينگ تک محوره ،آزمايش
پرسيومتري ،بارگذاري صفحه اي ،جک تخت ،جکينگ شعاعي،
جکينگ گمانه اي و روش هاي بر مبناي آزادسازي تنش؛ اما روش
هاي تجربي برآورد آن به اختصار ذيال بيان شده اند:
بااستفاده از : RQD

 ،مدول
آن  ، E dمدول تغييرشکل پذيري توده سنگ،
0231.RQD − 1.32که[0.
در =
آزمايشگاهي تانژانتي در  %50مقاومت فشاري تک محوري و ،
شاخص کيفي سنگ بر حسب درصد مي باشد .با توجه به معادله
فوق مشخص است که براي مقادير

 E d = [0.0231.RQDبدست نمي آيد.
با استفاده از : Q

مقداري براي

با استفاده از : RMR

 GSIرسم شده است که با تعيين انديس ساختار زمين شناسي
فونداسيون و مدول االستيسيته سنگ بکر در آزمايشگاه و با استفاده
از نمودار مزبور ،مي توان مقدار مدول دگرشکلي توده سنگ را با
تقريب مناسبي بدست آورد.
 .3تغييرشکل و نشست
عکس العمل توده سنگ فونداسيون در برابر بارهاي مختلف اعمال
شده مي توانند به صورت نشست يا باالآمدگي آن رخ دهند .بنابراين
مطالعه انواع تغييرشکل و ارائه روش هاي تحليلي به منظور پيش
بيني مقادير آن و برآورد مقدار مجاز آن و روش هاي کاستن آن
جهت طراحي ايمن فونداسيون ضروري است.
به طور کلي تغييرشکل پذيري توده سنگ فونداسيون که در نهايت
باعث نشست يا باالآمدگي مي شود ،شامل دو گروه تغييرشکل مستقل
از زمان مثل کرنش االستيک پيش از شکست  ،کرنش پالستيک بعد
از شکست و جابجايي هاي چرخشي مي شود .در اين ميان روش
هاي تحليل محاسبه تغييرشکل فونداسيون نيز به دو گروه روش
هاي فرم بسته و روش هاي عددي تقسيم بندي مي شوند .انتخاب
نوع روش به دقت تحليل و شرايط واقعي مدل شبيه سازي شده
بستگي دارد .روش هاي فرم بسته روابط رياضي صريحي هستند که
بر اساس تئوري االستيسيته روابط بين تنش/تغييرشکل ،فونداسيون
را به عنوان تابعي از هندسه سازه  ،بار و صلبيت و خواص االستيکي
سنگ فونداسيون و با فرض ايزوتروپ بودن ،رفتار االستيک خطي و
همگن بودن توده سنگ توسعه مي دهند.
استفاده از چنين راه حل هايي براي تعيين ميزان تغييرشکل پذيري
فونداسيون هاي مستطيلي تحت بارگذاري يکنواخت در دو حالت
فونداسيون هاي انعطاف پذير و صلب به صورت زير مي باشند:
 .1-3فونداسيون هاي انعطاف پذير :که صلبيت کافي براي مقاومت
در برابر خمش حاصل از بارگذاري را ندارند .همانگونه که در
شکل( )3نيز مشخص است ،حداکثر تغييرشکل در مرکز فونداسيون
رخ مي دهد و از رابطه زير قابل محاسبه است:

که در آنها بر حسب بدست مي آيد.
که در آن  ،qشدت بارگذاري بر حسب نيرو بر سطح B ،عرض
مدول
فونداسيون L ،طول فونداسيون ،ضريب پوآسون و
دگرشکلي توده سنگ مي باشند.
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شکل( :)2نسبت مدول توده سنگ به سنگ بکر برحسب GSI

در شکل( ،)2نمودار نسبت مدول توده سنگ به سنگ بکر بر حسب

شکل( :)3پروفيل تغييرشکل فونداسيون انعطاف پذير
مستطيلي شکل تحت بارگذاري يکنواخت



در
ميزان تغييرشکل در نقاط  bو  cو  dاز حاصلضرب
مقدار کاهش بدست آمده از نمودارهاي مربوطه در شکل( )4قابل
محاسبه است.

تحليل تغييرشکل پذيري انتخاب شده و مقادير آن در نقاط بحراني
نظير سطح مشترک سازه و فونداسيون تعيين شده و با مقادير مجاز
نشست مقايسه مي شود .اگر مدول تغييرشکل پذيري توده سنگ و
مدول سازه بتني باشد ،در صورتيکه نسبت باشد ،مقدار به شدت
ميزان تنش هاي توليدي درون سازه بتني را تحت کنترل خود در مي
آورد که نيازمند تحليل دقيق تري است.
اگر تحليل هاي انجام شده ناپايداري فونداسيون را از لحاظ ميزان
نشست و تغييرشکل تاييد کند ،طرح بهسازي توده سنگ به دو
صورت تحکيم فونداسيون شامل استفاده از انواع بولت ها و مهاري
ها و تزريق تحکيمي که به ترتيب باعث بهبود پايداري سازه و
افزايش مدول دگرشکلي فونداسيون مي باشند ،ضرورت مي يابد.
 .4ظرفيت تحمل پذيري فونداسيون
در اين مقاله حاالت مختلف شکست ،روش هاي برآورد ظرفيت
تحمل پذيري مجاز و نهايي و عمليات بهسازي ظرفيت تحمل
پذيري فونداسيون براي سازه هايي که مستقيما روي سنگ قرار مي
گيرند يا فونداسيون هاي کم عمق که عمق جايگيري فونداسيون
کمتر از چهار برابر عرض فونداسيون باشد ،مدنظر قرار گرفته
است.

شکل( :)4ضريب کاهش نشست زير مرکز فونداسيون مستطيلي شکل
بر حسب درصد

 .2-3فونداسيون هاي صلب :مثل فونداسيون سازه هاي وزني بتني
که صلبيت کافي جهت مقابله با خمش ناشي از بارگذاري را دارند.
در اين نوع با توجه به نسبت  ،فونداسيون را مي توان با ضريب
کاهش بدست آمده براي فونداسيون هاي صلب از شکل( ،)4ميزان
تعببن کرد.
حداکثر نشست را با حاصلضرب اين ضريب در
روش هاي عددي در تحليل ميزان شکل پذيري فونداسيون ها،
برخالف روش هاي فرم بسته مي تواند شرايط پيچيده تري با
انيزوتروپي ،رفتار غيرخطي و وابسته به زمان را مدل کند .به طور
کلي مدلسازي عددي در مکانيک سنگ را مي توان به دو روش به
کار برد:
مدل هاي پيوسته :که شامل تکنيک هاي المان محدود ،تفاضل
محدود و المان مرزي مي باشند که همگي آنها در تخمين ميزان
تغييرشکل/نشست فونداسيون هاي سنگي کاربرد دارند .از بين اين
روش ها ،روش المان محدود عمومي ترين آنهاست؛ معادالت اساسي
با توجه به نوع رفتار توده سنگ و سطح تنش هاي واقعي فونداسيون
تعريف مي شوند که مدول دگرشکلي به عنوان پارامتر ورودي اوليه
در تحليل تغييرشکل/نشست فونداسيون وارد مي شود .مدلسازي
پيوسته مي تواند توسط کد قدرتمندي مثل  FLACتحليل شود.
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مدلسازي ناپيوسته  :در اين نوع مدلسازي ،معادالت حرکت براي
بلوک ها يا اجزاء صلب نوشته مي شود .تکنيک موجود در اين
حالت روش المان گسسته مي باشد که به دليل صلب فرض کردن
بلوک ها ،عموما براي تحليل تغييرشکل توده سنگ مورد استفاده قرار
نمي گيرند .با وجود اين ،کد ژئوتکنيکي مثل  UDECکه بر اساس
تکنيک المان مجزا  ،قابليت تغييرشکل پذيري بلوک ها را نيز فراهم
مي کند ،در مواردي که توده سنگ فونداسيون داراي ناپيوستگي هاي
مهمي باشد ،مورد استفاده قرار می گيرد.
بنابراين با استفاده از روش هايي که تا به حال بحث شد ،با توجه به
نوع فونداسيون و وضعيت ساختاري توده سنگ بهترين گزينه جهت

شکل( :)5مکانيسم هاي اصلي شکست بر اساس معيار مقاومت برشي

 .1-4انواع شکست
کاهش ظرفيت تحمل پذيري سازه هاي بنا شده بر روي توده سنگ
به عرض فونداسيون و فاصله داري ،جهت يافتگي ،بازشدگي درزه
ها و نوع سنگ بستگي دارد .بر اساس پارامترهاي فوق مي توان
چهار حالت کلي براي توده سنگ در نظر گرفت :بکر ،درزه دار ،
اليه اي و خردشده .
 .1-1-4فونداسيون با سنگ بکر
با توجه به شکل( )6اگر فاصله داري درزه ها( )Sبيشتر از  5تا 6
برابر عرض فونداسيون( )Bباشد ،بسته به شکننده يا شکل پذير
بودن توده سنگ دو نوع شکست برشي موضعي و شکست گوه
اي اتفاق مي افتد.

شکل ( )6فونداسيون با سنگ بکر

 .2-1-4فونداسيون هاي سنگي درزه دار
در توده سنگ هاي درزه دار نيز ،حاالت شکست توسط فاصله
داري ،جهت يافتگي و بازشدگي ناپيوستگي کنترل مي شود.
شيب درزه ها تقريبا قائم و فاصله داري کم:
در اينصورت در حالت بازشدگي زياد درزه ها ،فشار جابني کمتري
متوجه سنگ بوده و نوع شکست مشابه شرايط فشاري تک محوري
خواهد بود.

شکل( )10اليه صلب ضخيم روي اليه نرم

حالتي که اليه صلب نازک تر باشد:
شکست ناشي از پانچ شدن اليه صلب بااليي است.

شکل( )11اليه صلب نازک روي اليه نرم
شکل( )7فونداسيون هاي سنگي درزه دار در حالت شيب درزه ها
تقريبا قائم و فاصله داري کم

شيب درزه ها تقريبا قائم فاصله داري زياد:
اگر فاصله داري درزه ها بيشتر از عرض فونداسيون باشد ،شکست
برشي عمومي رخ خواهد داد.

شکل( )8فونداسيون هاي سنگي درزه دار در حالت شيب درزه ها
تقريبا قائم فاصله داري زياد

):
درزه ها مايل (
اگر سطح ناپيوستگي ها به اندازه کافي ضعيف باشد يکي از اضالع
گوه برشي روي آن منطبق مي شود.

شکل( )9فونداسيون هاي سنگي درزه دار در حالت درزه ها مايل

شکل( )12فونداسيون هاي با توده سنگ خرد شده

 .2-4روش هاي محاسبه ظرفيت تحمل پذيري
جهت محاسبه ظرفيت تحمل پذيري فونداسيون مي توان از روش
هاي عددي ،معادالت تجربي و آزمايش هاي صحرايي بارگذاري
استفاده کرد .روش هاي تحليلي مثل روش المان محدود با انتخاب
معيار شکست مناسب رفتار توده سنگ و براي فونداسيون هاي با
شکل و شرايط بارگذاري نامنظم و غيريکنواخت و پيچيده و يا مثل
روش تعادل حدي که بيشتر براي حاالت شکست گوه اي کاربرد
دارند.
 .1-2-4معادله کلي
براي فونداسيون
در کل ظرفيت تحمل پذيري نهايي فونداسيون
بزرگتر از  10توسط رابطه زير بدست
هاي پيوسته با نسبت
مي آيد:
که در آن  ،وزن حجمي موثر (به عنوان مثال اگر فونداسيون زير
سطح ايستایي باشد ،وزن حجمي توده سنگ به اندازه وزن حجمي
 Dعمق فونداسيون
آب کاهش مي يابد
زاويه اصطکاک
نسبت به سطح زمين c ،چسبندگي توده سنگ،
مقاومت فشاري تک محوري سنگ بکر و
داخلي توده سنگ،
ديگر ضرايب موجود در معادله فوق به وسيله روابط زير تعريف
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 .3-1-4فونداسيون با توده سنگ اليه اي
به طور کلي شکست در توده سنگ داراي اليه بندي مشخص از نوع
کششي است و اليه صلب تر اليه نرم تر را پوشانده است.
حالتي که اليه صلب ضخيم روي اليه نرم تر قرار گيرد:
شکست در اثر خمش اليه صلب ضخيم است

 .4-1-4فونداسيون هاي با توده سنگ خرد شده
در اين حالت توده سنگ توسط دو يا تعداد بيشتر دسته درزه با
فاصله داري خيلي کمتر از عرض فونداسيون قطع شده است که
رفتاري مشابه ماسه غير چسبنده داشته و نوع شکست ،گوه اي
خواهد بود.



مي شوند:

با توجه به حاالت مختلف شکست ممکن است در رابطه فوق ساده
سازي هايي انجام شود .به عنوان مثال در حالت شکست موضعي
برش ،عمق جايگيري فونداسيون تاثير ناچيزي در ظرفيت تحمل
پذيري آن دارد بنابراين مقدار پارامتر  ، Dصفر در نظر گرفته مي
شود.
فونداسيون مستطيلي کمتر از  10يا شکل آن
براي نسبت
دايروي يا مربعي باشد ،مقدار ظرفيت تحمل پذيري فونداسيون از
در ضرايب تصحيح بدست آمده از جدول()1
حاصلضرب
تعيين مي شوند.

شکل( :)13ضريب تصحيح براي فاصله داري ناپيوستگي با عمق
فونداسيون

جدول( :)1ضرايب تصحيح (اقتباس از )1979 ،Sowers

 .2-2-4محاسبه در حالت شکست تکه تکه اي شدن
در مورد فونداسيون هاي با درزه هاي قائم و فاصله داري زياد پيش
مي آيد .اگر ضريب کاهش و تابعي از ضخامت عرض فونداسيون
و ضريب تحمل پذيري ( شکل( )13و ( ))14باشند ،مقادير به
صورت زير خواهند بود:
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شکل( :)14فاکتور ظرفيت تحمل پذيري برحسب فاصله داري
ناپيوستگي ها

عالوه بر روابط فوق ،روش هاي تجربي ديگري نيز رابطه بين ظرفيت
تحمل پذيري نهايي  ،مقاومت فشاري تک محوري سنگ بکر
را نشان مي دهد .معيار شکست هوک-براون بر
و
و
 ،و پارامترهاي معيار هوک-براون
اساس
براي فونداسيون هاي سنگي به صورت زير تعميم مي يابد:

اما با توجه به رابطه موجود ما بين پارامترهاي معيار شکست هوک-
به دست
نمودار شکل( )15با حد نهايي
براون و
مي آيد.

شکل()15

نمودار فوق را مي توان با توجه به همبستگي موجود مابين و در
شکل( )16دوباره رسم کرد.

شکل( :)17رابطه تجربي ميزان ظرفيت تحمل پذيري مجاز فونداسيون
درزه دار و RQD

 .4-2-4عوامل موثر در ميزان ظرفيت تحمل فونداسيون
 -1وزن حجمي موثر توده سنگ :اگر فونداسيون زير سطح ايستایي
قرار گيرد مقدار وزن حجمي محيط کاهش مي يابد که افزايش
ناپايداري را به دنبال خواهد داشت

.

 -2عمق فونداسيون :با افزايش عمق از سطح زمين ،به علت بسته
شدن ناپيوستگي هاي موجود ،از طرفي مقاومت توده سنگ افزايش
يافته و از طرف ديگر ميزان هوازدگي کاهش مي يابد که در نهايت
باعث افزايش ظرفيت تحمل پذيري فونداسيون مي شود.

شکل( :)16رابطه مابين

نسبت

و مقاومت
بنابراين با استفاده از نمودار فوق ،کالس سنگ
فشاري تک محوري ،مي توان ميزان ظرفيت تحمل پذيري نهايي
فونداسيون را بدست آورد.

 .5تحليل پايداري فونداسيون در برابر لغزش
در صورتيکه سازه هاي بنا شده روي سنگ به طور جانبي تحت
بارگذاري واقع شوند ،تحليل پايداري لغزشي فونداسيون آنها
ضروري خواهد بود .به طور کلي انواع حاالت شکست لغزشي
فونداسيون به صورت زير مي باشند.
 .1-5ناپايداري در طول ناپيوستگي ها
در اين حالت معموال مقاومت برشي سطح ناپيوستگي ها ناچيز بوده
و جهت شيب درزه ها به سمت باالدست و موازي سازه مي باشد.

 .3-2-4ظرفيت تحمل پذيري مجاز فونداسيون
) براي
پس از تعيين مقدار ظرفيت تحمل پذيري نهايي (
فونداسيون توسط روابط ارائه شده با روش هاي عددي محاسبه
شده ،بر اساس و نوع سازه ،کاربري سازه و ديگر شرايط منحصر بفرد
پروژه ،ضريب اطمينان ( ) مناسب تعيين شده و مقدار ظرفيت
تحمل پذيري مجاز فونداسيون به منظور طراحي آن بدست مي آيد:

 .2-5شکست ترکيبي
که در آن ناپايداري شامل ماده سنگ و ناپيوستگي هاي موجود آن
بوده و در شرايط اليه بندي افقي با ماده سنگ ضعيف رخ مي دهد.
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 Peck ، Hasonو  Thornburnدر سال  1974يک رابطه تجربي
بين ظرفيت تحمل پذيري مجاز فونداسيون و  ، RQDبراي توده
سنگ هايي با ناپيوستگي هايي که بازشدگي آنها کمتر از يک اينچ
باشد ارائه کردند .با توجه به شکل( ،)17واضح است که با افزايش
نيز افزايش مي يابد.
درصد  RQDمقدار

شکل( )18ناپايداري در طول ناپيوستگي ها
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شکل( )22شکست کمانشي

شکل( )19شکست ترکيبي

 .3-5شکست کلي توده سنگ
در محيط هاي خرد شده و شکسته که ناپيوستگي ها در آن جهت
يافتگي خاصي ندارد ،به وقوع مي پيوندد.

 .6ابزاربندي و رفتارنگاري فونداسيون هاي سنگي
به طور کلي رفتارسنجي فونداسيون ها به منظور بررسي ارتعاشات
زمين ،سطح آب ،فشار منفذي و نشست زمين صورت مي گيرد.
ابزارآالت مختلف قبل از اجراي پروژه ،در حين ساخت و ساز و بعد
از آن در قسمت هاي مختلف فونداسيون جهت اطمينان از انتخاب
معيار شکست ،ايمني سازه ،بدست آوردن اطالعات براي طراحي
مراحل بعدي و مشاهده نوع رفتار عمليات بهسازي نصب مي شوند.
در جدول زير ابزارآالت رفتارنگاري فونداسيون هاي سنگي آمده
است.
جدول( :)2ابزارآالت مختلف به منظور رفتارسنجي فونداسيون هاي

شکل( )20شکست کلي توده سنگ

 .4-5ناپايداري در سطح مشترک سازه و فونداسيون
اگر سازه روي فونداسيوني با ناپيوستگي هاي داراي فاصله داري
زياد و غير جهت يافته ساخته شود ،مسير شکست احتمالي بر سطح
مشترک آن دو منطبق خواهد شد.
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شکل( )21ناپايداري در سطح مشترک سازه و فونداسيون

 .5-5شکست کمانشي
در اثر بارگذاري جانبي بر فونداسيون ،نيروي محوري توليد شده در
اليه هاي افقي نزديک سطح زمين در پايين دست که به اندازه کافي
رفتار شکننده دارند باعث بروز کمانش مي شود.

 .7نتيجه گيري
مالحظات مکانيک سنگي به منظور طراحي فونداسيون هاي سنگي،
شامل تحليل نشست و تغييرشکل هاي مجاز ،ظرفيت تحمل پذيري
و مکانيسم شکست احتمالي ،ناپايداري لغزشي ناشي از بارگذاري
جانبي بر فونداسيون و رفتارنگاري رفتار فونداسيون و سازه مي
شوند.
به منظور محاسبه ظرفيت تحمل پذيري فونداسيون بايستي پس از
تعيين مکانيزم شکست توده سنگ ،معادالت مختص آن نوع شکست
بر اساس پارامترهاي موثر توسعه يابد.
در اين ميان به دليل پرهزينه بودن انجام آزمايشات برجا ،رفتارنگاري
و کاراکتريزاسيون توده سنگ ،بايستي با استفاده از آزمايشات انديسي
و مقايسه آنها با داده هاي حاصل از رفتارسنجي ،روابط تجربي ويژه
ساختگاه برحسب پارامترهاي موثر در طراحي ،توسعه يابد.
در هنگام استفاده از تکنيک هاي مدلسازي ،انتخاب نوع روش
مدلسازي بر اساس شرايط ساختاري توده سنگ ،خصوصيات
ناپيوستگي ها و نوع رفتار سنگ بکر تعيين مي شود .در توده سنگ
هايي که ناپيوستگي هاي آن تاثير عمده اي در رفتار مکانيکي آن
دارند ،استفاده از کدهاي مدلسازي ناپيوسته ،به عنوان مثال UDEC
پيشنهاد مي شود .اما در مدلسازي فونداسيون هاي خاکي که
ناپيوستگي ها تاثير چنداني در رفتار توده خاک ندارند و يا تعداد
آنها نسبتا کم است ،مي توان با فرض پيوسته بودن محيط ،از کدهاي
مدلسازي پيوسته مثل  FLACاستفاده کرد.
بايستي ابزارآالت مختلف قبل از اجراي پروژه ،در حين ساخت و
ساز و بعد از آن در قسمت هاي مختلف فونداسيون جهت اطمينان
از انتخاب معيار شکست ،ايمني سازه ،بدست آوردن اطالعات براي

.طراحي مراحل بعدي و مشاهده نوع رفتار عمليات بهسازي نصب شوند
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زغال سنگ يكي از مهمترين منابع انرژي فسيلي است كه از دير باز مورد استفاده بشر بوده است .ارزش اين ماده معدني خصوصا در انقالب صنعتي
كه از اروپا آغاز گرديد بيشتر نمايان شد و مصرف آن به عنوان سوخت لكوموتيوها ( 1839ميالدي) ،احيا كننده اكسيد آهن (سنگ آهن) در كوره
بلند توليد فوالد ( 1860ميالدي) و نيروگاههاي توليد برق ( 1880ميالدي) روز به روز افزايش يافت.
توليد زغال سنگ در همه جهان مورد توجه بيشتري قرار گرفت ،روشهاي نوين و ماشين آالت گرانقيمت با بازدهي باال براي استخراج آن اختراع
شد و به توليد انبوه رسيد ،تعداد زيادي از معدنکاران در معادن زغال سنگ مشغول به كار گرديدند و در مجموع تحوالت بزرگي در اين زمينه در
جهان ايجاد گرديد .در جنگ جهاني دوم كه نياز به فوالد براي ماشين آالت جنگي به اوج خود رسيد اين بخش معدنكاري باز هم اهميت بيشتري
يافت.
در سال  1960ميالدي به منظور استفاده در نيروگاههاي برق ،توليد زغال سنگ باز هم افزايش يافت .زغال سنگ به غير از سوخت نيروگاههاي
برق و كك براي مصرف كارخانجات فوالدسازي ،همچنين در مصارف دارويي ،غذايي ،رنگ پارچه و محافظ چوب مورد استفاده قرار مي گيرد.
گازهاي متان و دي اكسيد كربن متصاعد شده در برخي كارخانجات كك سازي براي توليد گازها و پخت مواد به كار مي روند .هنگام جنگ جهاني
دوم در آلمان و در حال حاضر در آفريقاي جنوبي از زغال سنگ ،گازولين (بنزين) و روغنهاي گرمازا استحصال شده است .خاكستر همراه زغال
سنگ به عنوان مواد افزودني در بتون و نيز در زيرسازي جاده ها استفاده مي گردد.
با تغيير نوع سوخت در وسائط نقليه (لكوموتيو) و كارخانجات و سپس تسلط بيشتر بر انرژي اتمي و ساخت نيروگاههاي توليد برق با سوخت
هسته اي و از طرفي مباحث مطرح شده درباره اثرات مخرب زيست محيطي استفاده از سوختهاي فسيلي و همچنين ابداع روش احياي مستقيم
در توليد فوالد ،روند نزولي توليد زغال سنگ خصوصا در كشورهاي اروپاي غربي آغاز گرديد و بسياري از معادن زغال سنگ تعطيل يا دچار
مشكالت فراواني گرديدند ،گرچه نيروگاههاي اتمي نتوانستند به طور كامل جاي واحدهاي زغالسنگي را بگيرند و خصوصا در كشورهاي داراي
ذخاير زغال سنگ بلوك شرق هنوز هم بخش بزرگي از برق با سوخت زغالي توليد مي شود ،اما تصور تحليلگران بر آن بود كه استفاده از اين ماده
معدني در آينده اي نه چندان دور بسيار محدود خواهد شد.
به عالوه تغيير سياستهاي اقتصادي بسياري كشورها از سوسياليزم به سمت سرمايه داري و جهت گيري براي حذف يارانه ها ،خصوصي سازي و
بازار رقابتي مشكالتي براي اقتصاد كشورها به وجود آورد كه طبيعتا معادن زغال سنگ نيز از آن بي بهره نبوده اند و اين خود عامل ديگر افزايش
مشكالت قبلي بود.
سختي كار در معادن زغال سنگ زيرزميني و خطراتي كه بيش از همه انواع معادن و صنايع در كمين كاركنان آنهاست ،شايد نقش به سزايي در
ايجاد فضايي متفاوت و خشن تر از كارخانجات و حتي انواع ديگر معدنكاري داشته و معادن زغال سنگ زيرزميني در همه كشورها مسائل پرسنلي
بيشتري را تجربه نموده و مشكالت به صورت حادتري در اين بخش ظاهر گرديده اند .به همين دليل برخي دولتها ترجيح دادند مشكالت كمتري
را تحمل نمايند و كارخانجات فوالد سازي ،زغال سنگ ارزانتر را از كشورهاي ديگر كه در زمينه زغال سنگ مشكالت كمتري را داشتند مثل
استراليا يا برخي كشورهاي بلوك شرق كه هنوز زغال سنگ را با قيمت تمام شده پايين تر توليد مي نمودند ،وارد نمايند.
در اين ميان اما دولتهاي آينده نگر به دليل انگاشتن زغال سنگ به عنوان يك ماده معدني استراتژيك ،تعطيلي كليه معادن زير زميني زغال سنگ
را به صالح كشورهاي خود ندانستند و با قبول تخصيص يارانه به ادامه كار معادن بزرگ زغال سنگ كمك نمودند و بدين ترتيب تقريبا كليه معادن
زيرزميني زغال سنگ باقيمانده در دنيا با حمايت دولتها به فعاليت خود ادامه دادند.
اما دهه اخير شاهد اتفاقاتي نظير گران شدن نفت ،تحول عظيم اقتصادي در چين ،حركت سريعتر سياست اقتصادي كشورهاي بلوك شرق به
علت سرمايه داري پس از فروپاشي شوروي سابق و نظاير آنها بود كه تاثير زيادي بر تغيير روند نزولي قيمتهاي مواد معدني داشتند و لذا به رغم
نظر برخي تحليلگران ،معادن و از جمله معادن زغال سنگ مسير جديدي در پيش گرفتند .اين تحوالت صحت تصميم آن دولتها مبني بر حمايت
بخش زغال سنگ را تاييد نمودند.
ذخائر
كل ذخائر قابل استحصال زغال سنگ در سرتاسر جهان حدود  ۱۰۰۱ميليارد تن برآورد شده كه با توجه به سطوح كنوني مصرف،
حداقل تا  ۱۸۰سال ديگر دوام خواهد داشت.
همواره برآوردهاي به عمل آمده از ذخائر قابل استحصال زغال سنگ جهان ،هر چند نسبتًا پايدار ،از  ۱۱۷۴ميليارد تن در
ابتداي  ۱۹۹۰با يك روند نزولي تدريجي به  ۱۰۸۳ميليارد تن در سال  ۲۰۰۰و  ۱۰۰۱ميليارد تن در سال ۲۰۰۳
رسيده است.
تازه ترين تخمين هاي صورت گرفته در خصوص ذخائر زغال سنگ جهان كه شامل يك تنظيم نزولي اساسي
براي آلمان مي شود ،از  ۷۳ميليارد تن ذخائر قابل استحصال زغال سنگ به  ۷ميليارد تن رسيده است.
اين ارزيابي مجدد ،در اصل بازتاب معيارها و مبناهاي محدود بيشتر براي پارامترهاي عمق و
ضخامت در كنار اليه و رگه زيرزميني و سطحي قابل استخراج زغال سنگ هستند.
هر چند منابع زغال سنگ در حد گسترده اي توزيع مي شوند ،حدود  ۶۷درصد از ذخائر
قابل استحصال جهان در چهار كشور جهان جاي گرفته است :اياالت متحده (۲۷
درصد) ،روسيه ( ۱۷درصد) ،چين ( ۱۳درصد) و هند ( ۱۰درصد) .در سال
 ۲۰۰۳اين چهار كشور در كنار يكديگر حدود  ۶۳درصد از كل توليد زغال
سنگ را به خود اختصاص دادند .زغال سنگ آنتراسيت و بيتومينوس
حدود  ۵۳درصد از كل ذخائر قابل استحصال تخميني زغال
سنگ جهان را تشكيل مي دهند ولي اين رقم براي زغال
سنگ غيرقيري ( )Subbituminousزغال قهوه اي
ليگنيت به ترتيب به  ۳۰درصد و  ۱۷درصد
مي رسد.
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ويژگي هاي كيفي و جغرافيايي منابع زغال
سنگ از مهمترين پارامترهاي ذخائر اين كاال
محسوب مي شوند .زغال سنگ طبيعتا مملو
از انرژي است ،به گونه اي كه كيفيت آن (مثلًا
ويژگي هاي حرارتي ،سولفور و درصد محتوي
خاكستر) منطقه به منطقه و يا حتي در يك رگه
معدني زغال سنگ متفاوت است.
از مرغوب ترين انواع زغال سنگ مي توان به
نوع قيري گريد عالي ،يا زغال كك شو جهت
توليد كك براي پروسه فوالدسازي اشاره كرد.
زغال كك توليد شده در اياالت متحده آمريكا
داراي يك قدرت حرارتي تخميني mBtu
 ۲۷/۴در تن است كه از لحاظ وزني دارای
سولفور نسبتا كمتري يعني تقريبا  ۸دهم درصد
مي باشد .نا مرغوب ترين نوع اين محصول،
ذخائر ليگنيت كم  Btuاست .از لحاظ ،Btu
ذخائر زغال قهوه اي ليگنيت از واريانس و
ضريب تفاوت قابل توجهي برخوردار است.
آمار منتشره از سوي آژانس بين المللي انرژي
( )IEAبراي سال  ۲۰۰۳نشان مي دهد كه
ميانگين قدرت گرمايي زغال قهوه اي ليگنيت
در كشورهاي بزرگ توليدكننده كمتر از ۴/۳
ميليون  Btuدر تن ،در يونان تا بيش از ۱۲/۳
ميليون  Btuو در كانادا متغير است.
بازارهاي جهاني زغالسنگ در نيمه اول
سال 85
پيش بيني مي شود مصرف جهاني زغال سنگ
از سال  2003تا  2030به دو برابر افزايش
پيدا كند ،به گونه اي كه كشورهاي غيرعضو
شوراي همكاري اقتصادي و توسعه ()OECD
حدود  81درصد از اين افزايش را به خود
اختصاص خواهند داد.
سهم زغال سنگ از كل مصرف انرژي جهان از
 24درصد در سال  2003به  27درصد در
سال  2030افزايش خواهد يافت.
مصرف جهاني زغال سنگ تا سال ۲۰۳۰
نسبت به سال  ۲۰۰۳به دو برابر خواهد رسيد
و از  ۵/۴ميليارد تن سبك ( ۹۰۸كيلوگرم)

