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بدون شک امنیت ،سالمت شغلی و حفاظت های زیست محیطی یکی از دغدغه های اصلی در هر صنعتی
است .صنعت معدنکاری به علت ماهیت خاص خود بیش از سایر مشاغل نیازمند این گونه مراقبت ها می باشد .
به بیان دیگر در سایر مشاغل صنعتی ،این انسان است که محیط کار را ساخته و شرایط را برای آن تعریف می
کند حال آنکه در معدنکاری پیش بینی و کنترل تمامی فاکتورها ،به نظر غیر ممکن می نماید و این طبیعت
است که شرایط را تعریف می کند .طبق آمارها ی جهانی ریسک کشته شدن در معدنکاری حدود  6برابر بیشتر
از صنایع دیگر است و ریسک مجروح و بیمارشدن  2برابر سایر صنایع می باشد .در نظر گرفتن این مهم و
وجود بیش از سه هزار معدن فعال در کشور ،لزوم توجه به مبحث HSEدر بخش معدن را بیشتر نمایان می
کند .هر چند آمار حوادث معدنی در کشور در مقایسه با سایر کشورهای مشابه بحرانی به نظر نمی رسد اما این
نفی کننده لزوم توجه بیشتر به مباحث ایمنی نیست و باید اشاره کرد ضعف آمار گیری نیز همواره درکشور
ما وجود داشته است.
مشکل شاید از این جمله اینجا آغاز می شود « بهره بردای از یک پروژه صنعتی یا معدنی در کوتاه ترین زمان».
جمله ای که بیان آن برای بسیاری افتخار و توان مدیریتی محسوب می شود .غافل از اینکه بهره بردای از یک پروژه
باید در زمان بهینه شده آن انجام گیرد .راه اندازی زود هنگام عالوه بر مشکالت فنی ،در نهایت بار اقتصادی
بیشتری بر پروژه تحمیل خواهد کرد و پر واضح است که اولین قربانی فشارهای اقتصادی بر یک پروژه ،امور
 HSEآن هستند .ریشه این جمله را می توان در عدم توجه به برنامه ریزی های بلند مدت دانست زمانی که
کمیت و کیفیت به رقابت خواهند پرداخت.
حل معضالت بخش ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ،نیازمند اقدامات بنیادی و تالش همه گروه های فعال در
بخش معدن است .انجام یک مطالعه آماری جامع و دقیق در مورد وضعیت ایمنی و بهداشت معادن کشور،
پیروی از استاندارد های مشابه و الزام به استقرار سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی ،تدوین و تکمیل
الزامات قانونی جهت رعایت اصول ایمنی ،نظارت مستمر و کنترل شده ،برگزاری دوره های تخصصی بهداشت
حرفه ای و ایمنی و اطالع رسانی ویژه معدنکاران ،برگزاری همایش های ساالنه  HSEویژه مدیران و تصمیم
گیران بخش معدن ،تدریس دروس مرتبط با  HSEدر دانشکده های معدن و آشنا نمودن دانشجویان با ضوابط
و استانداردهای مربوطه ،اعطای بسته های مشوق و تسهیالت ویژه تجهیز معادن توسط دولت و در نهایت
تشویق معادن نمونه با کاستن مالیات ها و حقوق دولتی ،راهکارهای افزایش ضریب ایمنی در معادن و کاهش
تلفات و آثار سوء معدنکاری در سالمت انسان و محیط زیست هستند .برنامه ایی که در آن همه گروه های
مرتبط با معدن نقش خواهند داشت .
مجله بلور نیز با هدف آشنا نمودن جامعه معدنی به خصوص دانشجویان رشته معدن در حد توان خود در این
راه قدم بر خواهد داشت.
سردبیر
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استفادهازاطالعاتتوپوگرافيوتصاوير
براي شناسايي آلتراسيونها و عوارض

مطالعه موردي :برگه  1:100،000دليجان

فريد جوادنژاد ،کارشناس ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فيروز علينيا ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پوران بهنيا  ،دکترای دورسنجی ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تصاوير ماهوارهاي و اطالعات توپوگرافي ميتوانند
براي اكتشاف منابع معدني در مراحل پي جويي اوليه
بكار روند .به منظور شناسايي شواهد کانيسازي
طالي هيدروترمال در منطقه ،مطالعات دورسنجي بر
روي دادههاي +ETMمنطقه به اجرا در آمد .تصوير
مولفه چهارم حاصل از انجام روش کروستا بر روي
باندهاي  1,4,5,7نشان دهنده کانيهاي آلتراسيوني
داراي هيدروکسيل است و انطباق نسبتا خوبي با
موقعيت کانسارهاي شناخته شده در منطقه دارد .اما
تصوير مولفه چهارم حاصل از اعمال روش کروستا
بر روي باندهاي  1,3,4,5براي تصويربرداري از
کانيهاي آلتراسيوني حاوي اکسيد آهن همبستگي
خوبي با اين کانسارها نشان نميدهد.
براي متمايز کردن ساختارها ترکيب دادههاي
ماهوارهاي و اطالعات توپوگرافي بکار گرفته شد.
ابتدا ،تصوير ترکيب رنگي  7,4,2از حالت RGB
به حالت  HSVتبديل شد .سپس تصاوير سايه-
روشن با تاباندن خورشيد در آزيموتهاي مختلف
از اطالعات  DEMبدست آمدند و جايگزين باند V
تصوير  HSVشدند .تصاوير ترکيب رنگي مجازي
ادغام شده با تصوير سايه روشن امکان شناسايي
چشمي ساختارها را ممکن ميسازند.
كلمات كليدي
دورسنجي ،روش کروستا ،DEM ،دليجان

 -1مقدمه
ناحيه دليجان به دليل قرارگرفتن معادن طالي موته در آن يکي از مناطق
پتانسيلدار طال در ايران بشمار ميرود .تاکنون اين فرض بين متخصصان
علوم زمين مطرح بوده است که کانيزايي طالي موته داراي سن پرکامبرين
است .اما مطالعات جديد نشان داد که تشکيل کانه طال در موته از نظر زماني
بسيار جوانتر است.
نتايج حاصل از مطالعات اخير ،لزوم بررسي ساير واحدهاي سنگي موجود
در زون سنندج -سيرجان را به عنوان هدفهاي مناسب براي اکتشاف طال
ضروري ميسازد .پيش فرضهاي قبلي باعث شده بود تا بيشترين مطالعات
بر روي نهشتههاي موته متمرکز شود و ساير بخشهاي منطقه چندان مورد
بررسي قرار نگيرند،
هدف اين مقاله بکارگيري مطالعات دورسنجي است تا با استفاده از تصاوير
ماهوارهاي  ETM+و اطالعات توپوگرافی ،شواهد کانيسازي طال در برگه
 1:100,000دليجان بويژه ساختارهايي که ميتوانند کانيسازي طالي
منطقه را دربرگيرند ،شناسايي و معرفي شوند .نقشههاي ساختاري و
ن استخراج شده ميتوانند به عنوان اليههاي اطالعاتي
نقشههاي آلتراسيو 
ارزشمند در کنار اطالعات زمينشناسي ،ژئوفيزيک ،ژئوشيمي و مشاهدات
صحرايي به کار روند.
 -2زمينشناسي
 -1-2زمينشناسي ناحيهاي
زون سنندج-سيرجان ،به طول  km1500و عرض  ،150-km200در
نتيجه تشکيل اقيانوس تتيس و بسته شدن آن در ترشياري و کرتاسه و
برخورد صفحات قارهاي آفرو-عربي و اوراسيا تکامل يافته است [ ،]2[.]8
از ژوراسيک پسين تا ترشياري ،پديدههاي تکتونيکي فشارشي ناشي از
کوهزايي آلپ باعث ايجاد روند خصوصيات ساختاري با امتداد شمالغرب
(شکل ())1[،]4[،]2[.]8
ماگماتيسم ژوراسيک پسين تا ائوسن در زون سنندج-سيرجان با حداکثر
فعاليت در کرتاسه پسين به فرورانش صفحه آفرو-عربي به زير صفحه ايران
شماره  ،25بهار 88
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شکل ( :)1زونهاي ساختاري عمده ايران )1 :کمربند
چينخورده زاگرس؛  )2زون سنندج -سيرجان؛  )3زون ايران
مرکزي؛  )4زون سهند-بزمان؛  )5بلوک لوت  )6زون البرز و
کوپه داغ؛  )7زون ايران شرقي و مکران[]9
مرکزي ارتباط داده شده است [ ،]4[ ،]2[ .]8قاسمي و )2006( Talbot
ماگماتسيم ترشياري در کمربند ماگماتيسم سهند-بزمان را نتيجه انفصال
بزرگ در ائوسن مياني ميدانند[.]8
سنگهاي ماگمايي قديميتر در زون سنندج -سيرجان شامل سنگهاي
ولکانيکي مافيک تولئيتي ترياس پسين و ژوراسيک پيشين از بقاياي
اقيانوس تتيس بوده [ ]12و سنگهاي مافيک پروترزوئيک تا پالئوزوئيک
پيشين حاصل پديدههاي کششي هستند[، ]4[.]14
 -2-2زمينشناسي منطقهاي
سنگهاي رسوبي مزوزوئيک و ترشياري فراوانترين رخنمون در منطقه
را دارند .اين واحدها رسوبات پالئوزوئيک را پوشانده و خود در بيشتر جاها
بوسيله رسوبات کواترنري پوشيده شدهاند [ ،]12[ .]2سنگهاي ولکانيکي
ائوسن ديگر سنگهاي مهم منطقه هستند که در بخش شمالشرق قرار
گرفتهاند (شکل ())2[.]19
 Thieleو همکاران ( )1968تشکيالت سلطانيه ،زاگون -اللون ،ميال ،کهر را
پرکامبرين در نظر گرفتند[( ]19شکل ( .))2رشيدنژاد و همکاران ()1381
با استفاده از شواهد جديد ديرينهشناسي ،ستون چينهشناسي را تصحيح
کرده و سني جوانتر از پرکامبرين را براي تشکيالت سنگي پيشنهاد دادند
[ .]1نفوذيهاي بيوتيت گرانوديوريت دانه متوسط و گرانيت دو-ميکا در
درون تشکيالت رسوبي ترياس پسين[ ]14و ژوراسيک پيشين[ ]19جاي
گرفتهاند .چنين نفوذيهاي گرانيتي و ديوريتي در کمپلکس دگرگوني
ميزبان کانسـارهاي طالي موته (شکل ( ))2نيز حضور دارند[.]19
 -3پيشپردازش تصاوير  ETMمنطقه مطالعاتي
منطقه مطالعاتي دليجان توسط چهار تصوير  ETMبه شماره رديف-گذرهاي
 156-37 ،164-36 ،165-36و  164-37پوشش داده ميشود .اين تصاوير
در نوامبر سال  2000برداشت شدهاند و در آرشيو سازمان زمينشناسي و
اکتشافات معدني کشور موجود هستند .تصاوير ماهوارهاي پيش از انجام
پردازش نياز به موزائيك ،تصحيح هندسي ( )geometriccorrectionو
قطعهبندي دارند .اين تصاوير با توجه به نقشههاي توپوگرافي 1:250,000و
 1:50,000تصحيح شده و در قالب شبكه (مختصات  )UTMقرار گرفتند.
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شکل ( :)2نقشه زمينشناسي دليجان ،برگرفته شده از نقشه
 1:250,000گلپايگان[،]13[]19
ثبت و ژئوکد کردن ،شامل انتخاب نقاط کنترلي در مکانهاي مناسب است
که موقعيت دائمي داشته و به راحتي قابل تشخيص هستند ،براي مثال
تقاطع جادهها انتخابهاي خوبي هستند .عمليات ژئوکد کردن و موزائيک
کردن دادهها در بخش دورسنجي سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني
کشور بر پايه نقشههاي توپوگرافي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح انجام
شد.
 -4پردازش تصاوير ETM
عمليات مابين تصاوير روشي براي تفکيک ،تمييز و تشخيص پديدهها بر
اساس بازتاب طيفي آنها در طول موجهاي گوناگون استوار است كه به
طور متداول با استفاده از روشهاي آماري مانند نسبتهاي باندي (band

مقاالت
پژوهشی
، )ratioآناليز مولفههاي اصلي ( )PCAو ترکيبهاي باندي انجام ميشود .با
اعمال اين روشها تصاوير خاكستري ( )grayscaleو رنگي مختلف ساخته
ميشوند كه پديدههاي گوناگون را با توجه به اهداف مطالعه شناسايي
ميکنند .اين شناسايي بر اساس عوامل مختلف مانند رنگ ،بافت ،شكل،
توپوگرافي ،الگو ،موقعيت زمينشناسي و غيره انجام ميگيرد[،]15[.]6
 -1-4تعيين زونهاي آلتراسيوني
حضور کانسارها ممکن است با يک آنومالي ليتولوژيکي يا يک آنومالي
ژئوشيميايي مشخص شود .در طول تشکيل کانسارهاي هيدروترمال،
محلولهاي هيدروترمال بصورت شيميايي با سنگ درونگير وارد واکنش
ميشوند و در نتيجه ترکيب کانيشناسي تا فاصله قابل توجهي از محل
کانسار تغيير مييابد .سنگهايي که آلتراسيون هيدروترمال بر آنها اثر
کرده است آنوماليهاي ليتولوژيکي هستند که مجموعه کانيهاي ثانويه که
جايگزين کانيهاي اوليه شدهاند را دربردارند .در زمان تشکيل کانسار ممکن
است زونهاي آلتراسيوني به سطح زمين برسند يا باالراندگي و فرسايش
متعاقب آن ممکن است به نحو خوبي زونهاي آلتراسيون يا توده ماده
معدني را نمايان سازد .در مناطقي که سنگ بستر رخنمون دارد ،استفاده
از دورسنجي چندطيفي ( )multispectralبراي تعيين سنگهاي آلتره
شده با توجه به اختالف طيف بازتابشي کانيهاي آلتراسيون و سنگ ميزبان
مفيد است .کانيهاي آلتراسيوني خاص مرتبط با کانسارها داراي طيف
بازتابشي کمکي در طول موج مادون قرمز متوسط ( )mid-infraredدر
محدوده  3/5 μmتا  0/35هستند که ميتوانند با استفاده از سنسورهاي
 EMثبت شوند[ .]3تعدادي از محققين مانند Sabins ،)1991( Fraser
( Ruiz-Armenta ،)1996و  )1998( Prol-Ledesnaو Carranza
( )2002براي به نقشه درآوردن سنگهاي آلتره از تصاوير Landsat TM
استفاده کردهاند [ ،]18[ ،]7[ ،]5[ .]17در بين مقادير ماهوارهاي دادهاي
 Landsat TMبخاطر هزينه پايين و در دسترس بودن و همچنين موفقيت
نسبي در به نقشه در آوردن آلتراسيونها در ايالتهاي متالوژني در بسياري
از کشورهاي در حال توسعه مورد استفاده قرار ميگيرند.
بطور معمول تکنيکهايي که براي نمايش ديجيتالي دادههاي دورسنجي در
تصويربرداري آلتراسيون هيدروترمال بکار ميروند ،با هدف تعيين مناطق
آلتراسيون داراي کانيهاي هيدروکسيل و اکسيد آهن مورد استفاده قرار
ميگيرند[.]3
کانيهاي داراي هيدروکسيل بازتابش زيادي در محدوده طيفي پوشش داده
شده توسط باند  5و پديده جذب در باند  7تصاوير  TM/ETMدارند.
بنابراين ،اين باندها در پيدا کردن کانيهاي رسي که حاوي هيدروکسيل
هستند ،مفيدند .اکسيدهاي آهن در محدوده باند  3تصاوير TM/ETM
بازتابش قوي دارند ،در حاليکه پوشش گياهي جذب بااليي در اين محدوده
دارد .در محدوده باند  4پوشش گياهي بازتابش زياد دارد و برعکس
اکسيدهاي آهن و کانيهاي رسي پديده جذب نشان ميدهند .لذا ،باندهاي
 3و  4ميتوانند براي تمييز مناطق داراي اکسيد آهن و کانيهاي رسي از
مناطق داراي پوشش گياهي مورد استفاده قرار گيرند[.]3
جدول  1 4آمارههاي مربوط به تصاوير باندهاي هفتگانه  +ETMرا براي
منطقه اکتشافي دليجان نشان ميدهند .با توجه به اين جدول ،باندهاي ،1
 2و  3در محدوده مرئي مقدار حداقل باالتري نسبت به باندهاي  5 ،4و 7
در محدوده مادون قرمز دارند که ميتوان آنرا مرتبط با غبار دانست .باند
 5بخاطر تغييرپذيري زياد در پاسخ طيفي مواد مختلف موجود در منطقه

جدول -1 4آمارههاي اصلي باندهاي هفتگانه تصوير +ETM

جدول-2 4ضرايب همبستگي باندهاي هفتگانه تصوير +ETM
داراي باالترين مقدار انحراف معيار است .باند  1کمترين انحراف معيار را
دارد که به خاطر کنتراست پايين آن است.
با توجه به جدول 2 4دادههاي طيفي در باندهاي  2 ،1و  3همبستگي بااليي
دارند ،از اين رو بسياري از اطالعات آنها زائد است .همچنين همبستگي
بااليي بين دادههاي طيفي در باندهاي  5و  7وجود دارد ،لذا باندهاي  5و 7
در جداسازي آلتراسيون رسي کارآيي ندارند.
يک روش براي کاهش اثر اين همبستگيها استفاده از روش آناليز مؤلفههاي
اصلي ( )PCAاست .اين روش يك متد قدرتمند براي جلوگيري از ظهور
اثرات غيرتابشي است كه بر روي هم ه باندها تأثير دارند .اغلب تغيير در
اندازهگيري جريان طيفي اشعهها با يك سنجده بستگي به شيب ظاهري
در ارتباط با روشنايي خورشيد و اثرات آلبدو ( )albedoدر سطح دارد و
مقدار كمي از اين تغييرات از شكل انعكاسي طيفي مواد سطحي ناشي
ميشود[.]16
روش مؤلفههاي اصلي به طور گسترده در شناسايي آلتراسيون هيدورترمال
کاربرد دارد[ .]11اين روش ميتواند براي تعداد باند دلخواه بکار رود و نتايج
به صورت ترکيب رنگي به نمايش درآيد .تبديل مؤلفه اصلي موجب چرخش
و انتقال دادهها به يك مجموعه جديد با محورهاي ارتوگونال و مستقل
ميشود كه اين محورها مؤلفههاي اصلي مجموعه دادهها هستند .مبدأ
سيستم مختصات جديد ،ميانگين مجموعه دادههاي اصلي است .تعداد PC
همان تعداد باندهاي طيفي است كه در تبديالت مورد استفاده قرار ميگيرد.
براي هر  ،PCارزش عددي جديدي براساس مختصات جديدش تعريف
ميشود كه ممكن است با ارزش قبلي آن ارتباطي نداشته باشد[.]3
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شکل-1 4تصوير مولفه چهارم آناليز مولفههاي اصلي براي
باندهاي  5 ،4 ،1و  .7مناطق آلتراسيوني داراي کانيهاي
رسي به رنگ زرد تا قرمز پررنگ نمايش داده شده است.
در حقيقت هدف آناليز مولفههاي اصلي اين است که اطالعاتي که در تمام
باندها مشترک است به مؤلف ه اصلي اول منتقل شود و اطالعات طيفي
خاص و منحصربفرد در باندهاي ورودي در مؤلفههاي ديگر به نمايش درآيد
( 1996 ،Jensenو  .)1999 ،Chavesبطور کلي مولفه اول جوابگوي نوفه
( )noiseاتمسفريک در دادههاست ،تا اطالعات مربوط به سطح زمين .در
اين روش شانس تعيين مولفه خاص براي به نقشه درآوردن کاني خاص
افزايش مييابد اگر تعداد باندهاي ورودي کاهش يابد .بنابراين ،استفاده از
باندهاي انتخاب شده يا آناليز مولفههاي اصلي انتخابي ()selective PC
فقط بخشي از دادهها را آناليز ميکند[.]3
روش كروستا ( )Crostaيکي از روشهاي آناليز مولفههاي اصلي انتخابي
است .در اين روش  6باند  TMيعني  7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1مورد استفاده قرار
ميگيرد و نيازي به دانستن خصوصيات تابشي مربوط به كانيهاي موردنظر
نيست ،همچنين هيچ تصحيح اتمسفري و راديمتريكي نيز نياز نيست .در

جدول -3 4آناليز مولفههاي اصلي بروش کروستا بر روي چهار
باند طيفي  5 ،4 ،1و  7دادههاي  +ETMمنطقه دليحان
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شکل-2 4تصوير مولفه چهارم آناليز مولفههاي اصلي
براي باندهاي  4 ،3 ،1و  .5مناطق آلتراسيوني داراي
کانيهاي اکسيد آهن به رنگ زرد تا قرمز پررنگ نمايش
داده شده است.
اين متد چند باند به عنوان ورودي در نظر گرفته ميشوند ،سپس به همان
تعداد مؤلفه اصلي ارائه ميشود كه هر مؤلفه براي هر باند داراي مقداري از
منفي يك تا مثبت يك است [.]14
از بين باندهاي ورودي باندهايي كه تابش و جذب بيشتري براي كاني موردنظر
دارند مبناي تصميمگيري بعدي هستند ،بدين صورت كه مؤلفهاي كه داراي
بيشترين اختالف بين دو باند مذكور باشد ،جهت نمايش خاکستري (gray
 )scaleانتخاب ميشود .ضمنًا بايد اشاره كرد كه اگر در مؤلفه مذكور باندي
بيشترين انعكاس را براي كاني موردنظر دارد داراي عالمت منفي باشد
بايد تصوير منتجه معكوس شود .بدين ترتيب ،هميشه پيكسلهاي روشن
اهداف را براي ما مشخص خواهند كرد .در اين مطالعه ،از تكنيك كروستا و
از باندهاي  5 ،4 ،3 ،1و  7براي توليد تصوير مربوط به کانيهاي مربوط به
آلتراسيون هيدروترمال استفاده شد[.]16
براي به نقشه در آوردن كانيهاي رسي ،دو باند  ۵و ۷در نظر گرفته شد،

