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آينده كاري مهندسين معدن،
معدنکاران مجازی
با آغاز مهرماه ،بیش از صدها نفر به دانشکده های معدن کل کشور وارد خواهند شد و اولین موضوعی که عموم ٌا ،در ذهن این دانشجویان
جدید الورود در مورد ماهیت رشته معدن شکل می گیرد کارکردن در یک تونل(عمدتًا زغال) در اعماق زمین  ،در شرایط سخت و محیط های
دور افتاده است.
فارغ از علت برداشت عمومی در این زمینه (که بی شک مهمترین آن فقر اطالعاتی و نبود اطالع رسانی صحیح است) به واقع چند درصد از
کل فعالیت های قابل انجام برای یک دانش آموخته رشته معدن مربوط به کار در چنین شرایطی یعنی کار در معادن زیر زمینی می باشد؟
تنوع فعالیت هایی که یک مهندس معدن(مطلع و عالقه مند) می تواند به آن وارد شود به قدری گسترده است که سهم کار در معادن و به خصوص
کار درمعادن زیرزمینی جز ناچیزی از آن است .بخش هایی مثل سد سازی ،آب های زیرزمینی ،محیط زیست ،کارخانجات فرآوری ،بخش های
دستگاهی و آزمایشگاهی ،شرکت های تحقیقاتی و مهندسین مشاور ،فعالیت های گسترده اکتشافی مانند برداشت های صحرایی ،تهیه نقشه های
آنومالی ،عملیات ژئوفیزیکی و ژئو شیمیایی،طراحی و ارزیابی های نرم افزاری و .....تنها سرتیترهایی از حجم گسترده فعالیت های هستند که
مهندسین معدن قادر به انجام آن هستند.
به عالوه مقایسه تعداد معادن روباز و تعداد معادنی که به روش زیر زمینی استخراج می شوند (حدود  12به  )1نیز این نکته را بدست می دهد
که حتی سهم آن بخش از افراد که جذب فعالیت درمعادن زیر زمینی می شوند به مراتب کمتر از فارغ التحصیالن شاغل در معادن روباز است.
و در عین حال نیز بایستی مد نظر داشت که قریب به اتفاق معادن بزرگ کشور مانند سرچشمه ،چغارت ،سونگون ،سنگان و ...به روش روباز
استخراج می شوند .همه این موارد و اضافه کردن این حقيقت که درصد قابل توجهی از فارغ التحصیالن هر رشته نیز متاسفانه جذب سایرمشاغل
غیر مرتبط با تخصصشان می شوند ،این واقعیت را بدست می دهد که تا چه حد برداشت عمومی در مورد آینده کاری فارغ التحصیالن رشته ی
مهندسی معدن نادرست است.
در این بین يكي از فعاليت هايي كه يك مهندس معدن مي تواند در آن وارد شود شاخه جديدي است كه مي توان به آن» معدنكاري مجازي
« اطالق كرد .كه بخصوص در چند سال اخیر شاهد رشد و تولد آن هستیم ،و آن عبارتست از ايجاد وب سايت هاي فارسي زبان،تخصصی ،معدني
و غير دولتي.
از طرفی حجم باالي توليد اطالعات و داده ها در كشور و از طرف دیگر روش هاي نوين انتقال اطالعات و نيز دستاوردهاي چشمگير دنياي IT
در اين امر ،باعث شده كه نياز به چنين پايگاهاي مجازي ،با هدف در اختيار گذاردن اطالعات طبقه بندي شده و تخصصي بيش از پيش احساس
شود .اگر تا کنون توسط موتورهای جستجو اقدام به جستجو یک عبارت معدنی کرده باشید غالبا نتایج در بین سایت های فارسی زبان شامل
سایت های دولتی و نیمه دولتی مانند وب سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سایر نتایج مربوط به وبالگ های شخصی و
نوشته های پراکنده در دنیای مجازی مانند ویکی پدیا می باشند .لذا نیاز به پایگاه های جامع و تخصصی اطالع رسانی شامل اطالعات تخصصی
معدنی،نتايج آخرين تحقيقات و مطالعات صنعتي و دانشگاهي ،اخبار و وقایع ،آموزش های مجازی ،دسترسی به کتابخانه ها ،مقاالت و  E-bookهای
مرتبط و نرم افزارها ،بازار مواد معدنی و ماشین االت معدنکاری و  ...احساس می شود.
اما در راه اندازی این وب سایت ها و فعالیت در دنیای مجازی دو نکته نیز قابل تامل خواهد بود .یکی جامع و مانع بودن محتویات سایت
است .به عبارتی دسترسی به همه اخبار و اطالعات کار ساده ایی نیست و نقل این اطالعات نیز از منابع مختلف بدون صحت سنجی آنها ،به
تنهایی کافی نمی نماید .و دیگر اینکه به اذعان تمامی اساتید معدنکار ،این رشته بیش از سایر رشته ها نیاز به کار کردن در شرایط واقعی و در
نتیجه درک همه فاکتورها و متغیرهای موجود دارد .اینکه تا چه حد دست اندرکاران این وب سایت ها با واقعیت دنیای معدنکاری آشنا هستند،
تضمین کننده موفقیتشان خواهدبود .
در هر صورت این نوع فعالیت که می توان به آن لقب «معدنکاری مجازی را نيز داد  ،عالقه مندان خاص خود را دارد و
می تواند گروهي از فارغ التحصیالن رشته معدن ،که تمایلی به کار مستقیم در محیط های مرتبط معدنی ندارند را ،به
خود جذب نماید.

سردبیر
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ارزيابيذخيرهوبهينهسازيمحدودهنهايي
معدن طالي موته (چاه خاتون غربي)
با استفاده از نرم افزار Datamine & NPV+MFO

محسن ميرشکاري ،1بيژن ملکي  ،2علي فضلوي ، 2محمدرضا کيومرثي3
 -1دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي استخراج معدن ،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
Email: mohsen.mirshekari@gmail.com
 -2استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
 -3کارشناس ارشد استخراج معدن ،شرکت مهندسي پارس اولنگ

چکيده:
تعيين ذخيره و بهينه سازي محدوده نهايي معادن روباز از مهمترين مراحل طراحي معدن است که بايد در مراحل
اوليه طراحي تهيه و در تمام طول عمر معدن به دفعات بازنگري و اصالح شود .در اين مقاله سعي شده است ،ابتدا
با استفاده از نرم افزار ديتاماين و اطالعات گمانه هاي اکتشافي و توپوگرافي معدن ،مدل بلوکي زمين شناسي ماده
معدني ساخته شود .سپس با استفاده از مدل بلوکي ميزان ذخيره ماده معدني و عيار متوسط آن ارزيابي شده است.
در مرحله بعد با وارد کردن مدل بلوکي به نرم افزار  ، NPV+MFOو نيز وارد کردن پارامترهاي اقتصادي به اين نرم
افزار مدل بلوکي اقتصادي در آن تهيه شده است .با استفاده از مدل بلوکي اقتصادي مي توانيم ،محدوده نهايي بهينه
معدن را مشخص کنيم .به اين ترتيب که ابتدا کاواک هاي تودرتو ساخته شده ،سپس ارزش خالص هر کاواک را
تعيين کرده و از بين آنها کاواک بهينه با توجه به معيار ماکزيمم ارزش خالص فعلي و مينيمم نسبت باطله برداري
انتخاب شده است .در مرحله آخر سناريوي کلي استخرج اين پيت و يا فازهاي استخراجي در قالب چند پيت کوچکتر
( )Pushbackتحت بررسي و بهينه سازي قرار گرفته شده است.
کلمات کليدي :ارزيابي ،بهينه سازي ،موتهStudio Datamine ، NPVS+MF ،

مقدمه
مجتمع طالي موته در  259کيلومتري جنوب غرب تهران و در  10کيلومتري شمال غرب روستاي موته از توابع شهرستان برخوار و
ميمه در استان اصفهان است .اين مجتمع اولين مرکز استخراج و فرآوري طال در ايران است و در حال حاضر تنها مرکزي است که در
ايران فعاليت استخراج و استحصال طال را انجام مي دهد]1[.
آنومالي هاي شناخته شده در منطقه موته بالغ بر  9معدن و به وسعت  150کيلومتر مربع مي باشد .طبق گزارش هاي گذشته و موجود،
برخي از آنومالي ها هنوز تخمين ذخيره نشده اند ولي بيشترين ذخيره ماده معدني متعلق به دو معدن چاه خاتون و سنجده است.
مقدار ذخيره طالي اين دو معدن بالغ بر  3ميليون و  557هزار تن ماده معدني با عيار متوسط  2/71 ppmپيش بيني شده است،
که در دو زون اکسيده و سولفوره متمرکز است ]2[ .به همين دليل اين دو معدن نيز جزء اولين گزينه هاي استخراج بوده اند.عمليات
معدنکاري در معدن سنجده به دليل داشتن مس با عيار باال و ايجاد مشکالتي در فرآوري و استحصال طال فعلًا متوقف شده است ،و
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عمليات استخراج روي معدن چاه خاتون ادامه يافته تا ذخيره اقتصادي اين
معدن نيز استخراج شده و معدن به محدوده نهايي خود نزديک شده است.
با نزديک شدن به محدوده نهايي معدن چاه خاتون ،به علت وجود رخنمون
ماده معدني در بخش غربي معدن چاه خاتون ،عمليات اکتشافي و مغزه
گيري در بخش غربي معدن چاه خاتون به طول تقريبًا  400متر ادامه
يافته و نتايج آناليز گمانه ها بيانگر وجود يک آنومالي ديگر است و منجر
شده که اين آنومالي بنام معدن چاه خاتون غربي و جدا از محدوده نهايي
معدن چاه خاتون شکل بگيرد]3[ .
روش تحقيق
در اين تحقيق سعي شده است ،که ابتدا با استفاده از اطالعات گمانه هاي
اکتشافي و رخنمون ماده معدني در سطح توپوگرافي معدن ،مدل بلوکي
زمين شناسي ماده معدني ساخته شود .سپس با استفاده از روش عکس
مجذور فاصله ،عيار متوسط طال در هر بلوک و نيز در کل ذخيره تخمين
زده شده است و با استفاده از اين مدل بلوکي ،ميزان ذخيره ماده معدني
تخمين زده شده است .در مرحله بعد جهت تعيين و بهينه سازي محدوده
نهايي ،مدل بلوکي وارد نرم افزار  NPVS+MFOشده است .با وارد کردن
پارامترهاي اقتصادي به نرم افزار  ، NPVS+MFOمدل بلوکي اقتصادي
تهيه شده است.
به وسيله مدل بلوکي اقتصادي مي توانيم محدوده نهايي معدن را مشخص
کنيم .براي رسيدن به اين هدف ،ابتدا کاواک هاي تودرتو ساخته شده است.
سپس ارزش خالص فعلي ( )NPVهر کاواک را معين کرده و بر اساس آن
کاواک با ماکزيمم ارزش خالص فعلي و مينيمم نسبت باطله برداري ،به
عنوان کاواک بهينه انتخاب شده است.
در مرحله آخر سناريوي کلي استخرج اين پيت و يا فازهاي استخراجي در
قالب چند پيت کوچکتر ( )Pushbackتحت بررسي و بهينه سازي قرار

گرفته شده است.
 -1تهيه مدل زمين شناسي
براي تهيه مدل زمين شناسي ماده معدني در ابتدا با بررسي الگ گمانه
ها ،اطالعات درچهارفايل قابل استفاده توسط نرم افزار ديتاماين به نام-
هاي ( Collarشامل شماره چال ها و مختصات دهانه گمانه ها است) ،
(Assayشامل شماره چال ،طول قسمت هاي آناليز شده و عيار عناصر
وکاني هاي مهم کانسار (-Auطال) مي باشد) ( Survey،شامل شماره
گمانه ها ،وضعيت قائم يا شيب دار بودن گمانه ها ،آزيموت گمانه هاي
شيب دار و شيب گمانه ها است) و ( Geologyشامل شماره گمانه ها ،طول
قسمت هاي آناليز شده و نوع سنگ در هر طول از گمانه ميباشد)ذخيره مي
شود .توپوگرافي معدن نيز توسط فايلي بنام  Contourذخيره مي شود.
از ترکيب کردن  4فايل مربوط به اطالعات گمانه هاي اکتشافيCollar، (،
 ،) Assay ،Survey ، Geologyو ايجاد يک فايل درنرم افزار ديتاماين،
محل قرارگيري گمانه هاي اکتشافي به صورت  3بعدي در نرم افزار نمايش
داده مي شود .با وارد کردن فايل  Contourخطوط تراز توپوگرافي ،به
صورت منحني هاي همتراز در باالي گمانه هاي اکتشافي نيز ،نمايش داده
مي شود(.شکل )1
براي مشخص شدن توپوگرافي معدن ،خطوط تراز توپوگرافي به وسيله مدل
ديجيتالي مدلسازي شده است .مدل ديجيتالي نوع خاصي از مدل تور
سيمي است و در حقيقت مدل ديجيتالي و مدل تور سيمي بر هم منطبق
هستند .در شکل  2توپوگرافي معدن و رخنمون ماده معدني به صورت مدل
ديجيتالي نمايش داده شده است.
مدل زمين شناسي ماده معدني با توجه به اطالعات عياري گمانه هاي
اکتشافي و رخنمون ماده معدني در سطح توپوگرافي ساخته شده است.

شکل  )1نمايش گمانه هاي اکتشافي به همراه خطوط تراز توپوگرافي معدن چاه خاتون غربي
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شکل  ) 2نمايي از مدل ديجيتالي توپوگرافي معدن چاه خاتون غربي

اطالعات موجود براي ساخت مدل زمين شناسي  3بعدي ماده معدني(مدل
سيمي) در معدن چاه خاتون غربي ،تنها گمانه هاي اکتشافي مي باشد .داده
هاي مربوط به چاهک ها و يا تونل ها در حال حاضر موجود نمي باشد .گمانه
ها در اين ناحيه از نظر زماني به  3تيپ تقسيم مي شوند:
 .1گمانه هايي که در سال  72شرکت استراليايي  BHPطراحي و اجرا کرده
است .اين گمانه ها با کد  CKBHتعريف و مشخص شده اند.
 .2گمانه هايي که در سال  82و  83توسط شرکت کاوشگران طراحي و اجرا
شده است ،که اين گمانه ها با کد  SCHتعريف و مشخص شده اند.
 .3گمانه هايي که در سال  85توسط شرکت بهسام طراحي و اجرا شده است
که اين گمانه ها با کدهاي  BHتعريف و مشخص شده اند.
با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مشکالتي در گمانه هاي شرکت BHP
و کاوشگران مشاهده مي شود .به اين ترتيب که در گمانه هاي اول ،عيارهاي
ذکر شده با توجه به پيشروي معدن در اکثر مناطق مشاهده نشده است و
دقت در نمونه برداري و يا موقعيت دقيق اين گمانه ها مورد ترديد مي
باشد .گمانه هاي دوم (شرکت کاوشگران) نيز در چندين مقطع از نظر عيار
و نوع سنگ با گمانه هاي نسل سوم تفاوت دارند .گمانه هاي نسل سوم با
توجه به دستورالعمل هاي روز دنيا (شرکت  )Riotintoمطالعه (الگينگ)
و نمونه برداري شده اند و موقعيت آنها دقيق تر و از اعتبار باالتري برخوردار
مي باشند .گمانه هاي نسل اول و دوم از نظر سيستماتيک بر روي يک
شبکه خاصي طراحي نشده است و گمانه هاي نسل سوم تا حدودي در يک
شبکه خاص طراحي شده است .بنابراين در تهيه مدل زمين شناسي معدن
طالي چاه-خاتون غربي سعي شده است ،مالک اصلي ،گمانه هاي نسل سوم
(شرکت بهسام) درنظر گرفته شود و در صورت نياز و نبود اطالعات از گمانه
هاي نسل اول و دوم نيز استفاده شود.
در ادامه براي ساخت مدل زمين شناسي کانسار ،ابتدا مقاطع مختلفي در
نرم افزار ديتاماين به فواصل مشخصي از يکديگر تعريف مي شود .روي هر

شکل) 3مدلسازي و شکل کلي رگه ماده معدني
به طول تقريبي  350متر
مقطع تعدادي گمانه اکتشافي وجود دارد .براي مدلسازي شکل ماده معدني،
الزم است از موقعيت رخنمون ماده معدني در سطح توپوگرافي نيز استفاده
کنيم .موقعيت رخنمون ماده معدني قبلًا در نقشه زمين شناسي سطحي
معدن مشخص وتهيه شده است ،اين نقشه در نرم افزار اتوکد تهيه شده
است .با وارد کردن موقعيت رخنمون ماده معدني به نرم افزار ديتاماين،
شکل ماده معدني در هر مقطع را با توجه به الگ گمانه هاي اکتشافي و
رخنمون ماده معدني در سطح توپوگرافي ،ترسيم و طراحي شده است .بر
اين اساس شکل ماده معدني در مقاطع مختلف مشخص شده است .مقاطع
تهيه شده در نرم افزار اصطالحًا مدل سيمي ( )String Modelناميده مي
شوند .الزم به ذکر است که در بعضي از مقاطع تعداد گمانه هاي اکتشافي
کم بود و در مدلسازي ماده معدني سعي شده است ،که از مقاطع قبلي و
بعدي در مدلسازي ماده معدني استفاده شود.
با توجه به موقعيت گمانه ها ،تعداد  14مقطع شمالي جنوبي و  5مقطع
شرقي غربي از کانسار در فواصل  20متري از يکديگر تهيه شده اند .الزم به
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ذکر است که اين فواصل با توجه به شبکه اکتشافي اصلي معدن که تقريبًا در
يک شبکه  25*20متري از يکديگر قرار دارند  ،تعيين شده است.
بعد از تهيه مدل سيمي درمقاطع مختلف ،شکل ماده معدني مقاطع مختلف
به هم اتصال پيدا کرده اند و پيکره ماده معدني مشخص شده است .با تهيه
مدل تور سيمي از پيکره ماده معدني ،شکل کلي ماده معدني مدلسازي
مي شود .شکل 3مدل زمین شناسی تهيه شده از کانسار را نشان مي دهد.
همان طور که مشاهده مي شود ،ماده معدني به صورت رگه اي و به طول
تقريبي  350متر است ،که شيب آن از  40تا  60درجه متغير است .شيب و
امتداد اين رگه ماده معدني از شيب و امتداد گسلي که در امتداد آن است،
پيروي مي کند.
 -2تهيه مدل بلوکي
يک مدل زمين شناسي از يک سري بلوک هاي منظم يا نامنظم تشکيل
شده است ،که به هر کدام خصوصياتي از قبيل عيار ،نوع سنگ و کدهاي
مشخصاتي ديگر نسبت داده مي شود .انواع گوناگوني از مدل هاي بلوکي
قابل تعريف است ،اما از ساده ترين و متداول ترين مدل هايي که بکار
مي رود مدل دکارتي است .در مدل دکارتي ،ارتفاع قائم هربلوک را برابر
ارتفاع پله هاي معدن در نظر مي گيرند و وجوه افقي بلوک ها غالبًا مربع يا
مستطيل شکل است.
براي ساخت مدل بلوکي معدن چاه خاتون غربي ،ابتدا يک بلوک مادر با
محدوده مشخصي تعريف شده است .اين محدوده در جهات  X ، Y ، Zبه
ترتيب  600و  300و  700متر تعريف شده که کل ذخيره را در بر مي گيرد.
براي ساخت مدل بلوکي ماده معدني ،درون مدل تور سيمي ماده معدني،
از بلوک هاي اصلي پر مي شود .در اين مدل بلوکي ،ابعاد هر بلوک با توجه