به  ۱۰/۶ميليارد تن رشد پيدا خواهد كرد.
مصرف زغال سنگ از سال  ۲۰۰۳تا ۲۰۱۵
به طور متوسط ساالنه  ۳درصد افزايش مي يابد،
سپس از  ۲۰۱۵تا  ۲۰۳۰روند آرام تري به
خود خواهد گرفت و به طور ميانگين ساالنه
 ۲درصد خواهد بود.
مصرف انرژي اوليه و توليد ناخالص داخلي
( )GDPجهان نيز در نيمه نخست امسال با
سرعتبيشترينسبتبهنيمهدومپيشبينيها رشد
داشته است ،اين امر بازتاب ركود تدريجي
رشد اقتصادي در كشورهاي آسيايي غيرعضو
 OECDمي باشد.
به تفكيك منطقه مي توان گفت ،رشد مصرف
زغال سنگ در كشورهاي غيرعضو OECD
حدود  ۸۱درصد از رشد پيش بيني شده
مصرف جهاني زغال سنگ در كل سالجاري را
تشكيل مي دهد .در سال  ،۲۰۰۳زغال سنگ
حدود  ۲۴درصد از كل مصرف جهاني انرژي
را تشكيل مي داد .از كل زغال سنگ توليدي
جهان در سال  ،۲۰۰۳حدود  ۶۷درصد به
بخش توليدكنندگان برق ،حدود  ۳۰درصد
به بخش مصرف كنندگان صنعتي و  ۳درصد
باقي مانده به مصرف كنندگان زغال سنگ در
بخش هاي مسكوني و تجاري ارسال شد.
سهم زغال سنگ از كل مصرف انرژي جهان به
 ۲۷درصد در سال  ۲۰۳۰افزايش مي يابد و
در بخش نيروي برق سهم آن در سال ۲۰۳۰
همانند سال  ۲۰۰۳همچنان در  ۴۱درصد
باقي خواهد ماند.
تجارت بين المللي زغال سنگ نيز در سال
 ۲۰۳۰نسبت به سال  ۲۰۰۴از  ۷۶۴ميليون
تن به  ۱۱۲۲ميليون تن رشد پيدا خواهد
كرد .با توجه به اين كه پيش بيني مي شود
مصرف زغال سنگ در چين از بيشترين
افزايش برخوردار باشد ،سهم كلي مصرف
جهاني زغال سنگ در معامالت بين المللي از
 ۱۳درصد در سال  ۲۰۰۳به  ۱۱درصد در
سال  ۲۰۳۰سقوط پيدا خواهد كرد.

خاورميانه
در سال  ،۲۰۰۳كشورهاي خاورميانه اي ۱۶
ميليون تن زغال سنگ مصرف كردند .اسرائيل
 ۸۷درصد از اين رقم و ايران بخش عظيمي
از رقم باقيمانده را به خود اختصاص دادند.
طبق پروژه هاي كنوني ،مصرف زغال سنگ
اين منطقه تا سال  ۲۰۳۰فقط به  ۱۹ميليون
تن افزايش پيدا مي كند.
صادرات جهان
طبق آمارهاي موجود از سازمان زمين شناسي
انگلستان ( )B . G . Sميانگين صادرات جهاني
زغال سنگ طي سال هاي 1997-2001
معادل  10ميليون تن بوده است .صادرات
جهاني زغال سنگ داراي نرخ رشد ميانگين
 8/1درصد ميباشد كه در دو سكانس زماني
قابل بررسي است .طي سال هاي  98و 97
نرخ رشد شيب كمتري نسبت به نرخ رشد
ميانگين سال  1999-2001دارد .بعبارت
ديگر طي سه سال منتهي به سال  2001نرخ
رشد ميانگين بيشتر از نرخ رشد سال هاي
 98و  97ميباشد كه اين به معناي توليد
بيشتر طي سال هاي  1999-2001ميباشد.
در جدول ميزان صادرات كشورهاي عمده
صادركننده زغال سنگ طي سال هاي -2001
 1997ارائه گرديده است.
برتري مطلق و رو به رشد كشور چين در
صادرات جهاني به واسطه توليد برتر زغال
سنگ در شكل ( )1دريافت ميگردد.
سهم چين از صادرات جهاني طي سال
 2001معادل  63درصد ميباشد .الزم به
ذكر است كه صادرات چين در سال 2001
تقريبا رشدي  200درصدي نسبت به سال
 2000داشته است .كشور روسيه در جايگاه
دوم صادرات جهاني قرار دارد كه طي سال
 2000رشد قابل توجهي داشته است .با اين
وجود صادرات اين كشور طي سال  2001در
دسترس نمي باشد.
محصوالت صادراتي زغال سنگ شامل زغال

ميزان صادرات جهاني زغال سنگ حرارتي به تفكيك كشورهاي عمده صادر كننده( )1997-2001بر حسب تن
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سنگ حرارتي ،ككشو و غيره ميباشد كه از
اين ميان متوسط صادرات زغال سنگ حرارتي
در جهان بين سالهاي ( )1997-2001حدود
 10ميليون تن ميباشد كه با نرخ رشدي معادل
 8درصد افزايش يافته است .بزرگترين كشور
صادر كننده زغال سنگ حرارتي در سالهاي
اخير كشور چين با متوسط صادراتي معادل 4
ميليون تن كه  40درصد از كل صادرات اين
كشور است ،و نرخ رشدي معادل  41درصد
در باالي جدول صادرات عمده جهان قرار داد.
سپس از آن كشور روسيه با متوسط ميزان
صادرات  2ميليون تن در سال با نرخ رشدي
معادل  9درصد دومين كشور بزرگ صادر
كننده زغال جهان و كشور آفريقاي جنوبي با
متوسط صادراتي حدود  1/2ميليون تن و
نرخ رشد  11درصد به صورت كاهشي در
مقام سوم جهان را دارند.
بعد از اين كشورها ،بلژيك ،لوكزامبورگ،
استراليا در مقامهاي بعدي صادرات زغال
سنگ حرارتي قرار ميگيرند.
زغال سنگ در ايران
كشور ما ايران بدليل شرايط مختلف زمين
شناسي داراي كانسارهاي متنوع زغالي است.
طبق آخرين آمار حاصله از مركز آمار ايران،
ميزان ذخاير قطعي زغال سنگ در كشور در
سال  1380معادل  310ميليون تن برآورد
گرديده است .اين رقم در سال  1376برابر
 103ميليون تن بوده است كه متوسط نرخ
رشد ذخاير ،كه نشان از اكتشاف ذخاير جديد
دارد ،معادل  37درصد بوده است .تعداد
معادن فعال زغال سنگ در كشور كه اغلب
آنها خصوصي مي باشند 83 ،معدن گزارش
گرديده است.
پس از بهره برداري معادن زغال سنگ در
محدوده كوههاي البرز مركزي در زمان جنگ
جهاني دوم ،اولين تالش گسترده در اكتشاف
سيستماتيك و بهره برداري از معادن زغال
سنگ ايران در برنامه توليد فوالد كشور مد
نظر قرار گرفت .در بررسيهاي اوليه ،نواحي

البرز مركزي و كرمان انتخاب شدند و پس
از انجام اكتشافات با هدف تامين زغال سنگ
متالورژي به صورت كامال دولتي مورد بهره
برداري قرار گرفتند.
نظر به قرار گرفتن معادن زغال سنگ (و سنگ
آهن) در يك سيستم بسته ،قيمت مواد معدني
از ابتدا در مقايسه با قيمتهاي جهاني نبوده و
فرآيند توليد فوالد به طور كلي مد نظر بوده
است.
تحوالت اقتصادي و اجتماعي سالهاي اخير
در جهان ،تاثير خود را بر كشور ايران نيز
نهاده است و در راستاي اجراي سياستهايي
نظير حذف يارانه ها ،خصوصي سازي و
بازار رقابتي ،صنايع ناتوان دولتي نظير معادن
زغال سنگ را كه از ابتدا هم فارغ از رقابت
مشغول فعاليت بودند ،بيشتر دچار تنش
نمود .خصوصي سازي اين بخش نه تنها در
ايران بلكه در سراسر جهان مشكالت خاص
و حادتر از بقيه صنايع داشته است .حتي در
برخي از كشورهاي توانمند در توليد زغال
سنگ ،مقاومت در برابر حذف يارانه ها و
تعطيلي معادن عرصه را بر مجريان سياستهاي
اقتصادي تنگ نمود.
قيمت ايران
شركت ملي فوالد ايران در تعيين قيمت
فروش زغال سنگ نقش اساسي دارد .از سوي
ديگر هنوز اتحاديه اي از بهره برداران معادن
زغال سنگ بخش خصوصي موجود نيست.
لذا مي توان كميته اي مركب از نمايندگان
خريداران و مصرف كنندگان ،توليدكنندگان
بخش خصوصي و شركت تهيه و توليد مواد
اوليه فوالد ايران تشكيل داد .براي نرخ گذاري
بايد شاخص ها و ضوابط ثابتي تعيين گردد تا
توليد كنندگان بتوانند گسترشهاي آتي خود را
بر مبناي آن پيش بيني نمايد .قيمت هاي خريد
زغال سنگ خام بايد بر مبناي فروش زغال
سنگ كنسانتره به كارخانه هاي مصرف كننده
يا صادرات يا فروش كك حاصله باشد.
ميانگين قيمت تمام شده توليد در معادن

زيرزميني  106،744ريال (معادل  13دالر)
بر تن و در معادن روباز  80،767ريال
(معادل  9/8دالر) بر تن است .در بين تمام
معادن مورد بررسي كمترين قيمت تمام شده
 19،000ريال بر تن و بيشترين آن 250،000
ريال بر تن است.
صادرات ايران
كشور ايران از نظر حجم توليد نمي تواند يكي
از كشورهاي صادر كننده زغال سنگ علي
الخصوص به كشورهاي دوردست باشد .با اين
وجود بازار محدودي براي زغال سنگ ايران
طي سال هاي اخير از طرف كشور تركيه ايجاد
شده است .بعلت عدم وجود منابع سوخت
نفتي در كشور تركيه ،عمده انرژي مورد نياز
از طريق زغال سنگ تأمين ميگردد .اكثر نياز
زغال سنگ تركيه از طريق واردات تأمين
ميگردد .بدين جهت كشورهاي همسايه ايران
تمايل دارند بعلت كمتر بودن هزينه حمل
و نقل ،از زغال سنگ حرارتي ايران استفاده
نمايند.
با توجه به آمار و شواهد موجود ،تنها كشور
تركيه ميتواند عمده وارد كننده زغال سنگ
از ايران باشد .در حال حاضر صادرات زغال
سنگ از ايران به تركيه از نظم و انسجام مناسبي
برخوردار نمي باشد .صادرات زغال سنگ از
كشور تنها در سال  1380و به ميزان  820تن
گزارش شده است .هر چند توليد زغال سنگ
در ايران داراي شرايط مناسبي نميباشد ،ولي
صادرات اين محصول با رقم  800تن از كشور
منطقي بنظر نمي رسد.
در اواخر سال  1368براي اولين بار يكي از
معادن نزديك آمل توانست مقدار كمي زغال
سنگ به تركيه بفروشد .اين امر باعث ترغيب
ساير معدن داران به فروش به تركيه شد،
بطوريكه در اواخر سال  1371تعداد صادر
كنندگان زغال سنگ به  38نفر رسيد .در مرز
بازرگان يك انبار زغال سنگ بوجود آمد .بازار
آنچنان جذاب بود كه حتي باطلههاي زغال
شويي زيراب و نرمه كك معدن آق دربند نيز
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بسوي تركيه سرازير شد .اما عليرغم هجوم
معدن داران به صدور زغال سنگ ،به كيفيت
زغال سنگ ارسالي چندان توجه ننمودند تا
اينكه تركيه از پذيرش زغال سنگهاي با
ارزش حرارتي كمتر از  5000كيلو كالري
بر كيلوگرم امتناع نمود .با اين تصميم ،زغال
هاي ارسالي از معادن مختلف در مرز بازرگان
باقي ماند .يكي از فروشندگان كه يك قرارداد
صدور  20000تن زغال سنگ با تركيه منعقد
كرده بود براي تامين آن ،از معادن مزينوي
طبس و مناطق شمال ،زغال سنگ زير سرندي
را پس از دانهبندي در شاهرود خريدراي كرد،
اما به دليل پائين بودن ارزش حرارتي موفق به
صدور آن نگرديد.
اشتغال زايي
شاغلين مشغول به كار در معادن زغال سنگ
ايران در سال  1376برابر  16067نفر بوده
است كه اين تعداد در سال  1380به 14032
نفر كاهش يافته است .در جدول ( )27تعداد
شاغلين در معادن زغال سنگ ايران بر حسب
تحصيالت طي سال هاي  1376-1380ارائه
گرديده است.
طبق تحقيقات بعمل آمده راندمان توليد در
شيفت به ازاي هر نفر بسيار پايين است و
ميانگين كلي آن در معادن زيرزميني  3/6تن
و در معادن روباز  6/7تن ميباشد .اين ارقام
نشانه تأثيرگذاري مستقيم قيمت نيروي كار با
راندمان پايين و قيمت تمام شده ماده معدني
استخراجي است.
آنچه در جدول خودنمايي مي كند ،آمار
باالي شاغلين با تحصيالت كمتر از ديپلم و
تعداد بسيار كم شاغلين با تحصيالت عالي
است .عدم بكارگيري مناسب مهندسين معدن
و تكنسين هاي معادن در معادن زغال و
بكارگيري نيروهاي با توان كارشناسي ضعيف
و ناكافي باعث کاهش راندمان در معادن زغال
سنگ كشور گرديده است .در بعضي از معادن
حتي استادكاران با تجربه و كارگران ماهر نيز
وجود نداشته است و يا به تعداد و كيفيت الزم
نمي باشند.
راه آينده
به هر حال به رغم همه مشكالت موجود،
سياستهاي دولت در اين بخش نيز بايد اجرا
مي گرديد اما در حالي كه سازمان توسعه
معادن قدمهاي موثرتري را در امر خصوصي
سازي برداشته و در سال  ، 82رتبه اول
خصوصي سازي را به خود اختصاص داده
است اما واگذاري معادن خصوصا زغال سنگ
در اين ميان مشكالت خاص خود را داشته
است.
به عنوان مثال در طرح خصوصي سازي يکي
از معادن زغال اتفاقات تلخي رخ داد .بعد از
تعطيلي موقت معدن و متواري شدن پيمانکار
آن ،کارگران معدن که حدودًا  800نفر بودند
به دليل عدم پرداخت حقوق خود دست به

اعتصاب زدند و اين عمل از جانب گردانندگان
اين ماجرا مطلوب به نظر مي رسيد .بعد از
چندين روز تعطيلي معدن ،اين درست زماني
بود که سهام آن مي بايست در بورس قرار مي
گرفت .اوج اين داستان تراژيک اين جا بود که
تمام کارگزاران بورس ارزش سهام اين معدن
را يکسان اعالم کردند که البته کسري از ارزش
واقعي آن بود .بدين ترتيب با هوشمندي تمام (
اما تلخ ) و بدون نياز به سرمايه گذراي گزاف
اين معدن به دست صاحبان اصلي خود! رسيد
وبسياري از کارگران بي کار شدند.
با وجود اينكه سرمايه گذاران از سالهاي قبل در
معادن سنگ تزئيني و مصالح ساختماني اقدام
به سرمايه گذاري نمودند كه با واگذاري معادن
بزرگ سنگ تزئيني تحت پوشش سازمان اين
امر كامل گرديد ،ليكن ترغيب سرمايه گذاران
براي ورود به معادن زغال سنگ موفقيت
چنداني نداشت .لذا مسوولين ذيربط بر آن
شدند كه روشهاي ديگري را انتخاب نمايند
كه مهمترين آنها تشويق پرسنل معادن زغال
سنگ به جدا شدن از سيستم دولتي و ادامه
فعاليت به شكل خصوصي مي باشد.
اين اقدام با موفقيت تقريبي همراه بود اما
مشكالت معادن زغال سنگ همراه با اين
واگذاري از بين نرفتند بلكه با بهره بردار جديد
همراه گرديدند .لذا در جهت ايجاد زمينه هاي
كمك به ايشان اقداماتي انجام گرفت كه از
جمله ارائه تسهيالت براي تجهيز معادن و نيز
اكتشاف مي باشد.
اگر صادقانه پذيرفته شود كه به علت نياز
كارخانجات فوالدسازي كشور به زغال سنگ
و نيز وضعيت اقتصادي نامناسب كارگران
اين بخش ضروري است كه همانند ساير
كشورهاي داراي ذخاير زغال سنگ (گرچه
ذخاير كشور ،با آنها قابل مقايسه نبوده و بسيار
كمتر است ليكن ماهيت مسائل و مشكالت
تفاوتي ندارد و حتي در معادن ايران به علت
شرايط طبيعي ذخاير زغال سنگ حادتر است)
مي بايست از اين بخش حمايت شود ،دولت
ناچار به اتخاذ سياستهاي جديتري در اين
زمينه مي باشد ،ضمن آنكه ازدياد قيمت زغال
سنگ و مشكالت خريد جهاني آن اهميت
ويژه اي براي اقدامات عاجل در اين زمينه به
وجود آورده است.
مشكالت
اولين و مهمترين مشكل معادن زغال سنگ
ايران ،نگرش منفي مسوولين رده باالي معدني
است كه اگر سختي كار و خطرات حرفه اي،
همچنين وضعيت معادن زغال سنگ در جهان
مدنظر باشد مطمئنا نگرشي اينچنين منفي به
دنبال نخواهد داشت ،بلكه همانند ساير معادن
زيرزميني دنيا ارقامي به عنوان يارانه بر قيمت
هر تن زغال سنگ محسوب مي نمايند.
دوم مشتري انحصاري آن است كه همواره
تعيين كننده قيمت بوده و به اينكه ادامه

حيات كارخانجات توليد شمش فوالد در
گرو مواد معدني است و اصوال اين صنايع به
دليل وجود مواد اوليه معدني در كشور ايجاد
شده اند اغلب ارزش افزوده حاصل به سمت
كارخانجات سوق داده شده است و اختالف
طبقاتي موجود در جامعه در اين بخش كوچك
معدني و صنايع معدني نمود واضح تري يافته
است.
سوم عدم سرمايه گذاري مناسب براي نوسازي
معادن زغال سنگ و نیز واگذاري معادن به
همراه مشكالت آنها بوده است كه لزوم ياري
دولت را باز هم بيشتر نمايان مي سازد.
تا بدين جا تمام مسائل مربوط به بخش زغال
را از جنب آماري و اقتصادي نگاه کرديم.
حال اگر فراتر بنگريم در مي يابيم نگرش
به معدنکاري در اين سطح هم نبايد خشن
و اقتصادي باشد تا جايي که جان کارگران و
زحمتکشان اصلي اين قاعده به بازي گرفته
شود .اگرنگوييم هر روزه و هر هفته ،گزاف
نيست بگوييم هر ماه ازاتفاقات غم انگيزي از
ريزش معدن زغال و کشته شدن تعدادي از
کارگران در ايران و ساير کشورهاي مجري
اين فعاليت مي شنويم .کشته شدن بيش از 80
کارگر در يکي از معادن روسيه در سيبري،
کشته و زخمي شدن تقريبًا هر روز کارگران
چيني از اين قبيل است .اين در حالي است
اقدامات اوليه و مکانيزه کردن معادن در ساير
کشورها از اهميت بااليي برخوردار است اما
در کشور ما چنين نيست و معدنکاران هزينه
هايي را که براي باال بردن ايمني معادن بايد
صرف شود اتالف پول و سرمايه مي انگارند.
و چه غم انگيز است وقتي مي شنويم به دنبال
وقوع انفجار گاز متان در معدن «باب نيزو» در
شهرستان زرند  11کارگر اين معدن کشته مي
شوند و دليل اين حادثه حس همدردي و چه
بسا خشم همگان را بر مي انگيزد که کارفرماي
معدن «باب نيزو» در ساعات اضافه کاري و
جهت کاهش هزينه ها اقدام به خاموش نمودن
دستگاههاي تخليه گاز نموده است.
اگر مشكالت فوق الذكر با وضعيت فني
نامناسب ذخاير زغال سنگ موجود در كشور
يكجا در نظر گرفته شود ،واگذاري به بخش
خصوصي راه حل مناسبي نبوده و قادر به حل
مسائل اين بخش نخواهد بود .بنابراين ضمن
آنكه دولت هزينه اكتشاف ذخاير زغال سنگ
را تقبل مي نمايد ،بايد در تجهيز معادن جديد،
نوسازي معادن موجود ،آموزش پرسنل بخش
خصوصي ،ارتقاي ايمني و  ...از طرق مختلف
ياري نماید تا بتوان طي برنامه تنظيم بخشي از
نياز صنايع فوالد به زغال سنگ را در كشور و
توسط بخش خصوصي تامين نمايد ،چرا كه
وضعيت اخير بازار زغال سنگ در جهان نشان
داد كه اين ماده معدني آنقدر اهميت دارد كه
مسوولين توجه خاص به آن داشته باشند.

رقابتعلمیوصنعتی
مصاحبه با دکتر کورش شهريار
دبير سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

يکتا داودي دانشجوي کارشناسي اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير
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سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران در مهرماه  1386در دانشگاه صنعتي اميركبير
برگزار خواهد شد .دبير اين كنفرانس جناب آقاي دكتر کورش شهريار يكي از اعضاي
هيئت علمي دانشكده معدن ،متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير مي باشند.
با توجه به اهميت اين كنفرانس  ،نشريه بلور مصاحبه اي را با آقاي دكتر شهريار
ترتيب داده است تا ايشان هم توضيحاتي در مورد اين كنفرانس براي عالقه مندان
بيان فرمايند.
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جناب آقاي دكتر شهريار ،به عنوان اولين سؤال
طي چه مراحلي سومين كنفرانس مكانيك سنگ
به دانشگاه صنعتي اميركبير سپرده شد؟
در مورد واگذاري كنفرانس مكانيك سنگ
به دانشگاه صنعتي اميركبير بايد گفت كه در
ابتدا قرار بود اين كنفرانس ،به دانشگاه صنعتي
اصفهان سپرده شود اما همزماني آن با پنجمين
كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن ايران در اين
دانشگاه موجب شد تا اين دانشگاه انصراف خود
را اعالم كند .پس از آن ،دانشگاه اميركبير در
زمان رياست آقاي دكتر فهيمي فر ،ارتباطاتي را
با انجمن مكانيك سنگ برقرار كرد و به توافق
رسيدند كه سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران
به دانشگاه صنعتي اميركبير سپرده شود .اولين
جلسه هم با اين انجمن در حضور آقاي دكتر
فهيمي فر برگزار شد اما در اين بين ،دو اتفاق
رخ داد .يكي تغيير رياست دانشگاه و ديگري
تعويض اعضاي انجمن مكانيك سنگ .به اين
ترتيب در مراحل اوليه كنفرانس تغييراتي صورت
گرفت.
طبق برنامه ريزي هاي انجام شده قرار بر اين بود
كه كنفرانس در ارديبهشت ماه  86برگزار شود
اما عدم هماهنگي هاي الزم با مهمانان خارج از
كشور ،عدم جذب حمايت هاي مالي و همزماني
آن با كنفرانس بين المللي مكانيك در دانشگاه،
موجب شد زمان برگزاري به مهرماه  86موكول
شود.
برنامه هاي دانشگاه را براي اين كنفرانس بيان
كنيد.
رئيس كنفرانس ،رياست دانشگاه جناب آقاي
دكتر رهايي مي باشند كه طبق مقررات و قوانين
دانشگاه تا حال از ما حمايت كرده اند و مشكل
خاصي با دانشكده و دانشگاه نداشته ايم و تمامي
امكاناتي كه مدنظرمان بوده است ،در اختيارمان
قرار داده اند و اميدواريم كه در ادامه هم چنين
باشد.
محل برگزاري كنفرانس ،سالن هاي مختلف
دانشگاه از جمله آمفي تئاتر مركزي خواهد بود
و طبق برنامه ريزي ،احتماال بيش از يك مقاله به
طور همزمان در سالن ها ارائه خواهد شد .محل
نمايشگاه كنفرانس هم محل جديدي است كه
دانشگاه به اين منظور برپاكرده است.
پذيرايي و تغذيه شركت كنندگان و مهمانان
هم همگي در دانشگاه و با هماهنگي واحدهاي
مختلف از جمله روابط عمومي دانشگاه صورت
خواهد گرفت .ضمن اين كه معاونت پژوهشي
دانشگاه هم در اين خصوص ما را ياري كرده
اند.
شايان ذكر است كه در صورت ايجاد مشكل در
چاپ مجموعه مقاالت ،دانشگاه قول همكاري و
به عهده گرفتن اين كار را به ما داده است.
درباره تعداد مقاالت ارسالي و داوري آنها
توضيحاتي بفرماييد.
ما حدود  400چكيده مقاله دريافت كرديم
كه از اين بين حدود  300چكيده با توجه به
ارزيابي هاي كميته علمي كنفرانس پذيرفته
شدند ،تعدادي هم براساس سياست گذاري هاي
انجام شده رد شدند و با توجه به نزديك بودن