جدول -4 4آناليز مولفههاي اصلي بروش کروستا بر روي چهار
باند طيفي  4 ،3 ،1و  5دادههاي  +ETMمنطقه دليحان
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چون كانيهاي رسي در باند  ۵بيشترين انعكاس و در باند  ۷كمترين انعكاس
را دارند .مولفه اصلي چهارم آناليز مولفههاي اصلي براي باندهاي  5 ،4 ،1و
 7كه بيشترين اختالف را از نظر برداري بين اين دو باند دارد (جدول)3 4
به عنوان معرف كانيهاي رسي انتخاب شد .اين عمليات در نرمافزار ENVI
انجام گرفت.
براي ايجاد تصوير مربوطه به اكسيد آهن از باندهاي  4 ،3 ،1و  5استفاده
شد .براي به نقشه در آوردن اكسيدهاي آهن دو باند  ۳و  ۱در نظر گرفته
ميشود .چون باند  ۳بيشترين انعكاس و باند  ۱كمترين انعكاس را براي
اکسيدهاي آهن دارند .در اين مورد مولفه چهارم که بيشترين اختالف را
بين باندهاي  1و  3داراست انتخاب شد .به دليل منفي بودن مقدار باند
 3اين باند بايد قرينه شود تا پيكسلهاي روشن بيانگر وجود اكسيدآهن
باشند[.]3
 -2-4به نقشه در آوردن ساختارها
تفسير ساختارها يک جنبه مهم در تفسير تصاوير دورسنجي است و شامل
تعيين عوارض ساختاري تصوير ،تعيين طبيعت آنها ،آناليز توزيع و ترتيب
ژنتيکي و در نهايت ايجاد نقشه ساختارهاست[.]3
ساختارها در دورسنجي بصورت خطوارهها و ساختارهاي حلقوي ظاهر
ميشوند .براي به نقشه درآوردن ساختارها در اين مطالعه از تلفيق تصاوير
 +ETMو اطالعات توپوگرافي به روش HSI (Hue-Saturation-
 )Intensityاستفاده شد .ابتدا ،تصوير ترکيب رنگي  7,4,2که براي تقکيک
ليتولوژي بکار ميرود توليد شد (شکل .)1 6سپس تصاوير سايه-روش (hill
 )shadeبا تاباندن خورشيد بطور مجازي در راستاي مختلف با ثابت در نظر
گرفتن ارتفاع خورشيد در نرمافزار  ENVIايجاد شدند .در ادامه ،تصوير
 RGBتوليد شده در مرحله قبل به تصوير HSV (Hue-Saturation-
 )Valueتبديل شد و در نهايت باند  Vاين تصوير با اطالعات توپوگرافي
(تصاوير سايه-روشن منطقه) جايگزين و هشت تصوير مجازي رنگي ترکيب
شده با توپوگرافي براي منطقه مطالعاتي بدست آمد[.]3
شکل  1 6تصاوير ترکيب رنگي مجازي ادغام شده با تصوير سايه روشن
منطقه با تابش خورشيد در آزيموت  45را نشان ميدهد .تصوير تلفيقي قادر
است ساختارها را به نحو واضحتري نمايش دهد .اين ساختارها را ميتوان
با قرار دادن تصاوير مربوط به آزيموتهاي تابشي مختلف در يک نرمافزار
ترسيمي مانند  ArcMapبه نقشه درآورد.
 -5بحث و نتيجهگيري
شکل  1 4تصوير مولفه چهارم را نشان ميدهد .براي نمايش بهتر تصوير
خاکستري با اعمال مقادير آستانهاي مناسب در نرمافزار  ArcGISرنگي
شده است .در بخش مرکزي منطقه آلتراسيونها با کانسارهاي طالي موته
انطباق نسبتا خوبي دارند که نشان دهنده موفقيت نسبي روش اعمال شده
در شناسايي آلتراسيونهاي مرتبط با نوع کانيسازي طالي موته است .بغير
از مناطق آلتراسيوني در موته مناطق زير شناسايي شدند که داراي کانيهاي
آلتراسيوني حاوي هيدروکسيل هستند:
 جنوب يکه چاه :نواحي آلتراسيوني مرتبط با واحد ليتولوژيکي  Pهستندکه بصورت مشخصي توده نفوذي  gرا محصور کردهاند .در مجاورت همين
واحد ،واحد ليتولوژيکي  PЄKآلتراسيون خفيفتري را تجربه کرده است.
 شرق شمال ورزينه :آلتراسيون در اين منطقه شديد است و بيشتر باواحد ليتولوژيکي  Pمرتبط است .همچنين آلتراسيون با شدت کمتر ولي با

شکل -3 4ساختاري خطي و حلقوي استخراج شده از
تصاوير ماهوارهاي ادغام شده با دادههاي توپوگرافي
مساحت زياد در واحدهاي  Jsمشاهده ميشود.
 محدوده کوه تخت :اين منطقه در منتهي اليه جنوب شرق منطقه مطالعاتيواقع است .زونهاي آلتراسيوني در واحدهاي  Jsو  Pديده ميشوند.
 غرب رباط ترک :در اين منطقه آلتراسيون بسيار شديد و گسترده است.اين آلتراسيونها مرتبط با واحد دگرگوني  mt ، Єs، PЄKو  Esهستند.
آلتراسيون در کنتاکت واحدهاي ليتولوژيکي شديدتر است .اين زونها
روندي موازي گسلهاي  SW-NEو  NW-SEدارند.
 شمال شانق و جنوب دره چوقا :زونهاي آلتراسيوني شديد و مرتبطبا واحدهاي ليتولوژيکي  Esو  Evهستند .در جنوب دره جوقا مناطق
آلتراسيوني به نحو آشکاري توسط گسلهاي شمالغرب کنترل ميشوند.
 جنوب هستيجان :در اين منطقه واحدهاي  pЄk، Єsو  Esآلتراسيونشديدي را تحمل کردهاند .آلتراسيون در واحد  Pجزيي است.
 محدوده فرنق-شوريدان-نصرتآباد :در اين محدوده زونهاي آلتراسيونيبر روي سنگهاي جوانتر  OMqو  OMmقرار دارند.
 جنوب نيمور :در اين محدوده زونهاي آلتراسيون مساحت زيادي دارندولي شدت آنها کمتر است .آلتراسيونها با واحدهاي ليتولوژيکي  Js، Pو
 Kmlمرتبطند و محدوده بسيار وسيعي را شامل ميشوند.
 محدوده سکندر :اين محدوده در منتهي اليه شمالغرب منطقه واقع است.آلتراسيونها در کنتاکت واحدهاي  pЄk، Єsو  Esقرار دارند.
شکل 2 4تصوير مولفه چهارم را نشان ميدهد که براي نمايش بهتر تصوير
خاکستري با اعمال مقادير آستانهاي مناسب در نرمافزار  ArcGISرنگي
شده است .در بخشهاي جنوبي منطقه مطالعاتي در رسوبات عهد حاضر
مشاهده ميشوند که مربوط به کانيهاي اکسيد آهن دار در رسوبات بوده
و فاقد ارزش اکتشافي هستند .اين کانيها در بخشهاي مختلف منطقه
بصورت پراکنده وجود دارند.
شکل 3 4ساختارهاي خطي و حلقوي استخراج شده از تصاوير دورسنجي و
اطالعات توپوگرافي را نشان ميدهد .در اين تصوير ساختارهاي خطي داراي
دو روند اصلي  NW-SEو  SW-NEهستند .ساختارهاي با جهت يافتگي
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. بسيار نادر استE-W
 فاکتورهاي ساختماني مهمترين عامل کنترل کننده،با توجه به مدل کانسار
 اين ذخاير در، در مقياس منطقهاي.توزيع طال و هندسه ذخيره هستند
 هندسه ذخيره شديدًا بوسيله.مجاورت شيرزون ترانس کراتوني وجود دارند
 بطوريکه ذخيره پالنژ مشخصي تقريبا به،عوامل ساختماني کنترل ميشود
) يا فصل مشترک شير زونها با همبريlineament( موازات خطوارهها
 رگههاي کوارتز حتي در کنار گسلهاي با تند و سيستم.ليتولوژي دارد
 بخشهاي پرعيار کانسار در همبري رسوبات.شکستگيها مقاوم وجود دارند
.دگرگون شده است
 ضمائم-6
: سمت راست.7,4,2  تصوير مجازي ترکيب رنگي: سمت چپ-1 6شکل 
 ترکيب رنگي مجازي ادغام شده با تصوير سايه روشن،  منطقهDEM تصوير
45 منطقه حاصل از تابش خورشيد با آزيموت
 مراجع-7
 پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي،1381 ، نعمت اهلل،] رشيدنژاد عمران1[
متاولکانوسديمنتر و پلوتونيک موته (جنوب دليجان) با نگرشي ويژه به
. دانشگاه تربيت مدرس تهران، پاياننامه دکتري،خاستگاه کانيسازي طال
[2] Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., and Mouthereau, F.,
2005, Convergence history across Zagros: Constraints
from collisional and earlier deformation: International
Journal of Earth Sciences, v. 94, p. 401–419.
[3] Behnia, P., 2004, Geospatial data modeling for mineral exploration in Saghand-Chadormalu area, Central
Iran, Ph.D. Dissertation, Wuhan University, China
[4] Berberian, M., and King, G.C.P., 1981, towards a
paleogeography and tectonic evolution of Iran: Canadian Journal of Earth Sciences, v. 18, p. 210–265.
[5] Carranza, E. J. M. and Hale M., 2002, A Catchment
Basin Approach to the Analysis of Reconnaissance Geochemical/Geological Data from Albay Province, Philippines. J. Geochem. E. 60, 157-171
[6] Cengiz, O., 2006,» A satellite image approach to the
study of lineaments, circular structures and regional
geology in the Golcuk Crater district and its environs
(Isparta, SW Turkey)», Journal of Asian Earth Sciences
27, PP. 155–163
[7] Fraser, S. J., 1991, Discrimination and identification
of ferric oxides using satellite Thematic Mapper data:
a Newman case study. International Journal of Remote
Sensing, 12: 635-641
[8] Ghasemi, A., and Talbot, C.J., 2006, A new tectonic
scenario for the Sanandaj-Sirjan zone (Iran): Journal of
Asian Earth Sciences, v. 26, p. 683–693.
[9] Hezarkhani, A., 2006, Mineralogy and fluid inclu88  بهار،25 شماره
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عملكردتيغههايديسكي
ماشين تونلزني TBMدر زمين هاي بلوكي
با مطالعه موردي در تونل بلند زاگرس

جعفر خادمي حميدي ،دانشجوي دوره دكتري مهندسي استخراج معدن ،دانشگاه صنعتي اميركبير
هادي بجاري ،كارشناس ارشد مهندسي استخراج معدن

در فرآيند برش سنگ ،خواص ناپيوستگي هاي توده سنگ از جمله درزه ها ،اليه بندي ،تورق و غيره با تأثير
در شروع و انتشار ترك در سنگ بر توزيع ابعاد و شكل خرده هاي حفاري تأثير مي گذارد .در محيط هاي
ناپيوسته بويژه با حضور درزه ها ،اندازه خرده هاي حفاري به علت جابجايي بلوك هاي سنگي حاصل از
تقاطع سطوح درزه و جدا شدن آسان آن از سينه كار با بارگذاري استاتيكي يا ديناميكي ديسك در لحظه
برخورد عمومًا بزرگتر از ابعاد معمول آن است .با اين رويكرد ،در اين مقاله ضمن بررسي تحليلي عملكرد
تيغه هاي ديسكي در محيط هاي ناپيوسته به بررسي عددي تأثيرات ناپيوستگي ها بر روي مكانيزم برش
سنگ و تشكيل تراشه هاي حفاري با تأكيد بر داده هاي ژئومكانيكي تونل بلند زاگرس پرداخته شده است.
نتايج نشان مي دهد كه عالوه بر پارامترهاي هندسي ناپيوستگي و خواص مكانيكي سطوح و مواد پركننده
ناپيوستگي ها ،پارامترهاي شكل ،راستاي لغزش بلوك و راستاي نيروي برآيند وارد بر بلوك و محل برخورد
ديسك نسبت به موقعيت رخنمون ناپيوستگي در سينه كار نيز در جدا شدن و جابجايي تراشه هاي حفاري
نقش دارد.
كلمات كليدي :برش سنگ ،زمين هاي بلوكي ،مدلسازي عددي ،تونل بلند زاگرس.

ّمقدمه
تاكنون مدل هاي مختلفي از مكانيزم شكست سنگ و تشكيل تراشه هاي
سنگي در زير تيغه هاي ديسكي ماشين تونلزني  TBMارائه شده است .با
اين همه ،هنوز هم عملكرد تيغه هاي ديسكي ماشين تونلزني در زمين هاي
درزه دار به خاطر پيچيدگي اندركنش بين تيغه هاي ديسكي و توده سنگ و
فراواني پارامترهاي مؤثر در عملكرد ابزار برشي به خوبي شناخته نشده است.
در فرآيند حفر سنگ با ديسك در زمين هاي بلوكي ،گاهي اوقات بلوك هاي
سنگي در سينه كار در اثر بارگذاري استاتيكي و يا ديناميكي در لحظه تماس
ديسك از سينه-كار جدا شده و در مسير خود از البالي فواصل ديسك ها
در قسمت پايين به اسكريپر كله حفار رسيده و از آنجا وارد نوار نقاله ماشين
مي شود .از اينرو در چنين زمين هايي ،عمدتًا خرده هاي حفاري با ابعاد
بزرگ تر از فاصله ديسك هاي كله حفار بر روي نوار نقاله ديده مي شود .در
عمده اين موارد نيرون پيشران ماشين كمتر از نيروي پيشران پيش بيني

شده براي برش سنگ بدست مي آيد ،چراكه بلوك هاي سنگي سينه كار
بدون برش و اعمال نيروي پيشران قابل مالحظه اي از سينه كار جدا مي
شود .در بعضي مواقع در اين صورت حجم زيادي از توده-سنگ سينه كار
از آن جدا شده و فاصله زيادي در حد فاصل كله حفار و سينه كار باقي مي
ماند .قابليت جدا شدن اين بلوك ها ،به پارامترهايي همچون اندازه ،شكل و
نوع بلوك ،فاصله ديسك ها ،اصطكاك و چسبندگي سطوح و مواد پركننده
درزه ،برآيند نيروهاي وارد بر بلوك و محل تماس ديسك با بلوك بستگي
دارد .لذا در اين تحقيق ،به بررسي مكانيزم برش سنگ در فرآيند حفاري با
 TBMدر زمين ها (سينه كارهاي) بلوكي با تأكيد بر سازند ايالم در مسير
تونل بلند زاگرس پرداخته مي شود .هم اكنون تونل انتقال آب زاگرس با
طول تقريبي  48كيلومتر در غرب كشور با استفاده از ماشين تونلزني سپر
تلسكوپي در حال حفاري است.
 .2برش سنگ با تيغه هاي ديسكي در زمين هاي درزه دار
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در ارتباط با مکانيزم برش سنگ نظريات متفاوتي وجود دارد .اما عمده
متخصصين بر اين باورند که با چرخش ديسک روي سنگ ،سه مکانيزم
عمده شکست رخ مي دهد .با نفوذ ديسك در سنگ ترک ها شکل مي-گيرد
و به صورت شعاعي از محل لبه ديسک به داخل سنگ نفوذ كرده و در نهايت
با رسيدن ترک هاي حاصل از شيارهاي مجاور ،تراشه هاي سنگي تشکيل
مي شود .با نفوذ ديسك ،سنگ زير لبه ديسک به حالت پودري خرد مي
شود و قسمتي از اين نرمه مجددًا فشرده شده و در محل شيارها باقي مي
ماند .تراشه هاي سنگي لزومًا با هر چرخش ديسک تشکيل نمي شود ،بلکه
بسته به نوع سنگ ،نيروي پيشران هر ديسک و فاصله ديسک ها ،گاهي
اوقات يک تراشه سنگي با چندين دور کله حفار و به عمق رفتن شيارها
شکل مي گيرد.
مطالعات گسترده اي از آناليز ابعاد و شكل خرده هاي حفاري توسط
 )1998( Brulandصورت گرفت .او اظهار داشت كه ابعاد خرده هاي
حفاري تحت تأثير عمق نفوذ ديسك به داخل سنگ در حين چرخش و
فاصله بين شيارهاي ديسك قرار مي گيرد .براي  ،TBMنفوذ ديسك متأثر
از نيروي پيشران مؤثر هر ديسك و مقاومت توده سنگ است .او بر اساس

آناليز صورت گرفته ،اظهار داشت كه با افزايش ميزان نيروي پيشران هر
ديسك ابعاد خرده هاي حفاري افزايش مي يابد (شكل  .)1در اين شكل
اعداد نشان داده شده بيانگر نيروي پيشران هر ديسك برحسب  psiاست.
از سوي ديگر ،عده اي از محققين طول بزرگ ترين بعد يك تراشه حفاري
را در حدود دو برابر فاصله شيارهاي حفاري در روي سينه كار مي دانند
(.)2000 ,.Gertsch et al
وجود صفحات ضعيف در توده سنگ از جمله تورق ،اليه بندي و بويژه درزه
داري با تسهيل در شکل گيري ترک ها در شکست سنگ و در نتيجه شكل
و ابعاد خرده هاي حفاري تأثير خواهد داشت .اين موضوع با نگاه كردن به
مصالح حفاري از روي نوار نقاله  TBMقابل تشخيص است .به هنگام حفاري
در توده سنگ هاي درزه دار ،گاهي اوقات تراشه هايي بر روي نوار نقاله ديده
مي شود كه از نظر شكل و ابعاد از ساير خرده هاي حفاري متفاوت است.
در تونل زاگرس ابعاد خرده هاي حفاري تا  75سانتي متر هم بر روي نوار
مشاهده شد (شكل .)2اين خرده هاي حفاري از اسكريپر وارد كله حفار شده
و از طريق ماك رينگ بر روي نوار نقاله منتقل مي شود.
عمده اين خرده هاي حفاري در يك يا دو بعد ،از محل تقاطع صفحات

شكل  -2ابعاد خرده هاي حفاري حاصل از تقاطع درزه ها
(مهندسين مشاور ساحل)1386 ،1
شكل  -1بزرگ ترين خرده هاي حفاري حاصل از تست نفوذ با TBM
در سنگ گنايس ()1998 ,Bruland

شكل  -3نحوه شكل گيري بلوك ها در سينه كار (مهندسين مشاور ساحل)1386 ،1
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ناپيوستگي ها شكل مي گيرد .گاهي اوقات درزه هاي متقاطع تشكيل بلوك
داده كه پس از تماس ديسك به آن براحتي از سينه كار جدا مي شود .اين
امر سبب مي شود در زمين هاي بلوكي ،گاهي اوقات با ريزش پيشرونده
بلوك هاي سينه كار ،فضاي خالي بزرگي بين كله حفار و سينه كار تونل
باقي مي ماند .شكل  3نحوه شكل گيري اين بلوك ها را در سينه كار نشان
مي دهد.
 .3قابليت جدايي بلوك ها از سينه كار
بطور كلي ساير پارامترهاي يك ناپيوستگي شامل فاصله داري ،جهت
يافتگي ،بازشدگي ،تداوم ،زبري و خصوصيات ماده پركننده در توده سنگ
در حال حفاري با  ،TBMبر روي تشكيل بلوك ،جابجايي و رها شدن آن
از سينه كار تأثير گذار است .جهت يافتگي و فاصله داري ناپيوستگي ها
در شكل گيري ،ابعاد و راستاي حركت بلوك ها نقش دارد .بازشدگي و
خصوصيات مواد پركننده شامل چسبندگي و زاويه اصطكاك آن با تأثير بر
مقاومت برشي آن بر قابليت جدايي بلوك تأثير خواهد داشت .بطوريكه هر
چه بازشدگي ناپيوستگي ها بيشتر و مواد پركننده درزه از خواص مقاومتي
كمتر برخوردار باشد ،احتمال سقوط بلوك از سينه كار بيشتر است .تداوم
ناپيوستگي ها نيز با تأثير بر شكل و ابعاد بلوك بر قابليت تشكيل بلوك هاي

منفرد در سينه كار تأثيرگذار خواهد بود .از سوي ديگر محل برخورد ديسك
در سينه كار نسبت به موقعيت بلوك ها و همچنين جهت برآيند نيروهاي
وارد بر هر بلوك در قابليت جدا شدن بلوك ها در سينه كار مؤثر است .شكل
 4شماتيكي از حفر تونل با  TBMدر زمين هاي بلوكي را نشان مي دهد.
بسته به موقعيت ديسك نسبت به (به عنوان مثال مركز ثقل) بلوك تشكيل
شده ممكن است چند حالت از برش سنگ و جابجايي بلوك بوجود آيد.
سه حالت از موقعيت ديسك نسبت به بلوك در اين شكل و نحوه شكست و
جابجايي بلوك بعد از نفوذ ديسك نشان داده شده است.
 . 4مدلسازي عددي مكانيزم برش توده سنگ هاي درزه دار
مکانيزم برش سنگ توسط ديسك در محيط درزه دار با استفاده از مدل
سازي عددي بررسي شده است .براي مدل سازي عددي از روش المان
مجزا و نرم افزار  UDECاستفاده شده است .روش محاسبات در اين روش
به صورت تلفيقي از اعمال قانون نيرو -جابهجايي در محل کنتاکت ها و
بکارگيري قانون دوم نيوتن در بلوک ها است .با قانون نيرو  -جابهجايي و با
در دست داشتن جابهجايي ها ،نيرو ها در محل کنتاکت ها بدست مي آيد
( .)1996 ,Itascaنمايي از هندسه مدل ساخته شده و شرايط مرزي در
شکل  5نشان داده شده است .ابعاد مدل  1/2 × 1/2متر و شامل دو دسته

شكل  -4شماتيكي از حفر تونل با  TBMدر زمين هاي بلوكي و تأثير موقعيت
ديسك نسبت به بلوك
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شكل -5هندسه و شرايط مرزي مدل عددي به همراه
جهت يافتگي و فاصله داري درزه

جدول  -1خواص مکانيکي سنگ آهك سازند ايالم (مهندسين مشاور ساحل)1386 ،2

جدول  -2مشخصات مکانيکي درزه ها سازند ايالم (مهندسين مشاور ساحل)1386 ،2

شكل  -6مراحل برش سنگ با ديسك در محيط درزه دار در گام هاي مختلف
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شكل  -7بردار جابجايي تحت بارگذاري ديسك و نحوه جدا
شدن تراشه هاي حفاري
درزه بوده که جهت شيب دسته درزه ها ( 75 )αو  -30درجه است .فاصله
داري درزه ها ( )Sدر مدل  200ميليمتر انتخاب شده است .ديسك به
عنوان نيروي عمودي مدلسازي مي شود که بر سطح بلوك (حالت مياني
در شكل  )4در وسط مرز سمت چپ مدل اعمال مي شود .ضخامت سطح
تماس هر ديسک با سنگ در مدل سازي  15ميليمتر منظور شده است.
تمامي مرز ها به جز مرزي که نيرو به آن وارد ميشود ،به عنوان مرزهاي
بدون جابهجايي و ثابت ،تعريف شده اند .در مدل سازي از خواص سنگ
آهك سازند ايالم در مسير تونل زاگرس استفاده شده است .در جدول  1و 2
مشخصات مکانيکي سنگ آهك و درزه ها به ترتيب آورده شده است.
براي نمايش مراحل برش سنگ توسط ديسك ،منطقه برش سنگ در گام
هاي زماني مختلف از نرم افزار  UDECدر شکل  6نشان داده شده است.
در شکل ها دايره بيانگر شکست کششي و ضربدر بيانگر شکست فشاري
است .همان گونه كه ديده مي شود ،فرآيند خردشدگي سنگ به سه مرحله
تشکيل منطقه خرد شده ،آغاز ترک ها و گسترش آنها و در نهايت تشکيل
تراشه تقسيم مي شود .ترک از منطقه خرد شده آغاز و به سمت صفحه درزه
گسترش مييابد و در نهايت از محل تقاطع ترك ها با سطوح درزه ها ،تراشه
ها ايجاد مي شود .بردار جابجايي بلوك تحت بارگذاري ديسك در شكل 7
نشان داده شده است .نحوه تشكيل دو تراشه (بلوك) سنگي و جدا شدن آن
از سينه كار بطور شماتيك در اين شكل نشان داده شده است.
 .5نتيجه گيري
عملكرد تيغه هاي ديسكي  TBMدر محيط هاي ناپيوسته به همراه تأثيرات
پارامترهاي درزه در تشكيل تراشه-هاي حفاري با تأكيد بر داده هاي موجود
از تونل بلند زاگرس بررسي شده است .فرآيند برش سنگ ،تشكيل خرده

هاي حفاري و در نتيجه نرخ نفوذ  TBMدر محيط هاي ناپيوسته تفاوت
قابل توجه اي با محيط هاي پيوسته دارد كه بايستي در پيش بيني عملكرد
ماشين درنظر گرفته شود .در اين شرايط ،تشكيل تراشه هاي حفاري
و يا بلوك هاي سنگي منفرد در سينه كار عالوه بر تمامي پارامترهاي
ناپيوستگي ،از شكل ،راستاي لغزش و راستاي نيروي برآيند وارد بر بلوك،
محل برخورد ديسك نسبت به موقعيت رخنمون ناپيوستگي در سينه كار
تأثيرپذير است .همچنين مكانيزم شكست سنگ در محيط هاي درزه دار
با استفاده از مدل سازي عددي با بكارگيري روش المان مجزا بررسي شده
است .نتايج حاصل از شبيه سازي عددي تأثير ناپيوستگي ها را در تشكيل
تراشه ها و بلوك هاي سنگي به هنگام برش سنگ با ديسك در محيط هاي
درزه دار تأييد مي كند.
 .6مراجع
مهندسين مشاور ساحل« .)1386( ،1گزارش كارگاهي حفاري مكانيزه»،
D0 021 UNGR MTUN EG RP 2026 SCE
مهندسين مشاور ساحل« .)1386( ،2مطالعات زمين شناسي مهندسي
مسير تونل»D1 002 UNGR SIT EG RP 2026،
Bruland A. (1998). “Hard Rock Tunnel Boring, The Boring Process”, NTNU- Project Report 1F-98.
Gertsch L., Fjeld A., Nilsen B. and Gertsch R. (2000).
“Use of TBM muck as construc-tion material”, Tunnel
Undergr Space Tech, 15(4): 379–402.
Itasca Consulting Group, (1996). “UDEC reference
manual”, Version 3.0, Minneapolis, MN, USA.
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مقاالت
پژوهشی