به نوع کانسار ،ضخامت رگه ،تناژ عياري و ارتفاع پله هاي استخراجي در
نظر گرفته شده است ،بنابراين طول و عرض و ارتفاع بلوک ها را  5متر
در نظر گرفته شده است ( .)5×5×5براي مدلسازي از بلوک هاي فرعي با
ابعاد  1×1×1متر استفاده شده تا ماده معدني در حاشيه اليه ها به خوبي
مدلسازي شود .به اين ترتيب مدل بلوکي ماده معدني با  25804بلوک
اصلي و فرعي ساخته شده است .سپس اين مدل بلوکي بهينه سازي شده
است .در اين عمليات تا آنجا که ممکن است بلوک هاي فرعي به هم متصل
شده و تشکيل بلوک هاي اصلي يا بلوک هاي فرعي بزرگتر را مي دهد .با
اين کار تعداد بلوک هاي ماده معدني به  10544بلوک کاهش يافته و بر
سرعت محاسبات افزوده مي شود .مرحله بعد ،تخصيص عيار به هر کدام از
بلوک ها است.
روشهاي مختلفي براي مشخص کردن عيار هر بلوک وجود دارد .از جمله اين
روشها عبارت اند از :نزديکترين نقاط همسايگي ،عکس فاصله ،عکس مجذور
فاصله  ،روش کريگينگ  ،شبکه هاي عصبي و منطق فازي است.
از جمله روشهاي ممکن در نرم افزار ديتاماين روش نزديکترين نقاط
همسايگي ،عکس فاصله ،عکس مجذور فاصله و روش کريگينگ است.روش
کريگينگ و عکس مجذور فاصله روشهايي هستند که بيشتر مورد استفاده
قرار مي گيرند .روش کريگينگ بهترين تخمين گر خطي نااريب مي باشد.
اين روش عالوه بر تخمين عيار ،خطاي تخمين را نيز محاسبه مي کند.
بنابراين براي هر تخمين مي توان دامنه اطمينان آن را بدست آورد .از ديگر
مزاياي کريگينگ ،رفع اختالالت ناشي از تمرکز زياد نمونه ها مي باشد.
براي استفاده از اين روش ،توزيع داده ها بايد نرمال يا الگ نرمال باشد.
توزيع نرمال به شکل يک منحني زنگي شکل است که با پارامترهاي آماري
ميانگين متناظر با حداکثر فراواني ،واريانس ،چولگي صفر و کشيدگي سه

شکل  ) 4نمايش مدل بلوکي ماده معدني معدن طالي چاه خاتون غربي
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جدول شماره  )1نتايج تخمين ذخيره معدن طالي چاه خاتون غربي

جدول شماره  )2هزينه هاي معدنکاري و فرآوري و ذوب و درآمد حاصل از فروش

مشخص مي شود]4[ .
در اين پژوهش به دلیل عدم نرمال بودن عیار نمونه ها از روش وزني
فاصله براي تخمين عيار متوسط هر بلوک استفاده شده است .در اين روش
مطابق معادله زیر براي بدست آوردن عيار نقطه مجهول ،تاثير نقاط اطراف
با افزايش فاصله(  ) d iاز آن نقطه کم مي شود.

اين روش به روش وزني عکس فاصله موسوم است و روشي است که عيار
بلوک به عيار نزديکترين نقاط به مرکز بلوک شبيه تر از عيار نقاط دورتر
خواهد بود .براي تاکيد بيشتر بر اين وابستگي ،وزن فاصله مي تواند افزايش
يابد .اين کار با تغيير توان در معادله انجام مي شود .اگر وابستگي به جاي
خطي بودن با مربع عکس فاصله تغيير کند ،معادله به صورت زير در مي
آيد:

برای تخمین عیار بلوک ها از معادله اخیر استفاده شده است ،که به روش
عکس مجذور فاصله معروف است .متوسط عیار طالی ذخیره به این روش
حدود  2/24 ppmتخمین زده شده است.
براي ساخت مدل بلوکي باطله درون بلوک مادر و در زير مدل توپوگرافي
از بلوک هاي اصلي و فرعي پر مي شود ،به اين ترتيب مدل بلوکي باطله با
 180711بلوک ساخته مي شود .با ترکيب مدل بلوکي باطله و مدل بلوکي
ماده معدني ،مدل بلوکي با  213245بلوک تهيه مي شود .پس از بهينه
سازي ،تعداد بلوک ها به  124984بلوک کاهش مي يابد .به اين ترتيب مدل
بلوکي نهايي تهيه مي شود .اين مدل بلوکي را مي توان ارزيابي کرده و با
آن تخمين ذخيره را انجام داد .شکل  4مدل بلوکي ماده معدني را نشان مي
دهد .رنگهاي مختلف بلوک ها بازه هاي عياري مختلف را نشان مي دهند.
 -3ارزيابي مدل بلوکي و تخمين ذخيره
در مرحله بعد ميزان ذخيره ماده معدني نيز تخمين زده شده است .در
جدول شماره  1نتايج تخمين ذخيره براي  2زون اکسيده و سولفوره را
مشاهده مي کنيد.
 -4مدل بلوکي اقتصادي
تاکنون مدل بلوکي کانسار چاه خاتون غربي بر مبناي نتايج بدست آمده از
اکتشافات تکميلي و با استفاده از نرم افزار  Datamine Studioتهيه و

جدول شماره  )3نتايج بدست آمده از محدوده نهايي معدن چاه خاتون غربي در نرم افزار NPVS+MFO
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شکل  )5مقايسه ارزش خالص فعلي( )NPVوجريان نقدينگي پيت هاي تودرتو

مدلسازي شد .ابعاد بلوک هاي مورد استفاده در مدل زمين شناسي 5×5×5
و تعداد آنها  90×50×30مي باشد .تعداد بلوک هاي ماده معدني در حدود
 10544بلوک با متوسط عيار  2/24 ppmمي باشد .براي تهيه مدل بلوکي
اقتصادي ،از نرم افزارهاي بهينه سازي مثل نرم افزار NPVS+MFO
استفاده مي کنيم .لذا ابتدا مدل بلوکي تهيه شده از ماده معدني و باطله
اطراف آن را به اين نرم افزار وارد مي کنيم.
از آنجا که در نرم افزار  NPVS+MFOپيت نهايي معدن و همچنين برنامه
ريزي توليد در جهت بهينه شدن ارزش خالص فعلي طرح تعيين مي گردند،
مدل اقتصادي معدن بيشترين تأثير را در محاسبه اين پارامترها دارد .به
همين دليل داده هاي اوليه به نرم افزار جهت محاسبه مدل اقتصادي معدن
بايستي از دقت بسيار بااليي برخوردار باشند .مدل اقتصادي کانسار بر مبناي
ارزش خالص هر بلوک ساخته مي شود .براي برآورد ارزش خالص هر بلوک،
هزينه هاي مربوط به آن بلوک تا رسيدن به محصول نهايي محاسبه شده و
از درآمد حاصل از فروش بلوک کسر مي گردد .بنابراين داده هاي ورودي به
نرم افزار شامل هزينه هاي معدنکاري و هزينه هاي فرآوري به ازاي يک تن
سنگ معدن ،قيمت فروش و درصدهاي بازيابي و افت توليد مي باشد .از اين
رو تعيين دقيق هزينه ها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
در ادامه هزينه هاي معدنکاري ،فرآوري و درآمد حاصل از فروش تعيين
شده و در جدول شماره  2آورده شده است .بر اساس اين هزينه ها مدل
اقتصادي کانسار چاه خاتون غربي تعيين شده است .الزم به ذکر است که
هزينه سرمايه گذاري اوليه در اين محاسبات لحاظ شده است.
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 -5محدوده نهايي معدن
در مطالعات بهينه سازي استخراج معدن ،حد نهايي معدن محدوده اي
است که ارائه کننده بيشترين جريان نقدينگي( )Cash Flowباشد .بديهي
است که جريان نقدينگي صرفًا از تفاضل درآمدها و هزينه ها(نقد رفته و
نقد رسيده) حاصل مي شود و اساسًا ارزش زماني پول درآن هيچگونه نقشي
ندارد .تعيين اين حد بر مبناي اجراي الگوريتم لرچ گراسمن بر روي مدل
بلوکي اقتصادي کانسار صورت مي پذيرد و طي آن با کنار هم قرار گرفتن
بلوک ها با ارزشهاي اقتصادي مختلف نهايتًا حدي محاسبه مي شودکه در
مجموع داراي بيشترين جريان نقدينگي باشد .از اين مرحله به بعد ،گسترش
بيشتر محدوده معدن نتيجه ايي جز کاهش جريان نقدينگي نخواهد داشت
و لذا اين حد به عنوان حد نهايي گسترش معدن تلقي مي گردد.
از آنجا که در حد نهايي که از اين طريق محاسبه مي شود ،ارزش زماني پول
دخالتي نداشته است ،نمي توان آن را به عنوان حد نهايي بهينه استخراج در
نظر گرفت و براي اين منظور آنچنان که خواهيم گفت مي بايست با لحاظ
کردن توالي استخراج معدن و ارزش زماني درآمدها حد نهايي بهينه معدن
را مشخص نمود .بديهي است که همواره حد بهينه معدن از حد نهايي آن
کوچکتر مي باشد.
به عنوان اولين گام بهينه سازي استخراج معدن ،حد نهايي معدن (جريان
نقدينگي بيشينه) با استفاده از الگوريتم لرچ و گراسمن محاسبه و نتايج آن
در جدول شماره  3ارائه شده است.

مقاالت
پژوهشی

شکل  )6پيت بهينه معدن چاه خاتون غربي

جدول شماره  )4مشخصات  3پوش بک طراحي شده براي رسيدن به محدوده نهايي معدن

 -1-5پيت هاي تودرتو ()Nested Pit
در بخش قبلي نتايج محاسبات براي حد نهايي معدن ارائه شد .همچنانکه
ذکر شد اين حد با حد بهينه معدن که مبتني بر بيشينه سازي ارزش فعلي
مي باشد ،تفاوت قابل توجهي دارد .از اين رو براي شناسايي حد بهينه با
تشکيل پيت هاي تودرتو به بررسي تمام پوسته هاي موجود در داخل حد
نهايي مي پردازيم .پيت هاي تودرتو در حقيقت معرف کليه محدوده هاي
ممکن معدنکاري بهينه ،از کوچکترين تا بزرگترين آنها(حد نهايي معدن)مي
باشند .اين پيت ها نيز بر اساس الگوريتم بهينه سازي لرچ گراسمن و همانند
آنچه در بخش قبلي گفته شد ساخته مي شوند .به عنوان يک قاعده کلي هر
چه تعداد پيت هاي تو درتو بيشتر باشد انجام مراحل بعدي بهينه سازي با
دقت باالتري انجام مي گيرد .در مطالعه حاضر تعداد  78پيت تودرتو مورد
بررسي قرار گرفته است.
نتايج بدست آمده مشتمل بر ذخيره قابل استخراج ،باطله ،نسبت باطله
برداري ،عيار متوسط،جريان نقدينگي وارزش فعلي بر اساس بهترين
سناريوي استخراج( )Best Case Mining Scenarioبراي هرپيت مي
باشد .تجزيه و تحليل اين ارقام مهندسان را قادر مي سازد تا بهترين طرح

ممکن را براي معدن انتخاب نمايند.
براي تحليل هر چه بهتر محاسبات انجام شده ،در شکل  5به تشريح نتايج
مهم پيت هاي تودرتو مي پردازيم .همانگونه که در اين نمودار مشاهده مي
شود روند جريان نقدينگي و همچنين ارزش فعلي از کوچکترين پيت تودرتو
تا بزرگترين آن(حد نهايي معدن) يک روند افزايشي است .بديهي است اين
روند با افزايش ذخيره قابل استخراج در هر يک از پيت ها رابطه مستقيم
دارد .با توجه به اين منحني به سادگي مي توان يافت که از پيت شماره
( 58با ذخيره قابل استخراج  143هزارتن و عيار متوسط )2/74 ppmبه
بعد ،ارزش خالص فعلي( )NPVافزايش قابل مالحظه اي ندارد .به عبارت
ديگر بزرگتر شدن معدن از پيت مذکور ،نه تنها باعث بهبود قابل توجه
سودآوري پروژه نمي گردد ،بلکه سبب افزايش نسبت باطله برداري نيز
مي شود .البته بايد به خاطر داشت که در اين محاسبات ،ارزش فعلي بر
مبناي بهترين سناريوي استخراج برآورد شده و معمولًا بدليل محدوديت
هاي معدنکاري اجراي اين سناريو ناممکن مي باشد .چنانچه موضوع با
رعايت کليه مالحظات اجرايي معدنکاري بررسي شود ،قطعًا پيت بهينه ايي
که قابليت اجرا داشته باشد قدري کوچکتر از پيت شماره  58خواهد بود .اين
موضوع در بخش بعدي به تفضيل مورد بررسي قرار مي گيرد.
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 -6محدوده بهينه فازهاي استخراجي و حد بهينه معدن
()Optimal Pit
همانگونه که اشاره شد محدوده کاربرد نرم افزار هاي بهينه سازي منحصر
به تعيين حد پيت بهينه نشده و پس از اين مرحله ،سناريوي کلي
استخراج اين پيت و يا اصطالحًا فازهاي استخراجي در قالب چند پيت
کوچکتر( )Pushbackتحت بررسي و بهينه سازي قرار مي گيرد .در برخي
حاالت ،استخراج يک معدن در يک وهله و بدون تفکيک پيت نهايي به پيت
هاي کوچکتر انجام مي شود اين حالت در حقيقت معرف بدترين سناريوي
استخراج ( )Worst Mining Scenarioمي باشد .اما براي بهينه کردن
وضعيت اقتصادي و فني معمولًا پيت نهايي در قالب چند فاز استخراجي به
صورت پيت هاي تودرتو استخراج مي شود .هرچه تعداد فازهاي استخراجي
بيشتر شود شرايط استخراج به بهترين سناريوي استخراج (Best Case
 )Scenarioنزديکتر مي شود.
بديهي است به لحاظ اجرايي افزايش نامحدود تعداد فازهاي استخراجي
امکان پذير نمي باشد .از همين رو تعيين تعداد بهينه اي که هم ضامن
افزايش سودآوري پروژه بوده و هم محدوديت هاي اجرايي را به دنبال
نداشته باشد ،از جمله مهمترين مباحث اصولي در طراحي معادن روباز مي
باشد .از سوي ديگر شکل و موقعيت هر يک از اين فازها موضوع مهمي است
که بايد به صورت همزمان مورد بررسي قرار گيرد .تعيين فازهاي استخراجي
در مطالعات بهينه سازي با استفاده از اطالعات پيت هاي تودرتو انجام
مي گيرد .برهمين اساس و از نظر آماري ترکيب هاي مختلف پيت هاي
تودرتو(پيت شماره 1تا  )58مورد بررسي قرار گرفته و نهايتًا ترکيبهايي با
بيشترين ارزش فعلي به عنوان فازهاي استخراجي انتخاب شده اند.
به عنوان يک قاعده کلي ،با افزايش تعداد فازهاي استخراجي ارزش فعلي
پروژه نيز افزايش مي يابد .اما پس از بررسي نقشه هاي مربوطه ديده شد
که براي حفظ حداقل عرض عملياتي معدنکاري بين فازهاي استخراجي،
حداکثر مي توان  3فاز استخراجي در نظر گرفت .به عبارت ديگر با در نظر
گرفتن مثلًا  4فاز استخراجي فاصله بين دو پوش بک در بعضي از قسمت ها
به کمتر از حداقل الزم براي انجام فعاليت هاي معدنکاري رسيده که طبعًا
از نظر اجرايي قابل قبول نمي باشد.
همانگونه که گفته شد ترکيب هاي مختلف پيت هاي تودرتو به عنوان
فازهاي استخراجي مشخص شده اند .پس از بررسي گزينه هاي مختلف
از ديدگاه اجرايي و با هدف کاهش ميزان باطله برداري ،ترکيب پيت هاي
شماره  48 - 30 -12در بين ترکيب هاي مختلف ،مناسبترين گزينه
تشخيص داده شد.
بنابراين پيت شماره  47در اين ترکيب به منزله حد بهينه معدن(Optimal
 )Pitتعيين مي شود (شکل .)6ذخيره قابل استخراج در حد بهينه معدن در
حد  125هزار تن کانسنگ با متوسط عيار طالي  2/92 ppmو با نسبت
باطله برداري  1/75انتخاب شده است.
در پايان سناريوي کلي استخراج اين پيت و يا اصطالحًا فاز استخراجي در
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قالب چند پيت کوچکتر( )Pushbackارائه شده است .جدول شماره 4
مشخصات  3پوش بک طراحي شده ،براي رسيدن به محدوده نهايي معدن
را نشان مي دهد.
نتيجه گيري
مطالعه انجام شده نشان مي دهد ،که با عیار حد  0/3 ppmحدود 200
هزار تن ذخيره ماده معدني با متوسط عيار طالي  2/24 ppmوجود دارد.
اين در حالي است که از اين ميزان حدود  159هزار تن ذخيره ماده معدني
و با متوسط عيار طالي  2/6 ppmقابل استخراج است و در محدوده نهايي
معدن قرار دارد.همچنين از لحاظ تئوري ،کاواک شماره  58با ذخيره قابل
استخراج  143هزار تن ماده معدني و با متوسط عيار طال  2/74 ppmو با
نسبت باطله برداري  1/9به عنوان کاواک بهينه انتخاب شده است ،ولي از
لحاظ اجرايي کاواک شماره  47با ذخيره قابل استخراج  125هزار تن ماده
معدني و با متوسط عيار طال  2/92 ppmو با نسبت باطله برداري 1/75
به عنوان محدوده نهايي بهينه معدن طالي چاه خاتون غربي انتخاب شده
است.
تشکر و قدرداني
در پايان الزم است ،از تمامي کساني که در تهيه اين تحقيق بنده را ياري
کرده اند ،کمال تشکر وقدرداني به عمل آيد .در همين راستا الزم است از
جناب آقاي مهندس حسيني ،مدير محترم مجتمع طالي موته و تمامي
پرسنل دفتر طراحي شرکت پارس اولنگ ،که اطالعات الزم را در اختيار
بنده گذاشته اند ،تشکر و قدرداني به عمل مي آيد.
منابع
 -1شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران( ،تير“(86معرفي شرکت ها و طرح
هاي تحت پوشش”.
 -2شرکت بهسام ( ،اسفند “ ) 85گزارش عملکرد معدنکاري در مجتمع
طالي موته” .
 -3دفتر طراحي و زمين شناسي ،شرکت مهندسي و مشاوره اي پارس
اولنگ( ،گزارش ، “ )1387آشنايي با معدن طالي موته” ،مديريت امور
معدن مجتمع طالي موته.
 -4حسني پاک ،علي اصغر“ )1373(،زمين آمار (ژئواستاتيک) ،انتشارات
دانشگاه تهران”.
5- Earthwork NPV Scheduler+ MFO, Version
3.2,Copyright@2001 Mineral Industries Ltd.
6- Datamine Studio, Version 2.01,Copyright@2003,
Mineral industries computing limited.
7- Mineral industries computing limited,
(1998),”Datamine Reference Manuals User Guides and
Tutorials”, Edition 2.2