موضوعات بعضي از چكيده ها پيشنهاد داده شد
كه آنها با هم تلفيق شوند و به اين ترتيب حدود
 40مقاله تلفيق شده هم دريافت كرديم.
در اين كنفرانس سعي شده كميته علمي و
كميته داوران از دانشگاه هاي مختلف تهران و
شهرستان و صنايع مختلف انتخاب شوند تا از
مشاركت همگي اين افراد بهره ببريم و شايد اين
يكي از نقاط قوت اين كنفرانس باشد.
با توجه به تغيير زمان برگزاري كنفرانس ،زمان
ارسال اصل مقاالت را تا پايان خرداد ماه تمديد
كرديم و تا حال حدود  200اصل مقاله دريافت
كرده ايم .به اين ترتيب مي توانيم در تابستان
داوري هاي باقيمانده را انجام دهيم و تا اواخر
تيرماه نتايج را اعالم كنيم و مجموعه مقاالت را
در شهريور ماه به چاپ برسانيم.
كيفيت مقاالت را چه طور ارزيابي مي كنيد؟
در مورد كيفيت مقاالت بهتر است ديگران
قضاوت كنند ،چرا كه ما خودمان دخالتي مستقيم
در مورد مقاالت نداريم و مقاله براي دو داور
فرستاده مي شود ،اگر هردو تأييد كنند ،مقاله
پذيرفته مي شود و اگر يكي از داوران آن را رد
كند ،مقاله براي داور سومي فرستاده مي شود تا
حقي از كسي ضايع نشود.
در اين دوره تعداد صفحات مقاالت به  6صفحه
محدود شده است تا تعداد بيشتري مقاله را بتوان
چاپ كرد .اميدواريم پس از كنفرانس و چاپ
مجموعه مقاالت ،ديگران در خصوص كيفيت
مقاالت نظر دهند كه اين كار براي ما ارجح تر
مي باشد.
تفاوت اين كنفرانس با كنفرانس هاي گذشته
چه مواردي مي تواند باشد؟
تفاوت عمده اين كنفرانس با دو دوره قبل
استقبال چشم گيري بوده كه از اين كنفرانس در
خصوص چكيده و اصل مقاالت صورت گرفته
است .محل برگزاري نمايشگاه كنفرانس نيز كه
براي چنين فعاليت هايي در دانشگاه درنظر گرفته
شده است ،تفاوت ديگري مي تواند باشد .به
عالوه كميته علمي و داوران و تعداد آنها ،همان
طور كه اشاره شد ،نقطه قوت ديگري است كه
اين كنفرانس از نادر كنفرانس هايي است كه اين
گونه باز عمل كرده است.
آيا در اين كنفرانس از سخنران كليدي هم
دعوت به عمل آمده است؟ در اين مورد
توضيح بفرماييد.
بله -قرار است  10تا  12سخنران كليدي از خارج
از كشور و با يك توزيع جغرافيايي بسيار گسترده
در قاره هاي مختلف دعوت به عمل آيد كه مي
توان از بين اين افراد به آقاي  Stilleاز سوئد،
پروفسور حسني از كانادا ،آقاي عزيز از استراليا،
آقاي  John Peckاز كانادا ،آقاي  Aokiاز ژاپن،
آقاي  Leventاز تركيه و آقاي  Barlaاز ايتاليا
اشاره كرد كه هركدام از سرشناسان و شاخصين
در زمينه مكانيك سنگ در دنيا مي باشند .ضمن
اين كه تعدادي سخنران كليدي از داخل كشور
نيز مشاركت خواهند كرد .اميد است حضور اين
افراد سبب ارتقاء سطح علمي كنفرانس گردد.
آينده چنين كنفرانس هايي را چگونه ارزيابي
مي كنيد؟

دنيا در حال تغيير است و بيش از  60سال است
كه در دنيا چنين كنفرانس هايي برگزار مي شود
و ما نيز از دنيا جدا نيستيم .با وجود اين كه تازه
شروع كرده ايم اما شكي نيست كه اين كنفرانس
ها به افزايش سطح آگاهي يكپارچگي جامعه
مكانيك سنگ كمك مي كند و به عالوه افراد
عالقه مند را كه به نوعي در اين زمينه تخصص
دارند ،گردهم مي آورد تا مسائل و مشكالت را
مطرح كنند و تجربيات و دانش يكديگر را تبادل
نمايند و اين نكته مثبتي است.
در پايان اگر صحبت خاصي داريد ،بفرماييد.
در پايان اميدوارم اين كنفرانس براي تمامي
افرادي كه به نوعي با مكانيك سنگ ارتباط دارند،
هم در صحنه آموزش و هم در صحنه صنعت،
تكنولوژي و غيره مفيد واقع شود و بتوانيم از
دستاورد هاي اين گونه كنفرانس ها بهره ببريم.
از شما و همكارانتان هم براي انجام اين مصاحبه
تشكر مي كنم.
در کنار اين مصاحبه ،صحبتي با مدير نمايشگاه
جناب آقاي مهندس فرهاد اسالمي (مدير عامل
شرکت بومرانگ) انجام داديم تا اطالعاتي راجع
به نمايشگاه کنفرانس بدست آوريم.
نمايشگاه مکانيک سنگ
در پي برگزاري موفقيت آميز دومين نمايشگاه
مکانيک سنگ در سال  ،1383در دانشگاه ترتيب
مدرس تهران در کنار دومين کنفرانس مکانیک
سنگ ايران ،اينک در طي برگزاري سومين
کنفرانس مکانيک سنگ ايران در بهار  ،1386در
دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران ،سومين نمايشگاه
تخصصي مکانيک سنگ و مهندسي سنگ طي
چهار روز در سال جديد در محوطه دانشگاه
صنعتي اميرکبير برگزار مي گردد.
اين نمايشگاه موقعيت مناسبي را براي سازمان
ها و شرکت هايي که زمينه فعاليتشان به گونه اي
به علم مکانيک سنگ مرتبط مي گردد ،فراهم
آورده تا با ارائه آخرين دستاوردها و توانمندي
هاي خود زمينه الزم را جهت همکاري و تبادل
اطالعات با بازديدکنندگان مهيا مي سازد.
زمينه هاي برگزاري نمايشگاه:
سدسازي ،تونل سازي ،پل سازي ،راه سازي،
مکانيک سنگ ،مکانيک خاک ،مکانيک سياالت،
معدن ،اکتشاف ،استخراج ،زمين شناسي ،محيط
زيست ،آب ،هوا ،ژئوتکنيک ،عمران ،نقشه
برداري ،انرژي زمين گرمايي ،انرژي آب ،نفت،
حفاري ،حمل و نقل مواد ،مواد ناريه ،ماشين
آالت معدني ،ماشين آالت راهسازي و عمراني،
ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي.
خدمات مهندسي :بازرسي ،صدور گواهينامه،
بيمه ،بازرگاني ،آموزش ايمني ،نرم افزار
مهندسي.

بهاره جوهري دانشجوي کارشناسي استخراج معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير
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کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن هر دو سال يک بار
توسط دانشجويان و دانش آموختگان رشته مهندسي معدن
در يکي از دانشگاه هاي کشور برگزار مي گردد .اين گردهمايي به
منظور عرضه آخرين دستاوردهاي پژوهشي و ارتباط هر چه بيشتر
علم و صنعت صورت مي پذيرد .همواره مقاالت و نتايج تحقيقات
بسياري توسط دانشجويان در اين کنفرانس ارائه
مي گردد ،كه مي تواند نقش به سزايي در توسعه
و گسترش علم داشته باشد.
دبير خانه کنفرانس مهندسي معدن براي
اولين بار در سال  1377در دانشگاه
تهران كار خود را آغاز كرد و اولين
کنفرانس دانشجويي معدن در سال1378
در دانشگاه تهران برگزار گرديد .پس از
دانشگاه تهران ،به ترتيب دانشگاه هاي
صنعتي شاهرود ،صنعتي اميرکبير ،شهيد
باهنر کرمان و دانشگاه صنعتي اصفهان ميزبانان
ديگر اين گردهمايي بوده اند.
پنجمين کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن در آبان
ماه سال  1385در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار گرديد
كه از سطح نسبتا بااليي برخوردار بود .پس از برگزاري
اين کنفرانس ،در پي نامه کميته مرکزي اين کنفرانس جهت
درخواست ميزباني ،دانشگاه هاي صنعتي اميرکبير و سهند
تبريز براي ميزباني اين کنفرانس اعالم آمادگي نمودند.
پس از بررسي هاي صورت گرفته و بازرسي
نمايندگان دبير خانه مركزي از اين دو
دانشگاه ،دانشگاه صنعتي اميرکبير با
کسب امتياز باالتري نسبت به دانشگاه
سهند تبريز مقام ميزباني ششمين کنفرانس
دانشجويي مهندسي معدن را از آن خود نمود.
سومين کنفرانس مهندسي معدن نيز در محل دانشگاه
صنعتي اميرکبير برگزار گرديد كه از كيفيت بسيار بااليي برخوردار
بود .و اين دانشگاه براي دومين بار ميزبان محققان و
صنعتگران خواهد بود .هم اکنون دبير خانه ششمين
کنفرانس دانشجويي در محل دانشکده مهندسي
معدن در اين دانشگاه مستقر گرديده است و تيم
اجرايي کنفرانس در حال آماده سازي شرايط هر
چه بهتر براي برگزاري اين کنفرانس مي باشند .اميد
است اين دانشگاه بتواند با تالش دانشجويان خود
اين بار نيز يکي از بهترين کنفرانس هاي دانشجويي
را برگزار نمايد.
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شکل  -1دامنه تغييرات تنش هاي برجا در حاالت
مختلف[]2

کبير

درآمد
در هر سال بالغ بر يک ميليارد دالر صرف مشکالت ناشي از ناپايداري چاه
هاي نفتي و گازي در سراسر جهان مي گردد ،لذا حفاري جهت دار با توجه به
مالحظات اقتصادي و زيست محيطي در مخازن هيدروکربني کاربرد روزافزوني
يافته است .عوامل متعددي نظير انتخاب مسير چاه ،جهت و توزيع تنش هاي
برجاي منطقه ،خصوصيات مکانيکي سنگ ها ،فشار منفذي برجا و القايي ،فشار
گل حفاري و جهت اليه بندي و شکستگي ها در ناپايداري چاه موثرند .شناخت
هريک از اين عوامل راهنماي خوبي جهت بهينه سازي مسير حفاري مي باشد[.]1
مي توان به اختصار نقش برخي از اين عوامل را به شرح زير بيان نمود:
الف) جهت و توزيع تنش هاي برجا :تنش هاي برجا غالبا به صورت
هيدرواستاتيک و يا ليتواستاتيک اعمال مي شوند .به طور طبيعي دامنه
تغييرات نسبت تنش بيشينه افقي به تنش کمينه افقي بين  1تا  2و دامنه
تغييرات نسبت تنش کمينه افقي به تنش قائم در حدود  0/3الي 1/5
مي باشد .شکل هاي  1و  2خالصه اي از ارتباط تنش هاي برجا
با ناپايداري و توليد را نشان مي دهند[.]2

م
کاني

کسن

گ

ساالنه ميليون ها دالر هزينه ناپايداري چاههاي نفتي مي گردد.
مي توان با شناخت درست مخزن و ويژگي بخشي به آن از ديدگاه
مکانيک سنگي بسياري از هزينه ها را کاهش داد .در اين مقاله به
برخي رويکردها در برآورد تنش هاي برجاي منطقه و ارتباط آن
با حفاري جهت دار ،همچنين نقش شکستگي هاي موجود در مخزن
و اثر آنها در ناپايداري با تاکيد بر ديدگاه مدلسازي پرواالستيک
تخلخل دوگانه خواهيم پرداخت .در ادامه معيار نوين موگي -کلمب
جهت پيش بيني گسست چاه معرفي مي گردد.

ب) خصوصيات مقاومتي و مکانيکي سنگ :شيل به صورت
متعارف در بسياري از پوش سنگ هاي مخازن يافت مي شود .جهت
يافتگي و گسترش اليه هاي شيل ناشي از رفتار آنيزوتروپيک مواد
متشکله آن است .برخي از محققين[ ]3ارتباط بين رفتار االستيک
مقاومتي سنگ را با جهت صفحات ايزوتروپ تنش هاي اصلي
مشخص نموده اند .مقاومت ناشي از جهت يافتگي در محيط
هاي آنيزوتروپ به مراتب پايين تر
از مقاومت سنگ بکر مي باشد ،لذا
در برآورد مقاومت سنگ به هنگام
حفاري اين تفاوت مشخص بايد مورد
توجه قرار گيرد[.]2

زانگ وهمکارانش[ ]6با کمک مدل پرواالستيک تخلخل دوگانه از
منظر بررسي کرنش صفحه اي اقدام به تعيين جهت بهينه حفاري
نموده اند .مي توان نتايج اين تحقيق در حالتي که رژيم تنش منطقه
به صورت گسل لغزشي مستقيم باشد را در اشکال زير مشاهده
کرد.

که در آن  Cو  φبه ترتيب جسبندگي وزاويه اصطکاک داخلي
مي باشند[.]8
نتيجه گيري و پيشنهادها
 شناخت محيط مخزن با ديدگاه مکانيک سنگي کمک مفيدي بهصرفه جويي و هزينه هاي ناشي از ناپايداري چاه مي کند .اين
مطالعات شامل بررسي جهت و توزيع تنش هاي برجا ،جهت
شکستگي ها ،فشار منفذي و خواص مکانيکي و پتروفيزيکي سنگ
هاي هدف حفاري مي باشد.
 در محيط هاي آنيزوتروپ ،حفاري در جهت تنش بيشينه افقي باکمترين ناپايداري روبروست و در اين حالت با تقاطع با بيشترين
شبکه شکستگي توليد نيز افزايش خواهد يافت.
 در بررسي جريان سيال بايد ماتريکس و شکستگي ها به طور تواماندر نظر گرفته شوند وبراي اين منظور استفاده از مدل پرواالستيک
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اثر بسيار
ج) فشار منفذي :اين پارامتر
مهمي در پايداري چاه ها دارد .به صورت مرسوم
ميزان فشار منفذي برابر فشار هيدرواستاتيک
ناشي از ارتفاع آب در نظر گرفته مي شود .اما
در خصوص سازندهاي کم تراوا و يا ناتراوا فشار
منفذي بايد به دقت متمايز از آنچه گفته شد قلمداد
گردد .اين فشار مي تواند موجب کاهش محسوس
فشار محصور کننده در اطراف چاه و در نتيجه
سبب گسست چاه گردد .اين امر لزوم شناخت
دقيق فشار سازند و فشار منفذي القايي را معلوم
مي کند[.]2
مدل پرواالستيک تخلخل دوگانه(Dual-
)Porosity Poroelastic model
اساسا ناپايداري چاه را مي توان به يکي از علل
زير منتسب کرد:
 )1شکست ناشي از تخريب القايي يا برجاي
بخشي از سازند
 )2شکست ناشي از افزايش تمرکز تنش حول چاه
 )3شکست ناشي از عدم تخمين تنش هاي
برجا
 )4شکست ناشي از بارگذاري هاي ديناميکي بر
محيط[.]4
هر سنگ را مي توان تلفيقي از ماتريکس و شکستگي دانست.
بررسي اندرکنش رفتار مکانيکي جريان سيال مابين ماتريکس و
شکستگي با فرض اينکه شکستگي ها مجاري اصلي انتقال و هدايت
سيال به داخل چاه هستند ،مي تواند بيانگر انتخاب جهت بهينه
حفاري در مخزن باشد[.]5

همانطور که مالحظه مي شود در شرايط تنش فوق الذکر در منطقه،
حفرچاه در جهت تنش بيشبنه افقي به لحاظ پايداري توصيه مي شود.
انتخاب معيار شکست مناسب موگي -کلمب
از جمله مهمترين مباحث در بررسي پايداري چاه مي توان به انتخاب
معيار شکست مناسب اشاره نمود .در غالب مسايل از معيارهاي
شکست موهر -کلمب و يا دراگر -پراگر استفاده
مي شود ،حال آنکه اين دو معيار علي
رغم سهولت کاربرد به علت توجه نا
کافي به تنش اصلي مياني چندان منظبق بر
واقعيت نيستند[.]7
اخيرا محققين[ ]8معيار نويني را به نام معيار
موگي -کلمب معرفي کرده اند که در ادامه به تشريح
آن مي پردازيم.
عموما در حفاري با دو نوع ناپايداري مواجه ايم:
الف) گسست چاه
ب) ايجاد شکست هيدروليکي ناشي از گل حفاري
که موجب تاخير در کل عمليات و هرزروي گل خواهند شد .لذا
معيار مورد نظر بايد توانايي پيش بيني نوع و زمان رخداد هر يک
از اين نوع ناپايداري ها را داشته باشد ،همچنين امکان تخمين وزن
بحراني گل را براي حفار فراهم کند.
با مطالعات آزمايشگاهي در مي يابيم که معيار دراگر-پراگر غالبا در
حالت اعمال تنش چند جانبه مقاومت سنگ را بيش از مقدار واقعي
برآورد مي کند .از سويي معيار موهر -کلمب با چشم پوشي از
تاثير تنش اصلي مياني مقدار مقاومت سنگ را بسيار محافظه کارانه
محاسبه مي کند .مي توان نشان داد استفاده از تئوري االستيسيته خطي
که در آن سهم جريان سيال در تنش ها محاسبه نمي شود موجب
تقريب غير واقعي در فشار منجر به ايجاد شکست هيدروليکي مي
گردد ،فلذا براي پيشگيري از هرزروي گل الزم است حد بااليي
فشار چاه برابر تنش کمينه اصلي در نظر گرفته شود (که اين مقدار
معموال با تنش کمينه افقي برابر است).
معيار موگي -کلمب را مي توان به طور خالصه به صورت زير بر
اساس رابطه تنش برشي اکتاهدرال با تنش موثر ميانگين بيان کرد:
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.تخلخل دوگانه پيشنهاد مي شود
 کلمب- با توجه به عدم کارآيي مطلوب معيار هاي شکست موهر کلمب به علت- پراگر استفاده از معيار شکست موگي-و دراگر
.تاکيد آن بر اثر تنش اصلي ميانگين توصيه مي شود
 ادامه تحقيق در محيط هاي درزه دار با در نظر گرفتن نقش گل.حفاري و نيز مدلسازي جريان سيال پيشنهاد مي گردد
 تنش منجر به گسست در چاه درمقطع صفر درجه دو جهت-6 شکل
.]5[حفاري

:منابع
 پايداري چاه و ارتباط آن با تنش هاي برجا به کمک آناليز-2 شکل
]2[حساسيت

.]5[ نمايي از ساده سازي شکستگي ها و ماتريکس در سنگ-3 شکل

 تنش مماسي موثر بر چاه در مقطع صفر درجه در دو جهت-4 شکل
.]5[حفاري

 تنش شعاعي موثر بر چاه در مقطع صفر درجه در دو جهت-5 شکل
.]5[حفاري
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طراحی جداری در

محسن عادلی
دانشجويی کارشناسی ارشد حفاری نفت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

يکی از مهمترين مراحل ساخت چاه ,طراحی و نصب جداری
است .اهميت جداری به حدی است که اگر در طول عمر چاه اين
قسمت دچار مشکل شود گاه ناچار به ترک کردن چاه خواهيم
شد .در اين متن سعی شده است عالوه بر ذکر معيار های
طراحی به بهينه سازی آن از لحاظ اقتصادی نيز توجه شود.

		
 :مقاومت کششی لوله

 :tضخامت لوله
 :dقطر لوله
 :فشار داخلی لوله از طرف سيال

 :Lطول لوله.

شکل ( )1نحوه اعمال فشار داخلی بر ديواره جداری
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مقدمه
يکی از مراحل اصلی حفاری و ساخت يک چاه نفت نصب جداری
است .در طول يک چاه از سطح زمين تا هدف انواع مختلفی از جداری
در چاه نصب می شود که نام آنها به ترتيب از باال به پايين عبارتند
از  )1 :جداری هدايت کننده( )2 )conductor casingجداری
سطحی( )3 )surface casingجداری ميانی (intermediate
 )4 )casingجداری توليد( .)production casing
هر کدام از اين نوع جداری ها وظايف مخصوص به خود دارند .که
شرح کامل آنها از حوصله اين مقال خارج است .ولی به طور کلی
وظايف جداری را می توان به اين صورت خالصه کرد:
 )1حفاظت از بدنه چاه و جلو گيری از ريزش اليه های سست
در چاه )2 .جلوگيری از شکست اليه های بااليی در مقابل فشار
زياد گل در حفاری اليه های عميق )3 .حفاظت زیست محیطی و
جلوگيری از آلوده شدن آب شيرين سازند های سطحی توسط گل
حفاری و . . . .
معيار های طراحی جداری
طراحی جداری برای هر چاه از پيچيدگی و حساسيت فراوانی
برخوردار است .سه فاکتور اصلی معيار انتخاب جداری عبارتند از
سه نيروی اصلی که در هنگام پايين بردن و بعد از نصب جداری به
آن وارد می شود .اين سه نيرو عبارتند از:
 )1نيروی داخلی  )2نيروی خارجی  )3نيروی کششی
در زير به توضيح هر کدام از این نيرو ها می پردازيم.
نيروی داخلی
اين نيرو از فشار هيدروستاتيک سيال داخل جداری به ديواره آن

وارد می شود .در صورتی که ديواره جداری به اندازه کافی قوی
نباشد اين نيرو باعث ترکاندن جداری می شود .مقاومتی که در
مقابل اين نيرو از طرف جداری اعمال می شود به مقاومت burst
معروف است.
برای بدست آوردن اين نيرو محاسبات زير را انجام می دهيم:
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شکل( )2دياگرام آزاد يک قطاع از جداری

اما متذکر شدن اين نکته ضروری است که ديواره قطر لوله هرگز
ثابت نيست و هميشه دارای يک تلورانس است .چون هميشه در هر
طراحی سعی می شودکه بدترين حالت ممکن درنظر گرفته شود در
اين حالت نيز نازکترين ضخامت ديواره را درنظر می گيريم .و به
جای مقاومت کششی لوله از مقاومت تسليم آن استفاده می کنيم پس
فرمول نهايی را بايد به صورت زير مورد استفاده قرار داد:

نيروی کششی
از آنجايی که لوله های جداری معموال دارای طول زيادی هستند,
بايد توانايی تحمل وزن خودشان را که به صورت يک نيروی کششی
وارد می شود داشته باشند .برای مثال اگر طول يک جداری را 1000
فوت و وزن آن را  68پوند بر فوت در نظر بگيريم نيروی کششی
که جداری بايد تحمل کند چيزی در حدود  100تن خواهد بود.
مقاومت کششی يک لوله به صورت صورت زير حساب می شود:

که  dو  dnبه ترتيب قطر خارجی و داخلی لوله هستند.

بلور،شماره  ،20بهار و تابستان 86

26

مقابل اين نيرو به مقاومت  collapseموسوم است .نحوه محاسبه
و بدست آوردن نيروی خارجی نياز به معادالت پيچيده ای دارد و
از آوردن آنها در اينجا صرفنظر می شود .از اين گذشته بايد توجه
داشت که نيروی کششی بر مقاومت های  burstو  collapseتاثير
می گذارد با اين تفاوت که تاثير آن بر  burstباعث بهبود آن و بر
 collapseباعث کاهش آن می شود و اين باعث هرچه پيچيده تر
شدن محاسبه اين نيرو است.
نحوه توزيع فشارها در برابر عمق
نکته ای که بايد به آن توجه کرد اين است که همانند هر طراحی
ديگر بايد به جنبه اقتصادی قضيه نيز توجه داشت .ازآنجا که هزينه های
مربوط به جداری قسمت اعظم هزينه يک چاه را تشکيل می دهد,
بهينه سازی در اين قسمت اثر زيادی در کاهش هزينه های يک چاه
خواهد داشت .برای روشن شدن مطلب به شکل زير که نمودار يک
نيروی خارجی در مقابل عمق از يک مثال واقعی است توجه کنيد.

شکل( )4تغييرات فشار خارجی با افزايش عمق.

همانطور که مشاهده می شود اين نيرو در تمام طول جداری يکسان
نيست ودر قسمت های نزديک به سطح زمين نيروی وارده به بزرگی
اعماق نيست .حال اگر نمودار باال را به صورت گسسته در بياوريم به
عبارت ديگر اگر برای هرچند متر ميانگين فشار مربوط به آنها را به
کل آن قسمت نسبت دهيم نمودار به صورت زير در خواهد آمد.

شکل( )3نيروی کششی وارد بر جداری.

نيروی خارجی
همانند حالت اول ,از خارج جداری نيز نيروی هيدروستاتيک حاصل
از فشار سيال بر ديواره وارد می شود .مقاومت لوله جداری در

شکل( )5تغييرات فشار خارجی با افزايش عمق به صورت گسسته

حال ,طراحی جداری نيز بايد به گونه ای انجام پذيرد که در باال که

نيرو کمتر است از جداری های ضعيف تر( ارزانتر) و در پايين که
نيرو بيشتر می شود از جداری قوی تر (گرانتر) استفاده شود .هر چند
که اين کار باعث پيچيدگی عمليات نصب می شود ولی تاثير بسزايی
بر کاهش هزينه ها دارد .به عبارت ديگر شکل لوله های جداری بعد
از نصب با اغراق به صورت زير در خواهد آمد.

غزاله رضايي،
دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی اميرکبير

شکل( )6افزايش قطر داخلی جداری باافزايش عمق

نتيجه گيری
درطراحی جداری عالوه بر دقت فراوان برای اطمينان از نصب
جداری های مناسب برای هر قسمت ،از جنبه اقتصادی مساله نيز
نبايد غافل بود .هر چند که اين کار حجم محاسبات و همچنين زمان
مورد نياز برای طراحی را افزايش می دهد ولی در عوض هزينه های
مصرفی برای خريد جداری را به شدت کاهش می دهد و باعث
کاهش هزينه تمام شده يک چاه می شود.
منابع
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کرومیت :(chromite) Cr2O4
نام آن از عنصر کرم گرفته شده است .نام دیگر آن کرم اسپینل
می باشد.
ترکیب شیمیایی:
مطابق تجزیه شیمیایی  18تا  62درصد اکسیدکرم 0 ،تا 18
درصد اکسیدآهن دو ظرفیتی ،اکسید منیزیم از  6تا  16درصد،
اکسید آلومینیوم از  0تا  33درصد 2 ،تا  30درصد اکسیدآهن
سه ظرفیتی .ناخالصی های آن عبارتند از اکسید روی ،نیکل،
منگنز ،کلسیم ،کبالت و وانادیم.
خواص فیزیکی:
سیستم :کوبیک ،هگزااکتائدرال .آگرگات :دانه های ریز و
درشت و مدور وگاهی مانند پوست پلنگ دیده می شود( دانه
های کریستال کرومیت داخل توده ای از سرپانتین) .رنگ :اوپک،
در مقطع نازک نیمه شفاف است ،سیاه یا قرمز مایل به قهوه ای
به نظر می رسد .رنگ خاکه :قهوه ای .جال :فلزی تا چرب،
سختی 5/5 :تا  .6وزن مخصوص 4/5 :تا  .4/8رخ :در جهت
{ .}111اگر مقدار آهن آن زیاد باشد دارای خاصیت مغناطیسی
است .ترد و شکننده .سطح شکست صدفی.
خواص ویژه :در مقابل شعله شالومه ذوب نمی گردد .پودر آن
با فسفر به رنگ سبز زمردی درمی آید (تشخیص کرم).
نحوه و محل پیدایش :کرومیت کانی ای است که در سنگ های
آذرین قلیایی به مقدار خیلی زیاد به وجود می آید .معموال در
سنگ های پریدوتیت ،سرپانتینیت و دونیت ها پدید می آید
(لیکوئید ماگماتیک) .در متئوریت ها هم دیده شده ،همچنین
به صورت پالسه همراه با پالتین در بسیاری از نقاط تجمع
حاصل می کند .پاراژنز با نیکلیت ،پیروتیت ،اووارویت ،الیوین،
مگنتیت ،پیروکسن ،اسپینل و کلریت است .در جزایر نزدیک
سواحل نروژ ،یوگسالوی ،بلغارستان ،کوبا و هندوستان یافت
می شود.
کاربرد :برای تهیه فلز خالص کرم ،جهت پوشش خارجی
فلزات به کار می رود .برای تهیه فوالدهای مرغوب و آلیاژهای
آن ،همچنین در رنگ سازی ،چرم سازی ،سرامیک سازی و تهیه
آجرهای نسوز به کار می رود .همچنین انواع نمک های آن در
داروسازی به کار می رود.
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مهدي صفاري ،1اکبر فرزانگان2

پارامترهایموثرجيگدرکارخانهدرينکاشان

 :1دانشجوی كارشناسي ارشد فراوری مواد معدنی  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر saffari_mehdi@yahoo.com
 :2عضو هيأت علمي گروه مهندسي معدن ،دانشكده مهندسي دانشگاه كاشان

باريت مهمترين جزء تشكيل دهنده گل حفاري مي باشد و حدود  %90از باريت استخراج شده جهان
در حفاری نفت خام مصرف مي شود .روشهاي ثقلي پر عياركردن براي آرايش تعداد زيادي از
كاني ها مورد استفاده قرار مي گيرند .دامنه كاربرد آنها بسيار وسيع است و براي كاني هاي با
چگالي نسبتًا زياد بهترين شرايط را داراست .در سال هاي اخير بهينه سازي هاي چشمگيري در
دستگاه هاي پر عيار سازي ثقلي انجام شده است كه از علل آن سادگي روش هاي ثقلي و كم بودن
آلودگي هاي زيست محيطي آن است .همچنين هزينه فراوري روشهای ثقلي معموال پايين تر از
روشهاي غير ثقلي می باشد .جيگ يكي از دستگاه هاي فراوري ثقلي است كه در پر عيارسازي
باريت بسيار از آن استفاده مي شود .در اين ميان پارامترهاي موثري وجود دارد از جمله آن بهينه
سازي در دبي آب ورودي است كه مشخص مي شود با افزايش دبي آب محصوالت دانه ريز سريع
شسته و وارد باطله مي شوند و با كاهش دبي آب كاهش راندمان را خواهيم داشت .سرعت دوران
محور جيگ و بسامد ضربه اي كه شفت به مخزن وارد مي كند نيز بسيار اهميت دارند كه براي
هر باک جيگ بايد تعداد نوسان بهينه تعيين گردد .از جمله پارامتر هاي مهم ديگر ارتفاع بستر
در داخل جيگ ،درجه آزاد شدگی ،شيب بستر ،دانه بندي مواد ورودي ،مشخصات هندسی جيگ و
وجود بارهاي دانه درشت در كف جيگ براي تحرك بيشتر مواد در اين مقاله مورد بررسي قرار
گرفت و شرايط بهينه تعيين گرديد.
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مقدمه :
باريت ( ،)BaSO4مهم ترين كاني باريم است .اين كاني عمدتًا
در چين ،اياالت متحده آمريكا ،هند و شوروي (سابق) استخراج
مي شود .استخراج جهاني اين ماده ارتباط تنگاتنگي با اكتشاف گاز
طبيعي و نفت خام داشته و مقدار آن در سال هاي متوالي متفاوت
است .در سال هايی که قيمت نفت خام کاهش مي يابد ميزان توليد
و قيمت باريت نيز افت پيدا مي کند(شكل .)1توليد باريت جهان در
سال  1981به بيشترين ميزان ( 8/5مليون تن) رسيد و در سال 2002
اين ميزان به  6/25مليون تن رسيد(شكل .)2ذخاير مشخص جهاني
حدود  450مليون تن مي باشد .بخش كوچكي از باريت (حدود -5
 )%3در صنايعي از جمله صنايع رنگ ،جال (روغن جال) ،پالستيك
و الستيك و در توليد شيشه به كار برده مي شود .حدود  %90از
باريت توليدی در اكتشاف نفت خام و گاز طبيعي به صورت تعليق
در گل حفاري مورد استفاده قرار مي گيرد]1[ .