بررسيافزايشکاراييتيکنرباطله

کارخانهفرآوريمجتمعسنگآهنگلگهرسيرجان

روح اهلل رضازاده  ،عباس سام  ،حسن حاجي امين شيرازي  ،فرشيد زماني

بازيافت آب در کارخانههاي فرآوري غالبًا امري اجتناب ناپذير است .بخصوص در
مواردي که کارخانه در منطقه اي کم آب واقع شده باشد جلوگيري از هدر رفتن
آب به منظور بازيابي و همچنين جلوگيري ازآلودگي محيط و اتالف عناصر اهميت
بسزايي دارد .در کارخانه گل گهر ،دوغاب ته ريز تيکنر باطله با غلظت حدود ،% 40
حجم عظيمي از آب را به حوضچه باطله انتقال مي دهد .به منظور بازيافت بخشي
از اين آب ،مطالعه کارايي تيکنر باطله و امکان افزايش غلظت ته ريز مورد توجه
قرار گرفته است .در اين بررسي ته نشيني ذرات باطله و عوامل مؤثر بر آن شامل
غلظت وزني جامد ،نوع و مقدار مصرف فلوکوالنت و  pHمحيط مطالعه شده است
که با بهينه نمودن شرايط عملياتي ،بازيافت آب به ميزان  %10افزايش يافته است.
واژه هاي كليدي :گلگهر ،تيکنر ،فلوکوالنت

 -1مقدمه
اکثرًا روشهاي کانه آرايي در شرايط تر انجام مي گردند و محصول پر عيار
شده نهايي به صورت پالپ مي باشد .بدين منظور بايد درصد آب را تا حدي
کاهش داد که براي عملياتهاي صنعتي ديگر مناسب باشد .در بسياري از
موارد قسمت عمده آب به همراه باطله خارج مي گردد .به منظور بازيابي و
استفاده مجدد آب و همچنين جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اتالف
عناصر ،جدا کردن آب موجود از ذرات جامدباطله ضروري مي باشد[.]1
روش هاي آبگيري را مي توان به طور کلي به سه دسته تقسيم کرد:
 ته نشين کردن فيلتر کردن خشک کردندر شرايطي که اختالف دانسيته جامد و مايع زياد باشد ،ته نشين کردن
بهترين بازدهي را داراست .اين امر در کانه آرايي که مايع مورد مصرف آب
باشد ،معموال صدق مي کند[.]3[ ،]2
شرکت سنگ آهن گل گهر واقع در شهرستان سيرجان به منظور توليد
يک سوم کنسانتره خود ،از خط تر استفاده مي کند و مابقي آن به صورت
خشک توليد مي شود .با توجه به ريز بودن ابعاد ورودي خط تر ( 50درصد
زير  100ميکرون) ،به منظور دستيابي به کارايي باالتر از مقدار زيادي آب
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در طي مرحله فرآوري استفاده مي شود.
اين کارخانه به منظور بازيابي آب باطله از يک تيکنر با قطر  19متر ،عمق
 6/35متر درمرکز و  4متر در اطراف ،سرعت پارو  6متر بر دقيقه استفاده
مي کند .اين تيکنر براي درصد جامد خوراک ورودي و ته ريز به ترتيب
 %6/27و  %50طراحي گرديده است که در حال حاضر به طور متوسط  %8و
 %40مي باشد .اين امر باعث گرديده که آب زيادي از ته ريز اتالف گردد.

شکل ( :)1منحني ته نشيني در غلظت 64/8گرم برليترو=7pH/8

مقاالت
پژوهشی
 -2عوامل موثر بر سرعت ته نشيني
 -1-2تاثير pHبر سرعت ته نشيني
 pHيکي از عوامل مهم عمليات فرآوري محسوب مي شود .اين پارامتر در
انتخاب فلوکوالنت ،کنترل خوردگي تجهيزات کانه آرايي و کنترل رسوب
گذاري در مسير لوله هاي آب اهميت ويژه اي دارد .نمونه هاي پالپ با
غلظت  64/8گرم به ليتر از خوراک تيکنر تهيه شده و با  pHهاي بين 7/8
تا  11/43آزمايشهاي ته نشيني انجام شد .آهک آماده شده به آرامي به پالپ
اضافه و ارتفاع فصل مشترک پالپ و آب شفاف نسبت به زمان ثبت گرديد.
منحني ته نشيني هر يک از نمونه ها رسم و سرعت ته نشيني هر قسمت از
طريق رگرسيون محاسبه گرديد (شکل (.))1
همانطور که مشاهده مي شودبا افزايش  pHسرعت ته نشيني افزايش مي

شکل ( :)2سرعت ته نشيني در pHهاي متفاوت
يابد که در  pH =11/37به اوج خود مي رسد و پس از آن مجددًاً از سرعت
ته نشيني کاسته مي شود که علت آن اثر کواگوالسيون در پالپهاي بازي
مي باشد (شکل (.))2
 -2-2تاثير نوع و مقدار فلوکوالنت بر سرعت ته نشيني
چون که ساختار مولکولهاي فلوکوالنت ،محلول را تحت تاثير قرار مي دهد،
نحوه افزودن آن بايد طوري باشد که زنجيرهاي مولکول بلند فلوکوالنت در
اثر افزودن غلظت بهم نريزد که در اين صورت کارايي پايين خواهد آمد.
فلوکوالنت آماده شده بايد از طريق مجراي تغذيه تيکنر ،خوراک دهي گردد.
اين ماده نبايد در جاهايي که بيشترين آشفتگي دارند وارد شود چرا که
ساختار آن نسبتًا شکننده است و ممکن است در اين مناطق از هم گسسته
گردد وکارايي خود را ازدست دهد .فلوکوالنت بايد به سرعت با پالپ مخلوط

شکل ( :)3مقايسه سرعت ته نشيني براي بدست آوردن
بهترين نوع فلوکوالنت

شود زيرا يک پديده سطحي به شمار مي رود.
فلوکوالنت براي آزمايشهاي ته نشيني ناپيوسته بدين صورت آماده گرديد:
يک گرم فلوکوالنت را وزن و در  1000ccآب ريخته و خوب مخلوط
مي شود .بر اساس مقدار گرم فلوکوالنت بر يک تن جامد مقدار محلول
فلوکوالنت در هر آزمايش را مشخص مي شود .در اينجا آزمايشها بر اساس
 20گرم برتن انجام شد که وزن مواد جامد در  1000ccپالپ ،با درصد جامد
 6/27درصد 64/8 ،گرم مي باشد.
نمونه گيري از خوراک تيکنر انجام و مقدار فلوکوالنت مشخص به نمونه ها
اضافه گرديد و فصل مشترک پالپ و آب شفاف (خط گل) را نسبت به زمان
ثبت شد .شش نمونه مختلف فلوکوالنت شرکت فيتکو آزمايش و با نمونه
فعلي فلوکوالنت مصرفي ( )A26مقايسه شد.
همانگونه که مشاهده مي شود ،فلوکوالنت  905سرعت ته نشيني بيشتري
دارد.
 -3-2کيفيت ساخت فلوکوالنت
با توجه به خصوصيات شيميايي فلوکوالنت ونحوه اثر آن ،آماده سازي
ناصحيح فلوکوالنت باعث به هم چسبيدن دانه هاي فلوکوالنت و درنتيجه
کاهش ميزان حالليت آن در آب مي شود .همچنين هم زدن هاي شديد
محلول فلوکوالنت باعث از هم گسيختن زنجيره فلوکوالنت مي شود ،بدين
منظور براي بررسي کيفيت فلوکوالنت ساخته شده در کارخانه ،نمونه اي
از اين فلوکوالنت با فلوکوالنت تهيه شده در آزمايشگاه مورد مقايسه قرار

شکل ( :)4سرعت ته نشيني فلوکوالنت ساخته شده در
آزمايشگاه و کارخانه براي مقدار  20گرم بر تن

شکل ( :)5مقايسه سرعتهاي ته نشيني با
افزايش مقدار فلوکوالنت
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مقاالت
پژوهشی

شکل ( :)6مقايسه تاثير درصدجامدهاي مختلف بر
سرعت ته نشيني
گرفت .شکل  5نتايج حاصل از اين بررسي وقتي که مقدار فلوکوالنت 20
گرم بر تن بوده است نشان مي دهد( .فلوکوالنت مورد استفاده در آزمايشگاه
نيز از نوع A26بوده که در کارخانه مصرف مي شود).
همانطور که در شکل ( )4مشاهده مي شود ،فلوکوالنت ساخته شده در
کارخانه داراي سرعت ته نشيني کمتري مي باشد و در نتيجه کيفيت
نامطلوبتري را دارد.
 -4-2بهترين مقدار فلوکوالنت
براي بدست آوردن بهترين مقدار فلوکوالنت ،آزمايش با 15گرم بر تن شروع
و مقدار آن افزايش داده شد تا هنگامي که با اضافه کردن فلوکوالنت از
سرعت ته نشيني کاسته شود.

همانطور که مشاهده مي شود ،بهترين مقدار فلوکوالنت  40گرم بر تن مي
باشد که بعد از اين مقدار سرعت ته نشيني کاهش پيدا مي نمايد؛ که مصرف
فعلي کارخانه  20گرم برتن مي باشد.
 -5-2تاثير درصد جامد ورودي تيکنر
براي بررسي تاثير درصد جامد بر سرعت ته نشيني ,نمونه هايي با درصد
جامدهاي مختلف در آزمايشگاه ساخته و با استفاده از فلوکوالنت  905به
ميزان  20گرم بر تن ,سرعتهاي ته نشيني آنها با هم مقايسه شد(شکل.)6
در اين مقايسه مشخص شد که هر چه درصد جامد خوراک تيکنر کاهش
پيدا کند ,سرعت ته نشيني بيشتر مي شود ،چرا که ميزان اثر فلوکوالنت
در درصد جامد کم ،بيشتر است .با توجه به شکل ،حالت بهينه درصد جامد
 %5مي باشد در حالي که ميانگين درصد جامد خوراک تيکنر فعلي  8درصد
و در طرح  6/27درصد مشخص گرديده است .در نتيجه يکي از داليل عدم
کارکرد تيکنر افزايش درصد جامد ورودي است.
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 -3نتيجه گيري
1ـ با افزايش  pHتا  ،11/37سرعت ته نشيني افزايش يافته و بعد از آن
کاهش مي يابد.
2ـ آزمايش ها با هفت نوع فلوکوالنت انجام شد که فلوکوالنت  905بهترين
عملکرد و بيشترين سرعت ته نشيني را داشت.
-3آزمايشات ته نشيني با مقادير مختلف گرم بر تن فلوکوالنت  ,905صورت
گرفت .نتايج اين آزمايش نشان داد که مقدار  40گرم بر تن با بيشترين
سرعت ته نشيني همراه است ,درحاليکه مقدار مصرفي فلوکوالنت در حال
حاضر  20گرم بر تن مي باشد.
4ـ با مقايسه فلوکوالنتهاي مصرفي در کارخانه و ساخته شده در آزمايشگاه
(هر دو از نوع  ,)A26مشخص شد که فلوکوالنت ساخته شده در آزمايشگاه
داراي سرعت ته نشيني بيشتري است که نشان مي دهد کارکرد سيستم
ساخت فلوکوالنت در کارخانه از حالت بهينه فاصله دارد.
 -5با ساخت خوراک تيکنر با درصد جامدهاي  15 , 10 , 7 , 5و  20درصد
و انجام آزمايشهاي ته نشيني مشخص گرديد که در درصد جامد  5درصد,
بيشترين سرعت ته نشيني را دارد.
 -6با انجام اصالحات فوق مي توان ميزان کارايي را به ميزان  %10افزايش
داد.
تشکر و قدرداني
از پرسنل محترم کارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر به خصوص مرکز
تحقيق و توسعه ،آزمايشگاه کانه آرايي که امکان انجام اين تحقيق را فراهم
نمودند ،تشکر و قدرداني مي شود.
 -4منابع
[1] Wills, A.B.;”Mineral processing technology”, 4th
ed., Pergamon Press, 1987.
[ ]2نعمت اللهي ،حسين؛ کانه آرايي ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه تهران،
.1375
[ ]3ويجيندار ،ترجمه :آقا بابايي ،حميد و خداپرست حقي ،اکبر ،مباني کانه
آرايي ،انتشارات دانشگاه صنعتي سهند تبريز.1378 ،

مقاالت
گردآوری

کنترل گرد و غبار،

ایمنیوسالمتیدرمعادن

پدرام روغنچی – دانشجوی کارشناسی استخراج معدن /دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقدمه
هوای معدن همیشه مقداری گرد و غبار به همراه دارد  .گرد و غبار شامل ذرات ریز کانی ها و سنگ ها هستند که ابعاد آنها از چند
میلیمتر تا کسری از میکرون متغیر است  .تراکم گرد و غبار در هوای تنفسی کارگران معادن از حیث سالمتی افراد و تجاوز این ذرات
از حد مجاز از نظر ایمنی یکی از نگرانی های معدن کاران می باشد  .تنفس بیش از اندازه ذرات گرد و غبار حتی ذرات غیر سمی می
تواند سبب بیماری های حاد ریوی و پوستی گردد و همچنین اگر میزان گرد زغال در معادن از حد معین تجاوز کند موجب انفجار و
مرگ کارکنان معادن می شود  .حفاری  ،آتشباری و حمل و نقل از جمله عوامل ایجاد کننده گرد و غبار هستند و کنترل میزان گرد و
غبار در معادن از طریق راهکار های ارائه شده در این مقاله می تواند راه حلی مناسب برای ایجاد فضایی مناسب و سالمت برای کار در
معادن باشد  .جلو گیری و کنترل گرد و غبار بهترین وسیله برای حفاظت افراد در برابر بیماری های تنفسی و راه تضمین سالمتی آنها
است .بنابراین اقدامات سریع و گسترده جهت کنترل گرد و غبار در معادن ،ایجاد یک برنامه مدون و ایجاد ضوابط و قوانین برای کنترل
آن ها و آموزش های الزم به معدن کاران از جمله وظایف اصلی جامعه معدن کاری در قبال کارکنان خود است .
در این مقاله ،ابتدا به تشریح مشخصات عمومی گرد و غبار در معادن می پردازیم و پس از معرفی عوامل ایجاد گرد و غبار  ،راههای
کنترل آنها را بررسی و پس از تشریح گرد زغال  ،به روش های اندازه گیری گرد و غبار اشاره می کنیم و در انتها به بیان نام برخی از
بیماریهای ناشی از گرد و غبارمی پردازیم .
مشخصات عمومی گرد و غبار در معادن
گرد و غبار ،ذرات جامد ریز و معلق در هوا هستند كه بی ثباتی ،انعقاد و ته نشینی از خصوصیات آنهاست .گرد و غبار در معادن ،یا در
هوا معلق اند و یا روی سطوح مختلف ته نشین می گردند  .این ذرات توسط یک سری فعالیت های تجزیه کننده و خرد کننده و یا از
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مقاالت
گردآوری
طریق بارگیری و حرکت ماشین آالت حمل و نقل ایجاد و گسترش می یابند .
این ذرات را با واحد میکرو متر اندازه گیری می کنیم .
در مطالعات ،گرد و غبار هم از نظر ابعاد و هم از نظر تاثیر آن بر سالمتی طبقه
بندی می شوند:
ذرات گرد و غبار به لحاظ اندازه به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
-1ذرات بزرگتر از  10میکرون ،که طبق قوانین جاذبه ته نشین می شوند.
-2ذرات بین  0.1تا  10میکرون ،که در یک جریان آرام به وسیله استوکس اندازه
گیری می شود.
 -3ذرات بین  0.1تا  0.01میکرون ،که در هوا پراکنده اند و ته نشین نمی شوند.
[]2
گردو غبار بر اساس خطرات و تاثیرات فیزیولوژیکی مضرشان نیز طبقه بندی
می شود :گرد و غبار سرطان زا(مثل آزبستور) ،گرد و غبار سمي ،گرد و غبار
راديواكتيو و ...
هر ذره در هوا که مقدار آن بیش از اندازه باشد ،ضرر فیزیولوژیکی دارد و عواملی
که این ضرر را تعیین می کنند ،شکل و وزن مخصوص ذرات  ،اندازه ذره ،ساختار
ذره ،غلظت در هوای معدن ،زمان آشکار شدن تاثیر ذره و میزان حساسیت شخص
در معرض ذره است ]2[ .انرژي سطحي ذرات مي تواند يك عامل تعيين كننده
در پراکنده شدن گرد و غبار باشد و همچنين اندازه گيري قابليت حل شدگي
مواد بسيار با اهميت است.
زمان تاثير براي بيماري هاي متفاوت ريوي يكسان نيست .ممكن است بين  20تا
 30سال زمان براي شروع يا گسترش بيماري الزم باشد ،كه البته اين حساسيت
در بين كارگران و كاركنان متفاوت است ]3[ .از آنجا که سالمتي افراد بايد همواره
و در هر فعاليت صنعتي و معدنی مد نظر قرار بگيرد ،لذا متوسط زمان تاثير گرد
و غبار از سوي بسياري از انجمن ها و كلينيك هاي تخصصي امريكا و انگلستان
در حال بررسي است .در اندازه گيري تاثيرات ريوي ،اندازه ذرات نيز اهميت ويژه
دارد .قابل تنفس بودن اين ذرات و تعيين مقادير مجاز از طريق دو كلينيكAEC
و BMRCهمواره صورت مي پذيرد .برای مثال منحنی رابطه بین ذرات و درصد
رسوب آن ها در ریتین در نمودار زیر مشخص شده است:
عوامل ایجاد گردو غبار در معادن
همانطور که ذکر شد ،در صنعت معدن کاری ایجاد گرد و غبار و راه های کنترل
آن از جمله نگرانی های صنعت کاران بوده و تالش برای به حداقل رساندن میزان
گرد و غبار و ایجاد فضایی سالم برای کارکنان معادن را در راه دارد.
به طور کلی گرد و غبار توسط فعالیت های مربوط به مراحل استخراج و باربری
و خردایش توسط اشخاص و ماشین آالت به وجود آمده و در هوا پخش می
گردد .می دانیم در معادن سطحی و هم در زیر زمینی عوامل بسیار زیادی در
ایجاد گرد و غبار موثرند  .میزان گرد و غبار تولید شده به میزان سختی سنگ
 ،رطوبت و  ...بستگی دارد ،به طوری که با افزایش میزان سختی سنگ ذرات به
وجود آمده ریزتر می گردند .اما بیشترین مقدار گرد و غبار توسط عوامل زیر
ایجاد می شوند:
 -1حفاری :یکی از اصلی ترین موارد ایجاد گرد و غبار عملیات حفاری در درون
سنگ های سخت است .سیستم حفاری پایه هیدرولیکی ،سيستم چرخشي با
قدرت بازو يا گردونه هواي فشرده و سیستم حفاری ضربه ای با قدرت هوای
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( BMRCمعیار برای تقسیم ذرات قابل تنفس
توسط شورای پزشکی بریتانیا).

مقاالت
گردآوری
گيرد]3[:

فشرده جز منابع ایجاد گرد و غبارند ،که سیستم ضربه ای نسبت به بقیه
گرد و غبار بیشتری ایجاد می کند .سیستم های حفاری مکانیزه نیز از
عوامل تولید گرد و غبار هستند  .یکی از مشکالت ماشین های مکانیزه -1سيستم هاي جمع آوري گرد و غبار (كلكتورها)
مانند  TBMتولید گرد و غبار زیاد است ؛ دلیل این امر ساییده شدن سنگ -2سيستم هاي فرو نشاني گرد و غبار به طريقه مرطوب
-3كنترل گرد و غبار ايجاد شده از طريق آب پاش
و ایجاد ذرات ریز است که در هوا پخش می شوند .
افزایش سرعت ابزار برش های حفاری موجب افزایش آهنگ خردایش می -4استفاده از سیال حفاري مناسب براي كنترل گرد و غبار
-5تهويه مناسب
گردد.
 -2چالزنی :سیستم های چالزنی یکی دیگر از عوامل تولید گرد و غبار -6استفاده از روش هاي ترابري كه ميزان گرد و غبار را به حداقل برساند
هستند ،گرچه می توان با روش چالزنی مرطوب میزان تولید این ذرات را
مديريت سيستم كنترل گرد و غبار
به حداقل رساند ]1[ .
 -3آتشباری :از جمله مهمترین عوامل ایجاد گرد و غبار است .اختالل سيستم هاي متعددی براي كنترل گرد و غبار وجود دارد و هر روز مواد
جریان هوا با گرد و غبار ایجاد شده کار اندازه گیری را به شدت سخت می جديدي توسط مخترعان توليد مي شود ؛ اما بسياري از اين مواد يا صرفه
اقتصادي ندارند و يا از نظر تكنولوژيكي استفاده از آن ها در معادن كشور
کند و میزان ایجاد شده در یک انفجار غیر قابل محاسبه است.
 -4آسیاب ها و سنگ شکن ها که باعث سایش و شکسته شدن سنگ نا ممكن است  .به طور كلي قبل از انتخاب روش کنترل گرد و غبار بايد ابتدا
ميزان گرد و غبار توليدي را به دقت بررسي كرد و پس از جمع آوري نمونه
می گردند.
 -5آزاد شدن گرد و غبار در حین عملیات بار کردن ،انباشت و جابجا کردن معتبر و استفاده از جداول و آيتم هاي مختلف ثبت شده ،به ترسيم طرح
مناسب با خواسته ها و منطبق با ايمني الزم
مواد معدنی
و اطمينان كامل از سالمتي بر اساس قوانين
 -6گرد و غبار ناشی از وزش باد در معادن سطحی
بيماري
براي
تاثير
زمان
بهداشتي پرداخت.
و یا حرکت ماشین آالت روی پله ها
ريوي
متفاوت
هاي
به هر حال جمع آوري گرد و غبار ،مجموعه
 -7استفاده از ناوجنبان و ناو زنجیری که باعث
يكسان نيست .ممكن
اي مورد اطمينان برای کار و تولید مواد معدنی
تولید مقدار قابل توجهی گرد و غبار می شوند
30
تا
20
بين
است
ایجاد می کند و سرمايه گذاري و هزينه باال
عوامل دیگری مثل رطوبت سنگ ،ناهموار بودن
شروع
براي
زمان
سال
نبايد مانع از ايجاد فضايي شود که در آن كارایی
کف،توانایی اپراتور و تمیز کردن وسایل بارگیری
بيماري
گسترش
يا
و بازدهي افراد باالتر است .مديريت يك سيستم
می تواند در تولید مقدار گرد و غبار مؤثر باشد.
الزم باشد ،كه البته
معدنی مستلزم رعايت تمام قوانين است كه
اين حساسيت در بين
سالمت افراد در حال كار نيز از جمله این وظایف
کنترل کردن گرد و غبار
كاركنان
و
كارگران
است و استفاده از سيستم هاي جمع آوري گرد
تمام تالش متخصصان و کارشناسان بهداشت در به
است
متفاوت
و غبار در مدت عمليات استخراج و بهره برداري
وجود آوردن روش هایی بهینه برای پایین آوردن
می تواند باعث ايجاد فضايي سالمت براي معدن
میزان گرد و غبار و کنترل آن است .به طور کلی
دو روش برای کنترل گرد و غبار وجود دارد  .یکی تغییر کیفیت کارهای کاران شود .
معدنی (ممانعت از تولید گرد و غبار) و دیگری استفاده از وسایل مورد نیاز
 -1تهويه
برای مهار گرد و غبار .
تهويه مؤثرترين راه در رقيق كردن هواي سينه كار توسط هواي تميز و
كنترل ميزان گازهاي متفاوت و گرد و غبار در جبهه كار است  .استفاده از
ممانعت از تولید گرد و خاک
اقتصادی ترین روش برای کاهش گرد و غبار ،ممانعت در تولید و به حداقل سيستم هاي مكشي براي جلوگيري از پخش گازها و در مقابل به کار گیری
رساندن مقدار گرد و غبار است .گرچه تمهیداتی در این زمینه می توان در سيستم هاي دهشي براي رقت و ارسال هواي الزم و يا استفاده از سيستم
میزان تولید گرد و غبار تأثیر داشته باشد ،ولی ممانعت از ایجاد گرد و غبار هاي مركب و پيشرفته  ،باعث افزایش بازدهي و كارایی افراد مشغول به کار
در عمل ناممکن است و به هر حال میزان گرد و غبار باقی مانده نیاز به در سینه کار و در نزدیکی آن می شود.
کنترل و جمع آوری دارند  .از جمله موارد جلوگیری از تولید گرد و غبار می
توان به استخراج مواد معدنی با روش های هیدرولیکی یا استفاده از روش  -2فرونشاني گرد و غبار به طريقه مرطوب
های حفاری پیشرفته مانند دریل های قوس الکتریکی و پالسما  ،دریل های مرطوب كردن فضاي معدن به وسيله پاشيدن آب يا استفاده از سيستم هاي
آب پاش مكانيزه در معادن بزرگ باعث سنگيني مواد و جلوگيري از معلق
شعله ای و  ...اشاره نمود]5[ .
كنترل گرد و غبار در معادن معمولًا به يكي از روش هاي زير صورت مي بودن آن هاست .گرچه براي اين منظور بايد سيستم هاي چالزني و آتشباري
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مقاالت
گردآوری
را مورد توجه قرار داد و همچنين در سيستم هاي
بخش مكانيزه ،استفاده زياد از حد آب ،امري
مشكل زاست  .البته آب پاش هاي ماشين هاي
مكانيزه جديد براي كنترل گرد و غبار در نظر
گرفته شده اند  .که یک نمونه از آن سیستم های
حفاری پیوسته مانند  BWEها هستند.
 -3هود مكنده
هود مكنده يك سيستم كنترل هوا و جلوگيري از
پراکنده شدن گرد و غبار است .هود مكنده داراي انواع در جا ،جانبي ،سايباني
و غرفه اي است ،كه استفاده هاي آنها بسته به كارايي متفاوت است .استفاده از
هودهاي درجا براي پروسه هاي چوب بري و آسياب كردن در مرحله كانه آرايي
است و مكنده هاي جانبي بيشتر در كنترل كوره ها و تأسيسات لرزشي كاربرد
دارند .انواع اين نوع هود ها نيز اكنون در بازار موجود است كه داراي بازدهي
مناسب براي جلوگیری از پخش گرد و غبار در كارخانه هاي فرآوري و حتي در
كارگاه استخراج است.
 -4کنترل گرد و غبار ناشی از سیستم های ترابری
همانطور كه ذكر گرديد ،سيستم هاي ترابري نيز از جمله عوامل پراکنده شدن
گرد و غبار هستند .در ميان اين عوامل مي توان به نوار نقاله ها ،اسكريپرها،
بونكرها ،ماشين آالت حمل و نقل و حتي بيل هاي دستي انتقال مواد اشاره كرد.
امروزه براي كنترل گرد و غبار در اين نوع سيستم ها ،تمهيداتي ديده شده كه
در ميان آنها مي توان به پاك كننده ها ي نوار نقاله  ،برسهاي پاك كننده نوار
نقاله و سيستم هاي آبي اشاره نمود .در مورد ماشين آالت حمل و نقل خيس
كردن و كوبيدن از دو جهت  ،يكي كاهش ميزان مقاومت غلتشي الستيك ها
و در نتيجه حركت آسان تر ماشين آالت و ديگري به هم چسبي ذرات ريز و
كنترل گرد و غبار می توان اشاره کرد .استفاده از روکش های مخصوص برای
کامیون های انتقال مواد برای جلوگیری از پخش شدن گرد و غبار حین حرکت
ماشین و استفاده از فیلتر ها و هواکش های مخصوص غبار روبی ماشین آالت
حمل ونقل در جايي كه نياز به كنترل گرد و غبار دارد نیز از جمله دیگر راههای
کنترل گرد و غبار است .
گرد زغال و خطرات آن در معادن زغال :
ذرات ریز زغال در معادن زغال که گرد زغال نامیده می شوند از جمله عوامل
انفجار در این معادن است  .گرد زغال هنگام حفر الیه های زغال و استخراج آنها
تولید می شوند و در هوای معدنی پخش می شود  .استفاده از دستگاه های زغال
تراش 4و ماشین های زغال بر 5بیش از هر عامل دیگری در تولید گرد زغال
موثرند  .به طور کلی ذراتی که دارای ابعاد کمتر از  0.1میلیمتر که عیار آنها
بیش از  340 g/mاست ،خطر انفجار دارند  .هر چه میزان خاکستر و رطوبت
زغال بیش تر باشد قابلیت انفجار آن کمتر است ]2[.
با فراهم شدن دمای اولیه ( )800-1100سانتی گراد ،ذرات گرد زغال گرم شده
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مقاالت
گردآوری

و متصائد می گردند و همراه با هوا یک مخلوط انفجاری ایجاد می کند .
با انفجار مخلوط انفجاری دما برای انفجار ذرات مجاور را فراهم می کند .
همچنین میزان متان در هوای معادن در گسترش انفجار تاثیر گذار است .
کنترل گرد زغال و جلوگیری از پراکنده شدن آن
تزریق آب  ،خاک پاشی  ،استفاده از مواد جذب کننده گرد زغال ( مخلوط
نمک طعام و آب ) و غبار روبی در سطح معادن از جمله راه های کنترل گرد
زغال است  .زغال مرطوب نسبت به زغال خشک میزان گرد و غبار کمتری
را تولید می کند  .همچنین مرطوب نگه داشتن محل بار گیری و حمل مواد
می تواند از تشکیل گرد زغال جلوگیری می کند ]2[.

روش های تعیین میزان گرد
و غبار و استانداردهاي آن
همانطور که ذکر گردید برای
رده بندی میزان ذرات معلق
در هوای معدن دو روش وجود
دارد  ،یکی بر اساس توزیع
ابعاد ( وزنی یا شمارشی ) و
دیگری بر اساس عوارض و آثار
فیزیولوژیکی آنهاست .
در تعیین میزان گرد و غبار در
ارتباط با سالمتی کارکنان معمولترین روش استفاده از دستگاههای صافی
دار است  .این دستگاه ها دارای یک صافی هستند که معموال با هوای فشرده
کار می کنند و هوای معدن از داخل آنها عبور می کند و با اندازه گیری وزن
آنها میزان گرد و غبار در معادن را تخمین می زنند  .در ارتباط با ذرات با
ابعاد بزرگ می توان از شمارش به جای وزن کردن آنها استفاده کرد  .به
طور کلی هر میلی گرم در متر مکعب گرد و غبار در معادن معادل  200گرد
و غبار به قطر  2میکرون در سانتی متر مکعب است ]2[.
یکی از مشکالت اصلی در اندازه گیری میزان گرد و غبار تعمیم اندازه گیری
های انجام شده در زمان کوتاه به آثار آن در دراز مدت است .
استاندارد ها و حدود پیشنهادی گرد و غبار مختلف در معادن ایران در
جدول زیر آمده است که در کتاب مقررات تهویه معادن ثبت شده است :
مدارهای الکتریکی یکی دیگر از راههای اندازه گیری میزان گرد و غبار است
که به کمک آنها می توان اطالعات مربوط به گرد و غبار را اندازه گیری کرد
 .در این روش با ایجاد یک میدان الکتریکی ابتدا ذرات را بار دار می کنیم و
سپس با جذب آنها مقدار آنها را اندازه گیری می کنیم  .البته این روش خود
می تواند یکی از را های کنترل گرد و غبار باشد .
اندازه گیری گرد زغال
برای آنکه میزان گرد زغال و غلظت آن را در معادن زغال اندازه گیری کنیم
باید حداقل یکبار در در هر شیفت ،کار نمونه گیری را در جبهه کار و هوای
برگشتی از آن انجام دهیم و در جدول مخصوص آن ثبت کنیم و در صورت
مجاز بودن مقدار مجاز آن می توان کار آتشباری را انجام دهیم و در غیر این
صورت برای رقیق کردن هوا اقدامات گفته شده را انجام دهیم]4[ .

جدول  :1تقسیم بندی هوا بر اساس میزان گرد و غبار ( تهویه در
معادن -ح.مدنی)
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جدول  : 2حد مجاز پیشنهادی گرد و غبارهای مختلف در معادن ایران (مقررات تهویه در معادن)

جدول  : 3محدوده ابعاد شماری از ذرات معمول معلق در هوای معدن (تونل سازی-ح،مدنی)
اداره امنيت و سالمت آمريكا ( )MSHAبراي جلوگيري از در خطر بودن
كاركنان معدن ،اقدام به ارائه مجموعه اي از قوانین معدنكاری كرده است كه
در اينجا به بخشي از آنها اشاره مي كنيم:
-1كار كردن در محيطي كه ميزان گرد و غبار به صورت دائمي كمتر از 3
 ( 2 mg/mبه طور عمومی ) است.
 -2آموزش مخاطرات سالمتي و برنامه هاي نمونه ،شامل كنترل گرد و غبار
و قابل تنفس كردن هوا
-3استفاده از دستگاه تنفس مصنوعي در صورت تجاوز گرد و غبار از مقدار
ايمن
-4در خواست بازبینی استاندارد های میزان گرد و غبار در صورت تمركز
گرد و غبار بيش از حد و يا قطع سيستم كنترل آن .
بيماريهاي ناشي از گرد و غبار
بسته به اندازه و ابعاد ذرات و وضعیت هندسی راه عبور و الگوهای جریان
هوا ،نحوه تجمع ذرات در داخل سیستم تنفسی متفاوت است  .به طور کلی
سه مکانیسم چسبندگی  ،رسوبگذاری و انتشار در داخل سیستم تنفسی
انجام می گیرد  .عمل گرد و غبار در داخل ریه انسان به اندازه و شکل این
ذرات بستگی دارد  .این ذرات می توانند به دیواره گلو یا مجاری تنفسی
بچسبند و یا در داخل سیستم تنفسی رسوب کنند ؛ همچنین ذرات زیر
میکرون می توانند بر اثر ورود هوا به داخل شش ها حرکت ناگهانی کنند و
در داخل نایژک ها انتشار یابند ]1[ .
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همانطور که مالحظه می کنیم تقریبا تمامی گرد و غبار تولید شده در
معادن قابل تنفس هستند و گرد زغال با ابعاد بیش از  75میکرون نیز
قابلیت انفجار دارد  .البته اغلب بیماری های ناشی از گرد و غبار به خودی
خود کشنده نیستند ولی تجمع بیش از حد آنها می تواند باعث ناراحتی های
مزمن قلبی و ریوی شود که ممکن است در برخی مواقع غیر قابل درمان و
حتی کشنده باشد  .در جدول  4به بيان نام برخی از بيماري هاي ناشي از
گردو غبار معدني اشاره مي كنيم .توضيحات الزم در كتب بهداشت و ايمن
معادن موجود مي باشد.

اغلب بیماری های ناشی
از گرد و غبار به خودی
خود کشنده نیستند
ولی تجمع بیش از حد
آنها می تواند باعث
ناراحتی های مزمن قلبی
و ریوی شود که ممکن
است در برخی مواقع
غیر قابل درمان و حتی
کشنده باشد
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جدول 4

نتيجه گيری
با اينكه اكثر كساني كه در معادن و صنايع وابسته در حال كارند ،در
مورد گرد و غبار ايجاد شده در معادن اطالعاتي كم و بيش مناسب دارند،
اما هنوز هم در بسياري از معادن كشور اين ذرات مضر براي سالمتي و
بهره وري كارگران را ،دليل موجهي براي انجام هزينه هاي كنترل گرد
و غبار نمي بينند .برای تعیین حد مجاز گرد و غبار کشور های مختلف
تحقیقات فراوانی انجام داده اند  .جلو گیری و کنترل گرد و غبار بهترین
وسیله برای حفاظت افراد در برابر بیماری های تنفسی است  .راه هاي
بسيار زيادي در جهت كنترل گرد و غبار در معدن كاري ،چه در معادن
سطحي و چه در زيرزمينی از سوي پژوهشگران ارائه مي گردد .كلكتورها،
آب پاش ها ،تهويه و هود هاي مكنده از جمله راههايي هستند كه سال
هاست در معادن بزرگ و پيشرفته جهان استفاده مي گردد .اميد است
كه در كشور ما نيز استفاده از اين روش ها هر چه بيشتر مورد استقبال
مديران و مسئولين معادن كشور قرار گيرد و اقدامات گسترده و سريع
در جهت كنترل گرد وغبار و مراقبت هاي بهداشتي از معدن کاران به
عمل آيد.
تقدیر و تشکر:
با تشکر از سرکار خانم فرناز فرهمند و آقای منصور نصرا ...زاده بابت
همکاری ایشان در ترجمه و گردآوری مطالب این تحقیق
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منابع:
 -1مدنی ،حسن ،1382 ،تونل سازی -جلد دوم  ،دانشگاه صنعتی امیر
کبیر
 -2مدنی ،حسن ،1385 ،تهویه در معادن-جلد اول ،مرکز نشر
دانشگاهی
 -3جعفریان الری ،حبیب ، 1374 ،کنترل گرد و غبار درمعادن و امراض
شغلی ناشی از آن ،پایان نامه کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان،
 -4مقررات تهویه در معادن ،1385،نشریه شماره  ،350سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور
 -5رایت ،الفیا  ،1384 ،طراحی معادن روباز  ،دانشگاه بین المللی امام
خمینی (ره)
 -6اصانلو  ،مرتضی  ، 1386،روش های حفاری  ،مرکز نشر صدا
 -7اصانلو  ،مرتضی  ، 1378 ،مهندسی زغال سنگ  ،انتشارات ناقوس
8- www.mining-media.com
9- www.minigdustcollectors.com
10- www.msha.gov
11- www.dust control.com
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معدنكاريشهري

آرش ناطقی ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معدن كاري شهري  urban miningو يا در حقيقت فرآيند استخراج
فلزات گرانبها از گوشي هاي تلفن همراه و بردهاي الكترونيك تنها راه مقابله
و پيكار با سدهاي باطله و اثرات مخرب آن بر محيط زيست است كه هر
ساله توسط صنعت معدن كاري ايجاد ميشود  .در حقيقت انبوهي از گوشي
هاي تلفن همراه و بردهاي الكترونيك از رده خارج شده كه براي بسياري
چيزي جز تپه اي از آشغال نيست توجه بسياري از دوستداران محيط زيست
و همچنين صاحبان سرمايه را به سوي پديده ي نوظهور معدن كاري شهري
جلب كرده است .
طبق آمار و ارقام سازمان حفاظت محيط زيست ( )EPAيك تن از گوشي
هاي تلفن همراه حاوي چيزي در حدود  140كيلو گرم مس  3/14 ،كيلوگرم
نقره  300 ،گرم طال و  130گرم پاالديوم هستند  ،اين در حالي است كه
ميزان طالي بدست آمده از يك نمونه ي مناسب كانسار طال چيزي در
حدود  20گرم در هر تن ميباشد  ،بنابراين استخراج اين منابع پرارزش به
صورتي بهينه از اين معادن شهري به واسطه ي انجام فعاليت هاي بازيافتي
ميتواند از طرفي هم  ،تضمين دهنده ي يك موجودي پايدار و پتانسيلي
براي پاسخگويي به مشكالت كشورهاي فقير از نظر منابع معدني باشد و از
طرف ديگر راه حلي مناسب براي حفاظت بيشتر از محيط زيست را در پيش
روي ما قرار دهد .
به طور مثال در اين زمينه ميتوان از كشوري مانند ژاپن نام برد  .وجود
منابع معدني محدود و عدم توزيع مناسب اين منابع در سطح كشور ژاپن ،
اين كشور صنعتي و پيشرفته را با مشكالت بسيار زيادي مواجه ساخته است
 .از يك طرف پيشرفت روز افزون اين كشور در زمينه ي توليد محصوالت
الكترونيك و از طرف ديگر عدم دسترسي كافي به منابع معدني باعث شده
است تقاضا براي بسياري از فلزات در اين كشور رشدي پلكاني داشته باشد
 .بنابراين كشور ژاپن با روي آوردن به معدن كاري شهري پتانسيل خود را
براي مواجه با مشكل كمبود منابع معدني به طور چشمگيري افزايش داده
است .
شركت  Recycling Eco Systemكه از شركت هاي پيشرو در زمينه
معدن كاري شهري ميباشد  20 ،سال پيش در نزديكي شهر توكيو تاسيس
شد  .اين شركت ماهانه به طور تقريبي  200تا  300كيلوگرم طال به ارزش
 5/9تا  8/8ميليون دالر توليد ميكند  ،كه اين ميزان توليد تقريبا معادل
خروجي يك معدن كوچك طال ميباشد  .تاداهيكو سكيگاوا ،
مدير اين شركت مي گويد :براي ما فلزات گران قيمت و ارزان
قيمت فرقي ندارند  ،ما فقط به دنبال بازيافت هر آنچه كه
ميتوانيم هستيم كه البته بايد به اين نكته توجه داشت كه
عمليات بازيافت در رابطه با فلزات گرانبها  ،با توجه به تكنولوژي
موجود در اين زمان بسيار مقرون به صرفه تر خواهد بود .
در حال حاضر تنها  5كارخانه ذوب در مقياس بزرگ در سطح
جهان وجود دارند كه اين توانايي را بدست آورده اند كه فلزات
با ارزش را به گونه اي كه مطابق با استاندارهاي محيط زيستي
باشد از گوشي هاي تلفن همراه احيا نمايند  .اين كارخانه ها در
كشورهاي بلژيك  ،سوئد  ،كانادا و ژاپن قرار دارند و بزرگترين

آنها يعني شركت  Begium>s Umicoreقادر است  17فلز از ميان
فلزات با ارزش موجود در گوشي هاي تلفن همراه را استخراج نمايد .
اگرچه در بسياري از كشورها از جمله آمريكا مردم به طور سنتي وسايل
الكترونيكي خود را كه از رده خارج ميشود به شركت هاي بازيافتي تحويل
ميدهند  ،اما بسياري از شركتهاي فعال در اين زمینه از حجم بسيار زياد
وسايل الكترونيكي از رده خارج شده در كشورهايي مانند چين  ،هند و
نيجريه که بدون هيچ هدفي انباشته شده اند  ،ناراضي هستند  .البته در
چند سال اخير در كشور چين عمليات بازيافت اين زباله هاي با ارزش به
شكلي نه چندان منطبق با استانداردهاي زیست محیطی و كنترل شده
صورت ميگيرد .
يكي از بزرگترين مشكالت پيش روي اين صنعت تالش براي جمع آوري
گوشيهاي تلفن همراه از رده خارج شده است  ،به طوري كه بسياري از اين
شركتها گنجه ها و كشوهاي ميز را بزرگترين دشمن خود ميدانند  .طبق
آمار در سال  2005چيزي در حدود  5ميليون گوشي تلفن همراه از رده
خارج شده داخل پستوها و كشوها بدون هيچ استفاده اي رها شده بودند .
و همچنين بر اساس آمارگيري صورت گرفته در ژاپن  128 ،ميليون كاربر
تلفن همراه در اين كشور به طور متوسط هر دو سال و هشت ماه يكبار
گوشي خود را عوض ميكند  ،بنابراين ساالنه حجم بااليي از گوشي هاي
تلفن همراه دور ريخته ميشود و ديگر مورد استفاده قرار نميگيرند  ،اما
شركتهاي فعال در اين زمينه تنها به  10تا  20درصد اين گوشي هاي تلفن
همراه براي انجام عمليات بازيافت دسترسي پیدا میکنند  ،در حقيقت علت
اين مشكل اين است كه نگه داشتن يك گوشي تلفن همراه كه ديگر مورد
استفاده قرار نميگيرد اثر چندان منفي بر روي زندگي ندارد  ،اما مثال وجود
يك تلويزيون  65اينچ از رده خارج شده در ميان اتاق نشيمن مشكالت
زيادي را در زندگي روزمره ايجاد ميكند .
در پايان بايد خاطر نشان كرد با توجه بيشتر به پديده هايي مانند معدن
كاري شهري عالوه بر دستيابي به حجم زيادي از فلزات گرانبها  ،ميتوان از
اثرات مخرب زيست محيطي كه انباشت این محصوالت الكترونيكي با خود
همراه دارند به طرز چشمگيري كاست و افقي سبز را براي آيندگان روشن
ساخت .
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آتش سوزی در تونل ها

پیشگیریومقابلهباآسیبها

بهاره جوهری ناد ،دانشجوی کارشناسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقدمه:
با شکل گیری شهر نشینی و زندگی شهری راهها از اهمیت ویژه ای برخوردار
شدند و ارتباط بین شهرها مورد توجه قرار گرفت .در جامعه امروز ارتباطات
مورد توجه همگان قرار دارد و گسترش راههای ارتباطی بودجه کالنی را
به خود اختصاص می دهد .جوامع ،شهرها و انسان ها به طرق مختلفی با
یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.توسعه علم الکترونیک و مخابرات عرصه
گسترده ای را برای اجتماع انسان ها در سرتاسر جهان فراهم آورده است.
اما ارتباطات مجازی نمی توانند پاسخگو باشند و همواره منابع مالی بسیاری
بر روی ساخت راه ها و سهولت عبور و مرور افراد قرار می گیرد .علم
راهسازی ابزارهای متنوعی برای این هدف در دست دارد که یکی از آنها
تونل می باشد .تونل ها به عنوان فضاهای زیرزمینی در شهرها نقش به
سزایی در کاهش حجم ترافیک سطحی و روان سازی آن دارند .در ارتباطات
بین شهری تونل ها می توانند طول مسیرها را به میزان قابل توجهی کاهش
دهند و وسیله ای برای صرفه جویی در زمان باشند .در نتیجه ساخت و
بهینه سازی کاربری تونل ها بسیار حائز اهمیت می باشد .تمامی ابزار های
توسعه در خدمت انسانها هستند و مهمترین عامل در آنها ایمن بودنشان
تلقی می شود .همواره در فضاهایی که مورد استفاده افراد قرار می گیرد
ایمنی در پله اول توجه سازندگان مطرح می شود .در ساخت فضاهای
زیرزمینی همه طراحی ها بر مبنای پایداری و استحکام سازه قرار دارد.
تمامی فاکتورها وابسته به فاکتور ایمنی بوده و موثر از آن هستند.
ایمنی در تونل های راه جنبه های مختلفی دارد .اولین و مهم ترین آنها
استحکام سازه است که در مرحله ساخت هدف همه طراحی ها می باشد.
امروزه در پروژه ها به وفور دیده می شود که مدیران و طراحان تمامی توان
خود را به کار می گیرند تا تمامی ریسک ها و خطرها از بین برود.
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اما پیشگیری از حوادث به تنهایی کافی نیست  .بایستی در ساخت تدابیری
برای پس از وقوع حادثه به کار برد لذا ابتدا باید خطرها شناسایی و سپس
راه حل ها بررسی شوند.
آتش سوزی در تونل
یکی از مهمترین خطراتی که فضای تونل و افراد داخل آن را تهدید می
کند خطر آتش سوزی است .زیان های ناشی از آتش سوزی در تونل ها با
افزایش حجم ترافیک در آن افزایش می یابد و به علت شرایط داخل تونل
اسباب گسترش آتش در این محیط فراهم است .به طور مثال اتصال کوتاه
بین خطوط برق خود می تواند پتانسیلی برای اشاعه حریق باشد .همچنین
آتش اثرات مخربی دیگری نیز خواهد داشت که باعث تحمیل هزینه های
مالی و جانی خواهد شد .از جمله این آثار می توان به تخریب بخش های
بتونی سازه در اثر حرارت و سست شدن آنها ،پراکندگی دود و غبار کاهش
بازدهی سیستم تهویه ،از بین رفتن عوامل بازدارنده هجوم آبهای زیر زمینی،
تخریب منابع نیرو ،انتشار گازهای سمی و هر گونه اخالل در سیستم تهویه
نام برد که می توانند عامل آسیب رسیدن به افراد داخل تونل باشند.
محافظت در برابر آسیب های آتش سوزی به دو بخش تقسیم می شود :
پیشگیری از آتش سوزی
محافظت در برابر حریق
اساس عملکردهای پیشگیرانه بوسیله به کار گیری اقداماتی است که در پس
آنها عدم ایجاد شعله و حریق صورت می گیرد .اقدامات اصلی در این زمینه
را می توان به صورت زیر نام برد:
کاهش منابع و پتانسیل های اشتعال
استفاده از مواد نسوز یا مقاوم در برابر آتش