مقاالت
پژوهشی

بررسیقوانیناجرائیودستورالعملهایموجود
استفاده از مواد ناریه در ایران
سيد عليرضا دامادزاده ; 1مهندس ايرج يوسفی 2

-1دانشجوی کارشناسی استخراج معدن  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالتArdamadzadeh@gmail.com ،
 -2کارشناس ارشد استخراج معدن استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت

با توجه به اينکه در اکثر معادن جهت آماده سازی و استخراج نياز به استفاده از مواد ناريه می باشد ،همچنين با
توجه به اينکه در کشور ما توليد مواد ناريه انحصاری می باشد جهت استفاده و تأييد دست اندرکاران مواد ناريه،
شورای امنيت کشور دستورالعمل اجرايی را در تاريخ  1382/6/24تصويب نموده مبنی بر اينکه در صورتيکه
مصرف کننده مواد ناريه از اين دستورالعمل ها استفاده ننمايد سازمان حفاظت و اطالعات نيروهای مسلح از تحويل
مواد ناريه و ادامه کار دست اندرکاران در معادن جلوگيری خواهد نمود.
از طرف ديگر جهت استفاده از مواد ناريه در معادن طبق قانون معادن ،يک آئين نامه ايمنی در تاريخ 1379/11/25
تصويب گرديده است ،که بر اساس آن در صورت تخلف و پيش آمدن مشکالت دادگاه طبق قوانين رأی صادر
می نمايد.
دستورالعمل اجرايی مواد ناريه شورای امنيت کشور و آئين نامه ايمنی معادن در مورد مصرف مواد ناريه اختالفاتی
با يکديگر دارندکه اين تضادها باعث بوجود آمدن مشکالتی برای معدنکاران شده است و اين مقاله به بررسی
اين تضاد ها می پردازد.
كلمات كليدي
آئين نامه ايمنی معادن  ،دستورالعمل اجرايي مواد ناريه

مقدمه
ازآنجا که معادن همواره به عنوان محل هايي مخاطره آميز و صنعت معدنکاری به مثابه يک صنعت پر مخاطره محسوب می گردد
 ،تمهيد ساز و کارهای الزم برای حفظ سالمت بهداشت و ايمنی کارکنان و صيانت از ذخاير معدنی از اهميتی دوچندان برخوردار
می باشد .بروز سوانح و حوادث معدنی نه تنها سالمتی و حيات نيروی کار واحدهای معدنی را تهديد می نمايد  ،بلکه موجبات
تخريب و انهدام تأسيسات  ،تجهيزات و ماشين آالت معدنی را فراهم ساخته در پاره ای موارد امکان ادامه فعاليت های معدنی
را نيز غير ممکن می سازد .همچنين هزينه های ناشی از بروز حوادث و سوانح معدنی و پيامدهای روانی و اجتماعی آن لزوم به
کارگيری آئين نامه ها و دستورالعمل های ايمنی و بهداشتی را گريز ناپذير می سازد.
با عنايت به مراتب فوق و به منظور توسعه و بهبود صنعت معدنکاری کشور آئين نامه ايمنی جديد معادن که نتيجه بازنگری و
تکميل آئين نامه قبلی می باشد با استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران بخش معدن و متخصصين ذيربط در وزارت کار و
امور اجتماعی در جلسه نهايی مورخ  1379/11/25شورايعالی حفاظت فنی تصويب شده است]1[.
همچنين کنترل  ،نظارت و اشرافیت دستگاههای امنيتی و اطالعاتی به منظور نظارت بر حمل و نقل ،نگهداری و مصرف مواد
ناريه در سال  1365به تصويب شورای امنيت کشور رسيده بود و با گذشت قريب به هفده سال از تصويب و اجرای آن در کشور
و بروز نواقص  ،ايرادات و ابهاماتی در آن و در پی خواست سازمانها  ،نهادها  ،استانداري ها و موسسات مصرف کننده مواد ناريه
کمسيون مرکزی نظارت بر مواد ناريه شورای امنيت کشور دستورالعمل مذکور را بازنگری و به نحو جامع تهيه کرد که در تاريخ
 1382/6/24به تصويب شورای امنيت کشور رسيد]2[.
دستورالعمل مذکور با اينکه پس از تصويب و در اختيار قرار دادن آئين نامه ايمنی معادن مصوب گرديد ،از لحاظ محتوا و تعاريف
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و قوانين اختالفات و کبودهايی نسبت به آئين
نامه ايمنی معادن دارد که اين اختالفات باعث مشکالتی
برای معدنکاران شده و موضوع بحث می باشد.
تعاريف
برای روشنتر شدن بيشتر موضوع ابتدا می توان تعاريف از مسئوليت ها در
آئين نامه ايمنی معادن داشت:
آتشبار :شخصی که مسئوليت عمليات آتشباری را بر عهده دارد.
مسئول ايمنی معادن :مسئول ايمنی هر معدن نظارت بر ايمنی عمليات
معدن را به عهده داشته و توسط مسئول يا سرپرست معدن به اين سمت
منصوب می شود.
طبق ماده  65آئين نامه اجرايی قانون معادن ضوابط و حدود صالحيت
مسئول ايمنی از طريق وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارت صنايع
و معادن تعيين می گردد .جانشين وی نيز تابع همين شرايط است.
مسئول معدن يا سرپرست معدن :شخصی که توسط دارنده پروانه عمليات
به اين سمت منصوب می شود و مسئوليت کليه عمليات را بر عهده دارد.
تعاريف در دستورالعمل اجرايی مواد ناريه نيز به شرح ذيل می باشند:
آتشکار مواد ناريه و محترقه صنعتی :فردی که مسئوليت تحويل مواد ناريه از
انبار و حمل به سينه کار و اجرای عمليات آتشکاری را بر عهده دارد.
مسئول معدن يا سرپرست کارگاه :فردی که مسئول تشخيص و ضرورت
عمليات آتشکاری و نظارت بر حسن اجرای آن از شروع تا خاتمه عمليات
را بر عهده داشته و جوابگوی اتفاقات و حوادث در محل عمليات آتشکاری
می باشد.
بر خالف انتظار در دستورالعمل مذکور هيچ تعريف يا شرح وظيفه ای برای
مسئول ايمنی معدن ارائه نشده است .که اين خود اولين تضاد را آشکار
می سازد.
شرح وظايف مسئوليت ها
شرح وظايف مسئوليت ها در آئين نامه ايمنی معادن
آتشبار:
ماده -130جابجا کردن مواد ناريه در داخل معدن و حمل آن از انبار به محل
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کار و نظير آن بايد تحت نظارت و با مسئوليت آتشبار انجام گیرد.
ماده  -139هر آتشبار می تواند يک نفر کمک داشته باشد ولی مسئوليت
انجام عمليات از هر حيث بر عهده آتشبار است.
تبصره  :استفاده از يک نفر کمک آتشبار در معادن زغال و زيرزمينی الزامی
است.
ماده  -143آتشبار نبايد غير از وسايلی که مسئول معدن اجازه استفاده از آن
را داده است از وسايل ديگری برای انجام عمليات استفاده نمايد.
ماده -165زمان و محل عمليات آتشباری بايد با اطالع مسئول معدن و
مسئول ايمنی باشد.
ماده -166آتشبار موظف است اقدامات زير را هنگام عمليات آتشباری به
عمل آورد:
الف -از برقراری تهويه در جبهه کارهای زيرزمينی اطمينان حاصل نمايد.
ب -گل يا مواد مسدود کننده چالها را به اندازه کافی در اختيار داشته
باشد.
پ -دستگاه آتش کن برقی را قبل از هر نوبت آتشباری آزمايش و نتيجه را
در دفتر مخصوص ثبت نمايد.
ت -قبل از آتشباری از ورود اشخاص به محل عمليات جلوگيری نمايد ،در
معادن زيرزمينی حداقل فاصله اشخاص تا محل عمليات  80متر می باشد.
ث -چند دقيقه قبل از انفجار با صدای بلند يا هر وسيله مطمئن ديگر شروع
انفجار را به سايرين خبر دهد .همچنين پس از انفجار با همان وسيله خاتمه
عمليات را اعالم نمايد.
ج -بعد از همه محل کار را ترک کند.
مسئول ايمنی معدن
ماده -2در کليه معادن که دارای حداقل  25نفر کارگر می باشند ،می
بايست يک نفر ذيصالح به عنوان مسئول ايمنی و يک نفر به عنوان مسئول
بهداشت حرفه ای به استناد آئين نامه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار
تعيين گردد .بديهی است  ،که در معادنی با کمتر از  25نفر کارگر وجود يک
نفر مسئول ايمنی ضروری است  ،اما اين مسئوليت را می توان به مسئول
فنی واگذار کرد که تعيين صالحيت وی به صالحيت وی به استناد و آئين
نامه فوق الذکر خواهد بود.
ماده – 3مسئول ايمنی هر معدن به عنوان ناظر و کنترل کننده عمليات

مقاالت
پژوهشی

و انطباق دادن معدن با بندهای مندرج در آئين نامه ايمنی مصوب
 1379/11/25و ديگر آئين نامه های مصوب شورايعالی حفاظت فنی تعيين
می گردد که با حضور و بازرسی از معدن توصيه ها و پيشنهادهای خود را
جهت پيشگيری و رفع خطر تذکر داده و در صورت حساسيت موضوع آن
را کتبًا به مسئولين معدن گزارش می نمايد و در صورت تشخيص خطر
مقررات آئين نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عمليات در محل
حتمی برابر ّ
خطر اقدام نمايد.
ماده – 4کليه کارگاههای معدنی اعم از سطحی يا زيرزمينی الزم است در
هر شيفت کاری حداقل يکبار توسط مسئول ايمنی يا جانشين وی مورد
بازديد قرار گيرد.
ماده – 5قبل از شروع به کار در هر شيفت کاری مسئول ايمنی معدن و يا
جانشين وی بايد از کارگاه مربوطه بازديد نمايد و پس از اطمينان از ايمن
بودن آن به کارگران اجازه ورود داده شود.
ماده - 11ورود و کار در کارگاه ها و معادن زيرزمينی متروکه که منوط به
کسب مجوز از سرپرست يا مسئول ذيربط بوده بايد با رعايت مقررات ايمنی
و پس از حصول اطمينان از برقراری تهويه مناسب و سالم بودن وسايل
نگهداری و عدم ريزش حفريات انجام گيرد.
مسئول معدن يا سرپرست معدن:
ماده  – 10ورود کليه افراد غير شاغل در معدن منوط به کسب اجازه از
سرپرست معدن يا جانشين وی می باشد.
شرح وظايف مسئوليت ها در دستورالعمل اجرايی مواد ناريه
سرپرست کارگاه  ،معدن:
بند  – 4کنترل و نظارت بر رعایت مصرف مواد با توجه به الگوهای متناسب
با عمليات آتشکاری.
بند  – 6جلوگيری از حضور افراد فاقد صالحيت در محل عمليات های
آتشکاری.
بند  – 7نظارت بر رعايت ضوابط ،مقررات و نکات ايمنی در محيط آتشکاری
از نظر تأمين ابزار آالت ايمنی ،البسه ،تجهيزات آتشکاری ،نصب تابلو هشدار
دهنده ،استقرار خودروهای امدادی و  ...مطابق استانداردهای مربوط.
آتشکار مواد ناريه و محترقه صنعتی
شرح وظايفی که در دستورالعمل اجرايی مواد ناريه برای آتشکار آورده شده
است شامل دستورات و مقررات برای ايمنی بيشتر بوده و نمی توان به عنوان
شرح وظايف از آن ها ياد کرد.
با مطالعه اين موارد می توان دريافت که شرح وظايف در آئين نامه ايمنی
معادن و دستورالعمل اجرايی مواد ناريه آورده شده است ،دارای تداخل و
تحميل کار و نيروی اضافی برای فرد و يا معدنکار می باشد.
طبق ماده  66آئين نامه ايمنی معادن ،آتشبار بايد از ورود اشخاص به محل
عمليات جلوگيری کند در صورتيکه اين وظيفه در بند  6وظايف سرپرست
کارگاه يا معدن آورده شده است.
طبق تعريف سرپرست کارگاه در دستورالعمل اجرايی مواد ناريه،کليه مراحل
آتشکاری از تشخيص و شروع عمليات تا خاتمه بر عهده سرپرست کارگاه يا
معدن می باشد و بايد جوابگوی کليه اتفاقات و حوادث باشد ،در صورتيکه
فرد عامل در آتشکاری شخص آتشبار بوده و وی بايد جوابگوی حوادث و
تخلفات انجام گرفته باشد.

در آئين نامه ايمنی معادن يکی از وظايف آتشبار جابه جا کردن مواد ناريه
از انبار تا محل عمليات آتشکاری می باشد (در داخل معدن) به بيان ديگر
بايد تحت نظر آتشبار مواد جا به جا گردند ،در صورتيکه در دستورالعمل
اجرايی مواد ناريه آورده شده است که اين وظيفه بر عهده سرپرست کارگاه
يا معدن می باشد.
مهمترين ايرادی که می توان به دستورالعمل اجرايی مواد ناريه گرفت اين
است که هيچ نامی از مسئول ايمنی در معدن برده نشده که پيشنهاد می
شود اين سمت با توجه به وظايف در آئين نامه ايمنی معادن نيز تعريف
شده و الزم االجرا گردد.
زمانی که کليه امور بر عهده سرپرست کارگاه يا معدن باشد ،به طور همزمان
نمی تواند هم از ورود اشخاص متفرقه به محل آتشکاری جلوگيری کند ،هم
مواد ناريه را تحويل گرفته و بر هرچه بهتر انجام شدن عمليات نظارت کافی
داشته باشد .به بيان ديگر اگر در محلهای ديگری از معدن اتفاقاتی همزمان
با آتشباری رخ دهد سرپرست معدن در جريان قرار نمی گيرد ،اما آئين نامه
ايمنی معادن با پيش بينی درست ،آتشبار را مسئول دانسته و سرپرست
معدن می تواند به کارهای ديگر بپردازد.
در اينجا پيشنهادی ارائه می شود که سرپرست کارگاهی در امور ناريه
معرفی گردد ،که خود دارای مشکالتی هست از جمله تحميل پرسنل اضافی
و اينکه سرپرست کارگاه در امور ناريه هميشه از تمامی کارگاهها با خبر
نبوده و نمی داند در کجا کار می شود يا نمی شود  ،که در محل هايی که
غير مجاز است آتشباری نگردد و چون برای تخليه ديگر کارگاه ها دارای
اختيار و اطالعات نيست ممکن است باز مشکالتی پيشامد کند.
نتيجه
بر طبق آنچه گفته شد می توان نتيجه گرفت که آئين نامه ايمنی معادن
اجرايی تر می باشد ولی از آنجا که تنها مرجع تحويل مواد ناريه ،سازمان
امنيت کشور می باشد و اگر دستورات ارائه شده از اين سازمان (دستورالعمل
ّ
اجرايی مواد ناريه) رعايت نگردد ،سازمان مذکور از تحويل مواد ناريه
خودداری می نمايد و اين باعث می شود که معدنکار به اجبار از دستورالعمل
اجرای مواد ناريه پيروی کند ،اگر اتفاقی در اين حين رخ دهد نمی توان
تصميم گرفت که معدنکار بايد از آئين نامه ايمنی معـادن تبعيت کند يا
دستورالعمل اجرايی مواد ناريه که البته دادگاه در صورت تخلف طبق قانـون
ايمنی معادن رأی صـادر می نمايد نه دستورالعمل اجرايی مواد ناريه.
پيشنهادی که می شود اين است که هماهنگی بين اين دو مرجع انجام
گيرد ،يعنی تصحيح دستورالعمل اجرايی مواد ناريه مطابق با آئين نامه
ايمنی معادن ،چون اجرايی تر بوده و معدنکار با توجه به مطالب گفته شده
دچار مشکل نمی گردد.
تقدير و تشکر
با تشکر از جناب آقای مهندس ايرج يوسفی که از همه جهت بنده را در
تهيه اين مقاله ياری نمودند.
مراجع
[ ]1دفتر نظارت و ايمنی معادن،وزارت صنايع و معادن؛ آئين نامه ايمنی
معادن :مصوب  ، 1379/11/25با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی
[ ]2شورای امنيت کشور ،وزارت کشور؛ دستورالعمل اجرايی مواد ناريه ؛
مصوب 1382/6/4

شماره  ،26تابستان و پاییز 88

13

مقاالت
پژوهشی

بررسيعواملموثربرخزشسنگنمک
صادق نديمي
دانشجوی کارشناسي مهندسي معدن ،دانشگاه کاشان
E-mail: nadimi.sadegh@gmail.com

در راستاي فراهم آوردن فضاهاي حجيم ،ايمن و پايدار براي ذخيره سازي هيدروکربن ها،
نگهداري زباله هاي هسته اي و توليد الکتريسيته ،استفاده از حفرات گنبدهاي نمکي چندي
است مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به جنس و طوالني بودن زمان عملکرد اين سازه ها،
بررسي رفتار تابع زمان اهميت ويژه اي مي يابد .رئولوژي و رفتار تابع زمان سنگ ها يكي از
مشخصه هاي ساختاري در رفتار مكانيكي سنگ مي باشد كه مي تواند بسياري از پديده هاي
زمين شناسي و يا ناپايداري هايي كه با گذشت زمان در يك سازه اتفاق مي افتد را تشريح
كند .در اين مقاله پس از اشاره اي کوتاه به کاربردهاي سنگ نمک ،به بررسي مروري عوامل
موثر بر خزش آن از جمله طبيعت تنش ،سطح تنش ،فشار جانبي ،درجه حرارت ،بارگذاري
مرحله اي ،رطوبت و عوامل ساختاري پرداخته شده است.
کلمات کليدي :خزش ،سنگ نمک ،حفرات نمکي.