فرمول (: )1

= وزن مخصوص كاني سبك
= وزن مخصوص سيال
= وزن مخصوص كاني سنگين
به طوري كه اگر نسبت كسر فوق از عدد  2/5بزرگتر باشد مي توان
موادي را با دانه بندي ريزتر مثال تا حد  74میکرون با روش هاي
ساده تر ثقلي آرايش داد و هر چه اين نسبت كوچكتر شود و به عدد
 1/25نزديكتر شود ابعاد مواد قابل آرايش بزرگتر شده و در بعضي
مواقع در مورد كوچكتر از  1/25از لحاظ اقتصادي آرايش ثقلي آن
مقرون به صرفه به نظر نمي رسد .حركت يك دانه جامد در داخل
يك محيط سيال به وزن مخصوص ،ابعاد و شكل آن دانه بستگي
دارد .اندازه دانه بايستي در حدي باشد كه وقتي آنها در داخل محيط
سيال حركت مي كنند حركت آنها از قانون نيوتن پيروي كند[.]2
خواص مورد نياز باريت گل حفاری بر اساس استاندارد : API
باريت مصرفی در گل حفاري در حد تجاري از سنگ معدن سولفات
باريم توليد مي شود .سنگ معدن باريت ممكن است كاني هاي
فرعي عالوه بر كاني هاي باريت نيز داشته باشد.
به دليل وجود اين كاني ها ،رنگ سنگ معدن آن ممكن است از سفيد
شيري به خاكستري يا قرمز ،تغيير رنگ دهد .خصوصيات استاندارد
باريت طبق استاندارد  APIسال  2003در جدول  1آمده است.
جدول :1خصوصيات باريت طبق استاندارد  APIسال ]1[ 2003

مطالعه پراش اشعه ايكس نمونه:
بر روي نمونه هاي معرف تهيه شده بعد از خردايش تا  37میکرون
آزمايش پراش اشعه ايكس انجام شد و فازهاي هر نمونه و درجه
خلوص آنها (حداکثر تلورانس  )%5مشخص گرديد(شكل .)3
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امروزه جهت پرعيار سازي سنگ باريت ،جيگ يكي از متداولترين و
كارآمدترين روش ها بوده و در اكثر نقاط دنيا جهت تغليظ باريت
از اين روش استفاده مي شود .اين وسيله معموال براي پرعيار كردن
مواد نسبتا دانه درشت مورد استفاده قرار می گيرد و اگر دانه بندي
بار اوليه آن محدود باشد (بين  2تا  10ميلي متر) در اين صورت مي توان
كاني هايي با اختالف وزن مخصوص نسبتًا نزديك به هم را به وسيله
آن از هم جدا كرد.
روشهاي جدايش ثقلي كاني ها بر مبناي حركت نسبي آنها در يك
محيط سيال بنا شده است .نيروي موثر عمدتًا وزن دانه هاست و
نيروي ديگر مقاومت سيالي مثل آب يا هوا در برابر حركت جسم
است كه به ابعاد و شكل دانه ها بستگي دارد براي آنكه بتوان دو كاني
را به طور مؤثر از هم جدا كرد الزم است كه بين وزن مخصوص آنها 		
اختالف قابل توجهي وجود داشته باشد .با استفاده از نسبت چگالي  -1جيگ بندالري ()BENDELARI JIG
موثر( ) معياري براي سنجش كيفيت جدايش مي توان به دست آورد نيروي كشش و جهشي الزم براي جيگ فوق توسط ديافراگمي
اين نسبت را مي توان به صورت زير (فرمول  )1نشان داد]2[:
كه در بخش زيرين سلول هاي جيگ و زير سرند قرار دارد تأمين

29

مي شود .بنابراين به دليل اينكه ديافراگم مستقيم در زير سطح سرند
قرار گرفته و حركت باال و پایين آن به گونه اي است كه توزيع
نيرو جهت اليه بندي مواد روي سرند يكنواخت بوده و اين امر در
راندمان جدايش تاثير زيادی دارد[ .]3براي فرآوري باريت بيشتر از
اين نوع جيگ استفاده مي شود و نمونه جيگ فوق در شركت باريت
فالت در واحد پرندك و كارخانه درين كاشان در حال كار است.
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شكل 4که نمايانگر جيگ بندالري است شامل قسمت های زير می باشد:
 -1فيدر ويبره اي جهت خوراك دهي يکنواخت به سلول هاي
جيگ
 -2كاسه هاي استوانه اي قابل تنظيم جهت تغيير عيار سنگ
 -3لوله هاي جمع آوري کنسانتره درشت
 -4شاتون متصل به ديافراگم جهت حركت نوساني آب داخل باك
جيگ
 -5شير مخصوص جمع آوري کنسانتره ريز
 -6سرند روي جيگ
 -7شير آب ورودي به دستگاه جيگ
 -8موانع ايجاد سرريز در هر باک جيگ
 -9بخش هاشور خورده آبي داخل مخزن پر از آب جيگ كه
ديافراگم داخل آن حركت باال و پايين دارد.
 -2روش هاي کاربردی در بهينه سازي عملکرد جيگ
 ) 1-2فركانس و دامنه نوسان در جيگ :
وقتي در انتهاي مرحله جهش اليه كاملًا باال رفته و تمايل به انبساط
دارد چنانچه اين انبساط كنترل نشود و بيش از حد زياد باشد ،كيفيت
كنسانتره را كاهش مي دهد .اگر اليه اي كه در انتهاي حركت كششي
به طور مناسب فشرده شده تحت فشردگي شديد قرار گيرد ،پديده
چكيده شدن به طور كامل انجام مي گيرد و ديگر ،مواد جديدي
نمي تواند به بستر جيگ نفوذ كنند و در نتيجه ظرفيت و بازيابي
كاهش مي يابد [.]4
براي بار اوليه دانه درشت كه توزيع دانه بندي محدود و نسبت
بيشتري از ذرات كاني سنگين را در بر داشته باشد و يا اليه ضخيمي
را تشكيل دهد دامنه نوسانات بايد وسيع و زمان سيكل طوالني باشد
و براي بار اوليه دانه ريز و توزيع دانه بندی وسيع كه درصد كمتري
از كاني سنگين را در بر داشته باشد و يا اليه نازكي را تشكيل دهد
دامنه نوسانات بايد كوچك و زمان سيكل نيز بايد كوتاه تر باشد.
بنابراين براي توليد كنسانتره اي با درجه خلوص باال ،بستر بايد كامال

فشرده و همچنين حركت بايد سريع و كوتاه باشد ولي براي افزايش
بازيابي ،بستر نبايد فشرده باشد و حركت هاي طوالني و آرام بايد
اعمال شود كه در مورد كارايي جيگ محدود ابعاد ذرات -10
 0/5و محدوده جابجايي طولی ديافراگم  20-60است و همچنين
تعداد نوسانات در حدود  60الی  180دور در دقيقه مي تواند متغير
باشد[.]5
 )2-2ضخامت بستر :
ضخامت بستر كه در محدوده اي مشخص با تغيير ارتفاع لبه سرريز
باطله قابل تنظيم است بين  10-20متغير است ولي زياد شدن آن
باعث كاهش عيار و افزايش راندمان می شود و کم شدن آن باعث
كاهش راندمان و افزايش عيار می شود [.]4
 )3-2اليه مصنوعي در سطح سرند:
در مورد اليه مصنوعي در سطح سرند مي توان به موارد زير اشاره
كرد:
 جنس اليه مصنوعي ساينده نباشد. جرم مخصوص اليه بايد بين جرم مخصوص كاني سنگين و موادسبك باشد.
 ابعاد ذرات در اليه بايد درشت تر از سرند (چشمه های توریکف جيگ ) باشد.
 قطعات اليه مصنوعي بايد گرد و يكدست باشند ،ولي از نظمخاصي برخوردار نباشند.
 جنس اين مواد ممكن است از آلياژهاي مصنوعي(فوالد) ،ازكنسانتره مواد (كاني سنگين) و يا قطعات حد واسط باشد.
 اگر اليه مصنوعي بيش از حد سنگين باشد ،ضمن كاهش ميزانكنسانتره ،ذرات درشت كاني سنگين را نيز به سمت خروجي باطله
هدايت مي كند و اگر اليه بسيار ضخيم باشد ،باعث كاهش ميزان
كنسانتره مي شود.
 چنانچه قطعات اليه مصنوعي درشت باشند ،ميزان كنسانترهافزايش مي يابد]5[ .
 )4-2ابعاد چشمه سرند:
ابعاد چشمه سرند معموال بر اساس نوع عمليات طراحي مي شود.
وقتي هدف از عمليات جمع آوري محصول از سطح سرند باشد
چشمه سرند بايد از ريزترين ذرات موجود در بار اوليه نيز كوچكتر
باشد و چنانچه هدف جمع آوري محصول از زير سرند بايد درشت
تر از درشت ترين ذرات موجود در بار اوليه ولي كوچكتر از ابعاد
اليه مصنوعي باشد]2[ .
 )5 -2وضعيت و دبی آب:
ميزان آب ورودي به جيگ ها با شيرها تنظيم مي شود و با توجه به
فلومتر نرخ آب در قسمت هاي مختلف مشخص مي شود.
به دليل آلوده شدن آب در طول يک دوره زمانی ،در روزهاي آخر
محصول كنسانتره آلوده شده و ويسكوزيته آن افزايش مي يابد .زمان
تخليه استخرهای ته نشينی بسته به ميزان ورود بار  2-mmبه جيگ
ها  20الی 30روز مي باشد كه در روزهاي اول آب زالل تر بوده و
در روزهاي آخر چگالي افزايش مي يابد .دبی آب ،مناسب با ميزان
بار ورودی و شدت ضربات شفت تنظيم می شود.
 -3روش هاي محاسباتی در بهينه سازي جيگ
 )1-3فاكتورهاي موثر و بهينه سازي آنها:
به طور اجمالي فاكتورهاي موثر در عملكرد جيگ را مي توان به
شرح ذيل درنظرگرفت:
 -1دانه بندي بار ورودي ( ) X1
 -2ضخامت بار در بستر) X2 ( ،
 -3فركانس بستر ( ) X3

 -4تناژ بار ورودي به دستگاه ( ) X4
 -5ميزان آب ورودي در دستگاه ( ) X5
 -6سرعت حركت رو به باالي آب در دستگاه ( ) X6
 -7چگالي پالپ ( ) X7
 -8ويسكوزيته پالپ ( ) X8
با توجه به تعداد فاكتورهاي ذكر شده و در صورت تغيير هر يك
از فاكتورها در سطوح مختلف تعيين مدل رياضي تاثير هر يك از
فاكتورها بسيار مشكل و حل آن غير ممكن است ولي امكان تحليل
آن با روش هاي عددي مي باشد .مدل رياضي تاثير فاكتورها را مي
توان به صورت زير (فرمول )2نوشت:
فرمول: 2
تا

 )2-5كد گذاري جابجايی ديافراگم:
به دليل قابليت تغيير دامنه در هر يک از باك هاي جيگ (ميزان باال
وپايين شدن ديافراگم در هر باک) ،دامنه حرکت پيستون با عالمت
 Hدر پسوند هر باك نشان داده شد.
 )3-5كد گذاري ضخامت بستر:
به دليل قابليت تغيير ارتفاع بار روي سطح باك ها ،جهت تنظيم آن
كد گذاري ارتفاع بسر روی لوله هاي داخلي و خارجي ( داخلي
كوچك و خارجي بزرگ ) با عالمت  Kدر پسوند هر باك نشان
داده شد.
 )4-5كد گذاري فرکانس ضربه:
به دليل قابليت تغيير تعداد نوسانات ديافراگم درهر يک از باك ها،
كد گذاري با عالمت  Nدر پسوند هر باك نشان داده شد.
 )5-5كد گذاري دبی آب ورودی:
به دليل قابليت تغيير تعداد دبی آب ورودی درهرجيگ ،كد گذاري
با عالمت Wدر پسوند هر جيگ نشان داده شد.
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اعداد ثابت و
تا
و
تا
كه در آن
فاكتورهاي موثر و راندمان عملكرد جيگ مي باشند.
بنابراين عمال امكان بهينه سازي (حتي با تعيين مقدار هر يك از
) ممكن نيست زيرا
تا
و توانهاي
تا
ضريب
سطوح تغييرات ناپيوسته بوده و در عمل ،تلفيق حاالت بسيار
متعددي را خواهيم داشت .به اين دليل بسياري از حاالت بهينه اين
گونه دستگاه ها به كمك تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه به دست
مي آيد]6[ .
 )4بدست آوردن مدل رياضي:
بدست آوردن مدل رياضي با سطح اطمينان  %95مي باشد كه بازیابی
را پيش بيني و نهايتًا بهينه می كند ،استفاده از مدلهاي مختلف
طراحي عاملي آزمايش ها و پردازش آنها يكي از اين روشهاست.
در جهت طراحي آزمايش ها با روش فوق مي توان با استفاده از
تست هاي تصادفي و در محدوده تغييرات صعودي يا نزولي بازیابی
(حتي با تغييرات محدود هر يك از متغيرها) مي توان در دو سطح،
آزمايش ها را طراحي و از تحليل آماري آنها فاكتورهاي مهم را
تعيين كرد ،بدين صورت که نتايج بدست آمده از آزمايشات را در
مراحل مختلف ثبت کرده و از روی رابطه بين آنها به تحليل فاكتورها
پرداخت [.]7
 -5بخش آزمایشات
 )1-5كد بندي مسير تغليظ ثقلي:
جهت تعيين چگالی و بازیابی قسمت هاي مختلف جيگ اعم
از جيگ شماره 2 ،1و  ،3خوراك هر قسمت ،محل هاي خروج
كنسانتره
و باطله و جهت تنظيم ميزان آب مورد نياز كد بندي و نصب پالك
قسمت هاي مختلف مطابق شكل  5انجام پذيرفت.
		
 : Pلوله كنسانتره
 :6خط بار ( ) -2ميلي متر
				
 : Sشير خودكار
 :7خط بار ( )2-5ميلي متر
 : Tباطله از كل مسير		
		
 :8خط بار ( )5-8ميلي متر
 : CCكنسانتره زبره ( )2-8ميلي متر
 : CFكنسانتره نرمه ( )-2ميلي متر
شرح كد بندي به صورت ذيل مي باشد :
بعد از ورودي خوراك (از معدن دره) به سايت جيگ ،ابتدا به شوت
وارد شده و به سنگ شكن فكي وارد مي شود و بعداز خردايش تا
 10ميلي متر به شوت بعدي منتقل شده و از آنجا به سرند اوليه وارد
مي شود.

(بار برگشتي سرند  +8ميلي متر را به سنگ شكن مخروطي فرستاده
و محصول سنگ شكن فكي به شوت دوم وارد شده و به همراه بار
به سرند اوليه فرستاده مي شود) و  -8آن به جيگ وارد مي شود.
بعد از وارد شدن بار به جيگ  ( 8 mmكد  )5به  3فراكسيون
 ( 2 mmكد  )6و  ( 2-5 mmكد  )7و  ( 5-8 mmكد  )8تقسيم
مي شود و به هاپرهاي باالي جيگ مي ريزد .هر هاپر  2خروجي
دارد كه به صورت  81 ،72 ،71 ،62 ،61و  82نشان داده مي شود
و به دليل اينكه هر جيگ داراي  3باك مي باشد براي خط  6به
صورت  612 ،611و  613نشان داده شده است .بعد از ورود بار به
جيگ ها  7خروجي از هر جيگ بدست مي آيد 3 .خروجي براي
شير خودكار با عالمت  3 ،Sخروجي براي لوله كنسانتره با عالمت
 Pو يك خروجي براي باطله با عالمت  .Tبه طور مثال براي جيگ
هاي ( ) -2ميلي متر خروجي ها عبارتند از  S611 :و  S612و S
 613و  P613و .T61
در نهايت كنسانتره مسير  2 mmبا عالمت  CFو كنسانتره دو
مسير  2-5 mmو  5-8 mmبا عالمت  CCو باطله كل مسيرها با
عالمت  Tنشان داده مي شود.
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 -6وضعيت دانه بندي
دانه بندي در محدوده  -2ميلي متر بازيابی خوبی دارد به علت
آزادشدگی باريت از باطله همراه ولی به علت درست عمل نکردن
دستگاه و متغير بودن پارامتر های آن در دوره های زمانی متفاوت
(تغيير چگالی بار ورودی ،تغيير دبی بار ورودی ،تغيير دبی آب
و )......و همچنين افزايش ويسكوزيته آب ،اين محدوده دانه بندي
مشکل ساز می باشد.
 -7مطالعه روي فراكسيون  -2ميلي متر
در خط  2ميلي متر هم عيار باريت ورودي به علت آزادشدگي بهتر
باال مي باشد و هم باطله آن هم عيار با بار ( )5-8ميلي متر مي باشد.
بديهي است مقدار زيادي از بار  2ميلي متر تلف شده و بدون تلغيظ
كامل به سد باطله ريخته مي شود ،با توجه به حساسيت بازیابی به
عيار باطله ولی این بخش از مواد شامل مشکالت زیر می باشند که
فراوری آنها را با اشکال دچار می کند:
 )1افزايش وسيكوزيته آب
 )2افزايش وسيكوزيته در محصول
 )3هزينه زياد خردايش تا ابعاد ( )0-2ميلي متر
 )4كاهش ظرفيت جيگ به علت مسدود شدن بعضی باك ها
 )5سد باطله (استخرهای ته نشينی) در سيستم جيگ در دوره زمانی
کوتاه تر پر شوند و نیاز به تخلیه پیدا می کند
نتيجه گيري:
بعد از انجام تست های مقدماتی و بدست آوردن فاکتورهای موثر
نسبت به فاکتورهای کم اهمیت تر  16مرحله تست به روش طراحی
فاکتوريل (جدول  )2بر روی بار اوليه با در نظر گرفتن  4فاکتور
اصلی که  Hدامنه حرکت پيستون N ،تعداد نوسانات ديافراگم درهر
يک از باك ها W ،دبی آب ورودی و  Kارتفاع بار روي سطح باك
ها هستند ،انجام شد که طی آن درصد وزنی کنسانتره ( )WC%و
درصد وزنی باطله ( )WT%در فراکسيونهای مختلف جيگ بدست
آمد(جدول  .)3با توجه به درصدهای وزنی بدست آمده و عیار
باریت در بار اولیه و کنسانتره تحت شرايط بهينه تعيين شده می توان
باريت مناسب با عيار متوسط  4/18الی  4/24گرم بر سانتیمتر مکعب
با بازیابی  45الی  55درصد توليد کرد.
برای افزايش راندمان و بازدهی جدايش دستگاه جيگ
شرايط بهينه زير تعيين شد :
 -1ضخامت بستر در حدود 10 cm
 -2دو رديف گلوله در سطح توری جيگ
 -3تنظيم دقيق لوله هاي جمع آوري کنسانتره
 -4ابعاد خوراک ورودی بين  +1 mmالي  -8 mmباشد
 -5جلوگيری از ورود مواد رسی همراه بار اوليه به سيستم جيگ
 -6دبی آب ،مناسب با ميزان بار ورودی و شدت ضربات شفت
تنظيم شود
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جدول  :2طراحی فاکتوريل

 -7جابجايي طولی ديافراگم  45برای زبره ها و  25برای نرمه ها
 -8تعداد نوسانات  90دور در دقيقه برای زبره ها و  110دور در
دقيقه برای نرمه ها
 -9دبی آب ورودی  180ليتر در دقيقه برای نرمه ها و  250ليتر در
دقيقه برای زبره ها
 -10بررسی و بازسازی دقيق سرندها وتوری ها و جلوگيری از
اختالط در فراكسيونهاي مختلف
 -11بهينه سازی استخرهای ته نشينی در سيستم جيگ برای
جلوگيری از افزايش ويسكوزيته آب در گردش
تشکر و قدردانی :
از همکاری کارکنان آزمايشگاه اشعه ايکس (  ) X-Rayو کانه آرايی
دانشگاه کاشان و همچنين شرکت درين کاشان کمال تشکر را دارم.
منابع :
[1] : Roskill Information Services Ltd 27a Leopold
RD ، The Economics of Barites ، 2003
[ : ]2رضايي ،بهرام ،تکنولوژی فراوری مواد معدنی ،انتشارات
دانشگاه هرمزگان ،چاپ1377
[3] : PROYER.E.J ، «Mineral Processing»،third
edition ،Elsevier Publishing Co.Ltd ،1965
[4] : R.O.Burt ، Gravity Concentration
Technology، Development in Mineral Processing
،1984
[ : ]5اميري ،سيف اهلل ،بازيابي باريت به روش جيگ ،پايان نامه
كارشناسي ،دانشگاه اميركبير ،زمستان 1377
[6]: Johon Willy & Sons ، Douglas C.Motgometry
،Design and Analysis of Experiments ، 1991
[ : ]7شفايی  ،ضيا الدين .راستی الحسينی ،امير ،مطا لعات بهينه
سازی ماشين جيگ ،گزارش 1379

وصنايعوابسته
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بخش معدن زيربناي اقتصاد کشور است ،اين جمله اي است که بارها و بارها در رسانه هاي مختلف تکرار شده و مي شود .تکرار اين جمله
بيانگر اهميت بخش معدن و وابستگي صنايع مختلف به معدنکاري و بخش معدن مي باشد ،صنايعي که بدون بخش معدن تعطيل و از بين
رفتني هستند .در واقع مواد معدني اساس مستحکم و پايه ي استوار صنايع مي باشند .آنچه که کاملًا مشخص مي باشد اين است که گسترش
فعاليت معدني در کشور روي بسياري از بخش هاي اقتصادي و صنايع مختلف تأثيرگذار است.
آشنايي با صنايع وابسته به معدنکاري يکي از مسائلي است که بايد مورد توجه مهندسين معدن و دانشجويان اين رشته قرار گيرد چرا که
شناخت صنايع وابسته و اطالع از وضعيت اين صنعت تأثير به سزايي در روند فعاليت در بخش معدن و منجر به آگاهي از ارزش واقعي
معدن و مواد معدني توليدي مي گردد.
نشريه علمي-تخصصي بلور در هر شماره به معرفي يکي از صنايع وابسته به دنياي معدنکاري مي پردازد تا عالوه بر آشنايي با اين صنعت
و اطالع از جايگاه واقعي معدنکاري ،مورد استفاده عالقه مندان نيز قرار بگيرد.
در اين شماره صنعت سيمان به عنوان يکي از مهمترين صنايع کشور مورد بررسي قرار مي گيرد.
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مقدمه
بيش از  165سال از شروع مصرف انبوه سيمان پرتلند مي گذرد
و هم اكنون به صورت يكي از مهمترين مصالح ساختماني درآمده
است .سيمان جزء اساسي و جدایي ناپذير بتن است و بتن به عنوان
يك ماده و مصالح ساختماني با مفهوم مالت و سنگ مصنوعي داراي
کاربرد زيادي است .توليد و مصرف جهاني اين فرآورده در سال
 1986از مرز يك ميليارد تن گذشت و امروزه مرز  2/2ميليارد تن را
نيز پشت سر گذاشته است .اين ارقام به مفهوم اين است كه سيمان به
عنوان يك كاالي صنعتي باالترين رقم توليد را در ميان تمام كاالهاي
صنعتي ديگر داراست و جالب اينكه سيمان اولين كاالي صنعتي
استاندارد شده آن هم در  126سال پيش است.
از نظر وزني توليد سيمان داراي باالترين رقم در ميان كاال هاي
صنعتي جهان است .به طور متوسط براي توليد هر تن سيمان  1/7تن
مواد اوليه معدني نظير سنگ آهك  ،خاك رس  ،سنگ گچ  ،سنگ
آهن  ،مارل و سيليس الزم است .در نتيجه در سطح جهاني صنعت
سيمان ساالنه چندين ميليارد تن مواد اوليه مصرف مي كند.
 -1تعريف سيمان
سيمان گردي است نرم ،جاذب آب و چسباننده خرده سنگ كه
اساسا از تركيبات پخته شده و گداخته شده اكسيد كلسيم با اكسيد
سيليكون ،اكسيد آلومينييم و اكسيد آهن تشکيل شده است .مالت
اين گرد قادر است به مرور در مجاورت هوا يا در زير آب سخت
شود ،در زير آب ضمن داشتن ثبات حجم ،مقاومت خود را نيز
حفظ مي نمايد و در فاصله  28روز در زير آب ماندن داراي حداقل
مقاومت  250كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي شود.
در واقع سيمان پودري است که از سيليکات هاي کلسيم ،آلومينات
و فريت تشکيل شده و با اضافه نمودن آب مي تواند موادي همچون
شن ،ماسه و قطعات سنگ را به يکديگر بچسباند.
 -2تاريخچه
بناهاي تاريخي بسيار قديمي همچون اهرام مصر
مويد اين هستند كه بشر از
زمان هاي
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قديم برخي مالت ها را مي شناخته است .تصور اينكه چگونه اين
مالت ها كشف شده اند چندان مشكل نيست :پس از كشف آتش
و چگونگي تهيه آن ،بشر اوليه در اطراقگاه ها براي گرم شدن و
يا پختن غذا آتش برپا مي كرده است .در مواردي كه اين آتش
روي تخته سنگ آهكي يا گچي بر افروخته مي شده است باعث
شده كه انيدريدكربنيك سنگ آهك از آن جدا گردد و يا سنگ گچ
دهيدراته شود و به صورت پودر آيند .به محض بارش باران اين
پودرها بصورت دوغاب و سپس به مرور زمان سخت شده است و
احتماال خرده سنگ هاي اطراف خود را به يكديگر چسبانيده اند.
دقت در اين پديده راهنماي كشف مالت آبي و چگونه ساختن
مصالح هيدروليك بوده است .منظور از مصالح هيدروليك آن نوع از
مصالح ساختماني است كه در اثر تركيب با آب سخت مي شوند و
در مجاورت آب ،هوا و يا در زير آب مقاومت و سختي آنها كاهش
نمي يابد.
مصري ها از مالت سنگ گچ ناخالص پخته شده استفاده مي كرده
اند .استفاده از سنگ آهك پخته (مالت آهك) در دوران تمدن يونان
و رم رواج داشته است .آنرا يا به صورت خالص و يا به صورت
مخلوطي از شيره آهك با شن و ماسه ،سنگ شكسته ،خرده آجر و
يا خاكستر آتشفشان استفاده مي كرده اند.
تا اواخر قرن هيجدهم روال تهيه مصالح ساختماني از نوع بتن كه در
آنها ماده چسبنده سيماني وجود داشته باشد  ،چندان تغيير اصولي
نكرده بود .از اواخر قرن هيجدهم يك سري مطالعات علمي براي
كشف خواص سيماني برخي مصالح صورت گرفت كه در نهايت در
طي زماني حدود  70سال  ،منجر به ساخت آن چيزي كه امروز به
نام سيمان پرتلند مي ناميم  ،شد.
علت اين نام گذاري اين بود كه بتن (سنگ مصنوعي) حاصل از اين
آهك آبي و خرده سنگ شباهت زيادي (خصوصًا از نظر رنگ) با
نوعي سنگ آهك دارد كه در جنوب انگلستان و در جزيره پرتلند
يافت مي شود .توليد صنعتي سيمان پرتلند از اوایل قرن نوزدهم
شروع شده است .در ابتدا از كوره هایي با ظرفيت پنج تن در هفته
كه كامال شبيه كوره هاي آهك پزي ايران بوده اند ،استفاده مي
شده است .به مرور و هماهنگ با افزايش تقاضا براي اين
كاالي معجزه گر ابداعاتي در ساختمان كوره
ها و نحوه توليد صورت
گرفت.