مقاالت
گردآوری
دور نگاه داشتن مواد اشتعال زا از سوخت ها
کاهش میزان احتمال اشتعال خود بخودی
محافظت در برابر حریق
محافظت در برابر حریق به دو شکل فعال و غیر فعال امکان پذیر است.
از جمله محافظ های غیر فعال می توان موارد زیر را نام برد.
حفاظت سازه ای :حفاظت سازه ای به آن دسته از محافظ هایی گفته
می شود که جلوی اثر حرارت را بر روی سازه می گیرند و از تونل در
برابر حرارت محافظت می کنند .در ادامه به توضیح بیشتری در این
مورد خواهیم پرداخت.
 .2جدا سازی :می توان در فضای کلی تونل تقسیم بندی هایی انجام
داد به گونه ای که در زمان ایجاد آتش سوزی دود  .آتش جدا شوند
مثال در شکل  1می توان نمونه ای از این تقسیم بندی ها را مشاهده
کرد]2[.
 .3ایجاد مسیرهای اضطراری :تعبیه مسیر هایی برای زمان های اضطرار می
تواند در تسهیل امر امداد رسانی بسیار موثر باشد.
شکل فعال در زمان رخ دادن آتش سوزی وارد عمل می شود و شامل

آگاهی از آتش سوزی ،هشدار و راه اندازی سیستم اطفاء حریق است .این
کار می تواند به صورت اتوماتیک و دستی انجام گیرد .بازدهی سیستم به
سرعت انتقال خبر آتش سوزی و عملکرد اطفاء بستگی دارد.
روش های رد یابی آتش سوزی
وجود آتش در تونل از طریق نشانه های آن مشخص می شود .نشانه
های آتش دود ،گرما و شعله آن است .تجهیزات متفاوتی برای تشخیص
حریق ساخته شده اند که هر کدام به یکی از این عالیم حساسند .به
طور مثال سیستم های نوری متداول به انتشار دود حساسند و با ورود
دود به محفظه این دستگاه پیغام هشدار مخابره می شود .استفاده و به
کار گیری این ابزار ها برای کشف و هشدار اطفاء هنر مهندسی است
و با در کنار هم قرار دادن عوامل متناسب می توان از زیان های ناشی
از حریق کاست.
برای عملکرد این سیستم ها استاندارد هایی همچون  EN 54و 503
 NFPAارائه گردیده است .عالوه بر این استاندارد ها برای اطمینان از
عملکرد صحیح و به هنگام و برای کاهش خطر ناشی از آتش سوزی
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اقداماتی صورت می گیرد .این اقدامات شامل به کار بردن بهترین و مناسب
ترین ابزار ها و توصیه ها در هر مرحله کشف ،هشدار و اطفاء است که با
به کار بستن آنها می توان بازدهی مناسبی از سیستم اطفاء حریق بدست
آورد]3[.
یکی از بهترین شیوه ها برای تشخیص آتش سوزی در تونل استفاده از
ردیابهای خطی حساس به حرارت می باشد .این ردیاب ها از یک جفت کابل
به هم تنیده شده تشکیل گردیده اند که توسط عایقی از هم جدا شده اند.
این عایق مخصوص ،به حرارت خاصی که بسته به نوع تونل تعیین می شود،

حساس بوده و با رسیدن به این درجه حرارت ذوب شده ،ایجاد اتصال کوتاه
می کند .این اتصال کوتاه محل دقیق آتش سوزی را مشخص می کند]4[.
البته تکنولوژی های پیشرفته تر به صورت تحلیل تصویری نیز به بازار آمده
است که از سیستم های هوشمند با دقت باال در آنها استفاده شده و از نوع
حسگرهای حرارتی دقیق تر می باشند.
حفاظت در برابر آتش
تونل ها به علت ماهیت خاصی که دارند سازه های حساسی به حساب
می آیند .آتش سوزی در سازه هایی با این میزان حساسیت می تواند آثار
مخرب زیادی به همراه داشته باشد .با ارائه راهکار های مناسب و اقدامات

حسگر های حرارتی خطی

ردیابهای تحلیل تصویری  ،نحوه عملکرد ودقت آنها

نحوه ردیابی آتش سوزی توسط حسگر های حرارتی
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موثر می توان از میزان آسیب های ناشی از اینگونه حوادث کاست .در ادامه
می خواهیم مختصری در مورد تدابیر حفاظتی مخصوص تونل ها در برابر
آتش سوزی بحث کنیم.
برای تعیین روش حفاظتی بایستی ابتدا رفتار محیط را در برابر حریق
بررسی کنیم .اکثر تونل های راه به وسیله شکلی از سیمان و بتون نگهداری
می شوند و این ماده از اهمیت باالیی برخوردار است به همین علت رفتار
بتون را در برابر حرارت مورد توجه قرار می دهیم.
در دمای  400درجه سانتی گراد هیدروکسید کلسیم موجود در سیمان
طبق واکنش زیر تغییر حالت می دهد.

استفاده از قابهای سیمانی پیش ساخته با روکش های کامپوزیتی عایق
حرارت
استفاده از مالت های تقویت شده با فیبر های مخصوص
استفاده از پوشش های آلی مثل الیه ای از موادی که با حرارت دیدن باد
کرده و مثل پوششی ضخیم عمل می کنند با مواد آلی ای که در اثر جذب
حرارت تبخیر می شوند.
در روش های استفاده از مواد آلی بایستی به خطر انتشار مواد سمی نیز
توجه داشت.
حفاظت فعال در زمان رخ دادن آتش سوزی انجام می گیرد و بسیار متداول
است .شروع حفاظت فعال می تواند به صورت دستی توسط اپراتور یا به
صورت اتوماتیک باشد .عمل کردن همزمان سیستم تهویه برای خروج گاز
و دود ناشی از آتش و به کار بردن ابزار و مواد مناسب برای خاموش کردن
آتش می تواند به صورت فعال با از بین بردن آتش و حرارت ناشی از آن در
سالمت سازه نقش مهم و موثری داشته باشد.

به وقوع پیوستن این واکنش باعث کم شدن مقاومت سیمان و سستی آن
می گرددو کوارتز در دمای ˚ 575نیز مقاومت خود را از دست می دهد و
آهک با فرمول در 800˚ Cتجزیه می شود.
دما عالوه بر تاثیر گذاری روی سیمان روی
قطعات فلزی تقویت کننده ای که در سازه های
جمع بندی
تونلی به کار رفته اند نیز تاثیر می گذارد .به طور
ماهیت
علت
به
ها
تونل
همانگونه که ذکر گردید در اکثر پروژه های شهری
مثال قابلیت باربری تیر های فوالدی متداول در
سازه
دارند
که
خاصی
یا صنعتی بایستی برای جلوگیری از آسیب دیدن
 700˚Cبه  %20حالت عادی کاهش پیدا می
های حساسی به حساب
سیستم ویا حفاظت در برابر خطرهای محتمل،
کند .تجارب نشان می دهد که دمای فوالد های
در
سوزی
آتش
آیند.
می
هزینه هایی برای ایمن سازی صرف کرد .در این
به کار رفته در سازه های مورد نظر نباید از حد
میزان
این
با
هایی
سازه
نوشتار سعی گردید تا به صورت اجمالی راههای
˚ 250تا ˚ 300تجاوز کند .عالوه بر واکنش
آثار
تواند
می
حساسیت
جلوگیری از ایجاد حریق ،کاهش آسیب های سازه
های شیمیایی تغییرات فیزیکی نیز باید کنترل
مخرب زیادی به همراه
تونل در آتش سوزی و کاهش خطرات جانی برای
شوند .به طور مثال انبساط در اثر حرارت می
داشته باشد
افراد داخل تونل معرفی گردد.
تواند باعث تخریب سیمان گردد .برای کنترل
تونل ها به علت ماهیت خاصی که دارند سازه های
این اثر می توان از تعبیه سقف کاذب میانی
حساسی به حساب می آیند .آتش سوزی در سازه
یا ایجاد فاصله هایی در بین بافت سنگ های
هایی با این میزان حساسیت می تواند آثار مخرب زیادی به همراه داشته
سقف و بتونهای نگهداری استفاده کرد.
در حالت کلی باید از تاثیر حرارت بر روی سازه تونلی جلوگیری کرد .این باشد.
کار به روشهای مختلفی امکان پذیر است که شامل روش های فعال و غیر
فعال می شوند  .روش های حفاظتی فعال آن دسته از عملگرهایی هستند منابع:
که در بطن سازه جای می گیرند و مقاومت ذاتی عوامل حساس در برابر [1] by International Tunnelling Association, J. Saveur,
(Re)claiming the Underground Space
حرارت و اتش را افزایش می دهند .روش های متداول برای حفاظت غیر
[2] By Institution of Civil Engineers (Great Britain),
فعال به شرح زیر است:
Institution of Civil Engineers, Immersed Tunnel Tech -1استفاده از الیه مضاعف بتونی در فضای داخل تونل
niques
 -2استفاده از مصنوعات مقاوم در برابر حرارت به عنوان حایل الیه
[3] By Richard Carvel, Alan Beard, Thomas Telford,
نگهداری
2005, The handbook of tunnel fire safety
 -3به کار بردن افزودنی هایی در مالت سیمان که مقاومت حرارتی آن را
[4] by D.kolymbas,2005, tunneling and tunnel meافزایش دهد
chanics
عالوه بر سه روش فوق که به طور عمده به کار می روند روش های دیگری
نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
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اهميتبازسازیمعادن

Mine Reclamation Importance

مهسا غالمي،دانشجوي كارشناسي استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکیبر
ميالد ميرآفتابزاده ،دانشجوي كارشناسي استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکیبر
مقدمه
با گسترش معادن ،تخریب زیست محیطی آنها نیز افزایش یافته است؛ تا
جایی که در قوانین جدید معدن کاری ،صدور پروانه استخراج منوط به قرار
دادن بازسازی در برنامه ریزی معادن می باشد .بازسازی یک فرآیند طوالنی
و پر هزینه است که برای انجام آن مطالعات گسترده و بررسی عوامل موثر
مختلفی نیاز است؛ لذا برای یافتن مناسب ترین گزینه ،نیاز به تکنیکی می
باشد که همه این عوامل موثر را با توجه به اهمیت هر یک در نظر بگیرد.

و صحيح ترماده معدنی صورت پذیرد که با توجه به اتمام رسیدن ذخایر
سطحی و پرعیار ،بایستی به ناچار استخراج از نواحی با عمق بیشتر و اکثرا
عیار کمتر صورت پذیرد که این امر مستلزم برداشت بیشتر باطله و به عبارت
دیگر بر هم زدن بیشتر تعادل طبیعت و در نهایت دشوار شدن هر چه بیشتر
طراحی بازسازی معدن می گردد.
از آنجا که طرح بازسازی معادن با توجه به هدف از بازسازی و نوع کاربری
زمین پس از بازسازی از دید طراحان مختلف ،متفاوت خواهد بود .بنابراین
در ذیل به بیان مدل هایی از بازسازی معادن اشاره می گردد.

تعريف بازسازي ()Mine reclamation
به طور کلی بازسازی به عملیاتی اطالق می گردد که ضمن رعایت اصول مدل بازسازي ) AHP) Analitycal Hierarchy Process
زیست محیطی ،مسائل مربوط به مکانیک سنگ ،پایداری شیب و علوم اين مدل بازسازی بر اساس فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی مي باشد كه
مربوط به این زمینه ،منجر به استفاده مجدد از زمین گردد تا از یک طرف توسط دپارتمان مهندسی معدن دانشگاه استامبول ترکیه ارائه گشته است.
زمین را از حالت غیر قابل استفاده بودن پس از عملیات معدن کاری خارج الزم به ذکر است این مدل از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری
است که در عین سادگی ،امکان دخيل كردن
نماید و از طرف دیگر مشکالت بعدی به وجود
همه عوامل موثر در تصمیم گیری را به مدیر
آمده در سایت در اثر معدن کاری را حل نماید.
می دهد]2[ .
[ ]4بنابراین در امر بازسازی معادن ،می تواند دو
به طور کلی بازسازی به
جنبه در نظر گرفته شود:
عملیاتی اطالق می گردد
مدلبازسازيپيشنهاديتوسطموسسهعلمي
اول بازسازی معدن از جنبه زیست محیطی؛ چرا
که ضمن رعایت اصول
 Nikola Poushkarovبلغارستان
که با ایجاد معدن اعم از روباز یا زیر زمینی به نحوی
زیست محیطی ،مسائل
به عنوان مثالي ديگر در معادني كه روش استخراج
توازن طبیعت و اکوسیستم منطقه تغییر کرده و
مربوط به مکانیک سنگ،
به صورت سطحي برداري يا  Strip Mining
بعد از انجام معدن کاری ،مواردی چون فضای
پایداری شیب و علوم
انجام مي شود مانند معدن زغال سنگ،پس از
ناموزون ،زمین هایی با فقرپوشش گیاهی ،تغییر
مربوط به این زمینه،
پر كردن برش هاي ايجاد شده در اثر استخراج
در الیه بندی و افق های خاک ،بعضا آلوده شدن
منجر به استفاده مجدد
و تراز كردن خاك هدف نهايي مي تواند آماده
زمین در اثر وجود عناصر مضری چون آرسنیک،
از زمین گردد
كردن سطح زمين براي امر مهم كشاورزي باشد.
کادمیم ،جیوه و به طور کلی فلزات سنگین ،انتقال
تحقيقات نشان مي دهد كه استخراج زغال
آب های آلوده به عناصر مضر ،به زمین های مجاور
به روش روباز سبب به وجود آمدن يك سري
معدن از طریق حفاری های انجام شده در طول
معدنکاری ،تقلیل یا از بین رفتن کامل پتانسیل خاک های مناسب برای اختالالت در زمين هايي كه روي سطح اليه زغال سنگ و يا ناحيه اي
کشاورزی و مشکالتی از این قبیل ،مشاهده می شوند که در صورت عدم كه در اطراف آن قرار گرفته اند مي شود،به نحوي كه در معدن زغال
 Maritsa-Iztokواقع در جنوب بلغارستان،زمين هاي آسيب ديده از ha
طراحی مناسب بازسازی ،مشکالت فراوانی به وجود خواهد آمد.
دوم بازسازی معدن به منظور زیباسازی و نیز استفاده از فضا جهت ایجاد ،18000تا مرحله آخر استخراج زغال به   32000 haرسيده است.طبق
اماکن عمومی که خود میتواند زیر مجموعه ای از مورد اول محسوب گردد .تحقيقات انجام شده در موسسه علمي خاك ،Nikola Poushkarov
در تعریف پروسه بازسازی باید اضافه نمود که ممکن است پس از بازسازی ،جهت احياي مجدد زمين هاي تخريب شده در اثر معدنكاري زغال مي توان
با به كارگيري محصوالت باطله صنعتي مانند خاكسترهاي زغال (Coal-
زمین به حالت اولیه خود بازگردد و یا باز نگردد.
از آنجا که پیشرفت صنعت در گرو مواد اولیه ای است که توسط صنعت )ashesنيروگاه هاي ترموالكتريكي و يا باطله كشاورزي مانند لجن و گل
مادر يعني معدن ،باید در اختیار صنایع گوناگونی چون فوالدسازی ،مکانیک ،و الي( )Sludgeناشي از كشاورزي ،شرايط فيزيكي باطله هاي ناشي از
هوافضا ،الکترونیک و  ...گذاشته شود ،بنابراین باید استخراج هر چه بیشتر معدنكاري زغال را بهبود بخشيد و بدين ترتيب حداقل به دو هدف مهم
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اكولوژيكي كه اول سبب كاهش آلودگي زيست محيطي ناشي از محصوالت
باطله كشاورزي و صنعتي و دوم سبب احياي مجدد خاك زمين هايي كه
در اثر معدنكاري زغال دچار اختالل شده اند گشت ،ضمن آنكه به كارگيري
محصوالت مذكور كه همان خاكستر زغال و گل و الي باشد،براي محيط
زيست و گياه غير سمي مي باشد.نكته جالب آنكه نتايج تحقيقات محققان
اين موسسه نشان مي دهد كه به كارگيري تنها خاكسترهاي زغال در 0-30
سانتي متر از اليه ي باطله هاي زمين شناسي تاثير كمتري را نسبت به به
كارگيري خاكستر و گل و الي دارد.به عنوان مثال به كار بردن خاكسترهاي
زغال به تنهايي سبب كاهش چگالي(  )Densityذرات از  2.65به 2.60
مي گردد و چگالي ظاهري ()Bulk densityذرات در به كارگيري منفرد
خاكسترهاي زغال  0.2گرم بر سانتي متر مكعب مي باشد حال آنكه در به
كارگيري توام خاكستر زغال و گل والي به  0.5گرم بر سانتي متر مكعب
افزايش مي يابد و مقدار افزايش تخلخل نيز  6درصد در مقابل  16درصد
در حالت به كارگيري توامان است]1[.
انتخاب نوع روش بازسازي با توجه به شرايط معدن
در معادني كه استخراج به روش روباز انجام مي شود،عمدتا عمق پيت زياد
بوده و دمپ باطله ها بسته به شرايط فني و اقتصادي،تعداد و نوع ماشين
آالت حمل و نقل كه شامل بارگيري و باربري مي باشد،فاصله معدن تا
اراضي مجاور مي تواند در داخل يا خارج محدوده معدن انجام شود كه
توصيه مي شود براي جلوگيري از هزينه هاي اضافي از همان ابتدا در بيرون

از محدوده معدن فضايي براي دمپ باطله ها در نظر گرفته شود.بنابراين
در معادن روباز كه دمپ باطله در خارج محدوده مي باشد،پر كردن پيت با
عمق زياد جهت بازسازي مناسب نبوده چرا كه هزينه هاي بازگشت باطله
ها كه شامل استهالك ماشين آالت و تجهيزات،دستمزد نيروي انساني و
 ...قابل توجه است و روشي مقرون به صرفه نمي باشد،بنابراين طبق نظر
كارشناسان،بهترين گزينه براي معادن روباز با عمق پيت زياد ،پر كردن آن به
وسيله آب و ايجاد درياجه هاي مصنوعي و يا حتي ايجاد پيست هاي اسكي
توسط برف مصنوعي و ايجاد جاذبه هاي گردشگري از اين قبيل مي باشد
كه اين روش خود مستلزم تمهيدات ويژه اي چون پايداري شيب،سرمايه
گذاري،به كارگيري نيروي فكري خالق و انساني،تجهيزات و ماشين آالت
ويژه مي باشد كه در صورت ارائه ي طرح مناسب بازسازي،سبب سودآوري
مضاعف نيز خواهد شد.
نتيجه
افزايش روزافزون جمعيت  ،نياز بشر به برخورداري از امكانات فرهنگي،ورزشي
و رفاهي گوناگون  ،كمبود فضا در محيط هاي شهري مخصوصا در شهرهاي
صنعتي و پر جمعيت از يك طرف و از طرف ديگر فعال بودن قشر وسيعي از
نيروي انساني بومي هر منطقه به عنوان كارگران معادن و در نهايت با عنايت
بر اين حقيقت كه عمر هر معدن روزي به پايان خواهد رسيد،اين نكته اثبات
مي شود كه در صورت طراحي بازسازي از همان ابتداي عمر معدن و نيز
ايجاد جاذبه هاي گوناگون ،عالوه بر بازگشت چندين برابر سرمايه به سرمايه
گذاران معدني ،عواملي چون اشتغال زايي و كار آفريني مجدد براي بوميان
منطقه را پس از اتمام عمر معدن به دنبال خواهد داشت و در نهايت بستري
مناسب جهت رونق اقتصادي ايجاد خواهد شد.
منابع:
1-Rayna Dilkova,George kerchev,Svelta Marinova,
”Recovery of lands destroyed by coal mining”.institute
of soil science Nikola Poushkarov
2-A.Bascetin,2006, ,”A dicision support system using
analytical hierarchy process (AHP) for the optimal environmental reclamation of an open_pit mine”,Environ
Geol
3-Kimmo Ronka,Jouko Ritola,1997,”The fourth wave
”of rock contruction
- 4اصانلو،مرتضی»،1380،بازسازی معادن» ،انتشارات ....
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شهابسنگ

مینا سیدعلی
دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقدمه:
دیر زمانی است که گذر شهاب سنگ ها از جو زمین از زیبا ترین مشاهدات
بشر بوده است.
این اجرام فرا زمینی با ورود خود به زمین گنجینه گران بهایی از اطالعات
فضایی را در اختیار ما قرار می دهند؛اطالعاتی در مورد سن منظومه
شمسی،شرایط فیزیکی و شیمیایی حاکم بر سیارات و نیز اطالعاتی در مورد
وجود حیات احتمالی در سایر اجرام آسمانی.
از بعد اقتصادی نیز الزم به ذکر است که شهاب سنگ ها(از نوع ماه یا
مریخی)از طالی هم وزن خود گرانبها تر هستند،بنابراین آشنایی با شهاب
سنگها و شناخت روشهای شناسایی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این مقاله بعد از آشنایی با انواع شهاب سنگها تعدادی از روشهای اولیه
ی شناسایی شهاب سنگها از سایر سنگهای زمینی مورد بررسی قرار می
گیرد.
تعریف شهاب سنگ
برای توصیف اجرام آسمانی سه اصطالح شهاب(،)meteorشهاب
وار( )meteoroidو شهاب سنگ()meteoriteمورد استفاده قرار می
گیرد.
شهاب وار برای توصیف اجرامی به کار می رود که به دور خورشید یا سایر

اجرام بزرگ دیگر در گردشند.زمانی که شهاب وار به جو زمین برخورد
کنددر صورتی که کامال به بخار تبدیل شود یک خط نورانی از خود به جای
می گذارد که به این خط نورانی شهاب گفته می شود،اما اگر شهاب وار
کامال بخار نشود و قطعاتی از آن سالم به زمین برسند به آنها واژه شهاب
سنگ اطالق می شود.
همانطور که در مقدمه اشاره شد شهاب سنگها حاوی اطالعات کلیدی
فراوانی در رابطه با منظومه شمسی هستند به طوری که قطعات یافت شده
ی آنها در زمین مورد مطالعه ی گسترده ی جهانی قرار می گیرد.
طبقه بندی معمول شهاب سنگها بر مبنای ترکیب کانی شناسی و شیمیایی
آنهاست که بر این اساس سه رده ی اصلی شهاب سنگها عبارت اند از:
)1شهاب سنگهای آهنی:این شهاب سنگها دارای آهن و نیکل تقریبا خالص
بوده و منشا ماورای زمینی (( Extra-terrestrialآنها به وضوح مشخص
است زيرا که آهن و فلزت معمولًا در زمين به طور طبيعی به صورت اکسيدی
و نه به صورت فلز خالص يافت می شوند ،حدود  3/84درصد از شهاب سنگ
ها از اين نوع می باشند،و همچنين کانی شناسي آنها نيز ساده تر از  2نوع
ديگر است.
)2شهاب سنگ های سنگی:فراون ترين نوع شهاب سنگ می باشد که بر
اساس برخی مطالعات حدود  95/6در صد از کل شهاب سنگ ها را تشکيل
می دهند و شباهت فراونی به سنگ های زمينی دارند.