-1مقدمه
خزش به عنوان تغيير شكل بدون شكست و بازگشت ناپذير در طي زمان
شناخته مي شود[ .]1موارد مختلفي از نشست سازه هاي سنگين ،جابجايي
پوشش بتني در مخازن گاز و تونل هاي تحت فشار ،ريزش سقف در تونل ها
و مغارهاي بزرگ سنگي ،شكستن سيستم نگهداري در معادن و تونل ها و...
گزارش شده اند كه دليل اصلي آنها رفتار خزشي سنگ بوده است[ .]2اين
تجربيات و نيز موفقيت آميز بودن طراحي هايي كه تأثير زمان در محاسبات
آنها وارد شده است ،نشان مي دهد كه زمان ،عامل بسيار مهمي در پايداري
سازه هاي سنگي بوده و به خصوص بايد در مورد سازه هاي دائم يا با عمر
زياد ،به عنوان يكي از مشخصه هاي اصلي طراحي مدنظر قرار گيرد.
استفاده از حفرات گنبد هاي نمكي براي ذخيره سازي نفت ،گاز و مواد
هيدروکربني در اوايل دهه  70ميالدي مقارن با اولين بحران افزايش قيمت
نفت ،به صورت خيلي جدي مورد توجه دولت آمريكا قرار گرفت و سرمايه
گذاري هاي زيادي براي مطالعات تحقيقاتي در رابطه با چگونگي تشكيل،
شكل ،خواص فيزيكي و زيست محيطي و كاربردهاي ويژه اين ذخاير به
عمل آمد[ .]5[،]4شکل  1برخي کاربردهاي گنبد نمکي را باختصار معرفي
مي کند[ .]6در اين مقاله سعي مي شود ضمن بررسي نحوه تشکيل سنگ
نمک به مشخصه هاي خزشي اين سنگ تحت عوامل مختلف پرداخته
شود.
 -2سنگ نمک
نمك در طبيعت به دو صورت آبي و سنگي وجود دارد .نمك آبي به صورت
محلول در آب درياها ،اقيانوسها و منابع زير زميني يافت مي شود .نمك
سنگي در اليه هاي زير زميني به صورت كاني هاليت متبلور و سنگ
نمك تشكيل مي شود .وجود نمك سنگي در اعماق زمين ،تا بيش از 11
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شکل  – 1کاربردهاي گنبدهاي نمکي[]3

مقاالت
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كيلومتر زير رسوبات گزارش شده است ،در صورت وجود منافذي ،اينگونه
نمك به دليل چگالي پايين به سمت باال حركت کرده و توده هاي قائم لوله
اي شكل تشكيل مي دهد که اصطالحًا آنها را گنبد هاي نمكي مينامند.
در برخي موارد ضخامت سنگ نمك در اليه رسوبي تا بيش از  1000متر
ديده شده است .گنبدي هاي نمکي نمونه جالبي از تغيير شکل پالستيک
اند ،حرکت اين مواد به طرف باال و اطراف سبب چين و گسل هاي عادي
مي شود حرکت نمکها پس از رسوبگذاري موجب تخريب و به هم ريختگي
در ساختهاي زمين شناسي منطقه مي شود ،هنگامي که نمک تحت تاثير
لرزش ناگهاني مانند زلزله قرار مي گيرد مانند يک ماده قابل ارتجاع عمل
مي کند که يا خرد مي شود ،يا به حالت تغيير شکل برگشت پذير عکس
العمل نشان مي دهد .اما هنگامي که توده نمک تحت تاثير فشار مداوم قرار
گيرد مانند يک مايع ويسکوز عمل مي کند ،اين پديده را خزش مي گويند.
دو نظريه در مورد چگونگي تشكيل و صعود اين گنبد ها مطرح است:
 -1چگالي و خاصيت شكل پذيري نمك و فشار وارد بر اليه هاي نمكي
باعث مي شود به تدريج به صورت ورقه يا توده هاي بالشتي در آمده ،در
نواحي كه فرصت براي تزريق و يا صعود بطرف باال فراهم شود ،غالبًا به شكل
گنبد در آيند.
 -2حرارت و فشار زيادي كه در اعماق زمين روي رسوبات تبخيري تاثير
مي گذارد ،نمك را به صورت محلول جاري ساخته و به واسطه حركت هاي
تكتونيكي گازهاي فراري مانند كلر تشكيل مي شود كه باعث سهولت صعود
گنبد مي گردد ،هنگام رسيدن به سطح زمين مجددًا به فاز كريستالي
برگشته و ضمن شكوفايي به صورت قارچ ،سنگ هاي رسوبي و آذرين باالي
خود را دگرگون مي نمايد .اگر اين نظريه را درست فرض كنيم مساله تعيين
سن اهميت خود را از دست مي دهد.
-3منحني کرنش-زمان سنگ
منحني رفتاري ايده آل سنگ ها در اثر پديده خزش در شکل  2نشان داده
شده است .مطابق شکل ،اين منحني داراي چهار بخش مجزا است[.]6
قسمت  ABکه تحت عنوان کرنش االستيک آني شناخته مي شود ،بالفاصله
پس از اعمال بار اتفاق افتاده و به دنبال آن خزش اوليه يا خزش گذرا را
خواهيم داشت (قسمت  )BCاين بخش را تغيير شکل االستيک تاخيري نيز
مي نامند .چنان چه در قبل از نقطه  Cعمل باربرداري انجام شود ،به دنبال
يک بازگشت آني (بخش  ،)CFبازگشت االستيک تاخيري (بخش  )FGروي
خواهد داد .با ادامه بارگذاري و گذر از نقطه  ،Cمرحله خزش ثانويه يا خزش
پايدار آغاز شده و سنگ با نرخ کرنش ثابت خزش مي کند .با حذف بار در
اين مرحله تا حدودي تغيير شکل دائمي در سنگ باقي مي ماند .مقدار اين
تغيير شکل بستگي به نرخ کرنش و زمان باربرداري دارد .با عبور منحني
از نقطه  ،Dنرخ کرنش افزايش مي يابد تا اينکه نمونه گسيخته شود .اين
قسمت از منحني خزش ثالثيه ناميده مي شود (بخش  .)DEاين مرحله به
قدري کوتاه است که نمي توان از گسيختگي نمونه جلوگيري کرد .اکثر
مطالعات انجام شده در مورد خزش روي مراحل اوليه و ثانويه آن صورت
گرفته است .مرحله خزش ثالثيه از نظر طراحي اهميت چنداني ندارد ،چرا
که زماني رخ مي دهد که سنگ به لحاظ ويژگي هاي مکانيکي از دامنه مفيد
کارهاي مهندسي خارج شده است.

شکل  -2منحني ايده آل کرنش-زمان []7
عوامل موثر بر خزش
 -1-4طبيعت تنش
بيشتر مطالعات انجام شده در مورد خزش در حالت فشار تک محوري
صورت گرفته است .اما برخي محققين نيز اين پديده را در حاالت خمش،
پيچش و کشش تک محوري مورد مطالعه قرار داده اند .در مقايسه با تنش
هاي فشاري ،نمونه هايي که تحت تنش هاي خمشي و پيچشي قرار گرفته
اند در سطوح تنش پايين تري خزش نشان داده اند .در تنش فشاري و در
مرحله سوم خزش ،تغيير شکل به تدريج شتاب مي گيرد ،به طوري که وقوع
گسيختگي را مي توان تشخيص داد .اما مرحله سوم خزش در حالت تنش
کششي در مدت زمان بسيار کوتاهي اتفاق مي افتد[.]6
 -2-4سطح تنش
نرخ و مقدار کرنش بستگي به ميزان تنش اعمالي دارد .له کومته در سال
 1965نشان داد که در مورد سنگ نمک ،با افزايش تنش محوري از  6.9تا
 13.8مگاپاسکال ،نرخ کرنش در فشار جانبي  100مگاپاسکال و دماي 29
درجه سانتيگراد ،تا هفت برابر افزايش مي يابد[ .]8در دماي  104درجه
سانتيگراد ،با افزايش تنش محوري از  3.45به  6.9مگاپاسکال ،نرخ کرنش
 12برابر مي شود .تاثير سطح تنش در نمونه هاي سنگ نمک درشت دانه
به مراتب بيشتر از نمونه هاي ريز دانه است .مطالعات ديگري که در سال
 1974توسط افروز و هاروي روي سنگ هاي مختلف تحت شرايط خشک
و اشباع و با سطوح تنش متفاوت انجام گرفت نشان داد که با افزايش سطح
تنش ،نرخ خزش هاي آني و ثانويه افزايش مي يابد که مقدار اين افزايش
بستگي به نوع سنگ دارد[ .]9شکل  3نمونه جالبی از کرنش به وجود آمده
در سنگ نمک تحت  15MPaفشار تک محوري را نشان مي دهد.
 -3-4فشار جانبي
تحقيقات انجام شده نشان مي دهد که با افزايش فشار جانبي ،نرخ خزش
ثانويه کاهش مي يابد[ .]10تحقيقات انجام شده توسط رابرتسون نشان داد
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دماي  73درجه فارنهايت آزمايش شده است ،تغيير شکل نسبي تقريبًا دو
برابر را نشان مي دهد ،و سرعت نسبي خزش آن در مرحله خزش يکنواخت
بيشتر است.

شکل a-3نمونه قبل از آزمايش b-3 ،نمونه بعد از آزمايش []19
که با افزايش فشار جانبي ،از  100به  200مگا پاسکال ،نرخ خزش تا 100
برابر کاهش مي يابد .له کومته چندين آزمايش خزش سه محوري بر روي
سنگ نمک پلي کريستالي مصنوعي انجام داد و دريافت که افزايش تنش
تفاضلي باعث افزايش نرخ خزش و افزايش فشار جانبي باعث کاهش نرخ
خزش مي گردد[ .]8تامپسون و ريپرگر با آزمايش هاي خزشي سه محوري
متعددي که روي سيلوينيت و سنگ نمک انجام دادند ،مشخص نمودند که
نرخ خزش ثانويه در تنش فشاري تک محوري همان مقداري است که در
آزمايش سه محوري با تنش تفاضلي مساوي با فشار تک محوري به دست
مي آيد[ .]11به طور کلي در بررسي وضعيت خزش و مقاومت سنگ در
مجاورت فضاهاي زيرزميني ،آزمونهاي سه محوري کششي مناسب تر از
آزمون تک محوري فشاري است ،زيرا اگر وضعيت تنش را در اعماق زياد به
صورت هيدرواستاتيک تصور کنيم ،تنش شعاعي اطراف يک فضاي کروي در
سنگ ،تنش اصلي حداقل  σ3مي باشد و تنشهاي اصلي حداکثر و متوسط،
هر دو برابر تنش محيطي اطراف فضا است و اين حالت با وضعيت آزمايش
سه محوري کششي قابل مقايسه است ،که در آن  σ3>σ2=σ1است[.]7
 -4-4درجه حرارت
تحقيقات له کومته نشان داد که در سنگ نمک مصنوعي در فشار جانبي
 100مگاپاسکال و فشار محوري  6.9مگا پاسکال ،با افزايش دما از  29به
 104.5درجه سانتيگراد ،نرخ خزش  4تا  5برابر مي شود[ .]8همچنين با
افزايش دما از  29به  198.2درجه سانتي گراد ،نرخ خزش حدودًا  22برابر
مي گردد .ميسرا و مورل ( )1965با انجام تحقيقاتي روي سنگ هاي
مختلف در دماهاي زير  750درجه سانتي گراد دريافتند که در درجه حرارت
هاي کمتر از T) Tm 0.2نقطه ذوب سنگ بر حسب درجه کلوين مي
باشد) ،کرنش خزشي به صورت لگاريتمي با زمان رابطه داشته و متناسب با
تنش و درجه حرارت مي باشد .در درجه حرارت هاي باالتر ،پارامتر ديگري
ظاهر مي گردد که تابعي از  tmمي باشد .در اين عبارت  tزمان و m
ضريبي است که بين صفر تا يک قرار دارد .به طور مثال از دو نمونه که هر
دو تحت تاثير فشار psi 1750در آزمايش تک محوري قرار گرفته است،
آنکه در دماي 150درجه فارنهايت بوده است نسبت به آزمايش ديگر در
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 -5-4بارگذاري مرحله اي
فيليپس طي تحقيقاتي که در مورد پديده خزش روي نوعي زغال سنگ
در حالت تنش خمشي انجام مي داد دريافت که اگر يک تير سنگي که
قبال تحت بار خمشي قرار گرفته مجددًا در جهت مخالف بارگذاري شود،
نرخ خزش در آن افزايش مي يابد[ .]13[،]12لومنيتز يک سري آزمايش
بارگذاري مرحله اي پيچشي روي گرانوديوريت انجام داد .او ابتدا نمونه ها
را به مدت دو هفته تحت تنش  4.7مگا پاسکال قرار داد و به مدت  5هفته
باربرداري نمود .سپس نمونه ها را در پنج مرحله و هر مرحله به مدت چهار
دقيقه بارگذاري و باربرداري نمود .او دريافت که نرخ خزش در بارگذاري
متناوب نسبت به بارگذاري يکنواخت ،کمتر خواهد بود[.]14
 -6-4رطوبت
تحقيقات نشان داده است که با افزايش درصد رطوبت سنگ ،نرخ خزش
افزايش مي يابد .ويورسيک و براون نشان دادند که تغيير شکل تابع زمان
گرانيت و ماسه سنگ با افزايش درصد رطوبت افزايش مي يابد[ .]15در
فشار تک محوري ،نرخ خزش ثانويه در نمونه هاي اشباع تا دو برابر مقدار
خشک افزايش مي يابد .افروز و هاروي در يافتند که با اشباع نمونه ،نرخ
خزش در زغال سنگ تا  3برابر و در شيل تا  8برابر افزايش مي يابد[ .]9در
خزش سه محوري ،نرخ کرنش بستگي به تنش موثر (يعني تفاضل تنش کل
و فشار منفذي) دارد .بنابراين تغيير شکل وابسته به زمان سنگ تحت تاثير
تغييرات فشار منفذي قرار خواهد داشت.
 -7-4عوامل ساختاري
تحقيقات نشان داده است که با افزايش ابعاد دانه هاي سنگ ،نرخ کرنش
کاهش مي يابد[ .]8با افزايش ابعاد دانه ها از  0.1تا  0.63ميليمتر ،نرخ
خزش با ضريب  2کاهش مي يابد .گريگز و همکارانش در سال  1953تاثير
جهت گيري دانه ها بر خزش را روي مرمريت يول بررسي نمودند[.]16
آنها نشان دادند در حالتي که مرمريت در جهت موازي محور نوري کاني ها
فشرده شود ،تنش الزم براي شروع خزش گذرا بسيار بيشتر از حالت عمود
بر محور نوري است .به دليل اين که معموال در اطراف حفره ها تمرکز تنش
ايجاد مي گردد ،با افزايش تخلخل سنگ نرخ خزش نيز افزايش مي يابد.
ساير عوامل ساختاري موثر بر خزش عبارتند از شکل دانه ها ،نوع سيمان،
قفل شدگي دانه ها و نوع تماس دانه ها.
مدل سازي رفتار خزش سنگ
مدل هاي بسياري براي پيش بيني رفتار وابسته به زمان فضاهاي زير زميني
پيشنهاد شده است ،ولي عمدتًا از دو روش تجربي و رئولوژي استفاده مي
شود[ .]18در روش تجربي از انطباق فرمول هاي مشخص به منحني خزش
سنگ ،فرمول خزش سنگ تعيين مي گردد[ .]2در روش رئولوژي با قرار
دادن المان هاي ساده با رفتار مشخص ،رفتار خزشي سنگ تعيين مي شود.
در مدل هاي رئولوژي ،مدل استاندارد برگر كه از كامل ترين آنها مي باشد از
تركيب يك مدل ماكسول و مدل كلوين به صورت سري با هم ،به دست مي
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t  براي زمانσ0  زماني كه چنين مدلي تحت يک تنش ثابت.)4 آيد (شكل
:)1  کرنش ايجاد شده به صورت ذيل خواهد بود (فرمول،قرار مي گيرد

G2، G1 ،η1،η2  مدول بالک و،K ، تنش ثابت اعمال شده بر نمونه،σ1 که
 معادله باال نشان مي دهد که کرنش کل.مشخصات خزشي سنگ مي باشد
 که عبارتند از، از سه قسمت ساخته شده است،تحت يک تنش
و خزش اوليه

 خزش ثانويه،

، جزء االستيک به سرعت بازيافت مي شود، تنش کم شودt اگر در زمان
خزش اوليه تدريجًا آزاد خواهد شد و خزش ثانويه به طور دائم در قسمت
 از اين رو بيشتر در تحليل عددي رفتار تابع زمان.ماکسول باقي خواهد ماند
.از مدل برگر استفاده مي شود
نتيجه گيري
سنگ نمک از جمله سنگ هاي ضعيفي است که به دليل خواص ويژه آن
براي ايزوله کردن زباله هاي هسته اي و يا کاربرد هاي ويژه ديگر مورد توجه
 در نظر گرفتن عوامل، با توجه به رفتار خزشي سنگ نمک.قرار گرفته است
 تحقيقات.موثر بر خزش در پايدار سازي اين سازه ها ضروري مي باشد
، عواملي چون شکل دانه ها.بسياري بر خزش سنگ نمک انجام شده است
، درجه حرارت، تخلخل، نوع تماس دانه ها، قفل شدگي دانه ها،نوع سيمان
 بارگذاري مرحله اي و تغييرات فشار، فشار جانبي، سطح تنش،طبيعت تنش
.منفذي بر خزش سنگ نمک موثر است
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نيرويي كه باعث راندن نفت از مخازن زيرزميني نفت به سطح زمين مي شود ،بوسيله انبساط گاز و فشار آبي كه
معمولًا همراه نفت در مخازن مي باشد ،تامين مي گردد .وقتي انرژي طبيعي كه همراه نفت در مخازن مي باشد ،براي
باال آوردن آن به سطح زمين كافي نباشد و يا نتواند حجم كافي نفت را به سطح زمين بياورد ،بايد اين انرژي توسط
يكي از روش هاي مصنوعي ،تقويت شود .در حقيقت فرازآوري مصنوعي روشي براي افزايش طول عمر توليدي چاه
مي باشد .فرازآوري مصنوعي به عنوان يکي از روشهاي  IORفشار حداقل الزم در ته چاه جهت توليد را کاهش مي
دهد و بدين وسيله موجب افزايش ميزان برداشت از مخزن مي گردد .انتخاب صحيح روش فرازآوري مصنوعي براي
سود دهي بلند مدت اغلب چاههاي توليدي خيلي مهم ميباشد .در واقع انتخاب ضعيف ميتواند باعث كاهش توليد
و افزايش هزينههاي عملياتي شود .در اين مقاله انواع روشهاي فرازآوري مصنوعي بررسي و مناسبترين روش براي
مخازن ايران معرفي شده است .انتخاب روش بر اساس پارامترهاي موثر در توليد ،شرايط مخزن ،محدوديتهاي چاه،
خواص سيال توليدي و شرايط عملياتي مي باشد .به طور کلي  5روش فرازآوري مصنوعي وجود دارد که جهت انتخاب
مناسبترين روش از ميان اين روشها ،نرم افزاري به زبان  V.Bنوشته شده است که اين نرم افزار نزديک به  30پارامتر
را در شرايط مختلف در نظر مي گيرد و توانايي چينش روشهاي گوناگون بر اساس بهترين نتيجه را دارد.
واژه هاي كليدي :فرازآوري مصنوعي ،فرازآوری با گاز ،فرازآوری با پمپ ،شاخص بهره دهی