محسن بحريني دانشجوي کارشناسي اکتشاف معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير

اواخر قرن نوزدهم كوره هاي دوار سيمان ابداع شد و قدم ديگري
در جهت پاسخگویي به تقاضاي روز افزون سيمان برداشته شد .ثمره
 80سال كار و استفاده از تكنولوژي روز در كوره هاي دوار سيمان
منتج به اين شده است كه هم اكنون كوره هاي با ظرفيت روزانه بيش
از ده هزار تن در حال كار است.
 -3اجزاء تشکيل دهنده و مواد اوليه سيمان
ترکيب شيميايي سيمان توليد شده توسط کارخانه هاي مختلف
سيمان يکسان نبوده و دليل اصلي آن نيز مشخصات متفاوت سيمان
توليدي و ترکيب مينرالوژيکي مواد اوليه قابل دسترس براي هر
کارخانه است.
تركيب مواد اوليه و نسبت اختالط آنها با هم بايد آنچنان باشد
كه تركيباتي نظير اكسيد كلسيم ،سيليس ،آلومين و اكسيد آهن در
محدوده معيني باشند و ساير اجزاء تشكيل دهنده نظير اكسيد منيزيم
و قليايي از حدود معيني كمتر باشند .وجود اين محدوديت ها باعث
مي شود عالوه بر استفاده از مواد اوليه اصلي ،ضرورتا از برخي مواد
تصحيح كننده نظير سنگ آهك خالص ،ماسه سنگ و يا سنگ آهن
نيز استفاده شود .درصد ترکيبات مختلف در مواد اوليه سيمان در
جدول 1و منابع تأمين مواد اوليه سيمان در جدول  2آمده است :

جدول-1درصد ترکيبات مختلف در مواد اوليه سيمان
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جدول - 2منابع تأمين مواد اوليه سيمان
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پس از اينکه مواد اوليه وارد کوره پخت مي گردند به علت وجود
درجات حرارت باال در منطقه پخت كوره ،بخشي از اين مواد به
صورت مذاب در مي آيند و در نتيجه در چنين محيطي اكسيدهاي
مذكور با يكديگر تركيب مي گردند و تركيبات چندتایي (چند
اكسيدي) كه موسوم به مينرال يا فازهاي سيمان هستند پديد مي
آيد .در واقع آنچه كه از كوره خارج مي شود جسم تيره رنگ دانه ،
دانه ايست كه موسوم به كلينكر مي باشد و اجزاء مينرالي (فازهاي
سيمان) تشكيل دهنده آن عبارتند از :
 .Iآليت )C3S( :يا (SiO2.3)CaO
 .IIبليت )C2S( :يا (SiO2.2)CaO
 .IIIآلومينات )C3A( :يا (Al2O3.3)CaO
 .IVفريت)C3AF( :يا (Fe2O3.Al2O3.4)CaO
مقدار جزیي از اکسيدهاي  Na2O، K2O، CaO، MgOو TiO2
نيز به صورت جانشيني در شبکه مواد ذکر شده يافت مي شود.
خواص سيمان ناشي از تركيب خواص اجزاء تشكيل دهنده آن است
ولي عمده خواص آن مربوط به تركيب موسوم به آليت يا سه كلسيم
سيليكات مي باشد .وجود تركيباتي نظير قليایي ها ،آهك تركيب
نشده ،اكسيد منيزيم و امثالهم غالبًا منشاء اثرات منفي روي خواص
سيمان هستند.
مواد اوليه سيمان پرتلند اصوال متشكل از سنگ آهك ،برخي مواد
حاوي آهك نظير مارل ،آلوويوم ،سنگ آهك نرم ،شل ها ،همچنين
خاك رس ،شيل و يا ديگر مواد رسي نظير خاكسترها و روباره
هستند.
لذا آهك جزء اصلي سيمان است و بيشترين مقدار را دارد .سپس
با فاصله قابل توجهي به ترتيب سيليس ،آلومينا و اكسيد آهن قرار
دارند .جدا از اين اجزاء اصلي ،نتايج تجزية شيميايي بيانگر وجود
تعدادي اجزاء فرعي ديگر است كه با وجود مقادير نسبتا كم داراي
تاثير زيادي روي خواص سيمان هستند .عالوه بر اين اجزاء سنگ
گچ نيز به كلينكر خروجي از كوره افزوده مي شود .توضيحات بيشتر
در مورد هر يک از اجزاء اصلي واجزاء فرعي در ادامه بيان مي
گردد.
آهك
آهك از جمله مصالح ساختماني كالسيك مي باشد كه قرنهاست
شناخته شده است .فرآيند حرارتي مربوط به آهک را مي توان به

صورت زير بيان نمود:
در ضمن حرارت دادن ،سنگ آهك (از جنبه شيميایي :كربنات كليسم
 ) 3CaCOابتدا به آهک (اکسيد کلسيم  )CaOو دي اكسيد كربن
( )CO2تجزيه مي شود .در درجه حرارت  1000درجه سانتيگراد،
واكنش مذكور به سرعت انجام مي شود .از آنجایيكه هر يك كيلو
گرم سنگ آهك حاوي  0/44كيلوگرم گاز انيدريد كربنيك است،
لذا مقدار گازي كه بايستي خارج شود قابل توجه است .عليرغم 44
درصد كسر وزن ،آهك پخته باقيمانده تغيير ظاهري مختصري مي
نمايد.
سنگ پخته شده مختصري چروك مي شود ،ولي به دليل خارج شدن
مقادير قابل توجهي گاز كربنيك ،حفره هاي زيادي در داخل آن باقي
مي ماند كه باعث افزايش چشم گير تخلخل آن مي شوند .هنگامي
كه يك كلوخه آهك در آب قرار داده مي شود ،حفره هاي مویين
مذكور مشابه يك اسفنج به راحتي آب را جذب مي نمايند و واكنش
انفجار گونه اي صورت مي گيرد .در نتيجه هيدرات كلسيم تشكيل
مي شود .اين فرآيند از جنبه تكنيكي به نام شكفته شدن آهك و از
جنبه شيميایي به نام هيدراته شدن اكسيد كلسيم موسوم است.
اين هيدراته شدن شيميایي نمونه كاملي از فرآيند گسيخته شدن
است .زيرا كه حجم آهك هيدراته حاصله حدود  20درصد بيشتر از
حجم اوليه اكسيد كلسيم (آهك زنده) است .نيروي انبساطي پديد
آمده آن چنان است كه بر نيروهاي سخت كننده في ما بين هر
مولكول فایق مي آيد .از اين رو در فاصله چند دقيقه ،كلوخه سخت
آهك گسيخته مي گردد و تبديل به پودر بسيار نرمي مي شود و يا
در صورت زياد بودن مقدار آب مصرفي جهت شكوفا شدن آهك،
خمير يك دست و همگني به دست مي آيد كه به شير آهك موسوم
است.
ذرات اكسيد كلسيم هيدراته شده موجود در آهك شكفته ،فوق العاده ريز
هستند و اندازه اين ذرات در حدود  2ميكرون است .اين چنين ذرات
ريز و پراكنده اي قادرند در ضمن خشك شدن آرام ،نيروي چسبنده
گسترده اي ايجاد نمايند .مالت خشك شده حاصل از مخلوط يك به
يك آهك و ماسه ،مقاومتي در حدود  30كيلوگرم بر سانتيمتر مربع
را نشان مي دهد .اين رقم بيش از مقدار الزم براي خوب چسباندن
اليه هاي آجر است.
سيليس
سيليس ( SiO2دي اکسيد سيليکون) در اغلب سنگ هاي طبيعي
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يافت مي شود .انواعي از آن كه اغلب به صورت كم و بيش خالص
وجود دارند عبارتند از :كوارتز ،ماسه سيليسي ،سنگ سيليسي و
غيره .اين نوع سيليس ها فوق العاده پايدار هستند و به صورت غير
محلول در آب مي باشند و به جز اسيد هيدروفلوريك ساير اسيدها
روي آنها بي اثرند .وقتي كه سيليس حرارت داده مي شود يك
سري تغييرات در ساختمان كريستالي آن به وجود مي آيد ،فرايندي
كه ضمن ثابت ماندن تركيب شيميایي ،در برخي مواقع به همراه
تغييرات حجمي قابل توجهي است .چنانچه سيليس تا  1900درجه
سانتيگراد حرارت داده شود ،ذوب مي شود و به صورت جسم شيشه
اي در مي آيد كه بدان شيشه سيليسي گفته مي شود.
هنگامي كه انواع سيليس ،حتي كوارتز معمولي تا درجات حرارت
باال ،حرارت داده شوند داراي ميل تركيبي شيميایي مي شوند .به
عنوان نمونه ،قليایي هاي قوي مثل هيدروكسيد پتاسيم يا هيدروكسيد
سديم در درجات باال با كوارتز تركيب مي شوند و تركيبي محلول در
آب به وجود مي آورند .از اين فرايند براي توليد آب شيشه كه مايعي
است لزج و بي رنگ استفاده مي شود.
آب شيشه به عنوان محلول مايع سيليسي ،وسيله خوبي براي نشان
دادن واكنش في ما بين سيليس -آهك كه مهمترين واكنش معرف
سخت شدن مواد هيدروليك است ،مي باشد .چون تركيبات اكسيد
كلسيم و سيليس جزو گروهي از موادند كه داراي قابليت حل شدن
محدودي در آب هستند ،لذا از مخلوط كردن دو محلول حاوي
سيليس و آهك رسوب تشكيل مي شود .در اين حالت وقتي كه دو
محلول با يكديگر مخلوط مي شوند ،بالفاصله جسم جامدي (ژله اي
شكل) حاصل مي شود .مقاومت برشي و چسبندگي اين توده ژله اي
تا آن حد است كه به هنگام بيرون كشيدن ميله بهم زن از بشر حاوي
ژل ،بشر به همراه ميله بلند مي شود.
اگر قرار باشد از طريق فرايند سرد با تركيب شدن هيدروكسيد كلسيم
و سيليس هيدروسيليكات هاي كلسيم تشكيل شود ،مي بايد سيليس
به صورت اكتيو باشد .باالترين درجه اكتيو بودن هنگامي حاصل مي
شود كه سيليس ،همانند آب شيشه ،به صورت محلول باشد .ولي در
صنعت ساختمان ،به داليل گوناگون ،ازمصالح ساختماني تهيه شده
بر پايه آب شيشه ،استفاده نمي شود .خوشبختانه ،سيليس ،حتي به
صورت نامحلول ،داراي ميل تركيب با آهك هيدارته است .عمومًا
اين نوع سيليس تا حدودي در اسيد و حتي بيش از آن در قليایي ها
حل مي شود .در حاالت ديگر به نظر مي رسد مهمترين مشخصه آن
خيلي نرم و ريز بودنش باشد.
آلومينا
اصطالح شيميایي آلومينا همان اكسيد آلومينيم خالص()Al2O3
است .خاك رس حاوي مقدار زيادي آلوميناست و خالص ترين
نوع خاك رس يعني كایولينيت متشكل از تركيبات آلومينا ،سيليس و
آب با فرمول شيميایي  Al2O3.2SiO2.2H2Oاست .درصد اين
تركيبات بر مبناي وزن ملكولي عبارتست از 46/5 :درصد سيليس،
 39/5درصد آلومينا و  14درصد آب.
مشخص كردن و تعريف اين ماده طبيعي يعني خاك رس بسيار
مشكل است ،چرا كه با توجه به تاريخ تشكيل آن ،ممكن است
حاوي انواع ناخالصي ها ،عمدتًا كوارتز ،اكسيد فريك ،همچنين
مقادير جزیي از باقيمانده هاي حاصل از تجزيه مواد آلي و غيره
باشد.
از نظر صنعت سيمان ،ته نشست هاي ژیولوژيكي مطلوب آنهایي
هستند كه بنام مارل ناميده ميشوند و حاوي مخلوطي از كربنات
كلسيم و خاك رس هستند .اين چنين مخلوط هاي طبيعي نه تنها
براي ساخت آهك هيدروليك بلكه براي سيمان نيز داراي اهميت

هستند .تركيب شيميایي خاك رس معمولي آن چنان است كه
سيليس آن معمولًا حدود دو برابر مجموع آلومينا و اكسيد فريك
است ؛ همچنين آلوميناي آن دو برابر اكسيد فريك است.
خاك رس معمولي چندان مناسب براي ساخت آلوميناي خالص
نيست .براي اين منظور ارجح اين است كه از بوكسيت كه اساسًا
متشكل از آلوميناي هيدراته است ،استفاده شود .بوكسيت خالص
ماده اوليه معمول براي ساخت آلومينا ،كورندوم و مواد نسوز است.
از جنبه شيمي سيمان ،نقش آلومينا قابل توجه است زيرا مشابه
سيليس ،با آهك و آب تركيب مي شود و تركيب ژله اي شكل مي
دهد.
اكسيد آهن
اكسيد فريك ،جزء اصلي تشكيل دهنده اغلب سنگ آهن ها است
كه غالبًا بصورت خالص يعني زنگ نيز يافت مي شود .همچنين
به مقدار كم و زياد در اغلب كاني ها خصوصًا در خاك رس نيز
وجود دارد .لذا به دليل وجود آن در اغلب مواد اوليه به طور اجتناب
ناپذيري در سيمان هاي هيدروليك نيز وجود دارد .سيمان سفيد
فاقد اكسيد آهن است و قيمت باالي آن ناشي از كمياب بودن نسبي
مواد اوليه مناسب و عاري از اكسيد آهن ،براي ساخت سيمان سفيد
است  .جدا از امكان دسترسي به مواد اوليه مناسب ،ساخت سيمان
فاقد اكسيد آهن  ،همراه با مشكالتي است .زيرا كه در فرايند پخت
كلينكر سنگ آهن نقش كمك ذوب را دارد و باعث سهولت تشكيل
تركيبات شيميایي ،كه پايه سيمان هستند ،در درجه حرارت پایين تر
مي شود.
تركيبات فرعي
اين تركيبات شامل انواعي از اكسيدها نظير قليایي ها ،اكسيد منيزيم،
سولفات ها و امثالهم مي باشد .قليایي ها از جمله تركيبات فراوان
و پراكنده در طبيعت مي باشند ،لذا از طريق مواد خام وارد فازهاي
كلينكر مي گردند .در ضمن عمل پخت ،مقدار قابل توجهي از قليایي
ها از سيستم پخت خارج مي شوند .درصد قليایي ها در سيمان در
فاصله  0/5تا  1/3درصد است كه در سيمان هاي داراي قليایي
پایين ،مقدار قليایي كل بر مبناي معادل اكسيد سديم بايد كمتر از
 0/6درصد باشد .اكسيد سديم به صورت محلول جامد و به مقدار
حدود  0/3درصد وارد شبكه كريستالي آليت مي شود .همچنين
 K2Oو  MgOو ( CaOFreeآهک آزاد) ،نيز همانند  Na2Oوارد
شبكه كريستالي آليت و بليت مي شوند .سولفات ها از طريق مواد
اوليه(خاك رس) و سوخت وارد فازهاي كلينكر مي گردند .تركيبات
گوگرد ممكن است به صورت سولفات قليایي و يا تركيباتي ديگر
در فازهاي كلينكر و به صورت محلول جامد وجود داشته باشند.
يون هاي سولفات بر خالف يون هاي فسفات باعث تجزيه آليت
نمي شوند ،ولي وجود سولفات به همراه آلومينا باعث تجزيه آليت
مي شود .وجود  MgOدر سيمان باعث خنثي كردن اثر آلومينا و
سولفات روي تجزيه آليت مي گردد.
اكسيد تيتان به مقدار جزیي ( 0/2تا  0/3درصد) در تمام سيمان هاي
پرتلند وجود دارد .در سيمان آلومينایي مقدار آن باالتر است( 1/5تا
 2درصد) .وجود مقادير كم اين اكسيد باعث افزايش مقاومت سيمان
مي شود.
در حدود  0/2درصد پنتا اكيسد فسفر( )P2O5در سيمان هاي پرتلند
وجود دارد ،وجود اكسيد فسفر در سيمان باعث تجزيه آليت و توليد
بليت و آهك آزاد مي گردد .از اين رو مقادير باالي پنتا اكسيد فسفر
(درحدود  2/5درصد) باعث افت مقاومت سيمان خواهد شد .وجود
آهك آزاد در سيمان مطلوب نيست و مقدار آن بايستي كمتر از 2/5
درصد باشد .حضور آن باعث انبساط حجمي (ناسالم بودن سيمان)
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بتن و مالت مي شود.
در جدول  3درصد وزني هر يك از اكسيدهاي موجود در فازهاي
كلينكر ذكر شده است.
سنگ گچ
يكي از مينرال هاي موجود در كلينكر سيمان  ،فاز سه كلسيم آلومينات
است .اين فاز داراي ميلي تركيبي شديدي با آب و آهك هيدراته
مي باشد .آهك هيدارته از هيدراته شدن كلسيم سيليكات هاي موجود
در كلينكر (آليت و بليت) حاصل مي شود .هيدراته شدن سريع به
معني جذب مقدار زيادي آب در فاصله زماني كم است كه نتيجه
اين جذب سريع ،گيرش سريع سيمان و سفت شدن آن مي باشد.
به همين علت در كارهاي بنایي و ساختمان فرصت الزم براي كار با
مالت يا بتن وجود نخواهد داشت .عمده ترين دليل افزودن گچ خام
به كلينكر سيمان ،كنترل گيرش سيمان يا در حقيقت كنترل سرعت
هيدراته شدن آلومينات موجود در سيمان مي باشد .به عبارت ديگر
گچ خام نقش به تاخير انداختن گيرش را بازي مي كند .علت آن هم
اين است كه فاز آلومينات داراي ميل تركيبي با گچ خام است و در
حضور گچ خام فعل و انفعال هيدراته شدن صورت مي گيرد.
مقدار سولفاتي (گچ خام) كه مي بايستي به سيمان افزوده شود ،بايد
آن چنان باشد كه جوابگوي مصرف واكنش مذكور باشد .افزودن
مقدار اضافي سولفات داراي عوارض سویي است كه از جمله آنها
انبساط حجمي بيش از حد مجاز بتن و مالت سيمان مي باشد .از
اينروست كه در استانداردهاي مختلف مقدار گچ مصرفي متناسب
با آليت موجود در سيمان است .معمولًا در صد گچي كه همراه با
كلينكر در آسياب سيمان مصرف مي شود بين  3تا  5درصد است.
 -4فرايند توليد سيمان:
کارخانه هاي سيمان جهت توليد سيمان معمولًا از يک روند کلي
استفاده مي نمايند ،شکل -1جانمايي دستگاه هاي مختلف را در يک
کارخانه سيمان نشان مي دهد.
همان گونه که در شکل مشاهده مي شود ،مواد اوليه مورد استفاده

در صنعت سيمان -که قبلًا به آنها اشاره شد -پس از استخراج به
وسيله كاميون (يا در مواردي به وسيله واگن-كشتي -نوار نقاله و )...
به محل كارخانه و به قسمت سنگ شكن حمل مي شوند .خاك و
سنگ آهك به صورت جداگانه از خرد كن عبور كرده و خرد مي گردند.
در سنگ شكن كه مخصوص خرد كردن سنگ هاي تا ابعاد دو متر
مي باشد ،سنگ خردشده و بستگي به نوع سنگ شكن و آسياب مواد
ابعاد آن به كمتر از  8سانتيمتر کاهش مي يابد.
پس از خرد شدن سنگ آهك و آماده شدن خاك ،اين دو در يك
سالن با يكديگر مخلوط مي شوند و يا در دو سالن جداگانه ريخته
مي شوند و سپس به نسبت الزم قبل از ورود به آسياب مواد با
يكديگر مخلوط مي گردند .ممكن است به مخلوط حاصله مواد
اوليه ديگري نظير سنگ آهن به منظور كمك ذوب يا سنگ سيليس
جهت تصحيح و تنظيم تركيب شيميایي مواد براي ساخت سيمان
ضد سولفات اضافه شود .كه اين عمل مي تواند هم در سالن مواد
صورت گيرد و هم اينكه مواد اوليه اصلي در قيف هاي جداگانه
ريخته شوند و سپس به نسبت هاي الزم از طريق قيف ها و سيستم
توزين وارد آسياب مواد شوند.
آسياب مواد انواع مختلف دارد و در يک خط توليد مي توان از
آسياب هاي ميله اي و يا از نوع گلوله اي استفاده کرد که معمولًا
آسياب هاي گلوله اي کاربرد بيشتري دارند .اصولًا در آسياب مواد،
مواد اوليه خرد شده به نسبت هاي الزم وارد آسياب مي شوند و
سپس به صورت پودر (با رطوبت كمتر از موقع ورود) از آسياب
خارج مي گردند .آنچه كه از آسياب مواد خارج مي شود به نام مواد
خام يا خوراك كوره نيز موسوم است .آسياب مواد مجهز به كوره
هواي گرم براي گرفتن رطوبت مواد مي باشد .غالبًا از گازهاي گرم
خروجي از كوره براي اين منظور استفاده مي شود.
به منظور خشك كردن و جابجایي مواد در آسياب مواد از گازهاي
خروجي از كوره استفاده مي شود .اين گازها پس از انتقال مواد از
آسياب وارد الكتروفيلتر گشته و ذرات مواد و گرد و غبار به وسيله

بلور،شماره  ،20بهار و تابستان 86

گردگير از آن جدا مي گردد و سپس از طريق دودكش به خارج
(محيط اطراف) فرستاده مي شود.
مواد پودر شده پس از الكتروفيلتر وارد سيلوهاي مخلوط كن و
ذخيره مي شوند و پس از نمونه گيري و آزمايشات الزمه توسط
آزمايشگاه و اطمينان از تنظيم بودن و متناسب بودن تركيب مواد
خام ،هموژن مي گردند و سپس به سيلوهاي ذخيره خوراك فرستاده
مي شوند.
مواد خام از قسمت باالي پيش گرم كن وارد سيستم پخت مي شود
و پس از عبور از پيش گرم كن و كلساينر وارد كوره دوار مي گردد.
مواد خام در پيش گرم كن به مرور (در فاصله حدود  50ثانيه)
خشك ،گرم و كلسينه مي شود .پيش گرمكن داراي دو برج است كه
در يكي از آنها كلساينر قرار دارد .مواد پس از کلسينه شدن وارد كوره
شده و نهايتًا به صورت دانه هاي كلينكر از كوره خارج مي گردد.
درجه حرارت كلينكر خروجي از كوره حدود  1300درجه سانتيگراد
است و اين مقدار حرارت موجود در كلينكر به وسيله جريان هواي
سرد باز يابي مي شود .سپس كلينكر توسط خنك کن كلينكر خنك
شده (تا حدود  100درجه سانتيگراد) راهي انبار كلينكر مي گردد.
بخشي از هواي گرم شده از طريق كانال هواي سوم به سمت كلساينر
مي رود و بخشي ديگر وارد كوره مي شود و اكسيژن مورد نياز
سوخت را تامين مي كند.
به كلينكر خروجي از كوره حدود  4درصد سنگ گچ افزوده مي شود
و سپس در آسياب سيمان پودر مي گردند .قبلًا سنگ گچ (گچ خام)
درخرد كن جداگانه اي به اندازه هاي كمتر از  4سانتيمتر خرد شده
و سپس در قيف مربوطه ذخيره شده است .سنگ گچ خرده شده و
كلينكر از طريق دو نوار تغذيه وارد آسياب سيمان گلوله اي مي شوند
و پس از پودر شدن ،پودر حاصله (سيمان) از طريق باالبر كاسه اي و
هوایي (الواتر و ارليف) به سيلوهاي ذخيره سيمان فرستاده مي شود.
بسته به ظرفيت توليد كارخانه تعدادي سيلوي بتوني جهت ذخيره
سيمان در نظر گرفته مي شود .سپس سيمان به كمك دستگاه هاي
بارگيري سيمان فله يا بسته بندي و پر شدن در كيسه ،بارگيري شده
و از كارخانه صادر مي گردد .وسيله حمل سيمان از كارخانه مي
تواند كاميون ،واگن ،قطار و يا كشتي باشد .چگونگي حمل بستگي
به موقعيت كارخانه و محل مصرف دارد.
 -5انواع سيمان
تقسيم بندي هاي مختلفي براي سيمان توليدي کارخانه ها صورت
گرفته است در اينجا يکي از اين تقسيم بندي ها را که معمولًا در
ايران مورد استفاده قرار مي گيرد ذکر مي نماييم.
سيمان پرتلند نوع ( 1سيمان پرتلند معمولي :)P.C-type Iدر
مواردي به کار مي رود که هيچگونه خواص ويژه مانند ساير انواع
سيمان مورد نظر نيست.
سيمان پرتلند نوع  :)P.C-type II( 2براي استفاده عمومي و نيز
استفاده ويژه در مواردي که گرماي هيدراتاسيون متوسط موردنظر
است.
سيمان پرتلند نوع  :)P.C-type III( 3براي استفاده در مواقعي که
مقاومت هاي باال در کوتاه مدت موردنظر است.
سيمان پرتلند نوع  :)P.C-type V( 5در مواقعي که مقاومت زياد در
مقابل سولفات ها موردنظر باشد استفاده مي شود.
سيمان سفيد ( :)White Cementبراي استفاده در سطح ساختمان
ها و همچنين مواقعي که استقاده از سيمان هاي بدون رنگ با مقاومت
هاي باال مورد نياز باشد ،از اين سيمان در توليد انواع سيمان هاي
رنگي استفاده مي شود.
سيمان سرباره اي ضد سولفات ( :)SR.slag Cementدر مواقعي

که مقاومت متوسط در مقابل سولفات ها و يا حرارت هيدراتاسيون
متوسط مورد نظر باشد ،استفاده مي گردد.
سيمان پرتلند-پوزوالني ( :)P.P.Cementدر ساختمان هاي بتني
معمولي و بيشتر در مواردي که مقاومت متوسط در مقابل سولفات ها
و حرارت هيدراتاسيون متوسط موردنظر باشد ،استفاده مي گردد.
سيمان پرتلند-آهکي ( :)P.K.Z.Cementاين نوع سيمان در تهيه
مالت بتن در کليه مواردي که سيمان پرتلند نوع  1به کار مي رود
قابل استفاده است .دوام بتن را در برابر يخ زدن ،آب شدن و امالح
يخ زا و عوامل شيميایي بهبود مي دهد.
سيمان بنایي ( :)Masonry Cementبراي استفاده در مواقعي که
مالت بنایي با مقاومت هاي کمتر از سيمان پرتلند نوع  1مورد نياز
است.
سيمان نسوز  :)450 Rf Cement( 450حاوي  Al2O3با اتصال
هيدروکسيلي و فازهاي کلسيم آلومينات ،براي مصرف به عنوان ماده
نسوز در صنايع حرارتي استفاده مي شود.
سيمان نسوز :)500 Rf Cement( 500حاوي بيش از Al2O3 %70
با اتصال هيدروکسيلي ،براي مصرف به عنوان ماده نسوز با درصد
خلوص باال در صنايع حرارتي و آتمسفرهاي  COو  H2به کار
مي رود.
سيمان نسوز  :)550 Rf Cement( 550حاوي بيش از %80
 Al2O3با اتصال هيدروکسيلي و آلومينات کلسيم به عنوان ترکيب
اصلي ،داراي نسوزندگي و خواص ترمومکانيکي باال و کاربردهاي
ويژه نسوز مانند آتمسفرهاي احيا هيدروژن.
سيمان هاي چاه نفت  :اين سيمان ها براي درزگيري چاه هاي نفت
به کار مي روند ،عمده اين نوع سيمان ها ديرگير بوده و در برابر
دماها و فشارهاي باال مقاوم مي باشند .اين سيمان ممکن است در
حفره چاه هاي آب و فاضالب نيز به مصرف برسد.
سيمان هاي پرتلند ضد آب :اين سيمان به رنگ سفيد يا خاکستري
توليد مي شود ،اين نوع سيمان انتقال مويينه آب را تحت فشار ناچيز
يا بدون فشار ،کاهش مي دهد ولي جلوي انتقال بخار آب را نمي گيرد.
سيمان هاي با گيرش تنظيم شده  :سيمان با گيرش تنظيم شده به
گونه اي کنترل و ساخته مي شود که مي تواند بتني با زمان هاي
گيرش از چند دقيقه تا يک ساعت توليد کند.
سيمان هاي رنگي :اين سيمان ها بيشتر جنبه تزیيني و آرايشي دارند
و در نماسازي سيماني و توليد بتن نمادار به مصرف مي رسند.
 -6سيمان در ايران
آثار باقيمانده در تخت جمشيد و پل هاي قبل از اسالم مويد اينست
كه ايرانيان از زمان هاي بسيار قديم قادر به تهيه مالت هاي آبي
بوده اند و مصالحي را ابداع كرده اند كه قادر به تحمل فشار و حفظ
انسجام خود در مجاور آب بوده اند.
اينكه از چه موقع مصرف سيمان(سيماني که امروزه به کار مي رود)
در ايران باب شده است چندان مشخص نيست .ولي آنچه كه مسلم
است ورود سيمان به ايران توسط بيگانگان بوده است كه از آن
براي ساختن بناهايي نظير كليساها ،سفارتخانه ها و تأسيسات بندري
استفاده شده است.
قبل از سال  1314كشور ايران چهارمين كشور وارد كننده سيمان در
دنيا بود .رشد و گسترش كارهاي عمراني و زيربنايي باعث مي شد كه
هر روز مقدار بيشتري سيمان وارد کشور گردد .از آنجایي كه سيمان
كااليي است ارزان ،سنگين و آسيب پذير و هزينه حمل و نقل آن
در مقايسه با قيمت سيمان بسيار باالست ،در نتيجه تمام كشورهاي
دنيا براي رفع نياز خود به سيمان اقدام به احداث كارخانه سيمان
مي كردند .فكر ايجاد كارخانه سيمان در ايران و انجام بررسي هاي
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الزم روي مواد اوليه مناسب سيمان سازي از سالهاي  1307شروع
و نهايتًا در سال  1310طي قرادادي بين دولت ايران و يک شركت
سویدي قرارداد خريد يك كارخانه سيمان به ظرفيت  100تن در
روز از كمپاني اف.ال.اسميت دانمارك بسته شد.
حاصل مطالعات روي مواد اوليه ،انتخاب كوه سرسره در جوار شهر
ري در هفت كيلومتري جنوب تهران در امتداد كوه بي بي شهربانو
بود .پس از خريد ماشين آالت كارهاي ساختماني اولين خط توليد
سيمان در شهريور ماه  1311به وسيله شركت طنس آلماني در اين
محل شروع شد و در نهايت در زمستان سال بعد در روز جمعه 8
دي  1312اولين كارخانه سيمان ايران رسمًا افتتاح شد.
پس از گذشت بيش از  73سال از اين واقعه هم اكنون حدود  60خط
توليد سيمان با مجموع ظرفيت ساالنه بيش از  32ميليون تن كلينكر
و  34ميليون تن سيمان در حال كار مي باشند .توليد صنعت سيمان
ايران در سال  1383حدود  32ميليون تن سيمان بوده است كه معادل
بازده در حد  97درصد است .ضمن چشمگير بودن چنين بازدهي كه
در مقايسه با بسياري از كشورهاي دنيا بسيار باالست ،مصرف سرانه
كشور در حدود  450كيلوگرم است كه باالتر از مصرف متوسط
جهاني( 340كيلوگرم) است .در حال حاضر پروژه هاي بسياري در
نقاط مختلف كشور در دست اجراست كه بسياري از آنها تا سال
 1388به توليد خواهند رسيد .با راه اندازي اين پروژه ها ظرفيت
توليد سيمان ايران به حدود  70ميليون تن خواهد رسيد كه معادل 3
درصد توليد دنيا خواهد بود.
ايران يکي از کشورهاي در حال توسعه مي باشد که توليد سيمان
در آن بسيار ضروري و الزم به نظر مي رسد ،علت اين مسیله را مي
توان در دو مورد بيان نمود:

 -1نياز به سيمان :در داخل کشور نياز به ساخت و سازهاي گسترده
نظير ساختمان هاي مسکوني ،سدسازي ،پل سازي ،تأسيسات
نظامي و دفاعي ،تأسيس کارخانه ها ،پااليشگاه ها و  ...مي باشد.
در کشورهاي اطراف از يک سو کشورهاي عراق و افغانستان داراي
شرايطي مي باشند که نياز شديدي به سيمان دارند و از سوي ديگر
کشورهاي نفت خيز حوضه خليج فارس مي باشند که با توجه به باال
رفتن قيمت نفت و اقدام به ساخت و ساز گسترده در اين کشورها
نيز نياز به سيمان بسيار مشهود است.
 -2منابع و مواد اوليه :احداث کارخانه هاي سيمان در ايران به دليل
زياد و کافي بودن مواد اوليه سيمان ،وجود نيروي کار کافي و پيچيدگي
کمتر تأسيسات اين صنعت نسبت به صنايع ديگر ،با توجه به مورد
يک مقرون به صرفه مي باشد.
منابع:
 -1شيمي و فيزيك سيمان براي مهندسين راه و ساختمان
نويسنده :پروفسور چرنين ،مترجم  :محمدرضا عزيزيان
 -2راهبري کوره سيمان
نويسنده :محمدرضا عزيزيان
www.irancement.com -3
		
 -4راهبري کارخانه سيمان
نويسنده :دکتر فيليپ آلسوپ،
مترجم  :مهندس فيروز يوسفي و مجيد محمودي
 -5کاني ها و سنگ هاي صنعتي
تأليف دکتر محمد حسن کريم پور

عماد چمني فرد
دانشجوي کارشناسي اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اميرکبير
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مقدمه
سنگ آهن ماده خام اصلي صنايع فوالد سازي در جهان مي باشد.
چين  ،برزيل  ،استراليا  ،روسيه و هند با توليد  %70سنگ آهن جهان
پنج کشور بزرگ توليد کنندگان آن به حساب ميآيند .در ايران با
وجود معادن بزرگي چون چغارت ،سه چاهون ،چادرملو ،ناريگان
و چاه گز در منطقه بافق و کانسارهاي آهن زون سنندج – سيرجان،
رتبه اول در منابع سنگ آهن در خاورميانه را به خود اختصاص
داده و توسعه صنعت فوالدسازي کشور را باعث گرديده است .از
مهمترين کانسارهاي سنگ آهن ،معدن چغارت مي باشد که به شرح
آن مي پردازيم.
زمين شناسي منطقه بافق
يک سلسله فعاليتهاي زمين شناسي مربوط به زمان «اينفراکامبرين»
باعث بوجود آمدن حوضه آتشفشاني منطقه بافق گشته که ازنظر
ذخاير معدني حايز اهميت مي باشد .محدوده آهن دار زرند و ساغند
و رباط پشت بادام که بنام بلوک بافق نامگذاري گرديده در اين
حوضه قرار دارند .کانسار هاي با ارزشي از قبيل سنگ آهن منگنز
دار و آپاتيت و سرب و روي در محدوده اين بلوک تجمع يافته اند.
بلوک معدني بافق ،با دارار بودن بیش از يک سوم ذخاير سنگ آهن
کشور به عنوان مهمترين زون آهن دار ايران شناخته شده است.
شرکت ملي ذوب آهن و به دنبال آن شرکت سنگ آهن مرکزي
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شکل  2رشد استخراج سنگ آهن

ايران-بافق از سال  1340تاکنون فعاليتهاي گسترده اي را در زمينه
اکتشاف سنگ آهن مورد نياز کارخانجات فوالد کشور و همچنين
شناسايي آبهاي زير زميني به عمل آورده که در مجموع با تهيه حدود
 200000هکتار نقشه ژئو فيزيکي و زمين شناسي بالغ بر 1/7ميليارد
تن ميسر گرديد که از جمله مي توان به کانسار هاي«چغارت،چادر
ملو،چاه گز و سه چاهون»اشاره نمود.
كانسار آهن چغارت
كانسار آهن چغارت در  13كيلومتري بافق و  130كيلومتري جنوب
شرقي شهرستان يزد واقع است .كاني سازي آهن به صورت يك
استوك آهني در دگرگونه پركامبرين تزريق شده است كه دايك ها
و پيكره هاي ديابازي فراواني توده آهني را همراهي مي كند .معدن
چغارت هم اكنون در حال بهره برداري است و سنگ آهن آن به
كارخانه ذوب آهن اصفهان ارسال مي گردد .ميزان ذخيره قطعي اين
كانسار  216ميليون تن گزارش شده است .عيار متوسط آهن 57/41
درصد ،فسفر 0/4درصد و گوگرد  0/08درصد است .كانسار آهن
چغارت از نوع فسفردار است .بر پايه تركيب كاني شناسي تيپ
كانسنگ هاي زير در اين كانسار مشخص مي شوند:
 .1کانسنگ هاي منيتيتي كه از نظر كميت فراوانترين كانسنگ
چغارت است.
 .2كانسنگ منيتيتي-مارتيتي بافتي همسان با كانسنگ منيتيتي دارد.

ولي بافت آن دانه ريز است كه از مارتيتي شدن منيتيت ناشي شده
است.
 .3كانسنگهاي منيتيت آپاتيت دار و آپاتيتي-منيتيتي كه بيشتر در بخش
كناره كانسار پديد آمده كه بافتي با بلورهاي نيمه شكل دارند.
 .4كانسنگ منيتيتي-پيريت دار كه در افقهاي ژرف كانسار نزديك
شكستگيها يافت مي شوند كه اغلب با ساخت نواري ميان اليه هايي
را در زونهاي پرمايه پديد مي آورند.
 .5كانسنگ منيتيتي-سيليس دار با ساخت تزريقي و خالدار.
كانسار آهن سه چاهون
كانسار آهن سه چاهون در نزديكي بافق (استان يزد) واقع است.
ميزان ذخيره قطعي اين كانسار  216ميليون تن گزارش شده است.
عيار متوسط آهن  57/41درصد ،فسفر  0/4درصد و گوگرد 0/08
درصد است .كانسار آهن سه چاهون نيز از نوع فسفردار است .بر
پايه تركيب كاني شناسي مي توان دو تيپ كانسنگ مشخص كرد:
 .1كانسنگهاي منيتيت پرعيار با بيش از  %45آهن ،داراي ساخت توده
اي برشي شده و نواري است .ساخت توده اي بيشتر توسط تجمع
بلورهاي منيتيت مشخص مي شود.
 .2كانسنگهاي منيتيت كم عيار (با درصد آهن كمتر از  )%45كه با توجه
به گسترش اعضا غير معدني سنگهاي كم عيار شامل :الف)كانسنگ
منيتيت-آلبيت ب)كانسنگ منيتيت-اكتينوليت ج)كانسنگ منيتيت-
اسكاپوليت مي باشد.

كانيهاي اصلي شامل منيتيت ،هماتيت و كانيهاي تيتانيوم دار
(ايلمينيت-اسفن-روتيل) مي باشند .كانه هاي فرعي مثل كالكوپيريت
–پيريت-گوتيت-هيدروگوتيت به مقدار كم وجود دارد .نهشته
سنگهاي بااليي و پايیني داراي ويژگيهاي دگرگوني ناحيه اي با
رخساره شيست سبز است .با توجه به ويژگيهاي كانسار سه چاهون
مي توان نتيجه گرفت كانسار سه چاهون خاستگاه ولكانيك-رسوبي
دارد و در مرحله دگرگوني ناحيه اي تغييراتي را پذيرا شده است.
معدن چغارت
عمليات طراحي اوليه معدن در سال  1970ميالدي توسط مهندسين
مشاور شوروي سابق انجام گرديد و بر اساس طراحي انجام شده
 177ميليون تن ذخيره قابل بهره برداري براي توليد سنگ آهن دانه
بندي شده قابل مصرف در کوره بلند ذوب آهن اصفهان با توليد
ساليانه سه ميليون تن برآورد شده بود.
عمليات باطله برداري معدن در ارتفاع  1280متري سطح دريا و
 1135متري محيط اطراف آغاز گرديد.
استخراج معدن به روش روباز و پلکاني بصورت انتخابي مي باشد.
ارتفاع پله هاي استخراج شده  12/5متر و عرض جاده هاي داخل
معدن  20متر با شيب  8درصد و عرض پله هاي ايمني  8تا  10متر
مي باشد.
شيب جزيي پله هاي نهايي  69درجه و شيب کلي  48-53درجه
طراحي شده است.
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مراحل استخراج با عمليات حفاري و آتشباري انجام و به وسيله بيل
مکانيکي بارگيري و انتقال سنگ آهن بوسيله دامپتراک از معدن به
سنگ شکن اوليه و انبارها انجام مي گيرد.
مراحل خط توليد
الف -حفاري و انفجار در معدن
معدن به بلوکهاي مشخص تقسيم و سپس بوسيله دستگاههاي
حفاري پنوماتيک ضربه اي و چرخشي ،چالهايي با قطر 115 ،165
و  200ميليمتر حفر و سپس عمليات آتشباري مطابق طرح انفجار
انجام مي شود.
نمودار کل استخراج از معدن را در مقايسه با برنامه از پيش تعيين
شده در دو سال  84و  85در شکل  1مشاهده مي کنيد.
ب -بارگيري و حمل تا کارخانه
سنگهاي حاصله از انفجار بوسيله شاولهايي به حجم بيل  7و 5
مترمکعب از جبه هاي مختلف کار بارگيري و توسط کاميونهاي
معدني (تراکهاي  30تني) و به انبارهاي مخصوص و سنگ آهن با
عيار مناسب به بونکر کارخانه سنگ شکن با حجم  250متر مکعب
بر ساعت حمل مي شود.
ج -خردايش و دانه بندي در خط توليد
سنگهاي ارسالي به کارخانه در ابتدا وارد سنگ شکنهاي فکي 850
تني مي شود .در قسمت بعد مواد درشتتر از  36ميليمتر وارد سنگ
شکن هاي مخروطي مي شود .اين قسمت توسط سه مرحله سنگ
شکن مخروطي  750تني و  500تني  250تني انجام مي گردد .در
قسمت بعد دو دستگاه سنگ شکن مخروطي به موازات هم کار
مي کنند و سپس توسط سرندها به دو فراکسيون دانه ريز (حداکثر
 10ميليمتر) و دانه درشت ( 10الي  25ميليمتر) با شرايط کيفي
مناسب ذوب آهن اصفهان در انبارهاي  35هزار تني بطور جداگانه
انباشته و آماده حمل مي گردد.
سنگ شکن ها ساخت شرکت اورال روسيه است و در  3شيفت
هشت ساعته کار مي کنند .دوره نگهداري و تعمير آن در هفته يک
شيفت و در ماه  24ساعت است و دوره تعمير ساليانه آنها دو هفته
به طول مي کشد.
د -بارگيري و ارسال سنگ آهن توليد شده
سنگها توسط شاول به واگنهايي به ظرفيت  55تن بارگيري و توسط
راه آهن به مراکز مصرف داخلي و خارجي انتقال مي يابد.
معدن چغارت از طريق راه آهن سراسري به طول هزار کيلومتر با
تهران 470 ،کيلومتر با ذوب آهن اصفهان و  610کيلومتر از طريق
سيرجان به بندرعباس و  980کيلومتر تا مشهد و سرخس ارتباط
دارد.
طرح توسعه
نظر به ذخيره  177/2ميليون تني معدن چغارت و برآورد ذخيره
 105ميليون تني معدن سه چاهون و با توجه به اينکه کانسنگ معدن
سه -چاهون از نوع کم عيار مي باشد و در بخشهاي تحتاني کانسنگ
چغارت عيار فسفر افزايش مي يابد ،طرح توسعه معدن چغارت
جهت استفاده بهينه از دو کانسنگ ،با اهداف عمده زير از سال 1368
آغاز به کار نمود:
 ادامه توليد ساليانه  4ميليون تن سنگ آهن دانه بندي شده جهتتامين خوراک کوره بلند ذوب آهن اصفهان
 توليد  3/2ميليون تن کنسانتره آهن از خطوط فرآوري چغارت وسه چاهون به منظور تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع فوالد کشور.
شکل  2رشد استخراج سنگ آهن را از ابتداي شروع به کار معدن تا
سال  84نشان مي دهد:
کارخانه فرآوري طرح توسعه سنگ آهن چغارت و سه چاهون

شامل دو خط توليد مستقل براي سنگ آهن پرعيار پرفسفر چغارت
و سنگ آهن کم عيار کم فسفر سه چاهون مي باشد.
مقدار خوراک ورودي کارخانه فرآوري براي هر دو خط توليد جمعًا
 5.7ميليون تن در سال بوده و هر يک از خطوط توليد کنسانتره با
ظرفيت  1.6ميليون تن در سال و جمعًا  3.2ميليون تن کنسانتره در
سال (قابل افزايش تا 4ميليون تن) خواهد بود.
پروسه خط توليد کنسانتره اينگونه است که سنگ ورودي با ابعاد
هزار ميليمتر پس از خردايش توسط سنگ شکن فکي با دانه بندي
کوچکتر از  300ميلي متر توسط نوار نقاله به محوطه انباشت و
برداشت و همگن سازي منتقل مي شود .انباشت توسط دستگاه
استاکر صورت مي گيرد .توسط ريکاليمر و نوار نقاله ،کانسنگ
برداشته شده و به سيلوويي با ظرفيت دو هزار تن منتقل و از آنجا از
طريق خوراک دهنده لرزان به آسياب خودشکن ،جهت خرد شدن تا
ابعاد يک ميليمتر خوراک دهي مي شود و در پروسه توليد کنسانتره
که به روش مرطوب مي باشد ،در اين مرحله سنگ آهن با آب
مخلوط مي شود .آب الزم براي کارخانه از رود زاينده رود گرفته
مي شود و پس از تصفيه مورد استفاده قرار مي گيرد.
آسياب خودشکن در مدار بسته با سرند لرزان با روزنه يک ميليمتر
کار مي کند .سرريز سرند به عنوان بار در گردش به همراه بار اوليه
به وسيله نوار نقاله به آسياب برگسته و ته ريز آن که ماده معدني با
دانه بندي کوچکتر از يک ميليمتر مي باشد جهت پرعيار سازي به
جداکننده هاي مغناطيسي با شدت کم،حمل مي شود.
فرآوري توسط جدا کننده هاي مغناطيسي در دو مرحله صورت
مي گيرد .محصول پر عيار اول جهت فرآوري مجدد به جدا کننده
مغناطيسي دوم خوراک دهي مي شود .محصول اين بخش به عنوان
کنسانتره آهن جهت آبگيري به بخش فيلتراسيون – که از فيلترهاي
نواري افقي تشکيل شده – منتقل و باطله دومرحله جدا کننده
مغناطيسي پس از عبور از مجموعه هيدروسيکلون به منظور تنظيم
بار ورودي و افزايش ميزان جامد در پالپ جدا کننده مغناطيس
 DMHGجهت استحصال مواد مغناطيسي منتقل مي شود .کنسانتره
آهن با رطوبت  9درصد توسط نوار نقاله از بخش فيلتراسيون جهت
ذخيره سازي به انباره هاي کنسانتره مربوطه منتقل و از آنجا به
ايستگاه بارگيري هدايت خواهد شد .خوراک دهي ورودي خط
توليد چغارت  366تن در ساعت و با بازيابي وزني  68درصد
مي باشد .مقدار کنسانتره توليد شده در سالهاي  84و  85توسط
کارخانه فرآوري در شکل  3نشان داده شده است.

شکل 3مقدار کنسانتره توليد شده

محافظيبرايالستيك
بهاره جوهري
دانشجوي کارشناسي استخراج معدن دانشگاه صنعتي اميرکبير
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همانگونه كه مي دانيم نقش وسايل نقليه و ماشين آالت در معادن
غيرقابل چشم پوشي است.الستيك در كنارسوخت( گازوييل) دو
عامل مهم هزينه زا مي باشد.از اين جهت محافظت از الستيك ها
در برابر عوامل از بين برنده نقش به سزايي در كاهش هزينه ها و در
نتيجه بهبود اقتصادمعدن دارد.
الستيك هاي مورد استفاده در ماشين هاي سنگين بسيار پرهزينه
هستند كه شامل قيمت خريد،هزينه نگهداري و روكش كردن و …
مي شود.در نتيجه كاهش هركدام از اين عوامل مي تواند گامي به
سوي صرفه جويي در مخارج باشد.
يكي از راه هاي موثر در محافظت از الستيك استفاده از زنجير چرخ
است.زنجير محافظ كه تا كنون مورد استفاده خودرو هاي سواري
بوده است اكنون براي ماشين هاي معدن نيز بكار گرفته ميشود.
اين زنجير ها كه مخصوص استفاده در معادن مي باشند توسط
شركت هاي داخلي و خارجي توليد و به بازار عرضه ميگردد.استفاده
از اين محافظ ها فوايد بسياري را به همراه دارد كه اكنون به شرح
آنها مي پردازيم.
جلوگيري از بريدگي و سوراخ شدن الستيك:
اولين و مهم ترين مزيت استفاده از زنجير محافظ الستيك جلوگيري
از بريدگي و سوراخ شدن الستيك است.
اين ابزار،با كم كردن سطح تماس الستيك و زمين مانع از آسيب
ديدن بيشتر آن مي شود.آمار و ارقام نشان مي دهد كه آسيب هاي
ناشي از بريدگي و سوراخ شدن الستيك مي تواند بازدهي دامتراك
و لودر را تا  %64كاهش دهد كه با استفاده از زنجير چرخ مي توان
بازدهي را باال برد.
كمتر كردن ميزان چسبندگي:
يكي ديگر از مزاياي استفاده از اين زنجير ها كم كردن ميزان سايش
الستيك است.كاهش درگيري الستيك و زمين به ويژه در سطوح
خشن يكي از عوامل موثر در جلوگيري از پوسيدگي الستيك
است.
تحقيقات نشان مي دهد كه مخارج استفاده از الستيك هاي لودر با
استفاده از زنجير هاي محافظ بيش از  %28كاهش پيدا مي كند كه
اين رقم ميزان چشم گيري است.

افزايش چسبندگي به سطح:
از ديگر فوايد استفاده از محافظ چرخ مي توان به افزايش چسبندگي
الستيك به سطح زمين اشاره كرد.افزايش 18درصدي چسبندگي،كار
در زمين هاي مرطوب و لغزنده و شيب دار را راحت تر و ايمن تر
مي كند.
محافظت الستيك در مقابل ذوب شدن:
محافظت الستيك در برابر ذوب شدن در زمين هاي داغ يكي ديگر
از مزاياي استفاده از زنجير چرخ است.
طبق تحقيقات صورت گرفته حداكثر عمر الستيك هاي لودر در
شرايط سخت حدود  1440ساعت ميباشد اما با استفاده از زنجيرهاي
محافظ عمر آنها به بيش از  20000ساعت افزايش مي يابد .عالوه
بر اثرات زنجير چرخ بر روي افزايش عمر الستيک مي توان به اثر
آن در باال بردن ميزان كارايي ماشين نيز اشاره كرد .حذف هر ماشين
در معادن تاثير به سزايي در كاهش سرعت انجام كار و در نتيجه كم
شدن بازدهي اقتصادي آن اشاره كرد.با جلوگيري از فرسايش سريع
الستيك در مقابل عوامل فرساينده و كاهش زمان از كار افتادگي
ماشين آالت مي توان سرعت كار را به ميزان چشم گيري باال برد.
بررسي اقتصادي ميزان صرفه جويي:
در بررسي نوعي الستيك و زنجير مناسب در يك شرايط محيط
كاري ،آمار و ارقام زير بوده است:
 به طور معمول عمر تاير بدون استفاده از زنجير  1200ساعت عمر تاير حفاظت شده  18000ساعت است .قيمت چهار حلقهتاير مورد بررسي  30000000تومان
 قيمت زنجير مورد استفاده  24000000تومان برآورده شده است.متوسط هزينه تاير بدون زنجير در هر ساعت  25000تومان در
حاليكه همين رقم در مورد الستيك با زنجير تا حد  3000تومان
تقليل ميابد ،بنابراين مبلغ صرفه جويي در هر ساعت به ميزان 22000
تومان مي رسد.
 همچنين زمان تلف شده در صورت عدم استفاده از زنجير چرخ 160ساعت در سال مي باشد و اين زمان در صورت استفاده از
زنجير محافظ به  36ساعت در سال كاهش مي يابد كه حاكي از
افزايش مدت زمان كاركرد يك ماشين به ميزان  124ساعت در سال
مي باشد.
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سيستم مدلسازي مخزن شركت ركسار ( )Irap RMSيك ابزار
مديريت مخزن پيشرفته است كه به كاربر امكان به دست آوردن
بيشترين منفعت را از ساخت و كاربرد مدلهاي سهبعدي مخزن
ميدهد.
تصميمگيري آگاهانه براي توسعة ميادين نفتي ميبايست براساس
اطالعات جامع از الية مخزني باشد .اين اطالعات شامل خصوصيات
استاتيك و همچنين پاسخ ديناميكي آن ميباشد .اين اطالعات را
ميتوان به خوبي با يك مدل زمينشناسي سهبعدي نشان داد.
نرمافزار  Irap RMSيك محيط مدلسازي تكنيكي فراهم ميكند كه
داراي قابليت نمايش باال ميباشد و به راحتي ميتوان از آن استفاده
نمود .در اين محيط به سرعت ميتوان مدل ها را ساخت و نتايج با
كيفيت باال از آنها گرفت.
نمونهاي از كاربردهاي نرمافزار  Irap RMSعبارتند از:
• كاربرد همزمان اطالعات و كنترل كيفيت آنها
• رسم نقشههاي اكتشافي
• ارزيابي اوليه ميدان نفتي
• طراحي توسعة ميدان نفتي
• محاسبات مخازن
• توصيف دقيق مخزن
• كاربرد در پروژه هاي بهبود بازيافت نفت
• تحليل حساسيت
• مدلسازي سناريوهاي مختلف استخراج نفت از ميادين نفتي
• مديريت خطر

• ارزيابي ديناميكي مخزن
• شبيهسازي مخزن
• طراحي چاه
نرمافزار  Irap RMSدادهها را از منابع مختلف و با مقياس هاي
مختلف دريافت ميكند .اين منابع عبارتند از تفسيرهاي ژئوفيزيكي،
تحليل پتروفيزيكي چاه ها ،اطالعات توصيفي چاه ها ،مدل هاي
رسوب شناسي ،نقشه هاي دو بعدي از سطوح و خصوصيات
زمينشناسي .تمامي اين اطالعات در يك مدل زمينشناسي مشترك
تركيب ميشوند .اين اطالعات به سرعت كنترل كيفيت و تصحيح
ميشوند .توانايي تركيب داده ها از منابع مختلف و با مقياس هاي
متفاوت به زمين شناسان كمك مي كند تا درك خوبي از مخزن به
دست آورند و مطمئن شوند كه مدل تهيه شده يك توصيف صحيح
از اليههاي زير سطحي و مخزن مورد مطالعه به دست ميدهد.
نرمافزار  Irap RMSيك ابزار مفيد براي تمامي بخش هاي يك
تيم مطالعة مخزن ميباشد .چارچوب اين نرمافزار گسترة كاملي از
رشتههاي مختلف كاري (ژئوفيزيك ،زمينشناسي ،مهندسي مخزن و
مهندسي حفاري) را پوشش ميدهد و امكان همكاري آنها را در يك
محيط كاري مشترك فراهم ميكند .اين چارچوب كامل قادر است از
درون يك محيط نمايشي به تمامي ابزارهاي ( )Toolsمشترك مانند
ورود و خروج دادهها ،تحليل دادهها و محاسبات حجمي دسترسي
داشته باشد.
شكل زير نمونهاي از مراحلي كه در ساخت يك مدل مخزن انجام
ميشود را نشان ميدهد.
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امروزه وجود رقابت شديد در عرصه بين المللي ،توليد مواد معدني
از يك سو و قوانين محدودكننده زيست محيطي و همچنين پايين
بودن عيار ذخایر معدني ،بهينه سازي در مراحل مختلف بهره برداري
از منابع معدني را ضروري ساخته است .با توجه به رشد روز افزون
به مواد خام و فرآورده هاي معدني مورد نياز در صنايع مختلف
(از جمله :صنايع سيمان ،فوالد ،رنگ سازي ،مواد نسوز ،مصالح
ساختماني ،داروسازي و ) ...بهينه سازي در مراحل مختلف پروسه
هاي معدني ،به ويژه در بخش فرآوري مواد معدني ،امري اجتناب
ناپذير بوده كه امروزه نيز در كشورهاي صنعتي سهم به سزايي از
بخش تحقيقات را به خود اختصاص داده است.
در اين ميان نرم افزارهاي كنترل و مدلسازي نقش ويژه اي را
ايفا مي كنند ،به طوري كه با شبيه سازي يك مدار خردايش و يا
تغليظ و تنظيم پارامترهاي دستگاهي به طور دلخواه ،مي توان چنين
پارامترهايي را به طور بهينه بدست آورده و در طراحي فرآيندهاي
نيمه صنعتي (پايلوت) و صنعتي به كار برد.
يكي از اين نرم افزارها Usim Pac ،محصولBRGM Process
 Softwareمي باشد كه محبوبيت زيادي را در بين مهندسين
فرآوري مواد و مهندسين شيمي درچند سال اخير براي خود كسب
كرده است.
طراحي ،توسعه ،و بهينه سازي مدارهاي خردايش ،طبقه بندي و
جدايش ،فلوتاسيون ،جداسازي ثقلي و همچنين پروسه هاي
هيدرومتالورژي(شامل  )Leaching، CIP، CIL، SX، EWو ساير
پروسه هايي كه بر روي مواد معدني صورت مي گيرد ،به راحتي از
طريق اين نرم افزار قابل انجام است.
به گفته سازندگان اين نرم افزار ،تعداد بي شماري از مهندسين شاغل
در عمليات هاي صنعتي گوناگون و همچنين شركت ها و مراكز
صنعتي كه در زمينه طراحي و بهينه سازي فرآوري مواد معدني و
هيدرومتالورژي در سرتاسر دنيا مشغول به فعاليت هستند ،نرم افزار
 Usim Pacرا به عنوان يك ابزار اساسي مورد استفاده قرار مي
دهند.
 Usim Pacكه يك شبيه ساز حالت پايا ( )Steady-Stateمي
باشد ،عالوه بر شبيه سازي ،طراحي و بهينه سازي مدار كارخانه و
هزينه هاي طراحي و اجرا را نيز تخمين مي زند.
عمليات خردايش ،تغليظ و پااليش ،با در اختيار داشتن بيش از
۱۰۰مدل رياضي براي واحد هاي مختلف فرآوري (شامل انواع سنگ
شكن ها ،آسياها ،كالسيفايرها ،سلول هاي فلوتاسيون ،جداكننده ها،
و همچنين پروسه هاي هيدرومتالورژي) در اين نرم افزار شبيه سازي
شده و به وسيله كاربر مورد استفاده قرار مي گيرد .امكان افزودن مدل هاي
اضافي توسط خود كاربر نيز مهيا مي باشد.
با اين اوصاف ،مي توان قابليت انعطاف پذيري باالي Usim Pac
در شبيه سازي پروسه هاي گوناگون را دليلي بر موفقيت اين نرم افزار در
جذب طراحان كارخانه دانست.
هدف از بكارگيري نرم افزارهاي مدلسازي مدار ،كاهش تعداد
آزمايشات صنعتي (و حتي حذف آنها) مي باشد كه اجراي آنها
هزينه هاي بسيار زيادي را به همراه خواهدداشت.
همچنين بدون بهره گيري از سرعت باالي كامپيوترهاي امروزي،