شهاب سنگ آهنی
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شهاب سنگ سنگی

شهاب سنگ آهنی -سنگی
)3شهاب سنگ های آهنی -سنگی:اين شهاب سنگ ها کمتر از  2نوع
ديگر يافت می شوند(حدود  0/52درصد) و همانطور که از نامشان پيداست
مخلوطی از سنگ و آهن می باشند.
چگونگی تشخيص شهاب سنگ ها
براي شناسایی ابتدايی شهاب سنگ ها معيارهايی وجود دارد که بتوان با
تکيه بر آنها شهاب سنگ ها را از ديگر اجسام تميز داد:
ويژگيهاي ظاهری:شهاب سنگ ها از سنگ هاي معمولی سطح زمين
سنگين تر بوده و توسط آهنربا جذب می شوند.اين اجرام می توانند ظاهری
سالم يا کاملًا هوا زده داشته باشند.
شهاب سنگ های سالم و غير هوا زده دارای يک پوسته ذوب شده (fusion
)crustمی باشند که اين پوسته ذوب شده همان سطح رويه ی شهاب
سنگ است که در اثر برخورد با جو زمين ذوب شده ،همچنين دارای اشکال

ايروديناميکی بوده و در سطح آنها نشانه هايی شبيه به اثر انگشت (thumb
)printمشاهده می شود.اما تشخيص شهاب سنگ های هوا زده از روی
ظاهر نسبت به شهاب سنگ های سالم به دليل تضعيف خواص شهاب
سنگی در اثر هوا زدگی سخت تر می باشد.الزم به ذکر است که به ندرت
در شهاب سنگ ها خلل و سوراخ های حبابی که در اثر خروج گاز در سنگ
های آذرين ايجاد می شود يافت می شوند،بنابراين اگر در نمونه اي سوراخ
و يا شکاف بزرگی در داخل يا خارج موجود باشد آن نمونه به احتمال قوی
شهاب سنگ نمی باشد.
آزمايش آهنربا %99:درصد شهاب سنگ ها به وسيله ی آهنربا های قوی
جذب می شوند .در صورت کوچک بودن قطعات با آويزن کردن آنها از
يک نخ و نزديک کردن به آهنربا ميتوان به وجود يا عدم وجود خاصيت
مغناطيسی در آنها پی برد.در صورتی که اين ويژگی در سنگ مورد نظر
يافت نشد به احتمال قريب به يقين اين سنگ شهاب سنگ نمی باشد.
شماره  ،25بهار 88
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شهاب سنگ دارای پوسته با خاصیت مغناطیسی

خاکه ی خاکستری (شهاب سنگ هوازده)

آزمايش رنگ خاکه  :اين آزمايش عمدتًا برای تشخيص شهاب سنگ ها از
سنگ معدن های آهنی استفاده می شود ،از آنجا که دو نوع از متداول ترين
سنگ های معدن مگنتيت و هماتيت می باشند وهر دو نيز دارای خاصيت
مغناطيسی بوده و جذب آهنربا می شوند،بنابراين اين آزمايش با بهره گيری
از رنگ خاکه ی حاصله از سايش نمونه مورد مطالعه با يک صفحه ناصاف
سراميکی می تواند ما را در تشخيص شهاب سنگ کمک کند،چنانچه رنگ
خاکه ی حاصله خاکستری پر رنگ باشد نمونه مورد نظر مگنتيت و چنانچه
قرمز مايل به قهوه اي باشد نمونه هماتيت می باشد،الزم به ذکر است که
شهاب سنگ های سنگی در اثر سايش با سطح ناصاف سراميکی هيچ خاکه
اي از خود به جا نمی گذارند ،مگر اينکه به شدت هوا زده شده باشند .
از آنجاييکه نمونه های تست شده با اين آزمايش در صورت بر جا نگذاشتن
خاکه الزامًا شهاب سنگ نمی باشند و با توجه به اين مطلب که شهاب سنگ
های سنگی به شدت هوا زده نيز خاکه ی خاکستری رنگ از خود به جا می
گذارند لذا آزمايش های پنجره و نيکل که در قسمت های بعدی شرح داده
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سنگ فاقد خاصیت مغناطیسی

خاکه ی قهوه ای (هماتیت)

خواهد شد آزمايش های بهتری می باشند.
آزمايش پنجره :در اين ازمايش ابتدا برشی از نمونه خود ميزنيم و در آن
يک سطح صيقلی ايجاد ميکنيم،سپس با زوايای مختلف به سطح ايجاد شده
نگاه ميکنيم ،چنانچه پولک های فلزی براقی را در اين سطح (سطح پنجره
اي) مشاهده کرديم نمونه ما ميتواند يک شهاب سنگ باشدولی اگر سطح
پنجره اي کاملًا ساده و بدون قطعات درخشان باشد سنگ مورد نظر شهاب
سنگ نخواهد بود.
آزمايش نيکل :تمام شهاب سنگ های آهنی و بيشتر شهاب سنگ های
سنگی حاوی نيکل می باشند،بنابراين يک تست شيميايی برای تعيين مقدار
نيکل موجود در نمونه مورد نظر با توجه به نسبت های معمول اين فلز در
شهاب سنگ ها می تواند معياری برای تشخيص شهاب سنگ باشد.
آزمايش چگالی:اگر قادر به اندازه گيری مقدار چگالی شهاب سنگ هستيد با
توجه به جدول ()1می توانيد به شناسايی نوع شهاب سنگ از روی چگالی
آنها بپردازيد.
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قطعات درخشان فلز مشاهده می شود(شهاب سنگ)

قطعات درخشان فلز مشاهده نمی شود(شهاب سنگ نمی باشد)

منابع
www. meteorite-identification.com
www.qudsdaily.com
www.geocities.com
www. meteorites.wustl.edu

شماره  ،25بهار 88

35

مقاالت
گردآوری

سونامی

سینا قصاع
دانشجوی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقدمه:
 26دسامبر  2004برای مردم جنوب شرقی آسیا یادآور یکی از بزرگ ترین
بالیای طبیعی است .فاجعه ای که در آن بیش از دویست هزار نفر از مردم
ساحل نشين كشورهاي سریالنکا ،تایلند ،اندونزی ،مالزی و هند جان خود را
از دست دادند .میلیون ها نفر بی خانمان شده و مراکز تجاری و زیرساخت
های اقتصادی این کشورها به شدت آسیب دیدند .این واقعه تأثیرات فاجعه
آمیزی را بر اقتصاد کشورهای منطقه وارد کرد ،تا جایی که موجب کاهش
یک درصدی رشد اقتصادی سریالنکا شد .تمامی این فجایع ،به علت وقوع
پدیده ای طبیعی به نام سونامی بود.
سونامی به مجموعه ای از از موج ها گفته می شود که در اثر حرکت ناگهانی
حجم عظیمی از آب به صورت قائم به سمت ساحل ،به وجود می آید .ارتفاع
این امواج به بیش از  30متر می رسد .این در حالی است که ارتفاع امواج
عادی به ندرت از  10متر فراتر می رود .امواج اقیانوسی در حال عادی ،به دو
علت عمده به وجود می آیند .اولین و عمده ترین علت آن نیروی باد است.
هنگامی که بادی مالیم با سرعتی  3کیلومتر بر ساعت بر بستر آب شروع به
وزیدن کند ،مقداری از آب سطحی را همراه با خود به حرکت در می آورد.
با قطع شدن این باد ،این امواج نیز قطع خواهند شد ،با این وجود هنگامی
که سرعت وزرش باد از این مقدار فراتر رود ،به تدریج امواج پایداری تشکیل
می شود که همپای باد پیش می روند .طول موج این امواج بر حسب سرعت
و مدت زمان وزش باد متفاوت است و حداکثر به  100متر می رسد .دوره
موج که عبارت است از مدت زمان الزم برای عبور دو قله متوالی موج از
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نقطه ای ثابت ،برای این امواج حدود  10ثانیه است .نسبت بین طول موج و
ارتفاع در این نوع امواج بین  15تا  25برابر متغیر است.
امواج
حرکت موج با حرکت ذرات آب تفاوت دارد .درواقع شکل موج به سمت جلو
حرکت می کند ،نه خود موج .هنگام عبور موج ،ذرات آب فقط در سر جای
خود باال و پايین می شوند ،به صورتی که اگر قطعه چوبی بر سطح آب شناور
باشد به سمت جلو یا عقب حرکت نخواهد کرد بلکه فقط در سر جای خود
باال و پایین خواهد شد .انرژی باد همچنین به اعماق آب نیز منتقل شده
و موجب حرکت آب های عمقی نیز می شود .انرژی موج با افزایش عمق،
کاهش یافته و در عمقی تقریبًا معادل نصف طول موج میزان این انرژی
به صفر رسیده و موج از بین می رود .به این ترتیب امواج در عمقی حدود
بیست متر از سطح آب از بین می روند .البته در بعضی موارد به ندرت این
عمق به بیش از  100متر می رسد.
عامل دیگر در به وجود آمدن امواج ،جزرومد است .جزرومد که عبارت است
از نوسانات آب سطح آب دریا ،در طول شبانه روز در اثر نیروی جاذبه ماه
و خورشید بر زمین به وجود می آید .این نیروی جاذبه باعث می شود تا
دریاها در مسیر حرکت ماه و خورشید برآمده شده و به سمت آنها کشیده
شوند .البته عامل اصلی در به وجود آمدن این پدیده نیروی جاذبه ماه است
و خورشید به دلیل فاصله زیادش از زمین اثر چندانی بر جزرومد ندارد.
نیروی جاذبه خورشید بیشتر به صورت عاملی کاهنده یا افزاینده در کنار
نیروی ماه موثر است ،به صورتی که در جزرومدهای بهاره که خورشید ،ماه
و زمین در یک امتداد قرار دارند ،به علت افزایش نیروی برآیند وارد بر زمین،
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تصویر1

تصویر2
میزان این جزرومدها بیشینه خواهد بود .این پدیده در طی روز دو بار رخ
می دهد که بسته به شرایط قرارگیری نسبی ماه ،زمین و خورشید شدت
آن متفاوت است .در نزدیکی سواحل در طی جزرومد ،ارتفاع آب می تواند
تا  24متر تغییر کند .جابه جایی چنین حجم عظیمی از آب که با حرکت
لبه پیشرونده مد همراه است ،منجر به وجود آمدن امواج ساحلی می شود.
این موج ها تنها در مناطق محدودی از دنیا ،که دارای دامنه مدی گسترده
هستند ،به وجود می آید.
مقایسه امواج عادی و امواج سونامی
این در حالی است که وقوع سونامی به هیچ وجه با شرایط جوی در ارتباط
نبوده و همچنین تابع شرایط جزرومد منطقه نمی باشد .بسیاری از سونامی
ها در هوایی آفتابی و یا مناطقی که دامنه مدی محدودی دارند ،رخ می
دهند .تفاوت دیگر میان امواج سونامی و امواج معمولی اختالف میان ارتفاع،
سرعت ،عمق نفوذ ،طول موج و دوره این امواج است.در حالی که ارتفاع
امواج عادی هیچ گاه از  15متر تجاوز نمی کند ،ارتفاع امواج سونامی می

توانند به بیش از  30متر برسند (.این ارتفاع ،معادل ارتفاع یک ساختمان
 12طبقه است) .سرعت امواج سونامی در آبهای عمیق به 800کیلومتر در
ساعت می رسد .همان طور که اشاره شد ،امواج عادی در عمقی معادل 20
متر از سطح آب بر اثرنیروی اصطکاک از بین می روند .این در حالی است که
امواج سونامی قدرت نفوذی چند کیلومتری دارند .بسته به شرایط تشکیل
سونامی ،میزان نفوذ این امواج ،می تواند به بیش از  5کیلومتر برسد .به
این ترتیب در امواج معمولی ،نیرو در سطح متمرکز است ،در حالی که در
امواج سونامی نیرو در عمق تمرکز دارد .به این ترتیب نیروی متمرکز شده
در عمق با نزدیک شدن موج به ساحل و کاهش عمق آب ،موجب افزایش
ارتفاع موج می شود .این مسئله علت اصلی تفاوت ارتفاع موج های معمولی
و موج های سونامی است .امواج عادی به طور معمول طول موجی در حدود
چند صد متر و دوره ای در حدود  10ثانیه دارند ،در حالی که طول موج
امواج سونامی در برخی موارد از  100کیلومتر فراتر می رود و دوره ی آنها
به چند ساعت می رسد .همان طور که اشاره شد ،در امواجی که بر اثر باد به
وجود می آیند ،نسبت بین طول موج و ارتفاع بین  15تا  25است ،در حالی
که این نسبت در امواج سونامی حدود  1000می باشد(.تصویر)1
علل وقوع سونامی
علت اصلی این تفاوت ها را می بایستی در منشا این امواج جست وجو کرد.
به طور کلی هر نوع آشفتگی ،که موجب حرکت حجم عظیمی از آب به
صورت قائم شود ،می تواند منجر به وقوع سونامی شود .زمین لرزه ها و زمین
لغزش های اقیانوسی ،فوران های آتشفشانی و یا برخورد اجرام آسمانی با
سطح آزاد اقیانوس ها ،از جمله عللی هستند که می توان برای وقوع این
پدیده نام برد .اما علت اصلی وقوع این پدیده ،زمین لرزه هایي است که در
کف اقیانوس ها رخ می دهد .همان طور که می دانید زمین لرزه عبارت است
شکست ناگهانی در گسل های پوسته زمین که با آزاد شدن حجم عظیمی از
انرژی همراه است .هنگامی که گسلی نرمال یا معکوس بر اثر فشار صفحات
زمین در کف اقیانوس ها می شکند ،یکی از بلوک ها به سمت پایین و
بلوک دیگر به سمت باال حرکت می کند .به دنبال این حرکت نیروی آزاد
شده در اثر این شکست ،به آب منتقل شده و آب به صورت قائم ،به سمت
باال یا پایین به حرکت در می آید .اگر گسل عامل سونامی از نوع نرمال
باشد ،توده آب به صورت قائم به حرکت در نخواهد آمد و اغلب موجب به
وجود آمدن سونامی های شدید نخواهند شد(.تصویر )2این توده قائم آب
برای رسیدن به تعادل اولیه ،تحت تأثیر نیروی گرانش شروع به حرکت به
طرفین می کند و تشکیل موجی را می دهد که به دليل نیروی بسیار باال و
دارا بودن نفوذ عمقی زیاد ،طول موجی بسیار بزرگ و ارتفاعی اندک دارد.
به علت طول موج بسیار باال ،این امواج در قسمت های عمیق اقیانوسی،
توسط کشتی ها حس نخواهد شد .اما با نزدیک شدن موج به ساحل و انتقال
نیرو از عمق به سطح ،در اثر کاهش عمق آب ،ارتفاع موج افزایش یافته و
در نتيجه طول موج آن کاهش می يابد .منشا نام گذاری این پدیده همین
موضوع است .سونامی واژه ای ژاپنی است که از دو قسمت «سو» به معنای
بندرگاه و «نامی» به معنای موج تشکیل شده است .این نام نخستین بار
توسط ماهیگیرانی استفاده شد که سحرگاه روستاهای خویش را ترک می
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کردند و پس از بازگشت ،با روستاهایی که در اثر امواج سهمگین اقیانوسی عالوه بر نصب سامانه های هشداردهنده سونامی در مناطق در معرض خطر،
ویران شده بود ،روبه رو می شدند .در حالی که آنها در میان دریا حرکت این دولت ها تدابیر دیگری را نیز برای مقابله با این پدیده اندیشیده اند .نصب
خبرنامه های حاوی اطالعاتی در
عالیم هشدار دهنده سونامی و توزیع
امواج را حس نکرده بودند.
مورد سونامی ،در بین ساحل نشینان از جمله این اقدامات است .همچنین
روش های مقابله با سونامی
پس از سونامی اقیانوس هند ،کمیسیون بین الدول اقیانوسی یونسکو ،دولت ژاپن با احداث دیوارهایی به ارتفاع  4.5متر خود را برای مقابله با این
سازمان جهانی هواشناسی ،مؤسسه مقابله با سوانح سازمان ملل مصمم پدیده آماده می کنند ،البته این دیوارها تنها به منظور کاهش نیروی امواج
شدند تا تجهیزات هشدار دهنده سونامی را در اقیانوس هند نیز نصب احداث شده اند نه خنثی کردن کامل آنها.
نمایند .بدین ترتیب مجمعی از  6کشور حاشیه اقیانوس هند که شامل اما ،شاید آشکارترین نشانه هشداردهنده این پدیده ،عقب نشینی ناگهانی
ایران ،هند ،استرالیا ،اندونزی ،مالزی و تایلند بود ،مسئولیت مطالعه و نسب سطح آب است .این عقب نشینی که در سواحل کم شیب گاهی تا چند
این تجهیزات را بر عهده گرفتند .در ایران این مطالعات زیر نظر مرکز ملی صد متر می رسد ،معموال باعث جلب توجه ساحل نشینان می شود .این
اقیانوس شناسی و با همکاری سازمان هواشناسی ،سازمان زمین شناسی ،جلب توجه باعث می شود تا به جای ترک ساحل ،در بستر ظاهر شده
دریا به سمت آب پیش بروند .دلیل ایجاد چنین
پژوهشگاه زلزله شناسی ،دانشگاه تهران ،سازمان
حالتی این است که در ابتدا ،در اثر حرکت توده
نقشه برداری ،ستاد حوادث غیر مترقبه ،موسسه
عظیم رسوبات در اثر زمین لرزه ،حالتی شبیه به
ژئوفیزیک و سازمان بنادر ودریانوردی انجام می
امواج عادی به طور معمول
بهمن رخ می دهد .این حالت موجب ایجاد خال
گیرد.
چند
حدود
در
موجی
طول
عظيم می شود .که در نتیجه آن آب اقیانوس به
علت حضور ایران در این کارگروه ،که به کارگروه5
در
ای
دوره
و
متر
صد
سمت این محل کشیده شده و سپس آب انباشته
سونامی موسوم است ،وجود  2منبع ایجاد سونامی
در
دارند،
ثانیه
10
حدود
شده با سرعت باال به سوی ساحل برمی گردد .به
در اقیانوس هند است ،که یکی در نزدیکی جزایر
حالی که طول موج امواج
اين ترتیب می بایستی در صورت مشاهده عقب
سوماترا و دیگري در دریای عمان واقع است .گسل
موارد
برخی
در
سونامی
نشینی غیر عادی آب دریا ،به سرعت ساحل را
دریای عمان ،که تحت عنوان گسل مکران شناخته
می
فراتر
کیلومتر
100
از
ترک کرده و به مناطق مرتفع پناه برد.
می شود ،گسلی است به طول  900کیلومتر ،در
رود و دوره ی آنها به چند
آگاهی دادن درباره این مسائل و همچنین
فاصله بین ایران و عمان .به همين علت ،سامانه
رسد
می
ساعت
نصب سامانه هاي هشدار سونامی و دیوارهای
هشدار سونامی ایران می باستی به طور پيوسته
موج شکن که در دهه های اخیر آغاز شده و
با سامانه کشور های حاشیه اقیانوس هند در
کار گسترش آنها هم چنان ادامه دارد ،در آینده
ارتباط باشد .بر اساس مدلسازی های ریاضی،
در صورت وقوع شکست در گسل مکران که محل برخورد پلیت ایران و شرایطی را مهیا خواهد کرد که میزان تلفات این قبیل حوادث به پایین
پاکستان با پلیت اقیانوس هند می باشد ،پس از گذشت مدت زمانی بین ترین میزان خود برسد .توجه دولت ها و اختصاص بودجه های تحقیقاتی و
 15تا 30دقیقه ،اولین امواج سونامی به سواحل ایران خواهد رسید .به علت عملیاتی در این زمینه ،پشتوانه ای قوی را برای تضمین امنیت مالی و جانی
آنکه امواج ناشی از زمین لرزه بسیار زودتر از امواج سونامی به ساحل می ساحل نشینان مهیا خواهد کرد .به امید روزی که با اتخاذ تدابیر الزم از
رسند ،می توان با استفاده از این اختالف زمانی ،میزان تلفات را كاهش داد .طرف دولت ها و موسسات مربوطه هیچ انسانی بر اثر این پدیده جان خود
گسل مکران ،گسلی فعال است که آخرین بار در  1945بر اثر فعالیتش را دست ندهد.
موجب کشته شدن پنج هزار نفر در سواحل پاکستان شد .در صورت فعالیت فهرست منابع
مجدد این گسل ،شاهد تلفاتی در سواحل هرمزگان تا سیستان و بلوچستان  .1مدنی،حسن-شفیقی،سیروسزمین شناسی عمومی انشارات دانشگاه امیر
خواهیم بود .به منظور جلوگیری از این گونه تلفات می بایستی حسگرهای کبیر 1386
لرزه نگارها کف گسل مکران نسب شوند .این حسگرها ،کوچک ترین لرزش  .2نیک آهنگ،کوثرزلزله اقیانوس هند،قفلی که شکست
3. 1981Essentials of Geology Lutgens;ferdrik k
ها را به مراکز ساحلی گزارش مي دهند که پس از آنالیز ،در صورت نیاز به
4. www.ndgir.ir
صورت پیام های اعالم سونامی ،به مردم مناطق ساحلی ابالغ می شود.
5. www.inco.ac.ir
هم چنین ،دریای خزر به علت واقع شدن بر تعداد زیادی گسل عمیق ،از
6. www.gis.ir
پتانسیل سونامی زایی باالیی برخوردار است .با این وجود ،امکان فعالیت
7. www.usgs.gov
گسل مکران بسیار بیشتر از گسل های شمال ایران است .خوشبختانه در
8. www.tnunami.mht
خلیج فارس به علت عمق کم آب ،امکان وقوع این پدیده با شدت باال
9. www.peterloud.co.uk
بسیار کم است .بدین ترتیب نیاز کشور ،در نصب سامانه های هشدار دهنده
10. www. science.howstuffworks.com
سونامی در شمال و جنوب ایران آشکارا دیده می شود.
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پایهگذارتجهیزاتایمنیدرمعادن

محمد علی ملکی تهرانی ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مطهره وفادار ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقدمه
ايمني از مهمترين مباحث مطرح در صنايع است که رعايت جنبه هاي
مختلف آن محيط کاري مناسب را از نظر فيزيکي و روحي در حين کار
و پس از آن براي کليه شاغلين فراهم مي سازد .در اين ميان در صنعت
معدن با توجه به ماهيت غير قابل پيش بيني و شرايط کاري خاص که
اساسا مشکل و همراه با خطرات است ،کارکنان معموال در شرايط کاري نه
چندان کنترل شده اي قرار دارند و اين دغدغه هاي بيشتري را نسبت به
بسياري از صنايع ديگر براي پروژه هاي معدني به وجود مي آورد .و ثوسعه
پايدار اين صنعت را با مشکل مواجه مي سازد .لذا ضروري است که زمينه
الزم جهت باال بردن سطح ايمني افراد شاغل در اين صنعت به وجود آيد.
آمار هاي رسمي وزارت صنايع و معادن حاکي از آن است که در سال  86به
ازاي استخراج هر  10ميليون تن ماده معدني يک معدنچي جان خود را از
دست داده است.بر همين اساس در سال  86استخراج  214ميليون تن ماده
معدني از سه هزار و هفتاد و پنج معدن فعال در کشور مرگ  22معدنچي را
به دنبال داشته است .در سال  85نيز به ازاي هر  6.9ميليون تن استخراج
يک نفر کشته شده بود.بنابراين استخراج  200ميليون تني در سال 85
حاکي از مرگ  30معدنچي است .يک راهکار اوليه و ضروري براي جلوگيري
از بروز حوادث در معادن اطالع رساني و آگاهي دادن در مورد تجهيزات
ايمني معادن و لزوم استفاده کارگران معدن از آنها مي باشد.
در اين نوشته به معرفي برخي از تجهيزات ايمني پرکاربرد در معدن و
تاريخچه شکل گيري شرکت (MSA (Mine Safety Appliances
مي پردازيم.
شکل گیری MSA
 Marchسال  1912در معدن (  )Jedدر غرب ويرجينيا ،گاز نامرئي
اما به شدت قابل اشتعال متان به وسيله شعله آتش روي کاله معدنچيان
شعله ور شد .انفجار تمام معدن را ويران کرد که نتيجه آن محبوس شدن و