مقدمه
نيرويي كه باعث راندن نفت از مخازن زيرزميني نفت به سطح زمين مي
شود ،بوسيله انبساط گاز و فشار آبي كه معموال همراه نفت در مخازن مي
باشد ،تامين مي گردد .وقتي انرژي طبيعي كه همراه نفت در مخازن مي
باشد ،براي باال آوردن آن به سطح زمين كافي نباشد و يا نتواند حجم كافي
نفت را به سطح زمين بياورد ،بايد اين انرژي توسط يكي از روش هاي
مصنوعي ،تقويت شود .فرازآوري مصنوعي زماني استفاده مي شود كه نرخ
توليد كمتر از حد اقتصادي مي باشد يا اين كه چاه ديگر جريان نمي يابد.
در حقيقت فرازآوري مصنوعي روشي براي افزايش طول عمر توليدي چاه
مي باشد.
فرازآوري مصنوعي به عنوان يکي از روشهاي  IORفشار حداقل الزم در
ته چاه جهت توليد را کاهش مي دهد و بدين وسيله موجب افزايش ميزان
برداشت از مخزن مي گردد[.]2[،]1
روش هاي فرازآوري مصنوعي را مي توان به دو گروه اصلي كه شامل زير
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گروه هايي هستند تقسيم نمود:
Gas Lift )1
Continuous gas lift
Intermittent gas lift
Pumps )2
Electrical Submersible Pump
Progressive Cavity Pump
Sucker Rod Pump
Hydraulic Pump
انتخاب صحيح روش فرازآوري مصنوعي براي سود دهي بلند مدت اغلب
چاههاي توليدي خيلي مهم ميباشد .در واقع انتخاب ضعيف ميتواند باعث
كاهش توليد و افزايش هزينههاي عملياتي شود.
انتخاب صحيح نيازمند درک کامل انواع روشها فرازآوري و شرايط خاص

مقاالت
پژوهشی

مخزن شامل
 .1عمق چاه
 .2حجم سيالي که بايد پمپ شود
 .3خواص سيال توليدي
 .4مقدار گاز توليدي
 .5فشار مخزن
 .6حضور ماسه
مي باشد .ساير فاکتورها مانند محدوديت هاي هزينه اي و قابليت هاي
تجهيزاتي نيز بايد در نظر گرفته شود .نقطه شروع در هر فرآيند انتخاب،
بررسي روشهاي موجود مي باشد[.]3[،]1
بررسی انواع روشهای فرازآوری مصنوعی
پمپ هاي ميله اي
اولين نوع فرازآوري مصنوعي پمپ هاي ميله اي بود .هم اكنون در مقياس
هاي وسيع نيز استفاده مي شود .هزينه پايين ،سادگي مكانيكي و سادگي
به همراه كارآيي موثر ،پمپ هاي ميله اي را براي عمليات هاي كم حجم
مناسب كرده است.
مزاياي پمپ هاي ميله اي:
راندمان نسبتًا خوب اين نوع پمپ ها
اين نوع پمپ ها در اندازه هاي مختلف و جنس هاي مختلف بسته به نوع
سيال و دبي توليدي موجود هستند.
هزينه تعمير و نگهداري پايين
از نظر تكنيكي پيچيده نيستند و نصب آنها سريع است
طول عمر زياد
محدوديت هاي پمپ هاي ميله اي:
محدوديت عمقي و دبي توليد به علت نيروي وارده بر ميله
فرسايش زياد لوله مغزي و ميله در چاه هاي انحرافي
محدوديت براي نسبتهاي باالي گاز به نفت[.]5[،]4[،]3
پمپ هاي هيدروليکي
به علت توانايي اين پمپ ها براي کار کردن در عمق هاي زياد و دبي حجمي
باال ،در سالهاي اخير استفاده از آنها افزايش پيدا کرده است .اين پمپ ها
در ابتدا براي بازيابي نفت هاي سبک تا متوسط به کار مي رفتند .سيستم
آنها شامل سيال نيرو دهنده سطحي ،واحد تميز کننده سطحي و پمپ
هيدروليکي پيستوني و يا جت مي باشد.
مزاياي پمپ هاي هيدروليکي:
براي چاه هاي مارپيچي و انحرافي مناسب هستند
سيال محرك مي توانند مواد جلوگيري كننده از خوردگي را به درون چاه
حمل كند و در طول توليد چاه ،عمل حفاظت را انجام دهد.
پمپ هاي جت به علت اينکه بخش هاي غير متحرك دارند ،در مقابل
فرسايش مقاوم بوده و طول عمر شان زيادتر مي باشد.
محدوديتهاي پمپ هاي هيدروليکي:
پمپهايي كه اجزاي متحرك دارند هنگامي كه در معرض سيال متحرك
بي كيفيت (حاوي ذرات جامد) قرار ميگيرند ،عمر راندن كوتاهي دارند.
پمپ هاي جت در فشارهاي ته چاهي خيلي پايين محدوديت دارند.
پمپ هاي هيدروليکي در نسبتهاي گاز به مايع باال محدوديت دارند.

[.]5[،]4[،]3
پمپ هاي خأل پيشرو
اين پمپ ها در ابتدا فقط براي نفت هاي سنگين مملو از ماسه به کار برده
مي شدند .اما امروزه کاربرد گسترده اي براي چاههاي با توليد آب باال و
حجم توليدي باال پيدا کرده اند .سيستم اين پمپ ها شامل پمپ درون
چاهي ،ميله مکنده معمولي و يا پيوسته و گرداننده (محرک) سطحي مي
باشد .مهمترين پارامترهاي چاهي که بايد در استفاده از اين پمپ ها در نظر
گرفت ،حجم سيال و فشار مورد نياز ،دماي ته چاه ،مقدار آروماتيک و ميزان
دي اکسيد کربن و سولفيد هيدروژن هستند
مزاياي پمپ های خأل پيشرو:
هزينه هاي عملياتي پايين
تجهيزات سطحي کم
مقاومت زياد در مقابل سايش
راندمان باال
توانايي پمپ کردن سياالت با ويسکوزيته هاي مختلف
مصرف انرژي کم
مي باشد.
محدوديت عمده آنها عمق عملياتي کم مي باشد .اين پمپ ها را حداکثر تا
 7000 ftمي توان به کار برد[.]5[،]4[،]3
پمپ هاي الکتريکي شناور
پمپهاي الکتريکي شناور متشکل از يک پمپ سانتريفوژ موتوري الکتريکي
و کابلها و ترانسفورماتوري است که نيروي محرکه الزم را فراهم مي کند.
معمولًا موتور در انتهاي سيستم نصب مي شودو باالتر از آن پمپ قرار دارد.
با استخراج نفت از چاه ،سيال از موتور عبور کرده و آن را خنک مي نمايد.
با توجه به اينکه پمپ سانتريفوژ چند مرحله اي مي باشد ،مي توان با اضافه
کردن مراحل به فشار مورد نياز جهت رساندن نفت به سطح زمين با شدت
دلخواه دست يافت .اين پمپها در ظرفيتهاي باال قابل استفاده مي باشند.
پمپ الکتريکي شناور از پمپ ،موتور ،محافظت کننده ،کنترل کننده و جدا
کننده فازها تشکيل شده است .اين پمپ ها در چاههايي که نسبت گاز به
نفت بااليي دارند خوب کار نمي کنند .هر چند جدا کننده گاز مقداري از
گاز همراه نفت را جدا مي کند ولي براي چاههاي با دبي حجمي باال و مقدار
نسبت گاز به نفت باال استفاده از فرازآوري با گاز انتخاب بهتري مي باشد.
مزاياي پمپ هاي الکتريکي شناور:
ظرفيت و عمق استخراج باال
قابل نصب در چاههاي انحرافي () >80
مناسب براي چاههاي با توليد آب باال
راندمان باال در ظرفيت هاي زياد
تجهيزات سطحي کم
هزينه نگهداري کم
محدوديت هاي پمپ هاي الکتريکي شناور:
براي چاههاي با حجم کم(  ) >bpd 150مناسب نمي باشد
در نسبتهاي گاز به نفت باال مشکل اداره کردن گاز را داريم.
نفت هاي ويسکوز بازدهي پمپ را کاهش مي دهند.
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مقاالت
پژوهشی

ﺟﺪﻭﻝ ) :(١ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺎﻫﻬﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺷﮑﻞ) :(١ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

ﺷﺸﻤﻴﻦﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪﻥ

ﺷﮑﻞ) :(٢ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﻩ
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براي قرار دادن پمپ بايد لوله مغزي را بيرون کشيد.
مستعد آسيب ديدگي در هنگام تکميل چاه[]5[،]4[،]3
فرازآوري با گاز
فرازآوري با گاز تنها روش فرازآوري مصنوعي مي باشد که در چاههايي
که مقدار قابل توجهي گاز /مايع توليد مي کنند ،خوب عمل مي کند.
جهت افزايش توليد نفت از چاههايي که در حال توليد هستند ولي
شدت جريان توليدي مطلوب نيست و همچنين براي چاههايي که به
صورت طبيعي قادر به توليد نيستند ،مي توان از اين روش استفاده
کرد.
مزاياي فرازآوري با گاز:
براي محدوده گسترده اي از عمق و نرخ جريان مي توان به کار
برد.
انعطاف باالتري نسبت به ديگر روش ها دارد.
در چاه هايي كه گاز فشرده در دسترس باشد و احتياجي به نصب
دستگاه تقويت فشار نداشته باشد ،از اهميت به سزايي برخوردار
است.
سرمايه جرياني از روش هاي ديگر كمتر است.
براي چاه هايي كه توليد شن مي نمايند خيلي مفيد است و شن
توليدي آسيب كمتري به تجهيزات فرازآوري با گاز مي رساند.
چون تجهيزات داراي قسمت هاي متحرك كمتري است ،بنابراين
عمر تجهيزات روش فوق نسبت به ديگر روش ها باالتر است.
قيمت اوليه تجيهزات به كار برده شده كمتر از ديگر روش هاي
فرازآوري مصنوعي است.
براي چاه هاي انحرافي نيز مناسب است
محدوديت هاي فرازآوري با گاز:
حتما بايد گاز وجود داشته باشد.
هزينه باالي مربوط به کمپرسور
اگر گاز تزريقي خورنده باشد ،باعث ايجاد اختالل در عمليات
فرازآوري مي شود ،مگر اين كه قبل از استفاده تصفيه گردد
فرازآوري نفتهاي سنگين ( ) >15ºAPIبا استفاده از اين روش
مشکل بوده و بازدهي پايين مي باشد[.]5[،]4[،]3
نرم افزار طراحي شده جهت انتخاب مناسبترين روش فرازآوري
مصنوعي
اين برنامه توسط زبان برنامهنويسي  Visual Basicنوشته شده
است .زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك يك زبان توليد سريع يا
 RADاست كه امكان توليد سريع نرم افزاري مناسب و راحت را
در اختيار كاربر قرار ميدهد .در اين برنامه امكان مقايسه روشهاي
مرسوم در فرازآوري مصنوعي به لحاظ فني وجود دارد .روشهاي
مرسوم فرازآوري مصنوعي تعريف شده در برنامه شامل پمپ ميلهاي
 ،پمپ خأل پيشرو ( ،)PCPپمپهاي هيدروليكي و جت ،فرازآوري با
گاز و پمپ الکتريکي شناور( )ESPميباشد.
انتخاب روش در اين برنامه بر اساس
پارامترهاي موثر در توليد ،شرايط مخزن و محدوديتهاي چاه
خواص سيال توليد شده

مقاالت
پژوهشی

ﺷﮑﻞ) :(٣ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ

شرايط عملياتي در سطح زمين
ميباشد .سپس هر يك از اين پارامترهاي عمده تفكيك شده و به شرايط
مختلف و حاالت ممكن تقسيم شده است .پارامترهاي معرفي شده در هر
بخش در شکلهاي  2تا  4آورده شده است .هر يك از پارامترها داراي يك
امتياز در هر يك از روش هاي فرازآوري ميباشد .نحوه امتيازدهي به اين
صورت مي باشد که براي يک پارامتر خاص ،به بهترين روش کمترين امتياز
داده مي شود .پس از بررسي و امتيازدهي به هر يك از شرايط و پارامترهاي
ممكن و تقسيمبندي آنها در مجموعههاي مستقل ،مجموع امتيازات براي هر
روش محاسبه شده و به ترتيب امتيازها ،اولويت هر روش در اجراي پروژه
فرازآوري مصنوعي را در اختيار كاربر ميگذارد .به اين ترتيب که هر روشي
که امتياز کمتري داشته باشد روش مناسب تري خواهد بود.
خروجي نرم افزار براي چاهي که مشخصات آن در جدول  1آورده شده
است ،در شکل  5ديده مي شود .براي چاه مذکور با توجه به شرايط چاه و
مخزن ،فرازآوری با پمپ الکتريکی شناور به عنوان مناسبترين روش معرفی
شده است.

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ
ﻓﺮﺍﺯﺁﻭﺭﯼ ...

نتايج
با توجه به قدرت تشخيص باالی نرم افزار تهيه شده ،از اين نرم افزار می توان
برای اکثر چاههای نفتی مِيادين ايران استفاده نمود .در اين مطالعه تعداد
چاههای متعددی مورد آزمايش قرار گرفت که در اين مقاله فقط به يکی از
آنها اشاره شده که نتايج بدست آمده برای اين چاه در شکل  5مشاهده می
شود .برای تهيه اين نرم افزار نزديک به  30پارامتر مورد استفاده قرار گرفت
که می توان با مطالعه و پژوهش بيشتر اين پارامترها را از نظر تعداد افزايش
داد که منجر به نتيجه گيری صحيح و دقيق تر خواهد شد.

ﺷﺸﻤﻴﻦﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪﻥ

ﺷﮑﻞ ) :(٤ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﻄﺤﯽ
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ابزار برش و مکانیزم حفر آن درTBM
پدرام روغنچی ،دانشجوی کارشناسی استخراج معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ابزار برش و مكانيزم حفر آن در ماشين تونل زني تمام مقطع يكي از عوامل تاثير گذار در سرعت
حفاري است .برش دهنده هاي ديسكي به دليل ايجاد تراشه هاي بزرگ ابزار اصلي شكست
سنگ محسوب مي شوند  .نوع سنگ و شرايط درزه داري  ،اليه بندي و خواص ناپيوستگي از
عوامل موثر بر آرايش و تعداد برش دهنده ها است  .يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در تعيين
سرعت پيشروي ماشين نرخ نفوذ است كه بسته به خواص سنگ  ،مشخصات ماشين و ابزار
حفاري تغيير مي كند  .در اين مقاله به معرفي ابزار برش ديسكي و مكانيزم حفر آنها با توجه
به نحوه چينش آنها و همچنين معرفي چند روش براي محاسبه نرخ نفوذ پرداخته شده است .
مطالعات بر روي برش دهنده ها و همچنين تعيين نرخ نفوذ در شرايط مختلف سنگ اوال باعث
ارزيابي ماشين در سطح وسيع مي شود و همچنين راه را براي افزايش بهره دهي فراهم مي
نمايد .
كلمات كليدي  :ابزار برش  ، TBMمكانيزم حفر  ،عمر ابزار برش  ،نرخ نفوذ

مقدمه
با پیشرفت و گسترش صنعت تونل سازی  ،افزایش ابعاد و محدود شدن
زمان کار و همچنین تغییر ساختار شهری و ایجاد خطوط مترو استفاده از
ماشین های تونل زنی تمام مقطع ) TBM ( 1هر روز بیشتر می شود .
 TBMماشینی برای حفر تونل ها با مقاطع دایره ای با ابعاد و شرایط زمین
شناسی متفاوت است .
استفاده گسترده از سازه های زیر زمینی در نقاط مختلف کشور برای اهداف
گوناگون نظیر حمل ونقل  ،آبرسانی  ،معدن و منابع نفتی سبب شده است
که توجه بسیار زیادی به نوع زمین و بالطبع استفاده از ابزار های مناسب
برای ایجاد این گونه فضا در زیر زمین گردد  .ابداع ماشین تونل زنی مجهز
به برش دهنده های دیسکی و یا استفاده از سپر ها به عنوان وسیله ایمنی
برای حفر تونل ها عمده ترین پیشرفت ها در روند مکانیزه کردن حفر تونل
است .
ابزار برش  TBMکه روی کله حفاری آن نصب می گردند از جمله مهم
ترین قسمت های ماشین است که آشنایی با آنها و مکانیزم حفر آنها از
اهمیت زیادی برخوردار می باشد  .از سویی دیگر یکی از فاکتور های مهم
بر سرعت حفاری یا نرخ پیشروی در TBMنرخ نفوذ و یا نرخ پیشروی آنی
ماشین است.
در این مقاله به معرفی این دو عامل مهم در ماشینهای تونل زنی پرداخته
می شود .ابتدا کله حفاری و انواع آن و سپس ابزار برش  TBMبررسی می
شود و در ادامه نرخ نفوذ و عوامل موثر بر آن بیان می گردد  .در پایان ضمن
معرفی تعدادی از روش های تخمین نرخ نفوذ  TBMاشاره می شود و تاثیر
ابزار برش بر روی نرخ نفوذ بررسی می شود .
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.1تاریخچه حفر تونل با TBM

استفاده از  TBMبا ابزار برنده روی آن در سال  1880میالدی توسط برمن
برای اولین بار صورت گرفت  .این ماشین حفاری دارای قطر  2/3متر و
سرعت پیشروی  35متر در هفته بود  ]7[.اولین ماشین حفر تونل در سال
 1955توسط جیمز رابینز در ایاالت متحده ساخته شد که قادر بود در انواع
مختلفی از سنگ حفاری کند  .کوشش های زیاد در طول سال های بعد
برای حفر تونل با استفاده از  TBMدر دهه  60صورت گرفت که از میان آنها
می توان به پروژه حفر تونل سدی در امریکا ( ایالت داکوتا )1954 -و حفر
تونل فاضالب به قطر  3.27در تورنتوی کانادا اشاره نمود  .تالش متخصصان
برای حفر تونل در شرایط سخت زمین شناسی منجر به حذف ناخن های
حفار و در نتیجه استفاده از ابزار برش دیسکی شد ]7[ .
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.2کله حفار
اصلی ترین قسمت ماشین تونل زنی کله حفاری آن است که ابزار برش های
سنگ روی آن نصب می شوند  .این صفحه دایره ای شکل است و حول
محور خود منطبق بر محور دستگاه و محور تونل می چرخد ]2[.

صفحة حفار ممكن است مسطح ،كمي مخروطي و يا به شكل دايرهاي پر
و يا ستارهاي باشد .نيروهاي موردنياز براي حفاري به وسيلة چرخش كله
تأمين ميشود .نيروهاي عمودي نيز از رانش دستگاه به وسيلة جكهاي
رانش فراهم ميشود.