كنترل و بهينه سازي مدار كارخانه بسيار وقت گير و عملًا غيرممكن
خواهدبود.
با بكارگيري اطالعات آزمايشگاهي و نيمه صنعتي به دست آمده در
مراحل قبل از طراحي مدار صنعتي و تغييرات پارامترهاي مختلف در
محدوده هاي مورد نظر و نمايش چگونگي كاركرد كارخانه با داده
هاي جديد ،امكان مقايسه حالت هاي گوناگون طراحي مدار و در
نهايت ،رسيدن به كارآيي مورد نظر فراهم آمده است.
نكته قابل ذكر در مورد اين نرم افزار ،ارائه تخميني از هزينه هاي
طراحي كارخانه مي باشد ،به طوري كه پس از طراحي هر كدام از
اجزاي كارخانه (با استفاده از پارامترهاي پيشنهادي خود كاربر) و
طراحي مدار صنعتي Usim Pac ،ليستي از هزينه هاي تخميني خود
را ارائه مي نمايد ،كه نمايش اين هزينه ها نيز در توجيه اقتصادي
احداث كارخانه ،كمك شاياني به مهندسين طراح مي نمايد.
همانطور كه ذكر شد ،مدلسازي مدار كارخانه ،چه براي ايجاد طرح
هاي جديد و چه براي توسعه و بهينه سازي مدار يك كارخانه
توليدي فعال صورت مي پذيرد .جهت توسعه يك مدار از پيش
طراحي شده ،براي اعمال تغييرات و محدوديت هاي جديد ،با دو
پارامتر روبرو خواهيم شد:
پارامترها و محدوديت هاي خارجي :كه مربوط به نحوه درخواست
بازار و خصوصيات كنسانتره توليدي مي باشد.
پارامترهاي داخلي :كه شامل عيار تغذيه كارخانه ،درجه آزادي ،وزن
مخصوص و ...مي باشد.
شمایي كلي از اجزاي مختلف شبيه سازي حالت پايا در فرآوري
مواد معدني :بايد اذعان داشت كه تخمين پارامترهاي مورد نياز جهت
بهينه سازي و توسعه بخشي از مدار (و يا حتي كل مدار) به دليل
مشكل بودن در تفسير داده هاي به دست آمده در تست هاي صنعتي
و همچنين هزينه هاي گزاف اجراي آنها ،مقرون به صرفه نيست.
مهندسيني كه طراحي ماشين آالت فرآوري را برعهده دارند بايد قادر
به بهينه كردن تجهيزات ساخته شده و همچنين پيش بيني كارآيي
تجهيزات فوق در شرايط كاري مختلف باشند .لذا شركت هاي
توليد كننده اينگونه ماشين آالت ،اغلب به همراه توليدات خود ،نرم
افزاري را جهت كاربران خود عرضه مي كنند تا كارآيي و عملكرد
تجهيزات خود را افزايش دهند.
مهندساني كه طراحي كارخانه جديدي را برعهده دارند ،بايد در
طول پروژه ،حداكثر استفاده را از نتايج آزمايشگاهي در جهت
افزايش كارآيي كارخانه مبذول دارند .لذا نخست الزم است تا طرح
اوليه كارخانه پس از انجام تست هاي آزمايشگاهي اوليه ،با ارائه
يك فلوشيت جامع و تعيين هزينه تقريبي پروژه ،مشخص شود.
سپس در طول آزمايشات نيمه صنعتي ،نه تنها بايد سقف هزينه ها
را تا حد امكان پايين آورد ،بلكه بايد سعي شود تا حداكثر استفاده
از نتايج به دست آمده از اين مرحله بشود تا بتوان شماي كلي
ابعاد كارخانه صنعتي آينده را به همراه تمامي پارامترهاي تكنيكي و
اقتصادي (كه رسيدن به حداكثر كارآيي و ارزش اقتصادي مي باشد)
تجسم كرد.
روش هاي جديد امروزي با استفاده از كامپيوتر كه بر مبناي شبيه
سازي حالت پايا طراحي شده اند ،اين امكان را به مهندسين فرآوري

مواد داده اند تا در يك زمان قابل قبولي ،بتوانند انواع پروسه ها و
راه حل هاي مختلف را بررسي كرده و از بين آنها بهترين را جهت
طراحي يك سيستم بهينه بر گزينند.
 شبيه سازي حالت پايا ()Steady-state Simulationبه طور كلي عناصر اصلي يك شبيه ساز را مي توان به دو بخش
تقسيم كرد :بخش اول رابط كاربري ( )UIكه ارتباط دهنده بين
نرم افزار و كاربر مي باشد ،و بخش دوم که مدل هاي رياضي براي
هركدام از اجزا كه از قبل توسط برنامه نويسان و سازندگان نرم افزار
طراحي شده و در آن گنجانده شده است و به عنوان هسته اصلي
برنامه امكان تجزيه و تحليل داده ها را به كاربر مي دهد.
شبيه ساز حالت پايا نيز نرم افزاري است كه با استفاده از داده هاي
مربوط به بار ورودي و عناصر مدار كارخانه ،به تخمين وضعيت
هركدام از شاخه هاي كارخانه مي پردازد.
در اين مورد ،دو اصطالح وجود دارد :شبيه سازي مستقيم ،كه به
محاسبه و تخمين جريان آب و كانه تحت شرايط اعمال شده توسط
كاربر اطالق مي شود ،و ديگري شبيه سازي معكوس ،كه عكس
حالت قبل بوده و در آن نرم افزار سعي در جستجوي مشخصات
دستگاهي (مثلًا ابعاد مورد نياز واحدهاي عملياتي مختلف) براي
انجام پروسه موردنظر كاربر دارد.
در كنار شبيه سازي حالت پايا ،شبيه سازي ديناميكي وجود دارد كه
براي كنترل سيستم هاي در حال جريان به كار مي رود (همانند نرم افزار
 HYSYSدر كنترل فرآيندهاي شيميايي كه عالوه بر حالت پايا ،از
شبيه سازي ديناميك نيز پشتيباني مي كند) ،درحاليكه شبيه سازي
حالت پايا براي طراحي و بهينه سازي سيستم و اجزاي آن ،قبل از
راه اندازي سيستم مي باشد.
توانايي هاي يك شبيه ساز حالت پايا را در مورد طراحي يك كارخانه
فرآوري مواد مي توان به صورت زير خالصه كرد:
 به كارگيري نظريه ها و الگوريتم هاي مختلفي در مورد طراحيفلوشيت ،اجزاي كارخانه و...
 انتخاب اندازه هاي بهينه هركدام از اجزاي كارخانه و همچنينتجهيزات انتقال مواد
 نائل شدن به خصوصيات و جزئيات بهينه براي طرح صنعتيكارخانه در مدت زماني بسيار كوتاه
 بهينه سازي فلوشيت مدار كنوني كارخانه و همچنين سازگاريهرچه بيشتر با نوع بار ورودي به كارخانه و يا تغيير عيار كنسانتره
 -تغيير پارامترهاي دستگاهي هركدام از واحدهاي عملياتي كارخانه

و مشاهده تغييرات حاصله بر روي كل پروسه كارخانه
انواع مدل هاي واحد هاي عملياتي:
 Usim Pacداراي كتابخانه قابل گسترشي است كه از  ۳۶مدل
(رياضي) تشكيل يافته است .اين مدل ها با توجه به ميزان پيچيدگي
هركدام از آنها در چهار گروه قرار گرفته اند.
مدل هاي گروه اول ( )0 levelتنها قابليت محاسبه خروجي هاي
يك واحد (مثلًا يك آسيا) را با توجه به پارامترهاي آن واحد (كه
توسط كاربر به سيستم وارد شده است) دارند ،و نحوه كاركرد آن
را نمي توانند پيش بيني كنند .اين مدل ها كه مدل هاي فلوشيتي
( )flowsheeting modelsنيز ناميده مي شوند ،جهت طراحي
مدار كارخانجات جديد ،الزم و ضروري مي باشند.
گروه  2تا  ،)level3-level1( 4مدل هاي پيشگويانه اي
( )Predictive modelsهستند .به عنوان مثال ،اين مدل ها توانايي
تخمين توزيع دانه بندي مواد از خروجي يك آسيا را داشته و مقدار
انرژي مورد نياز براي آسيا كردن را براساس بار ورودي به آسيا و
پارامترهاي دستگاهي آن محاسبه مي كنند .همچنين مدل هاي گروه
 2همگي براساس قانون باند ( )Bondطراحي شده اند ،درحاليكه
مدل هاي گروه  4براساس  Population balanceجاي گرفته اند.
مدل هاي گروه  3نيز ساده شده مدل هاي گروه  4هستند.
با استفاده از مدل هايي كه در گروه  2قرار گرفته اند ،مي توان
بسياري مسائل اوليه در طراحي مدار را انجام داد ،ولي براي كار با
اجزاي گروه  4كه از پيچيدگي بيشتري برخوردارند ،به داده هاي
آزمايشگاهي زيادي نياز است.
عالوه بر  Usim Pacكه جهت طراحي و بهينه سازي مدار كارخانه
(از خردايش تا پااليش) توسعه يافته است ،تعداد ديگري نرم افزار
توسط شركت هاي مختلف ساخته شده كه برخي از آنها عبارتند
از:
 : Brunoشبيه ساز مدارهاي سنگ شكني
 : PlantDesignerابزاري جهت شبيه سازي مدارهاي سنگ
شكني و سرند
 : JKSimMetشبيه ساز جهت آناليز ،بهينه سازي ،و طراحي
مدارهاي خردايش
 : JKSimFloatطراحي و بهينه سازي سلول هاي فلوتاسيون
قابل ذكر است كه قيمت نرم افزار  Usim Pacنگارش  ۲/۱برابر
 $۱۳,۵۰۰مي باشد كه جهت تهيه ابزارهاي توسعه اي آن ،مبلغ
اضافي  $۶۰۰۰نيز بايد پرداخت شود.
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صنعت پويا نيازمند مواد معدني است و مواد معدني در دل سنگ
و خاک به شکل ترکيبات متنوعي نهفتهاند .بشر براي ادامه حيات
صنعتي خود به استخراج مواد مورد نيازش از درون سنگها مي پردازد.
در اين راه شناخت کانيها شاهراهي براي دست يافتن به ساختار
آنها است.
امروزه پژوهشگران و دانشمندان و صنعتگران جديدترين
دستاوردهاي علمي را از طريق اينترنت به دست ميآورند .در اين
راستا سايت جديدي جهت استفاده عالقه مندان معرفي مي گردد.
شما ميتوانيد براي کسب اطالعاتي جديد و مفيد در مورد کانيها به
آدرس  www.mineraltown.comمراجعه کنيد .اين سايت به
گونهاي طراحي شده است که کليه عالقهمندان به کانيها و سنگها
ميتوانند اطالعات خوبي از آن به دست آورند .يکي ديگر از نکات
جالب توجه اين سايت تصاوير زيبا و متنوعي است که ميتواند در
آموزش دانش پژوهان نقش به سزايي داشته باشد  .حال به معرفي
قسمتهايي از اين سايت گسترده ميپردازيم.
شما در صفحه اول اين سايت قسمتي را با نام educational
 contentsميبينيد .اين بخش شامل لينکهاي متفاوتي است که
محتواي آموزشي دارند و ميتوانند براي دانش پژوهان مبتدي مفيد
باشند .اکنون بعضي از اين بخشها را به شما معرفي ميکنيم.
The rock cycle)1
با کليک کردن روي اين لينک مي توانيد چرخه سنگ ها را ببينيد
و اينکه چگونه سنگ ها در اثر عوامل طبيعي به يکديگر تبديل
ميشوند .اطالعات پايه در مورد زمين سنگ ها و کانيها در اين
صفحه يافت ميشوند .اين قسمت از سايت مي تواند مورد استفاده
دانشپژوهان آماتور قرار گيرد.
Cleaning minerals)2
اگر به اکتشاف مواد معدني عالقهمند هستيد اطالعات مربوط به
کانيها و حالل هايشان را در اين صفحه پيدا کنيد .در اين بخش
با واژه کاني شويي آشنا ميشويد و توضيحي راجع به ضرورت
کانيشويي ميخوانيد و سپس جدول هايي ميبينيد که حالل هر
کاني را معرفي ميکند .حتي در بعضي از موارد محلول هايي که کاني
را نميشويد معرفي شده است.

fossils formation)3
فسيل ها واجد اخبار مهمي از دوره تشکيل خود هستند و يکي از
جذابيتهاي علم زمين به حساب ميآيند .اما اين فسيلها چگونه و
تحت چه شرايطي تشکيل ميشوند؟ چگونه ميتوان از آنها اطالعات
بدست آورد؟ و سوالهاي ديگري که براي پيدا کردن جوابشان
ميتوانيد روي اين لينک کليک کنيد.
Selenite photo gallery (4
در صفحه اصلي اين سايت مي توانيد بخشي را با نام Selenite
 photo galleryببينيد .در اين بخش تصاوير زيبا و خاصي از
بلورهاي سلنيت ميبينيد که ميتواند شما را با اين کاني بيشتر آشنا
کند.
Book on mineral(5
در صفحه مربوط به اين لينک شما مي توانيد کتاب هاي جديد و
متنوعي را مشاهده کنيد که همگي در ارتباط با کاني ها و سنگ ها
هستند .شما مي توانيد با انتخاب موضوع مناسب ليست کتاب هاي
مربوط به آن موضوع را ببينيد .البته براي خريداري و مطالعه اين
کتابها به يک کارت اعتباري بين المللي احتياج داريد .حتي شما مي
توانيد کتاب هايي مناسب کودکان را در اين بخش بيابيد
Soft ware(6
براي آشنايي با نرم افزارهاي مورد استفاده در کاني شناسي و
تحقيقات اکتشافي مي توانيد گزينه  soft wareرا انتخاب کنيد.
با کليک کردن روي اين گزينه به تعداد زيادي از نرم افزارهاي مفيد
دسترسي پيدا کنيد.
Mineral gallery(7
در اين بخش تصاويري شگفت انگيز از بلورهاي کامل کاني ها قرار
داده شده است .اين تصاوير توسط  Jose Sanchezتهيه شده اند
و نمونه هاي جالبي از کاني هاي مختلف را نمايش مي دهند .نمونه
هايي از بلورهاي کوارتز ،فلئوريت ،اسفالريت ،وانادينيت و  ...عکس
هاي اين صفحه را تشکيل مي دهند.
Mineral web sites(8
در اين صفحه ،از سايتهاي ديگر مرتبط با کانيها نام برده شده
است که ميتواند در دستيابي به دنياي کانيها شما را ياري کند .اين
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سايت ها در دستههاي مختلفي از جمله کلکسيونرها ،گالري عکس،
فسيل ها ،کانيهاي فلئورسنت و  ...تقسيم بندي شده است.
در قسمت منوهاي صفحه اصلي در منوي  articlesلينک هايي
قرار دارد که شامل اطالعات پايه کاني شناسي و سنگ شناسي
است .بيشتر اين اطالعات به صورت تصوير و عکس هستند که
تاثير بسزايي در يادگيري دارد .از ديگر ويژگي هاي اين عکس ها
جذابيت و گويايي آن ها است .حال به معرفي برخي از اين لينکها
مي پردازيم.
field trip)1
اطالعاتي که از زمين بدست ميآيند اخبار مهمي در بردارند .اين
صفحه گزارش هايي از سفرهاي تحقيقاتي در اختيار شما قرار
ميدهد و شامل  8گزارش مختلف است ،که مربوط به جاهايي
از قبيل معدن غيرفعال  ،El Entredichoمنطقه موروکو ،معدن
آزبست جفري( ) Jeffreyو ...مي باشد.
minerals)2
اگر به مطالعه در ارتباط با کاني ها عالقهمند هستيد در صفحه
مربوط به لينک  mineralsميتوانيد مطالب جالبي بيابيد .کانيهاي
فلئورسنت ،طرز تشکيل الماس ،گزارشي از غاري با بلورهاي کلسيت
درشت و گزارشي از معدني با ساختمان هاي بلوري غولآساي
سلنيت از جمله مطالبي هستند که در اين صفحه گنجاندهشدهاند.
fossils)3
آيا ميدانستيد که حتي باکتريهاي بسيار کوچک هم تشکيل فسيل
ميدهند؟ براي آگاهي از جزئيات اين موضوع مي توانيد روي لينک
 fossilsکليک کنيد و مطالب جالبي را راجع به اين پديده بخوانيد.
همچنين در اين صفحه مي توانيد مقاالتي راجع به اينکه چگونه تنها
با ديدن فسيل اطالعات مربوط به آن را استخراج کنيم بيابيد.
localities)4
اين صفحه به معرفي کانسارهاي غني که در سراسر دنيا پراکنده
شدهاند اختصاص دارد .مطالبي درباره معدن ساميت در مونتانا ،دره
وارائيتا ،معدن روجرلي ،منطقه استرونتيان در اسکاتلند و ...مقاالت
اين بخش را تشکيل ميدهند .مي توانيد با انتخاب هر کدام از گزينه

هاي اين صفحه اطالعات زيادي بدست آوريد.
در صفحه اصلي در رديف منوها ،منوي ديگري با نام services
مشاهده ميشود .با انتخاب گزينه هاي اين منو ميتوانيد از امکاناتي
مانند خريد اينترنتي بهره ببريد .البته به کارت اعتباري احتياج داريد.
حال به شرح بعضي از اين گزينهها ميپردازيم.
mineral town shop)1
اين گزينه شما را به فروشگاه شهر کاني ها ميبرد .در فروشگاه
سايت ميتوانيد اقالمي مثل کتاب ،وسايل معدنکاري و  ...را بيابيد.
book store)2
براي دسترسي به کتابخانه سايت کافي است گزينه  book storeرا
انتخاب کنيد تا ليستي از کتاب هاي مرتبط با مينرال ها در برابر شما
قرار گيرد .عالوه بر کتاب هاي موجود در صفحه کتابخانه مي توانيد
با انتخاب گزينه هاي مختلف به کتاب هاي بيشتري دست پيدا کنيد.
تنوع موضوع و عدم وجود محدوديت سني و علمي از ويژگيهايي
است که اين سايت را از ديگر سايتها متمايز ميکند.
science toys)3
اگر براي کارهاي تحقيقاتي خود به ابزار خاصي نياز داريد براي تهيه
آن ميتوانيد به صفحه  science toysبرويد و با انتخاب آن وسيله
صاحب آن شويد .تمامي ابزار آالت مورد نياز براي محققان در اين
بخش از سايت موجود ميباشد.
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امروزه کامپيوتر و نرم افزارهاي کامپيوتري به نحو بسيار گسترده اي
با فعاليت هاي علمي ،پژوهشي ،اجرايي و محاسباتي در هم آميخته و
لزوم فراگيري نرم افزارها در هر رشته اي براي متخصصين و فعاالن
آن رشته اجتناب ناپذير است .تا کنون کتاب هاي زيادي با عنوان
راهنماي استفاده از نرم افزارهاي مختلف نوشته شده است اما در
خصوص کاربرد نرم افزارهاي معدني مراجع بسيار اندک مي باشد.
هدف از کتاب حاضر توضيح و تشريح کامل يک علم يا تخصص
يا حتي شرح کامل يک نرم افزار خاص نيست بلکه هدف شناساندن
موقعيت هايي است که خواننده در برخورد با آنها مي تواند از
کامپيوتر و نرم افزارهاي مربوطه بهره گيرد .الزم به ذکر است که اين
کتاب همراه با  CDمي باشد و براي دانشجويان و متخصصين رشته هاي
زمين شناسي و نقشه برداري نيز مفيد است.
کتاب کاربرد کامپيوتر در معدن تأليف مهندس مهيار يوسفي و دکتر
رضاخالوکاکائي ،انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميرکبير،
در  11فصل تدوين شده است .در هر فصل ابتدا کاربردها و قابليت هاي
نرم افزار بيان شده و سپس به آموزش چگونگي استفاده ازآن نرم
افزار پرداخته شده است.
در فصل اول با عنوان مقدمه ،گستردگي کاربرد کامپيوتر در فعاليت هاي
معدني ،هدف استفاده از کامپيوتر ،هدف از کتاب حاضر و نحوه ي
سازماندهي کتاب حاضر بيان شده است.
در فصل دوم با عنوان سيستم تعيين موقعيت جهاني ،نرم افزار
 Data Trackمعرفي شده است ،و در ادامه به بيان کاربردها و قابليت
هاي آن پرداخته شده است .اين نرم افزار يک نرم افزار دقيق نقشه
برداري جهاني است و به منظور تعيين جهت و موقعيت به کار مي رود.
در فصل سوم با عنوان مدلسازي و شبيه سازي سيستم حمل و نقل
در معادن روباز ،پس از تعريف مدل و بيلن هدف و داليل استفاده
از مدل ها و تعريف شبيه سازي به معرفي نرم افزار Arena 3/0
پرداخته شده است .اين نرم افزار يکي از نرم افزارهاي مدلسازي و
شبيه سازي است که متخصصين معدن مي توانند از آن در مدلسازي
و شبيه سازي سيستم هاي صف و حمل و نقل در معادن و شبيه
سازي کارخانه فرآوري و  ...استفاده کنند.
در فصل چهارم با عنوان تحليل ريسک و شبيه سازي جدول D.C.F
در سيستم هاي اقتصادي معدني ،ابتدا توضيحاتي در مورد تصميم
و تصميم گيري آمده و سپس در مورد روش هاي بررسي فني و
اقتصادي و تشکيل جدول  D.C.Fو پارامترهاي آن بحث شده سپس
به معرفي نرم افزارهاي  Excel ,Best Fit, @RISK3.5مي پردازد،
اين نرم افزارها در شبيه سازي بررسي فني و اقتصادي پروژه هاي
معدني تحت شرايط ريسک ،به کار مي روند.
در فصل پنجم با عنوان سيستم اطالعات جغرافيايي ( ،)GISپس

از بيان تعاريف و مطالبي در مورد  GISو بيان مطالبي مرتبط با اين
موضوع از قبيل نحوه ي ذخيره و مدل سازي داده ها در  ،GISکاربرد
 GISدر علوم زمين و ،...نرم افزارArcView GIS version 3/ 1
معرفي شده است .اين نرم افزار يکي از نرم افزار هاي وکتوري و
معروف  GISمي باشد که قابليت نمايش فايل هاي رستري را نيز
دارد .الزم به ذکر است که هدف استفاده از  GISدر واقع بهره گيري
از قابليت هاي گسترده ي آن مي باشد و استفاده از آن در تصميم
گيري بهتر است.
در فصل ششم با عنوان اکتشافات ژئوشيميايي رسوبات رودخانه اي ،ابتدا
به بيان مطالبي در مورد بررسي هاي ژئوشيميايي رسوبات رودخانه
اي ،نمونه برداري ،تجزيه ي نمونه ها و ...پرداخته است و پس از
آن کاربرد و آموزش چگونگي استفاده از نرم افزار هاي  Excelو
 Spss 11/5را شرح داده است .اين نرم افزارها در روش ژئوشيميايي
رسوبات رودخانه اي که به خصوص در اکتشافات مقدماتي استفاده
مي شود ،کاربرد دارند .در اين فصل رسم نمودارهاي مربوطه به
کمک اين نرم افزارها آموزش داده شده است.
در فصل هفتم با عنوان ژئوفيزيک اکتشافي ،ابتدا توضيحاتي در مورد
روش هاي ژئو فيزيکي آمده و پس از تشريح روش ژئوالکتريکي
مقاومت مخصوص ،به توضيحاتي در مورد استفاده از نرم افزار
 RES2DINV 3/44در پردازش داده ها پرداخته شده است.
در فصل هشتم با عنوان زمين شناسي ساختماني کاربرد نرم افزار
 Dips v 5/ 0بيان شده است.
در فصل نهم با عنوان زمين آمار و شبيه سازي زمين آماري پس از
توضيحاتي در مورد مجموعه عملياتي که در کارهاي زمين آماري
انجام مي شود ،کاربرد نرم افزار هاي  WinGslibو  GSLIBدر
اين زمينه تشريح مي شود.
در فصل دهم با عنوان آتشباري در معادن روباز ،ابتدا اجزاي طراحي
آتشباري در معادن روباز شرح داده شده و سپس روش طراحي با
استفاده از نرم افزار  Delpat version3تشريح مي گردد.
در فصل يازدهم با عنوان طراحي محدوده بهينه نهايي در معادن
روباز ،ابتدا روش لرچ و گروسمن و روش مخروط شناور به طور
خالصه توضيح داده شده و سپس شرح مختصري براي دو نرم
افزارمختلف Datamineو pitDesingدر اين زمينه ارائه شده
است.
الزم به ذکر است که کتاب مذکور حاوي يک CDمي باشد .اين
 CDمحتوي نرم افزار هاي کاربردي نام برده و آموزش داده شده
در کتاب مي باشد که قابل نصب بر روي کامپيوتر شخصي هر فرد
جهت استفاده از آن نرم افزار مي باشد.
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The Sungun porphyry copper deposit (PCD) is located in East Azarbaijan, in the NW of Iran. The Sungun porpp
phyries occur as stocks and dikes ranging in composition from quartz monzodiorite through quartz monzonite.
Four types of hypogene alteration are developed at Sungun, potassic, phyllic, propylitic and argillic. Based upon
their phase content, four types of fluid inclusions are common at Sungun (1) vapor, mono-phase (2) vapor-rich,
two-phase, (3) liquid-rich two-phase, and (4) multi-phase. Halite is the principal solid phase in the latest one. We
used multiphase inclusions to calculate the point pressure and hydrothermal fluid density.
Discriminant analysis is a multivariate statistical method which could be applied to separate the alteration zones
«e.g., based on the fluid inclusions data». Six variables have been measured and calculated for each separated
sample, including the homogenization temperature, salinity, pressure, depth, density and the Cu grade. To find the
linear combination of these variables which produces the maximum difference between the defined alterations,
we defined a function that produced a significant difference, a critical score (R0=1.83) and mahalanobi’s distance
(RPotassic-Rphyllic=4.02) that is introduced as transition zone.
By using this function we can allocate the new fluid inclusions «with unknown origin» to one of the two original
alteration of potassic or phyllic. In other words, new samples, not containing index minerals, could then be categp
gorized as potassic, phyllic or potassic-phyllic on the basis of the linear discriminant function of their variables.
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1. Introduction
Porphyry Copper deposits generate where magmatii
ic–hydrothermal fluids are expelled from a crystalli
lizing granitic to intermediate magmas in the plate
tectonic convergence regions (Sillitoe, 1972; Burnhi
ham, 1997). Cooling, depressurization, and reaction
between the fluids and the wall rocks cause metals to
precipitate in and around the fractures, forming veins
with alteration envelopes. Fluid inclusions analyses
indicate that they are trapped in porphyry Cu depi
posits typically include halite-saturated brines and
low-salinity vapor inclusions (Roedder, 1971, 1984;
Nash, 1976; Bodnar, 1995). The formation of brine
and vapor is inferred to result from a miscibility gap
in the NaCl–H2O system that coincides with the
pressure (< 2200 bars) and temperature (300 to 600
oC) where most porphyry Cu deposits form (Sourii
irajan and Kennedy, 1962; Urusova, 1975; Bodnar et

al., 1985; Beane and Bodnar, 1995).
Fluid inclusion studies in porphyry copper deposits
(PCDs) have proven to be an important tool for consi
straining the physico-chemical conditions of the hydi
drothermal fluids responsible for vast and pervasive
alteration and mineralization processes. These fluid
inclusion studies have shown many common feati
tures in such deposits throughout the world (Nash
and Theodore, 1971; Nash, 1976; Batchelder, 1977;
Etminan, 1977; Chivas and Wilkins, 1977; Eastoe,
1978; Beane and Titley, 1981; Roedder, 1984; Reyni
nolds and Beane, 1985; Quan et al., 1987; Beane and
Bodnar, 1995).
At Sungun deposit, numerous cross-cutting quartz
veinlets and micro-veinlets, developed in various
stages of alteration and mineralization, provided
suitable material for fluid inclusions investigations.
Etminan (1977) was the first to recognize the presei

ies of fluid inclusions were carried out by Calagari
(1997) and comprehensive micro thermometric data
were accumulated. Additional fluid inclusion work
on the Sungun PCD was presented by Hezarkhani
and Williams-Jones (1998). This research represents