مرگ بيش از  80معدنچي بود .در گروه نجات مهندس معدن جواني(John
 )Rayanاز سازمان معادن آمريکا وجود داشت که در يک لحظه در حالي
که يک معدنچي به شدت مجروح را بر دوش حمل مي کرد از در خروجي
معدن پديدار شد!
او با صورت هاي وحشت زده و فريادهاي زنان و بچه هايي مواجه شد که با
دلهره و اضطراب منتظر خبر بودند!
چه کسي مي توانست به آنان خبر دهد؟در آن لحظه او مطمئن بود که
اگر هر کاري بتواند انجام دهد تا در آينده از رنج و عذاب آن حانواده ها
جلوگيري کند زندگي اش ارزش زيستن خواهد داشت! او هدف جديدي در
زندگي اش پيدا کرد و به دنبال تحقيق درباره نياز به تجهيزات ايمني قابل
اعتماد رفت.
به طور هم زمان 500 ،مايل دورتر مهندس معدن ( )Georg Dikeديگري
مشغول جمع آوري ليستي از موارد حياتي براي جلوگيري از مرگ هاي
ناگهاني در معادن بود.
چند روز قبل از کريسمس سال  John Rayan 1913و Georg Dike
با يکديگر مالقات کردند.
اين دو نفر يادداشت هاي شان را با يکديگر مقايسه کردند و در نهايت متوجه
شدند که هر دو در حال جستجو و تحقيق در مورد يک ايده هستند.
به اين ترتيب شراکت باور نکردني اين دو نفر يکسال بعد در قالب يک
شرکت کوچک به نام ( MSA (Mine Safety Appliancesبا هدف
افزايش ايمني در  1914 Juneآغاز شد.
 Rayanو  Dikeنهضت خود را آغاز کردند و شروع به ساخت تجهيزات
ايمني معادن کردند.
و به اين ترتيب اولين شرکت تجاري که فقط به منظور نجات جان انسان
ها به وجود آمده بود از يک اتاق در طبقه اول ساختماني در جنوب شهر
 Pittsburghشروع به کار کرد .آنها حتي قبل از ورود اثاثه به شرکت
به فکر يک محصول ايمني جديد انقالبي بودند که عبارت بود از يک کاله
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محکم به همراه يک المپ .رايان و ديک مطمئن بودند که مي توانند اديسون
را قانع کنند تا ابعاد باطري هاي آلکاالين را به منظور ايجاد مدار الکتريکي
روي کاله معدنچيان کاهش دهد!
مالقات با ادیسون
چند روز بعد رايان و ديک در مالقاتي با اديسون او را از خطر انفجار گاز متان
در معادن توسط شعله هاي آتش و خسارات مالي و جاني آن آگاه کردند.
با وجود  2مانع اصلي بر سر راه ( -1صنايع معدني عالقه مند به تغيير نبودند
 MSA -2براي توليد يک محصول انقالبي که ممکن بود مورد پسند بازار
قرار نگيرد بسيار کوچک بود) اديسون موافقت خود را اعالم کرد و به اين
ترتيب اولين محصول  MSAوارد بازار شد .در سال  MSA 1915اولين
سفارش خود را که  500کاله معدن به همراه چراغ براي معدنچيان بود و
جايگزين مشعل هاي روشنايي می شد را دريافت کرد.
طولي نکشيد که سازمان معادن آمريکا با تغييرات و اصالحات ايجاد شده در
کاله ها و جايگزين شدن المپ به جاي مشعل روشنایی موافقت کرد و به
اين ترتيب اولين محصول  MSAبر سر هزاران معدنچي قرار گرفت.
اديسون از ايجاد المپ براي
کاله معدنچيان به عنوان
بشردوستانه ترين موفقيت
خود نام برد.و اين حرف
تشويقي بود براي تالش
بيشتر رايان و ديک براي
ايجاد شرکتي که تجهيزات
ايمني معادن ناميده شد و
چهره ايمني معادن را براي
هميشه عوض کرد!
بعد از آن MSAمحدوديتي در توليد محصوالت ايمني خود نيافت و
فعاليت خود در مسائل ايمني معادن را به ساير زمينه هاي صنعتي ديگر
گسترش داد 25 .سال بعد آمار مرگ ومير در اثر انفجار در معادن زغال
سنگ  %75کاهش یافت .در حقيقت  MSAدر هر زمينه اي که زندگي و
سالمت انسان در خطر بود وارد شد.
گسترش فعالیت ها
در جنگ جهاني اول شرکت  MSAبراي کساني که در جبهه ها مشغول
حفاري بودند ( کساني که زير خطوط دشمن تونل حفر مي کردند و مواد
منفجره کار مي گذاشتند) کپسول هاي تنفسي ساخت .همچنين دولت
آمريکا و  MSAبه طور مشترک ماسکي ساختند که گاز هاي سمي را
تصفيه مي کرد و مونوکسيد کربن را به دي اکسي کربن تبديل مي کرد.
در خالل جنگ جهاني دوم  MSAکارکنان خود را سه برابر افزايش داد و
 132پروژه جنگي انجام داد.
در دهه  1950بخش تحقيقاتي شرکت شمع هاي اکسيژن را طراحي کرد
که به وسيله آنها زير دريايي ها توانستند به قطب شمال سفر کنند.
در دهه  1960فعاليت هاي بين المللي شرکت افزايش يافت و شعبه هايي
در فرانسه ،هند ،استراليا ،پرو ،هلند و برزيل افتتاح شد.
در دهه  1990تيم هاي حفاري انگليسي و فرانسوي با وسايل ايمني شرکت
 MSAشروع به حفر تونل ارتباطي فرانسه و انگليس کردند.
در سال  200کاله ايمني  Crainبین پرفروش ترين کاله ايمني دنيا شد و
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شرکت  MSAپيشرفته ترين وسايل دما سنجي را طراحي و ساخت.
امروزه لوازم ساخت  MSAدر اغلب صنايع مهم مورد استفاده قرار مي
گيرد.
از جمله اين تجهيزات :
• ماسک هاي تصفيه کننده هوا
• کپسول هاي اکسيژن و تجهيزات تنفسي
• لوازم قابل حمل و ثابت اندازه گيري گاز هاي محيط
• دوربين هاي عکس برداري حرارتي
• کاله هاي آتش نشاني
• محافظ و ضربه گير بدن
• تجهيزات ايمني سر ،چشم ،صورت و گوش
• تجهيزات محافظ سقوط
• تجهيزات ايمني معادن
• تجهيزات نظامي
Camfo cap protective headwear
کاله ايمني
در صنعت معدنکاري براي محافظت از سر مورد استفاده قرار مي گيرد و به
صورت يک مانع قله اي شکل کوچک است که براي کار در ناحيه هاي با
سقف کوتاه مناسب است و داراي يک قالب براي آويختن المپ و يک کابل
نگه دارنده براي محافضت از المپ معدنکار مي باشد.
از مواد سبک  ،پالستيک پلي کربنات سخت ساخته شده است و در برابر
ضربه هاي باالسري مقاومت مي کند.از تقاطع دو قطعه(تيغه) قالب گيري
شده به وجود آمده است که براي قسمت بااليي افزايش مقاومت و سختي
را فراهم مي سازد.
راس کاله از چشمان و صورت فرد در برابر شي هاي کوچک سقوطي
محافظت مي کند.
کاله ايمني براي محافظت در برابر صدمه هاي جانبي که از مقابل ،کنار يا
عقب وارد مي شوند طراحي نشده است .براي محافظت جانبي بايد ماسک
محافظ جانبي  MSAرا ببينيد.
Pager III mine comminucation system
سيستم ارتباطي معدن
سيستم ارتباطي معدني ،به وسيله اداره کل ايمني و سالمت معدن()MSHA
به تاييد رسيده است.
اين سيستم شامل بلندگو ،تلفن ،دستگاه گيرنده و فرستنده تلفن ،منبع
تغذيه باطري  ،تقويت کننده حالت جامد و گروه اجزاي ترکيب کننده
جريان برق است .اجزا در يک پوشش فايبرگالس(پشم شيشه) قرار گرفته
اند .اليه الستيکي محافظ در برابر اب و آسيب هاي ضربه اي مقاومت مي
کند.
منبع تغذيه  12ولتاژي و از نوع باطري سلولي خشک است.
Miners support system and multipurpose pouch
سيستم نگه داري معدنکار و کسيه چند منظوره
کمربند معدنکاري سبک و راحت در عين حال محکم است .تکيه گاه
کمري قابليت تغيير و ماندگاري دارد .براي معندکار حمل بسته باطري
چراغ کاله،فيلتر خود رهادهنده، SCCR،وسايل و ...را در هنگام کار امکان
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پذير مي سازد.يک نوار باريک منعکس کننده نور به اندازه يک اينچ دور تا
دور تسمه نايلوني دوخته شده است که سيستم نگه داري را در حد بااليي
مرئي مي سازد.
Uitralight cap lamp system
سيستم سبک المپ کاله
ويژگي سيستم سبک المپ کاله ،روشنايي از پيش متمرکز شده چراغ
نورافکن (هالوژن تنگستن) است و به طور استثنايي روشنايي را براي کارگاه
فراهم مي کند.حق انتخاب براي باطري هاي  AH 16و  13(AH 13آمپر
ساعت) و ابزارهاي گوناگون شارژکردن باطري وجود دارد.
Cap lamp powerbuilder- battery chargers
منبع تغذيه المپ کاله-دستگاه شارژ باطري
در آن از سيستم
کنترل
ريزپردازش
استفاده
شارزکردن
مي شود.جريان و ولتاژ
شارژ ثابت است .به هيچ
تنظيمي نياز ندارد ،نور
هاي رنگي  LEDمحل
شارژ کردن باطري را
مشخص مي کنند ،زمان
شارز بستگي به چگونگي
دشارژ باطري دارد ،به عنوان مثال يک چراغ کاله بسيار سبک بدون اداپتر
کنترل از راه دور که براي ده ساعت استفاده شده است ظرف کمتر از ده
ساعت به طور کامل شارژ مي شود .وقتي که باطري کاملًا پر شد .شارژر به
طور خودکار خاموش مي شود.
منبع تغذيه ،همه باطري هاي ( MSAجديد و قديمي) را شارژ مي کند و
هم چنين با باطري هاي اسيدي سربي رقابت مي کند .همه شارژها را مي
توان به صورت رو ميزي و يا نصب شده بر روي ديوار استفاده کرد.
Ultima x serieis gas monitors
نمايشگرهاي گاز سري ايکس
نمايشگر گاز سري  xاستاندارد  msaبرپايه تکنولوژي ميکروپردازشگر
ساخته شده است و براي کشف گازهاي گوناگون طراحي شده است و بر
اساس پروتکل  hartعمل مي کند.

اين دستگاه هم به صورت فوالد ضد زنگ و هم با محفظه پلي کربناتي
ساخته شده است.کنترل پيوسته گازهاي قابل احتراق و سمي و کنترل
ميزان اکسيژن محيط را فراهم مي سازد .براي صنايع مختلف از جمله زير
دريا ،پااليشگاه ها ،ساختمان هاي شيمي و پتروشيمي ،ذوب آهن ،شبکه
هاي آب و فاضالب ،معدنکاري و صنعت عمومي کاربرد دارد.
Solaris multigas detector
آشکارساز چند گازي
اين ابزار يک دستگاه با صرفه اقتصادي است که اندازه گيري و سنجش 4
گاز را به طور همزمان ( گازهاي  ,H2o ,co, o2و گازهاي احتراقي) فراهم
مي سازد .اين دستگاه کمتر از  8اونس وزن دارد.اين سيستم نيروي مورد
نياز خود را از باطري يون ليتيم قابل شارژ که براي  4ساعت کار مي کند
تامين مي کند.تنظيم دستگاه خودکار است و تنها با فشار دادن يک دکمه
انجام مي پذیرد از ديگر شاخصه هاي ان مي توان به سيستم هشدار دهنده
و تلمبه نمونه برداري اشاره کرد
CASSET FOR COAL DUST SAMPLING
نوارهاي نمونه گيري گرد و غبار
اين نوارها از يک پوشش پالستيکي مهر و موم شده خارجي و نيز يک
پوشش داخلي تشکيل مي شوند .از بدست آوردن اطالعات وزن هر نوار که
در معرض هواي معدن قرار گرفته و داشتن اطالعات روي جعبه نوار که بر
اساس استاندارد  MSHAمي باشد وضعيت ميزان گرد و غبار محيط معدن
مشخص مي گردد.
Cyclone assembly for coal dust sampling
سيکلون براي نونه گيري گرد و غبار
براي نمونه گيري هواي معدن ،نوارهاي فيلتري(نوارهاي نمونه گيري گرد و
غبار ) که در معرض هواي محيط معدن قرار گرفته اند توسط اين سيکلون
براي جمع آوري بخش غبار قابل تنفس مورد استفاده قرار مي گيرند .اين
سيکلون که  10ميلي متر قطر دارد براي جدا کردن اجزاي غبار قابل تنفس
از بخش غير قابل تنفس به کار مي رود.
تمامي محصوالتي که توسط  MSAساخته مي شوند قابليت سازگاري و
جفت شدن با يکديگر را دارند به طور مثال ماسک هاي تنفسي طوري
طراحي شده اند که به راحتي قابليت يکپارچه شدن با کاله هاي محافظ
سر را دارند.
برگرفته از سایت www.msanet.com
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Terrain Leveler

راهیبهسویمعدنکاریبدونآتشباری

امیر چمنی فرد ،دانشجوی کارشناسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کورش رستمی ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
انسان همواره سعي داشته است براي رسيدن به اهداف خود زمين را حفر
كند و شكل آن را تغيير دهد .از همان ابتدا اين كار را امري دشوار يافت.
انسانهاي اوليه با استفاده از وسايل ابتدايي و دستي حفاري مي كردند تا
اينكه در سال  1866ديناميت اختراع شد و از آن پس با استفاده از مواد
منفجره ،حفاري زمين آسان تر شد كه هم اكنون نيز رايج ترين تكنينك
براي حفر زمين ،استفاده از مواد منفجره است .با وجود پيشرفت هاي زياد
در اين زمينه ،از قبيل اختراع چاشني ها و فتيله هاي الكتريكي ،ايمن سازي
تجهيزات و نيز پيشرفت در مواد منفجره ،اين تكنيك با محدوديت هاي
فراواني همراه است .هزينه بر بودن تهيه و نگهداري مواد ،نا همگن بودن دانه
بندي مواد منفجر شده ،وجود مواد شيميايي سمي در دود حاصل از انفجار،
ممنوعيت استفاده در محيط هاي شهري ،به خطر افتادن جان پرسنل و از
همه مهمتر ايجاد وقفه در عمليات معدنكاري و عدم قابليت مكانيزه كردن
و پيوسته نمودن عمليات ،از محدوديت هاي مهم استفاده از مواد منفجره
در عمليات معدنكاري و عمراني است .لذا كارشناسان همواره در تالش بوده
اند كه با استفاده از ماشين آالت مكانيزه ،عمليات معدنكاري را پيوسته و
ايمن سازند.
دستگاه تونل زني تمام مقطع ( ،)TBMماشين هاي حفاري بازويي و ماشين
بيل چرخشي از جمله تجهيزاتي هستند كه براي مكانيزه كردن حفاري
طراحي و ساخته شده اند .بعضي از اين دستگاه ها بسيار بزرگ ،گران قيمت،
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پر هزينه و نيازمند به پرسنل مجرب زياد هستند .اكثر اين ماشين ها براي
حفر تونل هاي عمراني استفاده مي شوند .لذا استفاد از اين ماشين ها در
معادن كوچك يا روباز و يا عمليات عمراني در محيط شهري غير ممكن و
يا محدود مي باشد.
شرکت  Vermeerاز جمله شرکت های بین المللی فعال در زمینه ساخت
ماشین آالت مکانیزه کشاورزی ،عمرانی ،صنعتی و تولیدی است که در سال
 1948توسط  Gary Vermeerدر ایالت  Iowaآمریکا تاسیس شد و
طی  60سال نوآوری های بسیاری ارائه داد .آخرین محصول این شرکت
ماشین ( Terrain Levelerماشین سطح بردار) است که در ادامه به
توضیح آن خواهیم پرداخت.
ماشین سطح بردار  Terrain Levelerیا به اختصار  TRیک ماشین
سنگین با قدرت بسیار زیاد برای خرد کردن سطوح سخت می باشد که در
مدل های مختلف عرضه شده است .این ماشین دارای یک غلطک برنده در
جلو می باشد که با چرخش این غلطک سنگ زیر آن خرد می شود .به عالوه
از این دستگاه برای آماده سازی زمین به منظور ایجاد تاسیسات زیربنایی
مانند فرودگاه ،جاده و اتوبان و در معدنکاری سطحی استفاده می شود.
شرکت  Vermeerمبتکر تکنیک برش از باال به پایین می باشد که در این
ماشین اجرا شده است .این فن آوری باعث افزایش و تقویت نفوذ تیغه به
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شکل  – 1طبلک ماشین برای شرایط مختلف قابل تنظیم است.

شکل  – 2تکنیک برش از باال به پایین ،ابتکار شرکت Vermeer
سنگ بدون بهره گیری از نیروی کششی ماشین می شود که اثر آن بسیار
متفاوت تر از روش پایین به باالست .تفاوت این دو روش در بازدهی است.
ثابت بودن ماشین و حرکت غلطک موجب تمرکز نیروی بیشتر روی سنگ
ها می شود در حالی که در روش پایین به باال قسمت عمده نیروی تولید
شده صرف حرکت خود ماشین می شود .با تنظیم عمق نفوذ علطک می
توان دانه بندی را تنظیم کرد به این صورت که با کاهش عمق غلطک،
سرعت تراکتور افزایش می یابد و نفوذ دندانه ها عمیق تر می شود و در
نتیجه دانه بندی درشت می شود و با افزایش عمق غلطک ،سرعت تراکتور
کاهش و نفوذ دندانه ها نیز کاهش می یابد و دانه بندی ریز می شود.
اسکریپر از جمله ماشین آالت شناخته شده ای است که کاربرد شبیه به
ماشین  TLدارد .اسکریپر یک ماشین معدنکاری شامل دو تراکتور می باشد
که با هم کمی اختالف ارتفاع دارند و در وسط آنها تیغه ای است که این
اختالف ارتفاع را حفاری می کند .کاربرد آن در معادن ذغالسنگ و سنگ
های نرم است و توانایی حفر سنگ های سخت را ندارد .اما طراحی ماشین
 TLبرای استفاده در معادن روباز با سنگ سخت انجام شده است .برتری

ماشین  TLنسبت به اسکریپر برخورداری از تکنولوژی مدرن تر و تکنیک
حفاری از باال به پایین است.
از مزایای ماشین  TLمی توان به این موارد اشاره کرد:
• کلیه عملیات چالزنی و انفجاری و ماشین های چالزنی و خرج گذاری و
حمل مواد منفجره و غیره در استفاده از این ماشین خالصه شده است.
• استفاده از مواد منفجره خطرناک است و دانه بندی نامنظمی ایجاد می
کند .در حالی که این ماشین تمام مکانیزه است و دانه بندی همگن آن نیاز
به خردایش اولیه را برطرف می کند که نتیجه آن صرفه جویی در زمان،
انرژی و هزینه است.
• با استفاده از این ماشین عملیات معدنکاری در زمین های سخت پیوسته
می شود.
منابع:
www.vermeer.com
www.miningmedia.com

شماره  ،25بهار 88

43

معـرفی

معرفیکانی
فلئور گازی است به رنگ زرد کمرنگ و در طبیعت به جز در مواد رادیواکتیو
به حالت آزاد وجود ندارد .تاکنون بیش از  300کانی حاوی عنصر  Fکشف
شده اند که از این میان فلئورین و کریولیت مهمترین آنها هستند .فلئورین
با فرمول CaF2و به نام های فلئوریت ،فلئورید کلسیم و فلئوراسپار و عالئم
تجاری  ICSD60559و  pdf 816-35شناخته می شود سایر مشخصات
آن شامل:
وزن مولکولی 78.07 :گرم بر مول
درصد عناصر %51.33 :کلسیم و  %48.67فلئور
سیستم تبلور :کوبیک و به شکل های هگزا اوکتائدرال نیز دیده می شود.
کلیواژ :کامل و در سه سطح {}111
رنگ :سفید -زرد -آبی -سبز -قرمز
وزن مخصوص3.13 :
سختی4 :
خاصیت فلئورسانس :دارد
جال :شیشه ای
مشخصات نوری:
ضریب انکسار1.434 :
رلیف :منفی و نسبتا زیاد
بی رفرنزانس :صفر
ژنز:
مهمترین ذخایر شناخته شده فلئورین مربوط به کانسارهای هیدروترمال
هستند که در آن اسید فلئوریدریک موجود در محلول گرمابی در حضور
 SiO2و کربنات کلسیم بر سنگ اثر می کند .در ایران ذخایر فلئورین
عمدتا در آهک های الیکا به سن تریاس متمرکز شده اند .همچنین به
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صورت کانی همراه با ذخایر سرب و روی در توده های آذرین غنی از  Siو
 Alو در معادن سرب به صورت رگچه های کوچک و نیز در جوار باریت و
زغال به صورت رگچه یافت می شود.
کاربرد:
کاربرد اصلی ان در کوره های ذوب و به عنوان کمک ذوب به خصوص در
تولید آلومینیوم است .در حالت کلی بسته به درجه خلوص و عناصر همراه
کاربردهای مختلف دارد:
فلئورین اسیدی :در تولید  HFو تهیه کریولیت
فلئورین سرامیکی :تهیه شیشه های فلینتی و لعاب فلزات و تهیه سیمان
فلئورین متالوژیکی :در ساخت آلیاژها و کاهش ویسکوزیته سرباره ،پوشش
الکترودهای جوشکاری،
فلئورین اپتیکی :دارای خلوص  %99.99است و به علت ضریب شکست کم
و خاصیت دیسپرسون در ساخت عدسی ها کاربرد دارد.
از دیگر کاربردهای آن در صنایع بهداشتی و غذایی است که به عنوان
نگهدارنده در کنسروها و در خمیر دندان به منظور کاهش حاللیت آپاتیت
(فسفات کلسیم) موجود در خمیردندان ،در استحکام و محافظت دندان از
پوسیدگی نقش دارد.
خواص درمانگر بلور فلئورین( به اعتقاد سنگ درمان ها):
فلئورین سبز :ناراحتی های قلبی-دردهای قفسه سینه -مشکالت ریوی
فلئورین آبی :بیماری های پوستی -آسم -گواتر-تیروئید -مشکالت تارهای
صوتی
وجود فلئور با مقدار بیش از  4000 ppmدر آب آشامیدنی سمی است
و مصرف بیش از حد فلئور باعث کلسینی شدن لیگمانت های دندان و
بیماری سختی استخوان را موجب می گردد
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بیوتکنولوژی،ژئوشیمیزیستمحیطی
و مدیریت پساب های معدنی
انتشارات پژوهشکده صنایع رنگ ایران
مولفان :دکتر فرامرز دولتی ارده جانی
سال چاپ1384:
تعداد صفحات249 :
قیمت 40000 :ریال
همراه با عملیات معدنی مقادیر زیادی از پساب های باطله( )Waste drainageتولید می شود .چنین آبهای آلوده ای تاثیر زیان آوری
بر کیفیت آب های دریافت کننده این پساب ها دارند .این آالینده ها می توانند فیزیکی ،شیمیایی ،رادیو اکتیو و یا باکتریولوژیکی باشند.
به طور کلی می توان گفت معادن روباز و زیر زمینی غالبا مقادیر زیادی مواد باطله تولید می کنند که سبب ایجاد مشکالت زیست
محیطی می شوند .کیفیت پساب های معدنی به عوامل متعددی از جمله زمین شناسی منطقه ،مشخصات هیدرولوژیکی و پارامترها
معدنی که در نواحی مختلف معدنی کامال متفاوت هستند ،بستگی دارد.
در این کتاب روش های شیمیایی به ویژه استفاده از عامل های قلیایی و سولفیدی در خنثی سازی اسید تشریح گردیده است .به نقش
میکرو ارگانیسم ها و بیوتکنولوژی در تولید پساب های اسیدی معدن و استفاده از آنها در طراحی روش هایی که برای کنترل و تصفیه
آبهای اسیدی به کار می روند اشاره شده است .فرآیند های تصفیه بیولوژیکی و غیر فعال نیز بررسی شده اند و فواید ،محدودیت ها و
معیار طراحی برای این فرآیندها مورد بحث قرار گرفته اند .همچنین به استفاده از روش های تصفیه کم هزینه مانند تاالب های مصنوعی
و طبیعی که قابلیت زیادی برای حذف عناصر سمی و خطرناک برای محیط زیست دارند ،پرداخته شده است .مدیریت دفع باطله های
معدنی ،پساب ها و شیرابه های کارخانجات تغلیظ ،فاضالب ها ،حمل و جابه جایی پسماند های خطرناک ،کنترل آالینده ها ،بازسازی
مناطق معدنی ،ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های معدنی از دیگر مباحث این کتاب هستند .در مبحث آلودگی آب های زیر زمینی
درک و فهم نحوه حرکت آالینده ها در سیستم آبخانه ای بسیار مفید است که در این کتاب به آن پرداخته شده و روابط ریاضی مناسب
که قادر به توجیه نحوه توزیع آالینده ها در زمین باشند ،ارائه گردیده است.
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مریم عبدی اسکویی – دان