بر روی کله حفاری صندوقه های جمع آوری مصالح حفاری نیز وجود دارند
 .ظرفیت این صندوقه ها و متعاقب آنها انتقال مواد خرد شده به بیرون از
سینه کار از عوامل مهم در سرعت پیشروی ماشین است .
 .3ابزار برش سنگ در TBM
ابزار برش  TBMبه عنوان مهمترین قسمت دستگاه که در تماس با توده
سنگ سینه کار است در شرایط مختلف زمین شناسی رفتارهای متفاوتی
از خود نشان می دهد .
در گذشته برای برش سنگ ها در محفظه ای دایره ای شکل کارگران در
محفظه هایی مخصوص عمل برش سنگ را توسط ابزار های دستی اولیه
انجام می دادند  .امروزه به طور کلی از ابزار برش دیسکی از نوع فرو رونده
استفاده می شود ( .نیروی وارده از سوی ابزار برشی فرورونده از نوع فشاری
بوده و عمود بر سطح سنگ وارد می گردد ).

گاهي نيز صفحه حفار مرکب از تعدادي صفحه کوچکتر دايره اي بوده که
روي هر کدام از آن ها ابزار حفاري نصب شده است و اين صفحات کوچک
به طور مجزا مي چرخند و مقطع تونل به کمک مجموعه آن ها حفر مي
شود]1[.
معموال کله حفار ماشین تونل زنی با قطر تا  5-4متر دایره ای و با برآمدگی
مالیم است ولی در ماشینهای حفاری با قطر بزرگ تر تخت ساخته می
شود ]1[.
برای  TBMکوچک از کله حفاری باز استفاده می شود .استفاده از این نوع
کله حفاری برای پیشروی در سنگهای خرد شده و یا در زمین های نرم
بسیار خطر ناک است  .برای سنگهای با شکستگی کله حفاری به صورت
سپر دار ساخته و استفاده می شوند تا سقف تونل در حال حفر فرو نریزد و
باعث گیر کردن ماشین نگردد ]1[.

ابزار برش دیسکی
ابزار برش دیسکی حول محور خود می چرخند  ،لبه های سخت گوه ای
شکل آن در سنگ نفوذ کرده و باعث شکسته شدن سنگ می گردد .
به طور کلی در هر سنگی میزان نیروی اعمالی از طرف ماشین و در نتیجه
عمق نفوذ و زاویه ترک های ایجاد شده از جمله عواملی هستند که در
عملکرد ابزار برش در سنگ تاثیر می گذارند .ارزیابی نیروی الزم برای
شماره  ،26تابستان و پاییز 88
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شکست سنگ و همچنین پروسه شکست را بایستی با استفاده از مشاهدات
بی واسطه و اندازه گیری همه پارامترهای موثر بر فرایند شکست انجام
داد که این امر به دلیل موانع اطراف سینه کار امکانپذیر نیست ؛ بنابراین
مطالعات برش سنگ بر روی نمونه های کوچکتر و در مقیاس آزمایشگاهی
انجام می گردد  ]6[.و []10

مجاور دندانه ها تحت تاثير تنش هاي کششي و برشي و در نتيجه شکستگي
سنگ مي شود.
نوع کاربیدی برای مواقعی به کار برده می شود که بخواهیم از ساییدن برای
خرد کردن سنگ استفاده کنیم  .اگرچه نرخ نفوذ کمتر ،توليد نرمه بيشتر
و مصرف و هزينه هاي برش دهنده ها باال مي باشد ،اما در سنگ هايي با

برش دهنده غلتشي ()Roller Cutter
مکانیزم برش سنگ در ابزار برش غلتشی مشابه دیسک هاست و تفاوت آنها
در دندانه هایی که ابزار برش های تیغه ای به آن مجهز است  .با در گیر
شدن هر یک از دندانه ها با سطح سنگ تراشه هایی از سطح سنگ جدا
می گردد .

مقاومت باالتر نوع موفق تر و کارآتري هستند]10[.

برش دهنده هاي غلتشي داراي دو نوع اصلي هستند:
نوع دندانه اي که موجب خرد شدن سنگ تحت نفوذ موضعي ايجاد شده
مي شود .نفوذ موجب تشکيل خرده سنگ و لب پريدگي در سنگ هاي
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.4مکانیزم برش سنگ با دیسک
دیسک ها در اواسط  1950با ابتکار جیمز رابینز در حفاری مکانیزه بر روی
ماشبنهای حفر سنگ سخت مورد استفاده قرار گرفت  .در اواخر دهه 1970
به دلیل سایش بیش از حد و در نتیجه پایین آمدن سریع راندمان از ابزار
برشهای مقطع ثابت بهره گرفته شد .
برش دهنده های دیسکی به دلیل راندمان باال نسبت به سایر ابزار برش
(ایجاد تراشه های بزرگ ) ابزار اصلی شکست سنگ در  TBMمحسوب می
گردند  .فاصله شيارها و رابطه آنها با نفوذ ديسک يک پارامتر بسيار مهم
مؤثر بر ايجاد تراشه سنگي و عملکرد ماشين است .امروزه قطر ديسک ها
از  15تا  20اينچ متغير ،اما رايج ترين آن  17اينچ است .قطر دیسک ها با
ظرفیت تحمل بار آن ها و در نتیجه ماکزیمم نیروی پیشران ماشین و لذا
نرخ نفوذ رابطه مستقیم دارد .از اینرو می توان گفت که مهمترین محدودیت
در پیشرفت تکنولوژی ماشین های تونلزنی ،افزایش قطر ابزار دیسکی است.
سنگ هايي که مقاومت فشاري تک محوري بيش از  175مگاپاسکال دارند
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را مي توان به راحتي با اين برش دهنده ها برش داد .در سنگ هاي داراي
سايندگي زياد مشکالتي در استفاده از اين برش دهنده ها پيش مي آيد.
[]10
بسیاری از متخصصین بر این باورند که برش سنگ به طور کلی در سه
مکانیزم زیر انجام می گیرد :
 .1نفوذ اولیه برش دهنده در سطح سنگ  :ترک ها شکل می گیردو با
ایجاد منطقه خرد شده به صورت شعاعی به داخل سنگ نفوذ می کند .
.2توسعه منطقه خرد شده  :سنگ با نفوذ دیسک به حالت پودری خرد
می شود ( .قسمتی در معرض تنشهای مماسی قرار می گیرد حباب فشاری
می گوییم ).
.3تولید تراشه های سنگی  :با گسترش ترک ها و رسیدن ترک های
ناشی از شیار های مجاور تراشه های سنگی به وجود می آید .
نکته زیر را باید در نظر گرفت که هر چه تراشه ها ابعاد بزرگتری داشته
باشند و در نتیجه نرمه کمتری ایجاد گردد مکانیزم شکست موثر تر است .
ترک های که باعث ایجاد تراشه می گردند هنگامی تشکیل می گردند که
میزان تنش به اندازه کافی از مقاومت کششی سنگ فراتر رود  .این ترک ها
مطابق شکل به داخل سنگ و یا به سمت شیار مجاور انتشار می یابد .
اگرچه ابزار دیسکی در مقایسه با انواع برشي (ابزار ناخنی و نوك قلمي) از
راندمان کمتری برخوردار است ،اما به خاطر تولید تراشه های بزرگ تر و
عملیات نرمه سازی کمتر نسبت به دیگر ابزار غلتشی همچون ابزار دکمه ای
از راندمان برش باالتری برخوردار است.
 .5آرايش ابزار برش در صفحه حفار TBM
در سنگهای نرم تنها از یک نوع ابزار برش برای حفر تونل استفاده می گردد
اما در ماشين هايي که در سنگ هاي سخت تر کار مي کنند ،امکان دارد که
در يک ماشين از ابزارهاي مختلفي استفاده شود.
الگوی چیدمان ابزار برش بر روی صفحه حفار در زمین های مختلف متفاوت
است ،اما به طور کلی ابزار برش پس از نصب به سه گروه مرکزی  ،میانی و
محیطی تقسیم می شوند .
ابزار برش مرکزی
این گروه ابزار برش مرکز جبهه کار را به عنوان تونل پیشاهنگ حفر می کند

و عموما در این قسمت از ابزار برش غلتشی استفاده می گردد  .وظیفه ابزار
برش مرکزی حفر بخش حفاری پیشاهنگ و آماده سازی سینه کار برای
سایر ابزار برش است .
ابزار برش میانی :
بسته به جنس و سختي سنگ ،اين ابزار از نوع ديسکي يا غلتکي انتخاب مي
شوند و در زمين هاي نرم از ناخن هاي حفار استفاده مي شود .اين ابزار به
حالت عمود بر صفحه حفار نصب مي شوند .این قسمت از صفحه حفار در
وسط آن قرار دارد و بخش عمده حفاری توسط آنها انجام می گیرد .
ابزار برش محیطی :
در قسمت محیطی صفحه حفاری ابزار برش به کار گرفته می شود که برش
سطح جانبی تونل و حفظ شکل تونل برای مراحل نصب نگهداری و قطعات
پیش ساخته از وظایف این بخش است .نوع ديسکي يا غلتشي در این قسمت
مورد استفاده قرار می گیرد و براي اينکه خالصي الزم بين لبه خارجي اين
ابزار و سطح تونل تامين شود ،معموال کمي مايل نصب مي شوند.
.6عمر ابزار برش ها
اصلی ترین قسمتی که با سنگ در تماس بوده و عملکرد آن در هر پروژه
بسیار با اهمیت است ابزار برش هستند  .عمر دیسک ها عالوه بر مسائل فنی
کوتاه مدت و هزینه در بهره وری کل پروژه نیز دخیل بوده و می توانند نقش
بسزایی در نتیجه عملیات داشته باشد .
عوامل موثر در عمر مفید دیسک های برشی عبارتند :
 نوع و جنس سنگ قطر دیسک سرعت کاترهد فاصله بین دیسک های برشی موقعیت دیسک برشی بر روی کاترهد ارتفاع روباره تونل []4گفتن این نکته بسیار با اهمیت است که لزوما با افزایش قطر دیسک های
برشی در اعمال بار ثابت سطح تماس سنگ با دیسک بیشتر می شود و
سرعت نفوذ دیسک ها کاهش می یابد ولی از طرفی ظرفیت عملکرد دستگاه
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نمودار فراوانی تعویض ابزار برش ها بر اساس محل قرار گیری آنها[]1

را باال می برد .
یکی از ایرادات دیسک های برشی به دلیل عملیات متالورژی ضعیف در
ساخت آنهاست ؛ البته توسط انجمن مکانیک سنگ نروژ ایجاد تغییرات
مطلوب در کیفیت فوالد باعث شد تا  %50هزینه دیسک ها کاهش یابد  .در
این فرایند پوششی با شاخص  BWIدر فرایند نهایی بر روی تیغه کشیده
می شود که باعث می گردد عمر مفید دیسک ها تا مقدار زیادی افزایش
یابد .
.7محاسبه عمر ابزار برش
برای محاسبه عمر مفید ابزار برش روش های زیاد ارائه شده است که ما در
اینجا به بیان رابطه های روش  CMSبسنده می کنیم :
روش CMS
این روش عمر دیسک را بر اساس میزان مسافت خطی طی شده بر روی
سطح سنگ محاسبه می کند :
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روش RMI
در این روش اساس کار بر نتایج حاصل از بانک اطالعاتی استوار است  .در
این بانک اطالعات تمامی پارامترها در یک حد بهینه در نظر گرفته شده و
شرایط موجود نسبت به آنها سنجیده می شود  .در این روش عمر متوسط
دیسک ها در زمان حفاری برای یک دیسک از رابطه زیر بدست می آید
]4[.

 : Hhعمر متوسط دیسک بر حسب ساعت برای هر دیسک واحد
 : NTBMتعداد دیسک ها
 :فاکتور های تصحیح که از نمودار های موجود
خوانده می شود .
.8پیش بینی نرخ نفوذ در ماشین های تونل زنی تمام مقطع
نرخ نفوذ در یک عملیات تونل سازی تمام رخ ،تابعی از شکل هندسی برش
دهنده ها ،نیروی فشاری یا محوری ماشین و مقاومت سنگ است ]2[.
یکی از فاکتور های بسیار مهم در سرعت پیشروی ،میزان نرخ نفوذ در
سنگ است .نرخ نفوذ برابر با نرخ پیشروی آنی ماشین است و معموال بر

حسب میلی متر بر دور گردش صفحه حفاری بیان می گردد  ]4[.به عبارت
دیگر طولی از سازه زیر زمینی که کلیه عملیات های حفاری  ،نگهداری و
روسازی در آن در واحد زمان صورت گرفته است .
نرخ نفوذ معموال با توجه به خواص ماده سنگ  ،مشخصات ماشین  ،ابزار
حفاری و  ...تخمین زده می شود ؛ البته فاصله  ،جهت و شرایط درزه داری
نیز نقش تعیین کننده در نرخ نفوذ دارد  .از عوامل موثر در سرعت نفوذ می
توان به سرعت حفاری  ،سرعت پیشروی  ،آماده بودن ماشین  ،بهره دهی
ماشین و توان ماشین اشاره کرد .
برای پیش بینی نرخ نفوذ مطالعات بسیاری انجام گرفته است  .از جمله آنها
می توان به روش های تارکی  ،فارمر و گلوسپ  ،لیزلرود وگراهام اشاره کرد .
شبکه های عصبی نیز از جمله روش هایی است که در چند سال اخیر از آن
برای پیش بینی نرخ نفوذ استفاده می گردد  .در جدول رابطه های برخی از
روش های باال آمده است ]9[ .
با آنالیز هفت پروژه تونل سازی در سنگ های سخت در نروژ توسط بارتون
در  ،1997نسبت بین نیروی وارد بر هر برش دهنده و مقاومت فشاری با نرخ
نفوذ ربط داده شده اند که در شکل مشاهده می کنید]10[ .
هر کدام از جعبه ها نشان دهنده یک پروژه خاص می باشند و در نمودار
سمت راست توسط داخل کردن عامل قطر  TBMنرمال سازی شده است.
قطر  TBMها از  3/5تا 7/8متر تغییر می کرد و حداقل  120کیلومتر تونل
سازی با  TBMمورد مطالعه قرار گرفته است.
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.9نتیجه گیری
روند استفاده از  TBMدر ایران به سرعت رو به فزونی است  .دستگاه تونل زنی به دلیل سرعت حفاری باال و در نتیجه به ثمر رسیدن سریع پروژه مورد
توجه بسیاری از تونل سازان قرار گرفته است  .کله حفاری یکی از اجزای مهم و تاثیر گذار در روند حفاری این دستگاه است بنا بر این مطالعات بر روی
این قسمت از دستگاه اوال باعث ارزیابی دستگاه در سطح وسیع می گردد و همچنین راه را برای افزایش بهره دهی دستگاه فراهم می نماید  .ابزار برش به
عنوان عوامل برش دهنده سنگ دارای انواع مختلفی هستند که ابزار برش دیسکی در بین سایر ابزار ها به دلیل نتیجه بهتر در حفاری بیشتر مورد استفاده
قرار می گیرند  .مکانیزم خرد کردن سنگ به دلیل اینکه نمی تواند به طور مستقیم بررسی گردد لذا مطالعات آزمایشگاهی نقش تعیین کننده در این مورد
دارد  .گرچه استفاده از دستگاه تونل زنی تمام مقطع نیاز به سرمایه گذاری بسیار زیادا دارد اما به دلیل سرعت بسیار زیاد پیشروی و همچنین بازدهی باال
می تواند در انجام پروژه های عمرانی و معدنی جایگاه ویژه در کشور ما ایفا نماید .
تقدیر و تشکر:
با تشکر از آقای مهندس جعفر خادمی بابت راهنمایی ها و کمک های ایشان در گردآوری مطالب و تصحیح و تدوین نهایی این مقاله.
مراجع و منابع

[1] Bevnhard maidl ,Hard rock tunnel boring machine, 2008

[ ]2مدنی ،حسن ،.1382 ،.تونل سازی -جلداول  ،.دانشگاه صنعتی امیر کبیر
[ ]3مارتین هرنکنشت ،. 1386 ،.تونل سازی مکانیزه سپری،.ترجمه مصطفی شریف زاده ،جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
[ ]4صالحی  ،بهرام  ،. 1386 ،.فن تونل زنی با  ،. TBMصانعی شهمیر زادی
[ ]5آ.بوار لوکوآنه  ،. 1384 ،.بناهای زیر زمینی ،.ترجمه ابوالحسن بهنیا  ،دانشگاه تهران
[ ]6یاوری ،مهدی” ،.جزوة درسي حفر و چاه و تونل“.
[ ]7شریف زاده ،مصطفی” ،.جزوة درسي حفر و چاه و تونل“.
[ ]8اورعی  ،کاظم  ،.مقاله محاسبه بهره وری و نرخ پیشروی دستگاه  TBMدر پروژه انتقال آب کرج_ تهران با استفاده از مدل تجربی
[ ]9یاوری  ،مهدی ،.مقاله پیش بینی تونل بری با استفاده از شبکه عصبی
[ ]10ساعدی،سهند (،.ارائه) روش های حفاری زیرزمینی در سنگ سخت با استفاده از ماشین های تمام مقطع
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روش ها ،مزایا و معایب

میثم پیری زاده ،دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج و بهره برداری نفت،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حفاري زير تراز ( )UBDبه عمليات حفاري اي گفته مي شود که فشار سيال حفاري در چاه از
فشار حفره سازند (داخل حفره باز) کمتر مي باشد.
حفاری زیر تراز از دهه  ،1920به منظور حفر چاه های نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفت.تا
دهه  1950به طور میانگین  %30از حفاری های نفت و گاز با این شیوه انجام گرفت.
فراوان اين نوع حفاري است.اين
دليل افزايش استفاده از حفاري زير تراز وجود مزيت هاي
ِ
مزايا عبارتند از افزايش نرخ نفوذ( ،)ROPبه حداقل رسيدن هرزروي سيال حفاري ،افزايش
طول عمر مته ،کاهش گير کردن لوله به دليل اختالف فشار ،بهبود ارزيابي سازند ،کاهش آسيب
هاي وارده به سازند (کاهش عمليات انگيزشي) ،توليد سريع تر نفت ،دسترسي به چاه بزرگتر
در توليد حفاري دريايي و منافع محيطي.
در کنار مزیت های موجود در حفاری زیر تراز ،محدوديت هاي فني و اقتصادي کاربرد این
روش را تحت الشعاع خود قرار می دهد..اين محدوديت ها شامل ( )1مسائل پايداري چاه)2( ،
مسائل جريان آب ورودي )3( ،مشکالت حفاري جهت دار )4( ،مسائل ايمني ،و( )5مالحظات
اقتصادي مي باشد.