Fig. 1. Geological map of Iran (modified from: Stocklin and Setudenia, 1972; Shahabpour, 1994) showii
ing Sahand-Bazman belt: Calc-alkaline volcanic and Quartz monzonite and quartz diorite intrusions of
dominantly Miocene age, hosting Cu-Mo porphyry style mineralization and geological map of the Sungun
deposit area, showing field relationships among the various subtypes of Sungun intrusive rocks, and the
outline of the mineralized zone. The porphyritic quartz monzonite rims all other porphyritic plutons to
the south and west, and Cretaceous limestone and associated skarn border the north and east. Andesite
and andesitic dikes are distributed through the north and western parts of the deposit (mainly outside the
stock). Mineralized dikes intrude the quartz monzonite stock in the central part of the deposit. Skarn-type
alteration (and associated mineralization) occurs predominantly adjacent to the eastern margin of the
stock (modified from Mehrpartou, 1993 and Hezarkhani 2006).
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ence of porphyry-type copper mineralization at
Sungun through fluid inclusion studies. Mehrpartou
(1993) allocated a chapter of his PhD thesis to fluid
inclusion studies in subsurface samples. Based upon
systematic sub-surface sampling, more detailed studii
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a more comprehensive fluid inclusion study of the
Sungun PCD and provides substantial micro-thermi
mometric data, furnishing a suitable basis for a new
interpretation based on a powerful multivariate stati
tistical method entitled discriminant analysis. This
method consists of finding a transform which gives
the maximum ratio of the difference between two
group multivariate means to the multivariate variai
ance within the two groups. It is closely related to
multiple regression and trend-surface analysis (John
C. Davis, 2002). In the following research, by applyii
ing the discriminant analysis, six variables from the
samples have been measured and calculated, and the
result is used to separate the alteration zones (i.e.,
potassic and phyllic).
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2. Geological setting
The Sungun PCD is located in about 100 km NE of
Tabriz, in the NW part of Iran. The Sungun porphyri
ries are of Oligo-Miocene age, and were intruded,
as a sub-volcanic complex into Upper Cretaceous
carbonate rocks, a series of Eocene arenaceous-argi
gillaceous rocks, and a series of Oligocene dacitic
breccias, tuffs and trachy-andesitic lavas (Emami
and Babakhani, 1991; Mehrpartou, 1993, Hezarkhani
ni, 1998, 2006). The Sungun porphyries occur as
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stocks and dikes, and are a series of calc-alkaline igni
neous rocks with a typical porphyritic texture. They
are situated in the northwestern part of a NW–SE
trending Cenozoic magmatic belt (Sahand-Bazman)
within which the Sarcheshmeh PCD (Iran’s largest
one) is also located (see inset in Fig. 1). The Sungi
gun stocks are divided into two groups: (1) Porphyry
Stocks I and (2) Porphyry Stock II. The rock type in
Porphyry Stocks I is typically quartz monzodiorite.
Porphyry Stock II (which is investigated in this resi
search) hosts the Sungun PCD and varies in composi
sition from quartz monzonite through granodiorite
to granite. Four series of cross-cutting dikes (DK1,
DK2, DK3, DK4) varying in composition from
quartz monzodiorite to granodiorite cut the Sungun
stocks.
3. Hydrothermal alteration and mineralization
Alteration and related mineralization in the Sungun
porphyry copper deposit have been investigated
by geological mapping, and detailed studies of the
mineralogy, petrography and chemistry of a large
number of drill cores and outcrop samples from
various parts of the stock (Fig. 3). Hydrothermal alti
teration and mineralization at Sungun are centered
on the stock and were broadly synchronous with
its emplacement. Early hydrothermal alteration was
dominantly potassic and propylitic, and was followed
by later Phyllic and argillic alteration.
a. Potassic alteration
The earliest alteration is represented by potassic
mineral assemblages developed pervasively and as
halos around veins in the deep and central parts of
the Sungun stock (Hezarkhani et al., 1998). Potassic
alteration is characterized by K feldspar. This alterati
tion displays a close spatial association with mineralizi
zation; perhaps as much as 60 percent of the copper
and all the molybdenum were emplaced during this
alteration episode. On average, potassically altered
rocks contain 28 percent plagioclase, 33 percent orti
thoclase, 20 percent quartz, 15 percent ferromagnesi
sian minerals (mainly biotite, and sericite and chlori
rite after biotite), and 4 percent chalcopyrite, pyrite,
zircon, scheelite, uraninite, bismuthinite, and rutile
(Hezarkhani, 2006) (Fig.3).

Fig. 2. Paragenetic sequence of the development of
various types of veinlets and micro-veinlets in porphyry
stock II at Sungun. The thickness of the horizontal bars
is related to the relative abundance of the veinlets in the
porphyry system (Calagari, 1997; Asghari, 2006).

b. Transition alteration (potassic-phyllic)
Potassic alteration is overprinted by a large zone of
pervasive transition alteration in the central part of
the stock, which grades upwards into phyllic alterati
tion. Transition alteration is characterized by albite
replacement of more An-rich plagioclase, and albi

c. Phyllic alteration
The change from transition alteration to phyllic
alteration is gradual and is marked by an increase
in the proportion of muscovite. Phyllic alteration
is characterized by the replacement of almost all
rock-forming silicates by sericite and quartz and
overprints the earlier formed potassic and transition
zones. Pyrite forms up to 5 vol. percent of the rock
and occurs in veins and disseminations. Quartz veins
are surrounded by weak sericitic halos (Fig.2). Veinhosted pyrite is partially replaced by chalcopyrite.
Silicification was synchronous with phyllic alteration
and variably affected much of the stock and most
dikes. This observation is supported by whole-rock
chemical analyses, which show that Si was added in
higher than for any other stage of the alteration (Hezi
zarkhani et al., 1998). In contrast to the transition
zone, appreciable Cu was added to the rock during
phyllic alteration. It is difficult to separate transition
and phyllic alteration because of intense silicificati
tion during the latter alteration (Fig.3).
d. Argillic
Feldspar is locally altered to clay down to a depth
of 400 m, and within 80 m of the erosional surface
the entire rock has been altered to an assemblage
of clay minerals, hematite and quartz. The affected
rocks are soft and white colored. XRD analyses indici
cate that kaolinite is the dominant phyllosilicate, and
that it is accompanied by illite. The shallow alterati
tion is interpreted to represent a supergene blanket
over the deposit and the deeper clay alteration of
feldspar may have had the same origin. However, the
possibility can not be excluded that the latter repri
resents an advanced argillic stage of the hypogene
alteration.
e. Mineralization
Hypogene copper mineralization was introduced

during potassic alteration and to a lesser extent durii
ing phyllic alter¬ation, and exists as disseminations
and in veinlets form. During potassic alteration,
the copper was deposited as chalcopyrite and mini
nor bornite; later hypogene copper was deposited
mainly as chalcopyrite. Hypogene molybdenite was
concen¬trated mainly in the deep part of the stock
and is associated exclusively with potassic alteration,
where it is found in quartz veins accompanied by K
feldspar, anhydrite, sericite, and lesser chalcopyrite.
The concentration of sulfides and copper mineralizi
zation increases outward from the central part of the
stock, with the latter generally reaching a maximum
of >0.8 wt percent along the interface between the
potassic and phyllic alteration zones and in silicifi
fied phyllically altered rocks; sulfide concentrations,
mainly pyrite, are highest in the phyllic alteration
zone. The ratio of pyrite to chalcopyrite increases
from 4:1 in the outer parts of the potassic alteration
zone to 15:1 toward the margins of the stock.
4. Fluid inclusions
Fluid inclusions are abundant in quartz of all vein
types, and range in diameter from 1μm up to 15 µm.
The majority of inclusions examined during this
study had diameters of 4-12 µm. Fifty seven subsurface samples containing quartz veinlets from
diamond drill holes within the hypogene alteration
zones in Porphyry Stock II were selected for thermi
mometric analyses.
a. Method of investigation
The samples were initially prepared for microscopic
examination. Based on mineral content, we found
the origin of alteration and categorized them into
potassic and phyllic (Table 3). The distribution patti
tern, shape, size, and phase content of fluid inclusi
sions within the quartz crystals were examined appi
plying microscope (Table 1). Temperatures of phase
changes in fluid inclusions were measured with a
Fluid Inc. U.S.G.S.-type gas-flow (Linkam Operating
System) stage, which operates by passing preheated
or precooled N2 gas around the sample (Werre et
al., 1979). Stage calibration was performed using
synthetic and/or well-known fluid inclusions. Acci
curacy at the standard reference temperatures was
±0.2°C at –56.6°C (triple point of CO2), ±0.1°C at
0°C (melting point of ice), ±2°C at 374.1°C (critici
cal homogenization of H2O), and ±9°C at 573°C
(alpha to beta quartz transition). The heating rate
was approximately 1°C/min near the temperatures
of phase transitions.
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bite rims on orthoclase. Minor sericite and pyrite
also partially replaced plagioclase, biotite and hornbi
blende. A distinguishing characteristic of this type
of alteration is the white color of the affected rocks
(Hezarkhani, 1998). This change of color from the
original gray to white reflects a strong depletion of
ferromagnesian minerals like hornblende and bioi
otite. In contrast to potassic alteration, K was depi
pleted and Cu added, probably due to breakdown of
K feldspar and addition of anhydrite, respectively.
Other major elements were relatively unchanged.
The most important change among trace elements
was the depletion in Cu (Fig.2, 3).
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Fig. 3. Profile along A-A in Fig. 1 illustrating the position of diamond drill holes, dike
series, and the pattern of hypogene alteration zones (potassic, phyllic and argillic) in Porpi
phyry Stock II. (Asghari 2006).
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b. Fluid inclusion investigations
Quartz crystals exist within almost all types of quartz
veinlets (late-type, quartz-sulfide, quartz-molybdenii
ite and early type (Fig. 2). Fluid inclusions within the
quartz crystals in quartz-sulfide and quartz-molybdi
denite veinlets were chosen for micro-thermometric
analyses for two important reasons: (1) the inclusions
are intimately associated with copper and molybdeni
num sulfides, (2) these veinlets contain inclusions >7
μm which allows for more confident thermometric
analysis. Based upon their phase content, four types
of inclusion, are present at Sungun: (1) mono-phase
vapor, (2) vapor-rich 2-phase, (3) liquid-rich 2-phase,
and (4) multi-phase solid. Halite crystals are larger
than the other solids and can be readily distinguished
by their cubic shape. Similar characteristics are seen
in fluid inclusion assemblages from other PCDs such
as El Salvador, Chile (Gustufson and Hunt, 1975),
Santa Rita, New Mexico (Ahmad and Rose, 1980),
Bingham, Utah (Roedder, 1971), Yandera and Pangi
guna, Papua New Guinea (Watmuff, 1978; Eastoe,
1978), Copper Canyon, Nevada (Nash, 1976), Bajo
de la Alumbrera, Argentina (Ulrich et al., 2001).
c. Micro-thermometric analysis
Thermometric analyses were performed principi
pally on fluid inclusions which were relatively large
(>7 μm). Two common thermometric procedures,
freezing and heating, were employed to determine
the approximate salinity (wt% NaCl equivalent) and

homogenization temperature (TH); respectively
(Table 1). The collected data were converted into
corresponding salinity values by using diagrams for
NaCl–H2O system (Shepherd et al., 1985). The heatii
ing stage was used for all types of inclusion (except
for mono-phase vapor inclusions). For non-halite
bearing inclusions the homogenization temperature
of liquid and vapor (either L+V→L or L+V→V)
was recorded. In the halite-bearing inclusions, two
points: (1) Ts(NaCl) (the temperature at which halite
dissolves) and (2) TH(L–V) (temperature of vapor
and liquid homogenization) were recorded.
d. Homogenization temperatures
The temperatures of initial (Te) and final melting of
ice (Tm ice) were measured on types LV, VL, and
LVH fluid inclusions. The temperature of initial ice
melting (Te) of most LV fluid inclusions was beti
tween –23° and –24.2°C, suggesting that NaCl is
the principal salts in solution. The Te value of VL
fluid inclusions ranges from – 19.7° to –46.1° C with
a mode of ~–22°C, suggesting that Na and K are
the dominant cations in the solution, but that there
are significant concentrations of divalent cations.
The eutectic temperatures that could be measured
in LVH inclusions range from –29.9° to –64.2° C,
suggesting important concentrations of Fe, Mg, Ca,
and/or other components in addition to Na and K
in this type of inclusion. The Tm ice values for LV
inclusions range from –5.1° to –8.2°C (Table 4), corri

Table 1: Descriptive statistics of row data based on fluid inclusion study and micro
thermometry for 845 measurements in 57 samples

Fig. 4. Salinity versus TH(L-V) illustrating the distributi
tion pattern of the data points relative to the NaCl saturi
ration and critical curves (NaCl saturation and critical
curves from Ahmad and Rose (1980). dashed lines referri
ring to vapor pressures of NaCl solutions at the indicatei
ed temperatures and salinity from Roedder (1984)).

halite dissolution. Anhydrite and chalcopyrite did
not dissolve on heating to temperatures in excess of
600°C.
e. Salinity in the inclusion fluids
Halite-bearing and non-halite-bearing liquid-rich inci
clusions at Sungun exhibit a wide variation in salinii
ity,
ranging from 0.2 to 65.5 wt% (Fig. 4). As shown by
Fig. 6 it can sharply divide into 2 population. Low
salinity (less than 27 wt% NaCl) and high salinity
(between 27 wt% NaCl and 65.5 wt%). Scatter plot
of salinity versus TH (Fig. 6) shows there is high corri
relation coefficient factor between salinity and TH
in high saline inclusions (r correlation coefficient =
94%). But there is no correlation between low sali
line and TH(r correlation coefficient = 4%). There
are great many halite-bearing fluid inclusions which
have Ts(NaCl) > TH(L–V) and the discrepancy beti
tween Ts(NaCl) and TH(L–V) in some inclusions
may reach >91 oC (Fig. 5). These inclusions may
suggest entrapment of supersaturated (with respect
to NaCl) fluid. However, there are still many halii
ite-bearing inclusions whose data points lie around
and below the halite saturation curve (Ts(NaCl) <
TH(L–V)) (Fig. 4) which, in turn, denotes trapping
of saturated and under saturated fluids, respectively.
Changes in salinity in high salinity fluid inclusions
and their homogenization temperature is very harmi
monic and the correlation coefficient is around 84
percent (R2=0.6923). In low temperature fluid inci
clusions, the salinity and the homogenization tempi
perature does not show any harmonic relationships.
Based on the Brown and Lamb (1988) method, to
measure the point pressure, the applied fluid inci
clusions must be halite- and gas-bearing with high
salinity ones, which is why that these type of fluid
inclusions are used from now on. Table 2 shows the
statistical properties of the fluid inclusions with the
salinities more than 27 wt% equivalent.
Statistical parameter
Salinity Th
Tm
Te
Size
L/V Ratio
Mean 42.99 375.30	-11.57	-46.92 24.48
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responding to salinities of 5.7 wt% NaCl equiv., resi
spectively (Sterner et al., 1988). The Tmice value for
VL inclusions varies from –0.4°C to –12.1°C, which
corresponds to a salinity of between 0.8 and 12.2
wt% NaCl equivalent.
LV fluid inclusions homogenize to liquid Th (L+V→
L) at temperatures between 523° and 298.1°C. Most
of VL inclusions homogenize to vapor Th (V+L→
V) between 351° and 600 (°C). The frequency distribi
bution of halite-bearing inclusions homogenizing by
halite disappearance (Ts(NaCl) > TH(L–V)) display
a wide range of Ts(NaCl) values, varying from 220
to 583 (oC). Salinities based on the halite dissoluti
tion temperature range from 29.7 to 61.1 wt % NaCl
equivalent (Sterner et al., 1988). The halite-bearing
inclusions homogenizing by simultaneous disappi
pearance of halite vapor and/or by vapor disappearai
ance (Ts(NaCl) ≤ TH(L–V)) show a similar range
of distribution and their TH(L–V) values vary from
200 to 580 (oC) (Table 3). Some LVH inclusions
homogenized by vapor disappearance and by conti
trast, some LVH inclusions homogenized mainly by

58

5. Other variables
The point pressure and density of hydrothermal
fluid density in the NaCl-H2O system is calculated
for 47 samples with using 3 parameters including

carried out and accuracy and precision of the anali
lytical procedure has been checked and the Cu grade
of each sample achieved (table 3). All samples have
locations which are identified with xi, yi, zi. So each
sample has its own elevation. Regarding to the lowel
and guilbert (1976) model in porphyry copper depi
posits, the alterations obey a geometric shape, therefi
fore it is assumed that the elevation of each sample
could be considered as a parameter for alteration
separation (Table 3). As shown in Fig.7 there is not
a high coherency between the sample elevations and
the other variables, so it’s a very important note to
consider all variables, independent from the sample
elevation.

Fig. 5. Liquid-vapor homogenization temperature [TH(LV)] versus halite dissolution temperature [TH(NaCl)] for
halite - bearing inclusions at Sungun (the diagonal line
[TH(L-V) = Ts(NaCl)] from Shepherd et al. (1985)). For
calculating the pressure we used points over the diagonal
line, where Ts(NaCl) > TH(L-V).

6. Discriminant analysis theory
The discriminant function analysis involves identi
tification or the placing of objects into predefined
groups. This method consists of finding a transform
which gives the maximum ratio of the difference beti
tween two group multivariate means to the multivi
variate variance within the two groups. It is closely
related to multiple regression and trend-surface
analysis. Two groups, each characterized by a set of
multiple variables, can be discriminated by solving
a set of simultaneous equations almost identical to
those involved in multiple regressions. First, we defi
fined the process of discrmination, and carefully disti
tinguish it from the related process of classification.
In this study we have assembled two collections of
F.I. samples of known potassic and phyllic alteration

Th→Halite (oC), Th→Vapor (oC) and salinity (wt%
NaCl), based on Brown and lamb (1985) equation by
the Flincor software (Brown et al, 1989). Fluid pressi
sures varies from 261 to 2148 bars (Table 3)
The thirteen diamond drill holes within the Porphyry
Stock II are drilled and 57 samples from drilled holes
are collected. Approximately 200-400 gr. of each
sample location from drilled cores were crushed and
powdered for XRF analysis. The XRF analyses were
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Table 2: Descriptive statistics of row data for high salinity inclusions (more than 27 wt% NaCl)
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Figure 6. Scatter plot of salinity vs. homogenization temperature showing two different behaviors in salinity and Th. (a)
a relatively high coherence between high salinities and Th (R2=0.6923, coherent coefficient=0.83) and a low coherence
between low salinities and Th (R2=0.0859, coherent coefficient=0.29)

origin. We may have determined their origin from an
examination of their mineral contents as discussed
before in the alteration section.
A number of variables have been measured and
calculated on each sample, including the homogei
enization temperature, Salinity, pressure, elevation
of sample, density of hydrothermal fluid and so Cu
grade. As shown in figure 8, it is not possible to sepai
arate the two alterations just with the given data by
one variable, since, the two alterations (populations)
overlapped each other (Fig.7).
The problem is to find the linear combination of
these variables that produces the maximum differei
ence between the two previously defined alterations.
If we find a function that produces a significant

difference, we can use it to allocate new sample of
F.I. of unknown origin to one of the two original
groups. In other words, new samples, not containing
index mineral, can then be categorized as potassic or
phyllic on the basis of the linear discriminant functi
tion of their thermometrical parameters. Shimp and
Witters (1963)
A simple linear discriminant function transforms an
original set of measurements on a sample into a singi
gle discriminant score. That score, or transformed
variable, represents the specimen>s position along
a line defined by the linear discriminant function.
If we regard our two groups as forming clusters of
points in multivariate space, we must search for the
one orientation along which the two clusters have
the greatest separation while each cluster simultaneoi
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Table 3: Achieved data from 47 locations in 13 boreholes separated into potassic and phyllic. Based on microscopic
studies and XRF analysis 22 of them defined as potassic and 25 of them defined as phyllic alteration.
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Table 4: Descriptive statistics of 25 samples from phyllic alteration and 22 samples from potassic alteration.

ously has the least inflation. In matrix notation,
Where S is a 6*6 matrix of pooled variances and
covariances of the 6 variables. λ (column vector) are
used to represent the coefficients of the discrimini
nant function. D, the column vector of 6 differences
between the means of the two groups, which we will

refer to as A (Potassic alteration) and B (Phyllic alti
teration). This equation can be solved by inversion
and multiplication, as
				

(2)

Where S-1 is the inverse of the variance-covariance
matrix formed by pooling the matrices of the sums
of squares and cross products of the two alterations,
A and B. To compute the discriminant function, we
determined the various entries in the matrix equati
tion. The mean differences are found by:
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Fig.7 . Matrix scatter plot of 6 measured and calculi
lated parameters like; samples elevations from sea level
(m), Cu grade (%), Homogenization temperature,
Salinity (NaCl Wt% equiv.), Pressure (bar) and hydroti
thermal fluid density. This chart indicates that it is
possible to identify all variables, independent from the
elevation since there is not a high coherency between
their values.
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Fig.8 Schematic figure of two populations (μ: mean and
σ: variance of populations) which overlap on each other.

(3)

aij is the ith observation on variable j in alteration
A and Aj is the mean of variable j in alteration A,
which is the arithmetic average of the 22 observati
tions of variable j in alteration A. The same conventi
tions apply to alteration B. The difference between
these multivariate means therefore also forms a vecti
tor
							
			
(4)
in expanded form,

To construct the matrix of pooled variances and
covariances, a matrix of sums of squares and cross
products of all variables is computed in alteration A
and a similar matrix for alteration B.
							

		

(5-a)

Where, aij denotes the ith observation of variable j
in alteration A, and aik denotes the ith observation
of variable k in the same alteration. This quantity
is the sum of squares of variable k whenever j=k.
Similarly, a matrix of sums of squares and cross
products is found for alteration B:
							
		
(5-b)

The sums of products matrix is denoted from alti
teration A as SA and that from alteration B as SB.
The matrix of pooled variance can be found as:
							
				
(6)

nant function coefficients include:
The set of λ coefficients is found are entries in the
discriminant function equation which has the form

(7)
Equation (7) is a linear function; that is, all the terms
are added together to yield a single number, the disci
criminant score, Ri. Substitution of the midpoint
between the two group means into the discriminant
function equation yields the discriminant index, Ro.
That is, for each value of Xji in Equation (2), we
insert the terms so we have,

Fig. 9. Histogram of elevation, Cu grade, homogenization temperature, salinity, pressure and density for 47 analyzed
and calculated point based on F.I. data shows that there is not a sharp boundary between the two potassic and phyllic
alterations and they seems like two overlapped populations.
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All of the entries necessary to estimate the discrimini
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The discriminant index, Ro, is the point along the
discriminant function line that is exactly halfway
between the center of A (potassic alteration) and
the center of B (phyllic alteration). The multivariate
mean of potassic alteration into the equation is subsi
stituted to obtain RA and substitute the multivariate
mean of group B to obtain RB. The centers of the
two original alteration projected onto the axis defi
fined by the discriminant function are RA and RB.
For alteration A,

tion A side. In discriminant analysis, these are observi
vations that have been misclassified by the function,
but in geological description it may mean a valuable
result. As discussed in alteration part there is a wide
boundary between two alterations potassic and phylli
lic as transition. It is difficult to classify the samples
located in this zone in correct alteration.
7. Tests of significance
The first step in a test of the significance of a disci
criminant function is to measure the separation or
distinctness of the two alterations. This can be done
by computing the distance between the centroids, or
multivariate means, of the groups. The Equation (8)
used to find the standardized squared distance:
							
		

And for alteration B,

(8)
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The three points is plotted as in Figure 10. In fact,
every observation in the analysis is entered into the
equation and its position along the discriminant
function located. This has been done on Figure 10;
note that a few members of alteration potassic are
located on the alteration B side of Ro and a few
members of alteration B are located on the alterati
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This standardized measure of difference between
the means of two multivariate groups is called Mahi
halanobis> distance.
Substituting quantities into Equation above, we
could obtain exactly the same distance measure by
substituting the vector of mean differences into the
discriminant function equation itself:

Fig. 10. potassic and phyllic alteration projections of onto discriminant function line. RA is projection of 6 variate mean
of potassic alteration, RB is projection of 6 variate mean of phyllic alteration, and R0 is discriminant index. We also
can introduce the area between RA and RB as transition alteration (potassic-phyllic)

Mahalanobis> distance is visualized on Figure 10,
where it is equal to the distance between RA(potassic)
and RB(phyllic) we called it potassic-phyllic zone or
transition. The significance of Mahalanobis> disti
tance is tested using an F-test. The test of multivariai
ate equality, using this more familiar statistic, is

with m and (na+ nb - m - 1) degrees of freedom.
Since the calculated q is grater than in significance
level of 0.015 and the freedom degree of 6 and 40
( ), so it is acceptable to chose all the variables for
achieving a discriminant function which could be
suitable when the equality of two alteration hypothei
esis is refused. So it could be realized that the separati
tion of two alteration based on the defined discrimini
nant function could be done more precise.
The calculated Ri for the 10 based sample is accordii
ing to the equation 7 and the results (base on the
comparison between RA and RB), and mahalanobi’s
distance, shows that there is a good correlation beti
tween the alteration zones. It is very difficult to identi
tify the transition zone applying the microscopic invi
vestigations only, but by this method (discriminant)
it is also very easy to separate this zone.

			
							
		

8. Discussion
The comparison of raw coefficient of λ for defining
the share and effect of each variable in alteration

Fig. 11. Profile after interpretation of results illustrating the pattern of hypogene alteration zones (potassic, poti
tassic-phyllic, phyllic, argillic and potassic-phyllic or transition zone) in Porphyry Stock II. (Asghari 2006)
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Table 5: Result of 10 samples indicates

64

separation is not useful. For example by ranking the
λ, Cu grade has great part in separation, but as it
is shown in fig 8-b, alteration separation based on
Cu grade is impossible since the two populations are
mixed together and Cu grade cannot be helpful in
this matter. So the Cu grade should locate in the last
rank.
So a new variable named C is defined, which is multi
tiplier of λ into the average of the same variable (M).
So the virtual value of λ which was changed during
inversion of S matrix will remove and we can define
the correct ranks of variables in alteration separati
tion.
					

(10)
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By ranking the C, it seems that the elevation of sampi
ples has the most effect on alteration and then the
density is located. The least effect is for Cu grade
as it is expected. Against expectation, the difference
between homogenization temperature and salinity of
samples gained from the two alterations is not signi
nificance to separate the different alterations clearly.
Based on the discriminant analysis results the A-A
section interpreted for second time and the samples
which their R(i) scores was between (RB,RA) range,
introduced as potassic-phyllic alteration (or transiti
tion zone). Fig. 11 shows the A-A section after the
new mentioned interpretation.
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9. Summary and conclusions
Early hydrothermal alteration produced a potassic
assemblage (orthoclase-biotite) in the central part
of the stock, propylitic alteration occurred conti
temporaneously with potassic alteration. But in the
peripheral parts of the stock, and phyllic alteration
occurred later, overprinting these earlier alterations.
Based on fluid inclusion studies in the Sungun depi
posit, potassic alteration and associated Cu mineralizi
zation were caused by a high temperature and high
salinity fluid of dominantly magmatic origin. The
early hydrothermal fluids are represented by high
temperature (340 oC to 500 oC), high salinity (up to
60 wt % NaCl equiv.) liquid-rich fluid inclusions, and
high temperature (320 oC to 550 oC), low-salinity,
vapor-rich inclusions. Phyllic alteration and copper

leaching resulted from the inflow of oxidized and
acidic meteoric waters with decreasing temperature
(range from 300-380 oC, with a mode of 360 oC) of
the system.
Variable histograms from forty seven samples
showed that no variable could separate potassic and
phyllic alterations by itself. Through applying a disci
criminant analysis method a function of all variables
is achieved and the set of λ coefficients is found.
For tacking better results, λ converted to an unbiai
ased parameter entitled C, which is scalar product of
λ and M (average of each variable). By ranking of
C, the effect of variables in alteration separation will
be found. Elevation of sample is the most important
variable. It means that the sample elevation plays an
important role in order to separate the alteration
zones. This is a new approach to confirm the Lowell
and Guilbert model which could separate the alterati
tions vertically. Density is the next important variai
able. We can assume the density of hydrothermal
fluids as a function of combined homogenization
temperature and salinity (based on the fluid inclusi
sion studies). Rank of Cu grade could play the less
effected role on the copper content within the alti
teration zones.
As discussed before, the three points (scores) is plotti
ted. RB, the criteria in which all samples with the
value less than it are certainly in phyllic alteration,
RA, the criteria in which all sample values more than
it are certainly in potassic alteration and a zone beti
tween them. In discriminant analysis, these are the
observations that have been misclassified by the
function, but in geological illustration it may be inti
troduced as phyllic-potassic alteration or transition
zone. As it is known the transition zone is a boundai
ary in which potassic changes to phyllic alteration
gradually, so when it is very hard to separate the
samples microscopically, this method could be very
helpful for geochemists to make decision about the
alteration zones and the mine future operation.
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