شجوی کارشناسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها()Centers for Disease Control and Prevention
این سایت در نگاه اول یک سایت پزشکی و اطالع رسانی عمومی در مورد سالمت و بهداشت می باشد .انواع بیماری ها و شرایط
ابتال -تغذیه سالم -کمک های اولیه -محیط زیست -زندگی سالم اجتماعی و ایمنی در سفر و در محیط کار از بخش های
اصلی متنوع این سایت می باشند که با وارد شدن به هر بخش اطالعات وسیع مربوطه نمایش داده می شود .مرکز  CDCسابقه
فعالیت  60ساله دارد و شعار اصلی آن « انسان سالم در تمامی مراحل زندگی است» .قسمت مرتبط این سایت زیر شاخه ایمنی
و سالمت کار است که در این قسمت انواع خطرات ناشی از کار ،بیماری ها ،اختالالت و صدمات محیط کار ،مشاغل پر مخاطره،
توصیه های ایمنی و پیشگیرانه ،وجود دارند .قسمت مشاغل در حقیقت مربوط به موسسه ملی ایمنی و سالمت شغلی()NIOSH
است که زیر شاخه ای از  CDCمی باشد که هدف آن انجام تحقیقات و تدوین ضوایط و راهنماهای جلوگیری از بیماری ها و
صدمات مرتبط با کار است .این مجموعه همچنین تحت نظر  MSHAفعالیت می کند و وظیفه انجام مطالعات ،آموزش و کار.
رزی در زمینه ایمنی و سالمت کار را بعهده دارد.
در این بخش ار سایت تحقیقات جامعی در مورد ایمنی و سالمت کار در محیط معدن وجود دارد که قابل توجه است .انواع
خطرات مانند نقص در تهویه ،حوادث الکتریکی ،انفجار ،صدا ،گرد و غبار و فشارهای روحی ،سقوط ،آتش ،ریزش و  ....وجود دارد.
انواع بیماری ها مانند بیماری تنفسی ،عضالنی و اسکلتی ،شنوایی و  ..وجود دارد .در قسمت اندازه گیری و آنالیزها ،ابزار کنترل
و مانیتورینگ بحث شده اند و در بخش کنترل مهندسی ،طراحی ها ،سرویس تعمیر و نگهداری ،پایداری سقف و دیواره ،سیستم
تهویه و ....وجود دارد .همچنین قسمت نظارت و مدیریت بحران نیز پیش بینی شده است .در هر قسمت امکان دسترسی به اخبار،
گزارشات ،تحقیقات و در صورت وجود فیلم و نرم افزار مربوطه وجود دارد .یک قسمت قابل توجه نیز بخش آمار و داده ها که در
بخش امار اطالعات مدون به صورا جداول ،نمودار و نقشه قابل دریافت است .و بخش داده ها شامل انبوه اطالعات کمی مربوط
به ایمنی و بهداشت و قابل دریافت به فرمت  SPSSو همچنین سایر بانک های اطالعاتی نظیر  Accessاست.
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معرفيشرکت
تهيهوتوليدمواداوليهاستقاللسپاهان
اکتشاف ،استخراج و بهره برداري از منابع زمين از دير باز مورد توجه
انسانها بوده و سابقه بهره برداری از زمین به بدو پیدایش نوع آدم بر
می گردد و امروزه نیز بشر با تکيه بر توان و دانش فني که از اين راه
بدست آورده است در جهت بهره برداري بهينه از معادن مي کوشد.
وجود ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدني از مواهب الهي است
كه به اين كشور ارزاني گرديده است .همزمان با گسترش روز افزون
صنايع و در نتيجه نياز صنعت به مواد خام معدني ،لزوم توسعه و
گسترش فعاليت هاي زمين شناسي و اكتشافات معدني به منظور
دسترسي به مواد معدني و تجهيز و بهره برداري از معادن (جهت
تامين مواد اوليه صنايع) روشن تر
مي شود.
با توجه به گستردگي و تنوع معدني كشور و نيازهاي داخلي و خارجي
به مواد معدني و نيز در راستاي اهداف دولت خدمتگزار كه همانا
حمايت از اجراي عمليات اكتشاف ،استخراج و فرآوري توسط بخش
خصوصي
مي باشد ،شرکت تهيه و توليد مواد اوليه استقالل سپاهان وابسته به
شرکت تکادو  ،برآن شد تا براي فعال نمودن بخش هاي اكتشاف تا
بهره برداري از معادن ،به جذب سرمايه داخلي بپردازد.
در اين راستا شرکت تهيه و توليد مواد اوليه استقالل سپاهان (سهامي
خاص) جهت تهيه طرح هاي اكتشافي ،استخراج و بهره برداري از
معادن،خردايش و دانه بندي ،تغليظ و فرآوري مواد معدني بعنوان

تامین کننده مواد اولیه تولید کارخانه های نسوز کشور و تولید فوالد
وارد چرخه اقتصادی شد و در حال حاضر دارای شش مجموعه معدنی
در سه استان کشور به نام هاي معدن آهک ده سرخ ،معدن بازالت
کوهپایه ،معدن دولومیت امامزاده علي اكبر (ع) شهرضا و همچنین
عملیات استخراج و آماده سازی معدن سرب نخلک واقع در استان
اصفهان ،معدن گرانیت سوالن در استان همدان و معدن خاک
نسوز آرژیلیت و بوکسیت شهید نیلچیان در شهرستان اردل استان
چهارمحال و بختیاری است كه در ذيل توضيحات بيشتري در مورد
اين معادن ارائه مي شود :
معدن شهید نیلچیان
معدن شهید نیلچیان یکی از معادن فعال و بی نظیر کشور در
شهرستان اردل از توابع استان چهارمحال و بختیاری است که عملیات
مطالعه ،اکتشاف و حفاری معادن در سال های  1347-50با حفاری
 31حلقه چاه بطول  5هزار متر در محدوده ای به وسعت  200هکتار
آغاز شده است .
این معدن تا سال  1382توسط شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فوالد
ایران اداره و امور اکتشاف و بهره برداری از آن در سال  1383در قالب
مزایده ای به شرکت استقالل سپاهان واگذار شده است .
بر اساس گمانه زنی ها و مطالعات کارشناسان  16میلیون و  800هزار
تن انواع خاک نسوز تا عمق  550متری زمین در این معدن وجود
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دارد که با توسعه معدن در بخش الیه معدنی در منطقه باجگیران و دوپالن
می توان میزان تولید مواد معدنی را سالیانه به  25هزار تن افزایش داد .
مواد استخراج شده از معدن شهید نیلچیان شامل دو نوع خاک نسوز بنام
های آرژیلیت و بوکسیت با عیار  65-75درصد
مي باشد که در کشور بی نظیر است که پس از استخراج به بوکسیت ويژه،
بوکسیت درجه یک و آرژیلیت نوع ویژه و معمولی تقسیم بندی و برای
فروش و تولید انواع مواد نسوز حمل می شود.
معدن ده سرخ
معدن آهک ده سرخ از ديگر معادن اين شركت واقع در  35كيلومتري
اصفهان مبارکه است که با ذخیره ای بالغ بر  12میلیون تن و درجه خلوص
55.6% caoیکی از مرغوبترین انواع سنگ آهک های ایران می باشد که
استخراج این ماده معدنی در سایزهای مختلف دانه بندی جهت مصارف
صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .
معدن دولومیت امامزاده علي اكبر (ع) شهرضا
معدن دولومیت امامزاده علي اكبر (ع) شهرضا از ديگر معادن اين شركت
به مساحت  50کیلومتر مربع واقع در  78كيلومتري جنوب اصفهان و 20
كيلومتري شمال شرقي شهرضا واقع شده است .
استخراج اين معدن به روش روباز-پلكاني صورت مي پذيرد و دارای ذخایری
معادل  5/800/000تن سنگ دولومیت با ترکیب شیمیایی مناسب جهت
تولید فوالد ،مواد نسوز و آجرهای شاموتي است.
در مجاورت معدن واحد دانه بندی با مساحت  10هکتار قراردارد و توانایی
استخراج دولومیت در سایزهای مختلف از صفر تا  100میلیمتر(0-5 ، 0-3
 25-40، 15-25 ، 5-15 ،و)...را دارا می باشد.
معدن بازالت کوهپایه
معدن بازالت کوهپایه (علی آباد کوهان کوهپایه) در نزدیکی روستای

جشوقان در  110کیلومتری شرق اصفهان واقع شده است .
استخراج اين معدن به روش روباز-پلكاني صورت مي پذيرد و دارای ذخایری
معادل  4/000/000تن سنگ بازالت با ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی
مناسب جهت کاربرد در صنایع عایق و تولید پشم سنگ است.
معدن سرب نخلک انارک
این معدن در حاشيه كوير مركزي ايران در فاصله  120كيلومتري شمال
شرق نائين و  45کيلومتري شمال شرق انارك و در استان اصفهان واقع
شده است .انجام عمليات آماده سازي و استخراج و پيشروي شامل استخراج
كارگاه هاي استخراج و حفر دويل هاي تهويه و بونكرهاي تخليه مواد معدني
و پيشروي راهروهاي دنباله اليه و عمود بر اليه و حفر چاه در مجتمع سرب
نخلك بعنوان پیمانکار بعهده این شرکت می باشد .
ذخيره قطعي معدن با در نظر گرفتن عيار حد  9درصد در سال  1364حدود
 850هزار تن برآورد شده است و عمليات در معدن سرب نخلك با استفاده از
 6حلقه چاه با عمق هاي متفاوت انجام شده است که استخراج در این معدن
با تركيبي از روش پرشونده و روش انباره اي صورت می پذیرد .
معدن گرانیت سوالن همدان
معدن سوالن واقع در نزدیکی همدان ( جاده بهار – کمتر از  20کیلومتری
همدان )  ،دارای سنگ گرانیت مشکی
( گابرو ) با وزن مخصوص  gr/cm 2.75و سختی  5.25بوده و جهت
مصارف ساختمانی به سنگبری های مربوطه منتقل می گردد .
در پایان انتظار می رود به فضل الهی و با تكیه بر اقدامات انجام شده وبرنامه ریزی های صورت گرفته ،از ابتدای سال  1388شاهد تحولی چشمگیر
در شرکت تهيه و توليد مواد اوليه استقالل سپاهان باشیم .
شرکت تهيه و توليد مواد اوليه استقالل سپاهان

آدرس :اصفهان ،خيابان چهارباغ باال ،مقابل شرکت زمزم ،کوچه کاويان ،پالک 42
صندوق پستي81739-84893 :
تلفن0311-6290051-4 :
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variogram. Table 2 shows the characters of this
model.
The DATA MINE software is used for ordinary kriging
and variogram modeling.
RESULTS
The effectiveness of the all models was validated on
the testing data set. The mean squared error and the
R2 values were used as the performance indicators
for all models. Table 3 presents the error statistics
of the all models for training and testing sets. The
GRNN generated minimum MSE as compared to
other techniques. The coefficient of determination R2
values show that there was significant improvement
on the precision of the estimation using the GRNN
over the OK, but the improvement is very less as
compared to the MLP technique. Figure 5 presents
the scatter plots of the estimated values on observed
values for the testing data set for the all four models.
However, the complete training process may not be
obtained when early stopping is used. As a result,
neural networks without early stopping method or
with less number of neurons maybe work better.
CONCLUSIONS
In the present article different types of neural
networks and kriging method are employed for grade
estimation in an iron deposit in Iran. Comparing the
results obtained by the four mentioned method it is
demonstrated that more accurate estimation obtained
by artificial neural networks. As shown in this study,
general regression neural network (GRNN) leads to
more accurate grade estimation in comparison with
other networks and ordinary kriging.
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Table 3- comparative results of ordinary kriging, MLP, RBF and GRNN

Figure 5) Scatter plot of observed data on predicted data using
a)ordinary kriging b)MLP with early stopping algorithm c)MLP
without early stopping method d)RBF e)GRNN
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Figure 4- Effect of smoothing factor on
MSE error of GRNN model

Figure 4- the omni variogram
Since the output is a linear function of unknown
weights, they can be computed easily by simply
a matrix inversion. Hence, it largely reduces the
computation time during training phase [2]. We created
different networks with various values of spread. The
results show that the network with spread value 12
performs better than other RBF networks.
GENERAL REGRESSION NEURAL NETWORK
(GRNN)
A generalized regression neural network (GRNN)
is often used for function approximation. The major
advantages of GRNN are: fast training, modeling
of non-linear functions, and good performance in
noisy environments given enough data. The GRNN

is principally a normalised RBF network for which a
hidden unit is centered at every training sample [1].
The hidden layer to output layer weights is just the
target values, so that the output is simply a weighted
average of the target values of training cases close
to the given input case. The first layer is just like of
an RBF network with as many neurons as there are
input/target vectors. Choosing the spread parameters
of the radial basis functions determines the width
of an area in the input space, to which each basis
function responds. The spread parameters are often
known as the smoothing parameters [1].
To build up the GRNN model for the present study,
spatial positions (x, y, z coordinates) were used as
the inputs and the grade attribute (Fe %) was used
as the output. Therefore, the network consisted of
an input layer containing three input nodes (spatial
coordinates), an output layer consisted of one output
nodes corresponding to grade attribute, and a hidden
layer composed of 220 nodes, namely the number
of training patterns. The Gaussian activation function
was used for the present study. However, only the
variable parameter in this model is the smoothing
parameter of the pattern layer neurons. The smoothing
parameter is the major influencing factor in deciding
roughness of the output surfaces (fluctuations of
outputs). Smaller the smoothing parameter, higher
the roughness of the output surface and vice versa.
Figure 4 provides the effect of smoothing factor on
the MSE of testing and training sets while keeping
the number of training patterns as 220. It was found
that the smoothing parameter of 0.07 yields the
optimal value.
GEOSTATISTICAL ESTIMATION
Spatial correlation of the deposit is explored through
the variography study [4]. Figure 4 present the omnidirectional variograms of Fe%.
A spherical model is the best for fitting to the omni

Table 2- variogram properties
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function of the unit. The output layer units often have
linear activations. The layers sandwiched between
the input layer and output layer are called hidden
layers, and units in hidden layers are called hidden
units [3].
In this paper, the sigmoid and linear activation function
is used for hidden layers and output layer, respectively.
One of most effective and fastest learning algorithms
used for grade estimation is Levenberg–Marquardt
algorithm this method is based on the concept of
quadratic approximation of error function in a local
region [8], [9]. In this paper, we use the Levenberg–
Marquardt algorithm to train MLP networks.
If model shows very good performance on the
training data and very poor performance on unseen
data, overfitting may have been occurred. In order
to avoid overfitting, early stopping method is used
in neural network training procedure [3]. For using
this method training set split into learning set with
149 samples and validation set with 71 samples.
To properly obtain the optimal number of the hidden
layer neurons, we train the network with 5, 10, and
15 hidden layer neurons. We train the network with
early stopping method and without early stopping
method. Simulation shows that the network with 10
hidden layer neurons has better performance in both
training algorithms.
RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORK
(RBF)
The Radial Basis Function neural network structure
is shown in figure 3. The input layer units are fully
connected to the hidden layer units. In this structure
hidden nodes are named RBF units. The activation
function of the RBF units is expressed as following
[ 3]:

Where di(X) is called the distance function of the
i-th RBF unit, X =(x1,x2,…,xn)T is an n-dimensional

input feature vector, Ci is an n-dimensional vector
called the center of the i-th RBF unit, σi is the width
of i-th RBF unit and s is the number of the RBF units.
Typically the activation of the RBF units is chosen as
a Gaussian function:

The output units are linear and therefore the response
of the j-th output unit for input X is given as:

Where W2(j,i) is the connection weight of the i-th

Figure 3 –schematic diagram of RBF [3]

RBF unit to the j-th output node and b(j) is the bias of
the j-th output [3].
RBF networks consist of three layers (input, hidden
and output layer) that are fully interconnected. The
input layer connects the RBF network to the input
vector space. The unique hidden layer performs a
nonlinear transformation between the input and hidden
space. In grade estimation, as in most RBF network
applications, the hidden space is multidimensional.
The output layer is linear, providing the network’s
response to the presented vectors (input signals)
at the input layer. The nature and the magnitude of
the output emerging from the basis functions usually
depends upon two factors (i) the type of basis function
used, and (ii) the relative distance between the input
data space to radial basis function centres [2].
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Table 1 statistical properties of training, testing and total data sets
was completed, all the resource modeling operations
were carried out using the training data set. Suitability
for each of the methods was verified using the testing
data set.
Before presenting the data to the network, all the
input and the output variables were normalised in
the range of zero to one. Uniform scaling of the input
variables, resulted the individual components of the
input vector to be recognised by the network in equal
importance [1].
NEURAL NETWORKS AND GRADE ESTIMATION
A neural network model is an artificial intelligence
technique which can mimic the operation of a human
nervous system. An artificial neural network captures
the interrelationships among input and output
variables through a group of processing units termed
neurons. The neural network is a very flexible model
that it is extremely capable to recognize any type of
difficult relationship between input and output data. In
an ore deposit, a specific spatial pattern of ore grade
variation is present [3]. In this sense, grade attribute
values at a particular location might be considered
as a function of spatial co-ordinates.. Therefore,
in neural network modeling, coordinates are used
as input variables, and grade attribute is used as
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an output variable. Training of a neural network,
implemented to finding a good mapping function, can
be done by adjusting the connection weights between
the neurons of a network using a suitable learning
algorithm while fixing the network architecture and
activation function. Through the process of training,
a network learns general properties of the inputoutput relationship of a system, and thus generalizes
beyond training data points. After the development
of the neural networks system with exploration data
follows the estimation of grade in unknown locations
[5]. Detailed discussions of neural network are given
in the literature.
MULTI LAYER PERCEPTRON (MLP)
Multilayer feed-forward neural networks consist of
units arranged in layers with only forward connections
to units in subsequent layers. Each connection
has its corresponding weight. Each signal traveling
along the link is multiplied by the connection weight.
The first layer is the input layer, and the input units
distribute the inputs to units in subsequent layers.
In the following layers, each unit sums its inputs
and adds a bias or threshold term to the sum and
nonlinearly transforms the sum to produce an output.
This nonlinear transformation is called the activation
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In many applications, the superiority of neural
network over ordinary kriging technique has been
demonstrated (Yama and Lineberry, Kapageridis,
Samanta et al., Koike and Matsuda)[4], [6], [7], [8],
[9].
In the present study, the performance of different
types of the neural networks in grade estimation of

was conducted in the second anomaly.
For grade estimation, iron assay values are available
in the form of exploratory borehole. The samples were
collected from 65 boreholes (Fig 1-b). The samples
had different length so we composited raw boreholes
data within 6m. These composited values are used
for ore grade modeling using neural networks
and geostatistics. After compositing process, 291
samples are available in terms of coordinates and
laboratory’s assaying. Summary statistics revealed
that the mean and the standard deviation values are
51.55 and 11.63 respectively. Based on analysis of
the histogram (Fig. 2-a) and normal probability plots
of the data (Fig. 2-b), it is found that percent of iron in
samples is normally distributed.

Figure 1 – a) Location of Gol-e-Gohar iron deposit
in iran, b) drillhole location map of deposit
an iron deposit is compared with the ordinary kriging
method. The data used in this study are obtained
from Gol-e-Gohar deposit.
CASE STUDY AND DATA ANALYSIS
The present study was carried out in an iron mine
situated at the southern part of Iran. The Gol-e-Gohar
(GEG) Iron ore deposit is located at the latitude of
29◦50’ north and longitude of 55◦20’ west (Fig. 1-a).
The GEG has six anomalies and the present study

Before a particular technique is applied in grade
estimation, its justifiability should be evaluated first.
Therefore, an alternative approach was resorted to
validate the model. In this approach, the available
exploratory borehole data were divided into two
subsets: the training and the testing. The models
were developed on the training data set and their
performances were measured on the testing data
set [2]. These two data subsets should have similar
statistical characteristics. The all data were randomly
divided and put into the training and the testing sets.
In this random division 76% of the data were extracted
as the training data and rest 24% were kept as the
testing data. Table 1 shows the mean and standard
deviation values of all parameters for the training, the
testing and the total data sets. After the data division

Figure 2 – a) histogram plot of attribute Fe% -b) normal cumulative probability of Fe%
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COMPARISON OF DIFFERENT TYPES
OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN GRADE ESTIMATION
Hamid Mahmoodabadi1,
Assist. Prof. Hassan Madani1,
Assoc. Prof. Dr. Hamid Reza Ramazi1,
Alireza Hezarkhani2
1. Amirkabir University of Technology (Polytechnic Tehran), Iran
2. Iran Minerals Production and Supply Co.(IMPASCO), Iran

In this study, the performance of three different artificial neural network architectures (MLP, GRNN, RBF) and Kriging method in grade estimating of an iron
deposit is compared. In addition, in order to avoid overfitting problem, early
stopping algorithm is employed in the MLP training procedure. The mentioned
methods are applied for grade estimation of Gol-e-Gohar iron ore deposit, which
is located in south of Iran. The performance of the all models (neural networks
and ordinary kriging) was tested using a testing data set, and the outputs of these
models were compared together. The results show that performance of GRNN
is significantly improved. In addition, the modified training procedure leads to
more accurate grade estimation in comparison with geostatistical method.
Keywords: grade estimation, neural network, MLP, RBF, GRNN

INTRODUCTION
Evaluation of the resource potential of an orebody is
essential for economic planning of a mining project.
The most important element of resource evaluation
is grade estimation. The feasibility and success of
a mining project depends on the accuracy of the
estimation of the total reserves as well as the grades
of the deposit. Hence the method used for the grade
estimation plays an important role in evaluating the
economic viability of the orebody.
Several techniques have been proposed to solve the

However this method has its own drawbacks, for
example, a lot assumptions, knowledge and skill are
required to obtain a good result[7]. So the need for a
new method of ore grade estimation comes from the
difficulties in applying conventional methods such as
geostatistics.
Recently, artificial neural networks have shown a
great promise in solving various aspects of miningrelated problems including grade estimation.
Several researches have been reported an application
of neural networks in grade estimation. Koike and

grade estimation problem. Among these techniques,
geostatistics perhaps remains the most prevalent
technique used today over the past 30 years.

Matsuda used neural networks for estimating content
impurities of a limestone mine namely, SiO2, Fe2O3,
Mn2O, and P2O5 [11].
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