مقدمه
حفاري زیر تراز ( )UBDبه عمليات حفاري اي گفته مي شود که فشار
سيال حفاري در چاه از فشار حفره سازند (داخل حفره باز) کمتر مي باشد.با
استفاده از سياالت حفاري سبک ،حفار ،به طور عمد فشار چاه را از به تعادل
رسيدن با فشار سيال داخل سازند حفظ مي کند.سياالت سبک استفاده شده
در حفاري زيرتراز معمولًا هوا ،گاز ،کف و آب هوازده مي باشد.اگرچه ،نفت
بدون هوا ،آب و حتي گل هم مي تواند به منظور حفاري زيرتراز در مناطقي
که گراديان فشار سازند از گراديان فشار هيدرواستاتيک آب باالتر است ،به
کار رود.استفاده از روش حفاري زير تراز مزاياي گسترده اي را در حفر چاه
ها خواهد داشت.افزايش نرخ نفوذ ،کمينه شدن مقدار هرزروي ،افزايش طول
عمر مته ،بهبود در ارزيابي سازند ،کاهش آسيب هاي وارده به سازند ،توليد
نفت اوليه در حين حفاري ،دستيابي به چاه بزرگتر در حفاري هاي دريايي و
کاهش هزينه ها از جمله مزيت هاي اين نوع حفاري مي باشد.
حتي در حفاري هاي اوليه که دانش نسبت به اين نوع حفاري کاملًا ناقص
بود ،افزايش قابل توجهي در نرخ نفوذ مشاهده شد.لذا گسترش اين نوع

حفاري آغاز شد که امروزه با نام حفاري زير تراز مشهور است.
مشکل موجود در استفاده از حفاري زير تراز عدم وجود دانش و تجربة
کافي بود.حفاري زير تراز احتياج به تجهيزات خاصي دارد که در حفاري
معمولي استفاده نمي شوند.براي مثال در حفاري زير تراز ،سيال حفاري بر
خالف حفاري معمولي بايد فشرده شود.لذا با ساخت تجهيزات و وسايل مورد
احتياج در حفاري زير تراز اين نوع حفاري گسترش بيشتري پيدا کرد.امروزه
مشکل اصلي دستيابي به يک ترکيب مناسب در مقدار سيال حفاري (هوا)
و ديگر مواد (آب و  )...مي باشد.
براي کسب يک حفاري موفق ،احتياج به يک طراحي مناسب داريم.آسيب
هاي شديد به سازند و ايجاد شکست ها در آنها در اثر دو پهن شدن چاه
و کنده شدن ديوارة چاه اتفاق مي افتد که اين دو عامل نتيجة طراحي
نامناسب حفاري مي باشد.ميزان استفاده از دبي گل و نرخ تزريق هوا نقش
بسيار مهمي را در رسيدن به تعادل حفاري و جلوگيري از شکست ايفا مي
کنند.اگر ترکيب مذکور خيلي باالتر از فشار ته چاه باشد ،درجة زير تعادلي
بودن حفاري کاهش يافته و مزيت هاي موجود در حفاري زير تراز خنثي
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مي شوند.همچنين اگر مقدار زيرتراز بودن خيلي کمتر از فشار ته چاه
باشد ،ديوارة چاه دو پهن شده و مشکالتي را در انجام حفاري موفق ايجاد
مي کند.
درک صحيح سيستم حرکت موا ِد داخل سيال حفاري(شامل هوا ،گاز،
مايعات و جامدات) در حفاري زير تعادلي مسئله ايست که امروزه در حال
گسترش و بهبود مي باشد ،هر چند که تا کنون به آن دست نيافته ايم.
تاريخچه
تکنولوژي حفاري زير تراز يک تکنولوژي ترکيبي از تکنيک حفاري با هوا و
گاز و روش هاي حفاري با کف و سياالت هوازده مي باشد که در طي 20
سال اخير گسترش پيدا کرده است.کمپرسور ها يکي از تجهيزات کليدي
براي فشرده کردن هوا در عمليات حفاري زير تراز مي باشند .اواخر دهه
 1880کمپرسورهاي قابل حمل اولين بار در معدنکاري براي حفر چاه با
روش ضربه اي به کار گرفته شد ]1[.هنوز مشخص نيست که اولين بار
در چه زماني تکنيک حفاري با هوا براي حفر چاه هاي آب استفاده شده
اما ما مي دانيم که چاه هاي نفت و گاز عميق در دهه  1920و به کمک
کمپرسورهاي قابل حمل حفاري شده است]2[.استفادة گسترده تر از اين
تکنولوژي از اوايل دهه  1950آغاز شد ]3[.تا اواخر دهه  1970تخمين زده
مي شود که تکنولوژي حفاري با هوا و گاز براي حفر و تکميل حدود %10
از چاه هاي عميق به کار گرفته شده است4[.و]5
سياالت هوازده از دهه  1930براي حفر چاه ها استفاده شد.سيستم هاي
حفاري با کف پايدار اولين بار در عمليات تعمير و توليد در اوايل دهه 1970
به کار رفت ]6[.در حالي که بيشترين ميادين نفت و گاز در نيمه دوم قرن
 21بالغ شده اند ،حفاري با سياالت هوازده و کف در طي اين مدت افزايش
قابل توجهي پيدا کرده است.بعضي متخصصان تخمين مي زنند که حدود
يک سوم چاه هاي خشکي در اياالت متحده و تقريبًا  %40چاه هاي موجود
در کانادا با تکنولوژي حفاري زير تراز حفر شده اند]7[.ديگر تخمين ها
حاکي از اين است که  %30عمليات حفاري و تکميل از اين تکنولوژي بهره
گرفته است]8[.
روش های حفاری زیر تراز تعادلی
 3کاربرد مجزاي حفاري زير تعادلي وجود دارد؛ حفاري با هوا يا گاز ،حفاري
کف پايدار و سيال حفاري هوازده.حفاري هوا يا گاز در صورتي که مايع به
آن اضافه شود تبديل به  mistيا کف ناپايدار مي شود.
حفاري هوا ،گاز mist ،و کف ناپايدار(Air,Gas,Mist & Unstable
)Foam Drilling
تکنولوژي حفاري با هوا و گاز ،هواي فشرده و ديگر گاز ها را به عنوان سيال
واسط براي حمل بريده ها به سطح استفاده مي کند.هوا يا گاز فشرده مي
تواند به تنهايي و يا با تزريق سياالت تراکم ناپذير مانند آب يا نفت به آن
استفاده شود.وقتي مايعي به جريان گاز افزوده مي شود ،تکنيک حفاري
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گاز و هوا تبديل به تکنيک حفاري  mistيا کف ناپايدار مي شود.افزودن
مايع به اين علت است که بريده ها در سيال حفاري از آب اشباع شده و از
تشکيل حلقة گل که باعث گير کردن لوله در اثر تجمع بريده ها مي شود،
جلوگيري شود.
چون چگالي هوا/گاز معادل وزن گل  0.1- 0.01پوند بر گالن ()ppgدر
شرايط حفاري نرمال است ،هوا/گاز ظرفيت حمل بريده هاي خيلي کمي را
دارد.عقيده بر اين است که بريده ها قبل از آنکه به سطح حمل شوند ،در اثر
خرد شدن زير مته و يا واکنش هاي مکانيکي بين بريده ها و رشته حفاري
کوچکتر مي شوند.به دليل کم بودن ظرفيت حمل بريده ها در حفاري با هوا
و گاز ،اين نوع حفاري ابتدا در مقاطعي از چاه که سازند هاي خشک دارد
براي افزايش نرخ مته استفاده شد.
به منظور حفاري آسان در سازند هاي آبدار با استفاده از هوا و گاز دبي هاي
خيلي باالتري مورد نياز است.نظرية حلقة گل اين اتفاق را توضيح مي دهد:
بريده هاي ريز و سياالت سازند تشکيل گل را مي دهند و يک محدودة حلقه
اي شکل گل را در باالي طوقه حفاري تشکيل مي دهد.در باالي طوقه شناور
چون سطح مقطع آنالوس افزايش مي يابد ،در نتيجه سيال سرعت کمتري
داشته و به تشکيل حلقه گل کمک مي کند.تشکيل حلقه گل جريان سيال
را محدود کرده ،سرعت گل و ظرفيت حمل بريده ها را کاهش مي دهد.
لذا بريده ها در انتهاي چاه انباشته شده و باعث گير کردن رشته حفاري
مي شود.يک راه مؤثر براي جلوگيري از تشکيل حلقه گل استفاده از روش
حفاري با  mistاست.در اين روش به جريان گاز موجود مايع افزوده مي
شود تا بريده هاي تشکيل شده از آب اشباع شوند و بريده ها چسبندگي
کمتري داشته باشند و حلقة گل تشکيل نشود.
مايع اضافه شده به جريان گاز به صورت قطرات معلق در فاز پيوسته گاز
قرار مي گيرد.در اين روش جزء حجمي مايع کمتر از  % 2/5است.در صورتي
که يک سورفکتنت به مايع افزوده شود ،کف ناپايدار ()unstable foam
تشکيل مي شود.چگالي  mistو کف ناپايدار معادل گلي با وزن -0.1 ppg
 0.3است.ظرفيت حمل بريده هاي در  mistو کف ناپايدار از حفاري با هوا
و گاز باالتر است.همچنين misting ،به طور قابل مالحظه اي لرزش رشته
حفاري را کاهش مي دهد.
تجهيزات مخصوص مورد استفاده در حفاري با هوا شامل کمپرسورها،
بوسترها ،پمپ کف ، mist/فوران گير ( )BOPهمراه با rotating head
و مجموعه خط خروج ( )blooey lineمي باشد.
حفاري با کف پايدار ()Stable Foam Drilling
ِ
سياالت در گردش در عمليات
از دهه  1960کف هاي پايدار به عنوان
حفاري و تعمير استفاده مي شوند .استفاده از کف هاي پايدار چندين برتري
را نسبت به حفاري با گاز دارد:
 -در هنگام حفاري در سازند هاي متحجر نشده هيچ گونه شسته شدن چاه
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( )washoutاتفاق نمي افتد.
 ظرفيت حمل بريده ها بسيار عالي است.حدود  8-7برابر حفاري با آب. تجهيزات کمي براي فشرده کردن الزم است.اگر گاز پرفشار در دسترسباشد ،هيچ گونه تجهيزاتي الزم نيست.
کف پايدار شامل آب ،مواد کف زا (سورفکتنت ها) و گاز يا هوا مي باشد.آب
و سورفکتنت يک ساختار پيوسته کف را به وجود مي آورد.جزء حجمي فاز
گا ِز موجود در کف کيفيت کف ( )foam qualityناميده مي شود.کيفيت
کف معمولًا با درصد نمايش داده مي شود.با مواد کف زا ،وقتي کيفيت کف
بين  %75و  %97.5است ،کف پايدار مي شود.چگالي کف پايدار بين 0.3
تا  7پوند بر گالن است که به کيفيت کف (که تابعي از فشار در جا است)
بستگي دارد.وقتي جزء حجمي فاز گاز از  %97.5بيشتر مي شود،ساختار
پيوسته گاز که فاز گازي شکل در آن محبوس شده است ،ناپايدار مي شود و
کف تبديل به  mistمي شود.وقتي جزء فاز گاز کمتر از  %60است ،ساختار
کف به سمت شکستن پيش رفته و گاز تبديل به حباب هاي ايزوله مي شود
و به صورت فازي جداگانه از فاز مايع در مي آيد که دو فاز با سرعت هاي
متفاوت حرکت خواهد کرد.
وقتي مايع تزريقي به جريان گاز در نرخي اتفاق مي افتد که کيفيت کف در
دما و فشار ته چاه حدود  %75مي شود ،کف پايدار تشکيل مي شود.در يک
ترکيب نرخ تزريق معين مايع و گاز ،کيفيت کف در طول يک چاه تابعي از
فشار است.وقتي سيال به سطح مي رسد اغلب يک پس فشاري الزم است
تا کف همچنان پايدار بماند.
کف ها به خاطر سطح زيادشان ويسکوزيتة بااليي دارند.زماني که کيفيت
کف کاهش مي يابد ،ويسکوزيتة کف افزايش پيدا مي کند.در محدودة
کيفيت هاي بين  %75تا  %2.5ويسکوزيتة کف از  35به  115سانتي پواز
( )cpافزايش مي يابد.همچنين ويسکوزيتة کف مي تواند با افزودن چگال
کننده ها ( )viscosifierبه سيال تزريقي افزايش يابد.اين نوع کف ها را
 stiff foamمي نامند.
تجهيزات مورد استفاده براي حفاري با کف همانند حفاري با هوا
مي باشد.
حفاري با مايع هوازده ()Aerated Liquid Drilling
مواد کف زاي در دسترس و رايج اجازة تشکيل کف پايدار با کيفیت کف
باالي ( %75جزء مايع زير  )%25را مي دهند.وقتي جزء حجمي مايع از %25
بيشتر شود ،ساختار پيوستة کف مي شکند ،فاز گاز آزاد مي شود ،و کف به
سيال هوازده تبديل مي شود.
حفاري با مايع هوازده مانند حفاري با گل هوازده و حفاري با مايع گاززده
مي باشد.متوسط چگالي يک مايع هوازده به جزء حجمي گاز ،فشار و دما
بستگي دارد.چگالي متوسط استفاده شده در حفاري با سيال هوازده 7-4
پوند بر گالن ( )ppgتحت شرايط در جاي چاه مي باشد.حفاري با مايع

هوازده در دهه  1980شروع شد .تجهيزات مورد استفاده براي حفاري با
سيال هوازده همانند حفاري با کف مي باشد]6[.
مزاياي حفاري زير تراز
فراوان اين
دليل افزايش استفاده از حفاري زير تراز وجود مزيت هاي
ِ
نوع حفاري است.اين مزايا عبارتند از افزايش نرخ نفوذ( ،)ROPبه حداقل
رسيدن هرزروي سيال حفاري ،افزايش طول عمر مته ،کاهش گير کردن
لوله به دليل اختالف فشار ،بهبود ارزيابي سازند ،کاهش آسيب هاي وارده
به سازند (کاهش عمليات انگيزشي) ،توليد سريع تر نفت ،دسترسي به چاه
بزرگتر در توليد حفاري دريايي و منافع محيطي.
افزايش نرخ نفوذ
حفاري زير تراز باعث مي شود که به سنگ زير مته فشار اضافي وارد نشود.
برداشته شدن فشار اضافي(که در حفاري معمولي رخ مي دهد) سبب مي
شود که سنگ راحت تر توسط مته بريده شده و بريده ها در فضاي چاه آزاد
شوند.اين عمل سبب تميز شدن چاه و افزايش نرخ نفوذ مي شود.ارزيابي
تکنولوژي حفاري با هوا نشان مي دهد که نرخ نفوذ مي تواند تا  10برابر
حفاري معمولي(حفاري با گل) افزايش يابد ]9[.نرخ نفوذ  120 ft/hrمي
تواند در حفاري هوا و گاز به آساني به دست آيد.
به حداقل رسيدن هرزوري سيال حفاري
زماني که سيال حفاري در سازند هاي شکسته با ماتريس نفوذپذير جريان
دارد ،فشار فراتعادلي ( )overbalanced pressureسيال سبب هرزروي
گل مي شود.اين فشار فراتعادلي مي تواند در مخازن خالي نفت شکستگي
ايجاد کرده و سبب هرزروي شود.هرزروي گل در حفاري معمولي مي تواند
خيلي هزينه بر باشد.حفاري زير تراز يک روش مؤثر در به حداقل رساندن
مسائل هرزروي گل در مخازن نفت شکسته و مخازن بدون فشار مي باشد.
مزاياي مرتبط با تکنولوژي حفاري زير تراز در چاه هاي عميق شامل قابليت
حفاري در فشاري بين فشار سازند و فشار شکست و همچنين متعادل شدن
چگالي معادل جريان ( )ECDسيال حفاري در طي حفاري مي باشد.
افزايش طول عمر مته
افزايش طول عمر مته در حفاري زير تراز بيشتر از حفاري معمولي ديده
مي شود.در حفاري با هوا استحکام فشاري سنگ در نتيجه اعمال فشار
زياد سيال حفاري روي سنگ افزايش مي يابد.مقدار فشاري که در حفاري
معمولي روي سنگ وارد مي شود ،در طي حفاري زير تعادلي وجود ندارد.لذا
سنگ آسان تر در زير دندانة مته خرد مي شود.همچنين چون فشار خيلي
کمتري روي سنگ وجود دارد ،بريده ها راحت تر وارد سيال حفاري شده و
از اطراف مته به بيرون از چاه منتقل مي شوند که عمل دوباره خرد شدن
بريده ها در زير مته را به حداقل مي رساند.
به حداقل رساندن گير کردن لوله در اثر اختالف فشار
()Differential sticking
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گير کردن لوله به دليل اختالف فشار ،در اثر تشکيل کيک گل در اطراف
مناطق نفوذپذير در طي حفاري معمولي رخ مي دهد.وقتي وسيله يا تجهزاتي
در چاه نمي تواند بدون اعمال نيروي کششي اضافي خارج شود ،لوله گير
کرده است.چون در حفاري زير تراز هيچ گل فيلتره اي وجود ندارد ،لذا لوله
گير نخواهد کرد.
بهبود ارزيابي سازند
حفاري زير تراز به شناسايي زون هاي هيدروکربن دار با مشاهدة سيال
برگشتي کمک مي کند.در صورتي که اين زون ها با حفاري معمولي حفر
شود،مانع از جريان يافتن سيال داخل آنها مي شود.در حفاري زير تراز
به دليل برگشت سريع سيال حفاري(شامل بريده ها) و سياالت مخزن
به سطح ،هيدروکربن موجود در پي زون ها با دقت باالتري از نظر عمق
شناسايي مي شود.به عالوه ،کاهش در دخول سيال حفاري به داخل سازند
(يا از بين رفتن دخول) تفسير نمودار هاي حفره باز و تست هاي انتقال فشار
بهبود پيدا مي کند.
کاهش آسيب هاي وارده به سازند
ِ
در حفاري فرا تعادلي زماني که سيال حفاري(ذرات جامد و مايع) به يک
زون نفوذپذير وارد مي شود ،مي تواند باعث آسيب رسيدن به سازند شود.
ورود سيال حفاري مي تواند باعث تغيير ترشدگي ونفوذپذيري نسبي و
همچنين بسته شدن حفرات سازند شود.مسدود شدن حفرات در اثر ورود
ذرات داخل سيال حفاري يا کاني هاي خو ِد سازند که در اثر باد کردن سازند
بزرگ شده اند ،اتفاق مي افتد.اين تغييرات نفوذ پذيري مؤثر سياالت مورد
انتظار(نفت و گاز) را کاهش مي دهد.تکنولوژي حفاري زير تراز به علت به
حداقل رساندن اثرات مخرب روي سازند مورد تقاضاي توليد کنندگان نفت
و گاز است.اگرچه اين تکنولوژي در بعضي مناطق خيلي گران تر از حفاري
معمولي است ،اما احتياجات عمليات انگيزش را کاهش داده و هزينه هاي
بهسازي را از بين مي برد.
توليد سريع تر نفت
با دسترسي به تجهيزات سطحي مناسب ،مي توان نفت را هنگامي که يک
سازند نفت دار حفاري مي شود در حين حفاري توليد کرد.همانطور که
حفاري ادامه پيدا مي کند ،مي توان نفت توليدي را نيز جمع آوري کرد.اين
عمل در حفاري زير تراز امکان پذير است.
منافع محيطي
حفاري با هوا و گاز پتانسيل آلودگي محيط توسط گل حفاري را در حين
حفاري و پس از آن از بين مي برد.مواد شيميايي استفاده شده در کف و يا
 mistمانند  benignو  biodegradable surfactantاثرات مخربي
روي محيط اطراف ندارند.البته ،سياالت سازند در حين حفاري زيرتعادلي
بايد توسط تجهيزات سطحي مناسب تولید شوند تا پتانسيل آلودگي محيط
به حداقل برسد]6[.
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محدوديت هاي حفاري زير تراز
محدوديت هاي فني و اقتصادي در روش حفاري زير تراز وجود دارد.اين
محدوديت ها شامل ( )1مسائل پايداري چاه )2( ،مسائل جريان آب ورودي،
( )3مشکالت حفاري جهت دار )4( ،مسائل ايمني و ( )5مالحظات اقتصادي
مي باشد.
مسائل پايداري چاه
فشارهاي چاه در حفاري زير تراز نسبت به حفاري معمولي کمتر هستند.
لذا ممکن است در نتيجة دوپهن شدن مکانيکي چاه ،چاه ناپايدار شود.فشار
کمتر چاه سبب واروي بعضي سازندها و بسته شدن چاه مي شود.در حفاري
زير تراز اغلب قطعات بزرگ شيل ديده مي شود.اين قطعات در اثر عمل
حفاري مته به وجود نمي آيند بلکه قطعات ريزشي يا کنده شده از ديواره
چاه هستند.ناپايداري در چاه وقتي اتفاق مي افتد که در سازند مقادير قابل
توجهي رس حساس به آب داريم.تغييرات در مقدار آب داخل شيل ها که در
اثر جذب آب يا از دست دادن آن اتفاق مي افتد ،فشارهاي اضافي را به سنگ
هاي چاه انتقال مي دهد که سبب ناپايدار شدن آن مي شود.ريزش هاي
ناگهاني مي تواند سبب چسبيدن و گير کردن رشته حفاري شود.استفاده
از هوا يا گاز خشک با حجم باال مي تواند سبب شسته شدن چاه در اثر
فرسايش سنگ هاي نرم توسط سياالت شود.پايداري چاه معمولًا محدوديت
کمتري روي فشار کاربردي چاه در حفاري زير تراز ايجاد مي کند.
مسائل جريان سيال ورودي
جريان مايع شامل ورود آب و توليد نفت مي باشد.ورود آب مي تواند مسئله
ايجاد حلقه گل در طي حفاري را در پي داشته باشد که قبلًا بحث شد.حلقه
گل در جايي که رشته حفاري گير کرده است ،رشد مي کند.ورود آب اضافي
فشار جرياني ته چاه را افزايش و سرعت گاز را کاهش مي دهد،در نتيجة
حمل بريده ها در هوا/گاز کمتر شده که اگر به دقت مانيتور نشود ،سبب گير
کردن لوله مي شود.مسئله جريان آب ورودي سبب تغيير حفاري با هوا به
حفاري با کف مي شود.مسئلة ديگر مرتبط با جريان ورودي آب هزينة جمع
آوري اين آب اضافي مي باشد.
جريان دوم ،جريان نفت (توليد نفت) در چاه مي باشد.اگر چه توليد نفت در
چاه مطلوب است ،براي توليد نفت با نرخ حداکثر و در شرايط ايمن احتياج
به تجهيزات سطحي مناسب است.در اغلب موارد تجهيزات مناسب براي
توليد نفت وجود دارد اما در صورتي که نرخ توليد نفت خيلي زياد باشد ،الزم
است که حفاري زير تراز به حفاري معمولي تبديل شود.
مشکالت حفاري جهت دار
اگرچه در حفاري زير تراز در مناطقي که فشار مخزن خيلي کم نيست ،مي
توان از مايع (آب و نفت) استفاده کرد ،اما در اغلب عمليات هاي حفاري
از سياالت هوازده استفاده مي شود که بسيار تراکم پذير هستند.وسايلي
که در حفاري چاه هاي جهت دار به شيوة متداول استفاده مي شود ،فقط
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با سياالت تراکم ناپذير سازگار است .وسايل اندازه گيري تِلِمتري
ضربان گل در حين حفاري ( )MWDنمي توانند با سياالت تراکم
پذير کار کنند.چون پالس هاي فشار توليد شده به کمک MWD
نمي توانند از سياالت تراکم پذير عبور کرده و توسط وسايل سطحي
دريافت نمي شوند.در حفاري چاه هاي کج با سياالت تراکم پذير
وسايل  MWDالکترومگنتيک مورد نياز است.همچنين موتورهاي
درون چاهي معمولي در داخل سياالت تراکم ناپذير کار مي کنند.
وقتي اين موتورها در سياالت تراکم پذير مورد استفاده قرار مي گيرند،
بازدهي آنها کم و کمتر خواهد شد.
مسائل ايمني
در حفاري زير تراز چند نکته در باب ايمني بايد در نظر گرفته شود.
نکته اول انفجارهاي ته چاهي تحت شرايط خاصي در حفاري با هوا
است.اگرچه اين نوع انفجارها به ندرت اتفاق مي افتند ،اما توالي آنها
بسيار شديد است.در هنگام انفجار وسايل ته چاهي ذوب شده يا مي
سوزند.براي جلوگيري از اين انفجار ها مي توان از گاز هاي غير قابل
احتراق مانند نيتروژن يا گاز طبيعي استفاده کرد.تنها مشکل هزينه
بر بودن تبديل يک گاز به گاز ديگر در حين حفاري مي باشد.الزم به
ذکر است که احتمال وقوع انفجار هاي ته چاهي با استفاده از کف يا
 mistمي تواند با کنترل نرخ نفوذ به حداقل برسد.
مسائل موجود ديگر لرزش و صدا در حفاري با هوا/گاز مي باشد.لرزش
در رشته حفاري مي تواند سبب خراب شدن لوله ها و آسيب به نيروي
انساني شود.همچنين سطح صداي باال سالمتي پرسنل را به خطر مي
اندازد.اگرچه اين مسائل هم مي تواند با استفاده از کف يا  mistو
کاهش نرخ نفوذ برطرف شود.
مالحظات اقتصادي
اگرچه چاه هاي زيادي با حفاري زير تراز حفر مي شوند ،اما اغلب
آنها به دليل فاکتورهاي اقتصادي با اين تکنولوژي حفاري نمي شوند.
مهمترين دليل آن هزينة آب اضافي و توليد نفت در مقابل دستيابي
به نرخ نفوذ باالتر و توليد چاه مي باشد.در اکثر مناطق ،محدوديت
هاي زيست محيطي براي خارج سازي و انباشت آب اضافي وجود
دارد.کاهش هزينه ها با افزايش نرخ نفوذ در حفاري زير تراز نمي
تواند هزينه هاي ناشي از کنترل سياالت توليدي را جبران کند.سود
به دست آمده از توليد نفت در اغلب مواقع نمي تواند با هزينه هاي
حفاري را تعديل شود.مخصوصًا اگر بعد از حفاري زير تعادلي باز
هم نياز به بهسازي هيدروليکي باشد.به عالوه ،دسترسي به تجهيزات
محلي و قوانين محلي فاکتور هاي مهمي هستند که در هنگام طراحي
يک پروژه حفاري زير تراز بايد در نظر گرفته شود]6[.

نتایج
روش حفاری زیر تراز یک روش مفید و با صرفه اقتصادی در صنعت
حفاری می باشد که عالوه بر افزایش سرعت و بهینه کردن زمان
حفاری ،به منظور حفاری چاه های عمیق مناسب می باشد .از جمله
مهمترین مزایای حفاری زیر تراز سرعت بسیار باالی حفاری در
مقایسه با روش های معمولی می باشد که با توجه به هزینه باالی
دستگاه حفاری این روش را به روشی بسیار مقرون به صرفه تبدیل
می کند.از سوی دیگر عدم وجود مشکالت هرزروی گل حفاری در
این روش به خصوص در مورد سازندهای آهکی و شکسته سازندهای
زمین شناسی ایران مورد عالقه بسیاری از شرکت های حفاری می
باشد.اگرچه مشکالت جریان آب ورودی از سازندهای آبدار و کنترل
فشار سازند انتخاب این روش حفاری را با چالش روبرو می کند.لذا
انتخاب مناسب روش حفاری زیر تراز از میان زیر مجموعه های آن
شامل حفاری با هوا ،کف و گل هوازده نیازمند نگاهی مهندسی و
دقیق می باشد.
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سینا قصاع دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقدمه

امروزه رشد صنعت و نیاز روز افزون این صنایع به مواد اولیه لزوم استخراج
و فرآوری فلزات را بیش از پیش ایجاد کرده است .انتخاب و به کارگیری
روش هایی که بیشترین بازدهی را در عین کم ترین هزینه داشته باشد ا ز
جمله مهم ترین دغدغه های صاحبان صنایع معدنی است .این مطلب باعث
به وجو آمدن روش های جدیدی در صنایع فرآوری مواد معدنی شد که از
جمله آنها می توان به بیو لچینگ اشاره کرد.
بیولیچینگ روشی است برای استحصال فلزاتی خاص از سنگ های معدنی
با استفاده از باکتری ها .
بیولیچینگ یکی از چندین روش فرآوری فلزات به کمک بیو هیدرو متالورژی
است که برای استحصال فلزاتی چون طال ،مس ،سرب ،روی ،نیکل ،کبالت،
آرسنیک و مولیبدن به کار گرفته می شود.
تاریخچه
قدیمی ترین نمونه طبیعی این فرآیند را می توان در معدن رودخانه سرخ
اسپانیا مشاهده کرد.آب مورد استفاده در این معدن که از رودخانه سرخ
تامین می شود حاوی میزان قابل توجهی  Fe 3+ناشی از فعالیت های
میکروبی منطقه بود.هنگامی که رودخانه از میان سنگ های حاوی مس
منطقه عبور می کرد ،مس به همراه ذرات محلول در آب رسوب می کرد
و قابل جمع آوری می شود .این اتفاق اگرچه در زمان خود به عنوان جادو
تلقی می شود ،اما بعدها موجب به وجود آمدن روشی جدید در استحصال
فلزات شد .مطالعات انجام شده در  1947توسط کلمر و هینکل نقش
میکروارگانیسم ها را در خالص سازی مس نمایان کرد.
آنها توانستند با جدا کردن باکتری تیوبا سیلیوس ژنیوز از آب های اسیدی
معدن به نقش موثر باکتری ها در استحصال مس پی ببرند.
استفاده مدرن و صنعتی از این روش برای اولین باز در اواخر دهه 1950
توسط شرکت های مس کنکات با موفقیت انجام شد.
کلیاتی درباره بیولیچینگ
اگرجه از این روش برای فرآوری سرب ،روی ،کبالت و دیگر فلزات نیز می
توان استفاده کرد اما کاربرد اصلی این روش در فرآوری مس می باشد.
بخش عمده ذخایر مس جهان از کانسنگ های سولفیدی تشکیل شده اند.
این کانسنگ ها جهت فرآوری در کارخانه های  SX/EWمی بایستی به
حالت اکسیدی تبدیل شوند.چون اکسیداسیون این کانسنگ ها در معرض
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هوا فرآیندی بسیار زمان بر است باید به وسیله عوامل کمکی سرعت این
فرآیند را باال برد .در فرآیند بیولیچینگ باکتری ها به عنوان کاتالیزورهایی
در باال بردن سرعت این فرآیند به کارگرفته می شوند .در واقع باکتری ها
در طی واکنش اکسیداسیون سولفید فلز را به سولفات و فلز خالص تبدیل
می کنند.
مکانیزم فرآیند بیولیچینگ
میکروارگانیسم های مورد استفاده در فرآیند بیولیچینگ انرژی مورد نیاز
خود را از طریق اکسیداسیون آهن دو ظرفیتی به آهن سه ظرفیتی تامین
می کنند .این فرآیند در غشای باکتری انجام می شود.
در طی این فرآیند الکترون ها از طریق غشا برای پروسه تولید انرژی وارد
سلول باکتری می شوند و در انتها ی زنجیره انتقال الکترون ،اکسیژن به آب
تبدیل شده و انرژی تولید می شود.باکتری ها معموال می توانند از ترکیبات
احیا شده سولفوری و یا یون  Fe 2+به عنوان منبع دهنده الکترون و از
اکسیژن به عنوان پذیرنده الکترون استفاده کنند.
کانی سولفید آهن (  ) Fes 2که تقریبا در هر سنگ معدن سولفیدی وجود
دارد ،به وسیله باکتری ها ،اکسید شده و منجر به تولید آهن سه ظرفیتی
می شود .این یون ها عامل مناسبی برای اکسیداسیون کانی های سولفیدی
به حساب می آید .واکنش سولفید مس با  Fe 3+موجب انحالل مس و در
نتیجه جدا شدن آن و تشکیل  Fe 2+می شود.

Cus + Fe 3+ + Ho 2 → Fe 2+ + Cu 2+ + so 4 2−
از طرفی  Fe 2+تولید شده در سمت راست واکنش بار دیگر توسط باکتری
ها اکسید شده و به آهن  Fe 3+تبدیل می شود .به این ترتیب انرژی مورد
نیاز برای ادامه واکنش تامین شده و سرعت واکنش افزایش می یابد.
Fe 2+ → Fe 3+

به طور کلی مکانیسم اکسیداسیون به کمک باکتری ها (بیواکسیداسیون)
را می توان به دو مکانیسم تیوسولفات برای اکسیداسیون سولفید فلزات نا
محلول در اسید مانند پیریت و مکانیسم پلی سولفید برای سولفید فلزات
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محلول در اسید مانند کالکوپیریت تقسیم کرد .در واکنش تیوسولفات که روش مستقیم
نیز نامیده می شود باکتری ها از طریق اکسیداسیون یون های آهن دو ظرفیتی ،یون های
آهن سه ظرفیتی جهت واکنش لیچینگ را فراهم می آورند در خالی که در مکانیسم پلی
سولفید یون آهن سه ظرفیتی به همراه پوتون با سولفید فلزات وارد واکنش می شوند.
باکتری های مورد استفاده در فرایند بیولیچینگ
باکتری ها ،یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین انواع موجودات زنده هستند
که تا به حال مطالعات زیادی بر روی آنها صورت گرفته است .باکتری ها را از نظر مقاومت
دربرابر حرارت به چهار گروه ساکروفیل  ،مزوفیل ،ترموفیل معتدل و ترموفیل مطلق
تقسیم بندی می کنند .ساکروفیل ها که باکتری های سرما دوست هستند و در دمای
زیر  15قادر به فعالیت هستند به دلیل محدودیت دمایی کاربرد چندانی در بیولیچینگ
ندارند.
مزوفیل ها که در دمای  25تا  45زندگی می کنند اسید دوست هستند و  PHمناسب
برای فعالیت آنها بین  1.5تا  3.5است .از جمله باکتری های این گروه که در فرآیند
بیولیچینگ کاربرد دارند می توان به با سیلیوس فرو اکسیدانس  ،تیو باسیلیوس تیو
اکسیدانس و لپتو سپیریلیوم فرو اکسیدانس اشاره کرد .ترموفیل های معتدل در دمای
 45تا  60فعالیت می کنند و از جمله می توان به سولفو با سیلیوس اشاره کرد .گروه آخر
باکتری ها ،ترموفیل های مطلق هستند که در دمای باالتر از  60زندگی کرده و به باکتری
های گرما دوست معروفند .از جمله باکتری های این گروه می توان به سولفو لوبوس
اشاره کرد .از بین این  4گروه ،باکتری های گروه مزوفیل به دلیل فعالیت در دمای عادی
بهترین گزینه برای بیولیچینگ هستند.در تقسیم بندی دیگری باکتری های فعال در این
فرآیند را می توان به دو دسته باکتری های اصلی و پشتیبان تقسیم کرد .باکتری های
اصلی شرایط الزم برای استحصال فلز را فراهم آورده و باکتری های پشتیبان با تجزیه
پسماند باکتری های اصلی امکان ادامه فعالیت آنها را فراهم می آورند.
به طور کلی آنچه موجب رشد نا مطلوب باکتری ها می شود را می توان به صورت زیر
نام برد:
 .1عدم تنظیم  PHواکنش
 .2یونی شدن محیط

اسید سولفوریک (  ) H 2SO 4می نمایند .این توده به گونه
ای طراحی شده که نشت ناپذیر بوده و کانسار به صورت
فشرده و به اندازه کافی اسید شویی شود و هم چنین دارای
سیستم جمع آوری اسید باشد.
محلول اسیدی لیچینگ در بین شکاف های کانسار نفوذ
کرده و باکتری ها بر روی سطح ماده معدنی رشد می کنند.
این فرآیند به طور ایده آل  200روز طول می کشد.هوای
مورد نیاز برای رشد باکتری ها از طریق لوله هایی که در
داخل توده انباشته شده ،جاسازی شده اند فراهم می شود.
در نهایت محلول حاصل از لیچینگ  PLSنامیده می شود
از توده نشت می کند .این محصول فرآوری شده و برای
فرآوری نهایی به کارخانه ارسال می شود.
 -2بیولیچینگ مخزنی
در این روش از سری به هم پیوسته راکتورهای تولید کننده
هوا استفاده می شود.
تغلیظ فلزات در این روش به کمک ستون های بیولیچینگی
که دما و  PHآنها تحت کنترل است انجام می شود.این

 .3محدودیت در  C 2و  O 2موجود در محیط
 .4حضور ترکیبات ارگانیکی حل کننده با تاثیرات بازدارندگی از رشد باکتری ها.
انواع روش های بیولیچینگ
 -1بیولیچینگ توده ای
در این روش ماده معدنی استخراج شده پس از خردایش با طراحی ویژه ای ،روی هم انباشته
می شود .در مرحله بعد اقدام به اسید شویی این توده آلگرومره (خرد) شده ،به وسیله
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روش نسبت به روش بیولیچینگ توده ای بسیار سریع تر است  .اما محدودیت
آن مقدار ذرات جامدی است که می تواند به صورت معلق در راکتورها قرار
گیرد .این عامل باعث محدودیت ظرفیت و باال رفتن هزینه ها می شود.
 -3بیولیچینگ در محل
در این روش لزوم استخراج ماده معدنی رفع شده است و ماده معدنی بدون
استخراج می تواند فرآوری شود .به این منظور در کانسار کانال هایی به
منظور تزریق محلول اسیدی ایجاد می شود .در قسمت تحتانی نهشته
معدنی نیز کانال هایی به منظور جمع آوری محلول عمل آوری شده PLS
تعبیه می شود.در طی بیولیچینگ یک الیه ی نفوذ ناپذیر در سطح مس
ایجاد می شود که از نفوذ لیچینگ به الیه های پایین تر جلوگیری می کند.
این نکته در آلودگی محیط زیست و نشست محلول اسیدی نقش مهمی
دارد  .با این وجود در این روش به دلیل محدودیت در کنترل محلول های
اسیدی میزان آلودگی محیط زیست باال است  .به همین دلیل این روش از
کاربرد کمتری نسبت به روش های دیگر برخوردار است .
 -4بیو لیچینگ باکتری های به هوازی
یکی از مشکالت اساسی در روش قبلی تامین اکسیژن برای فعالیت باکتری
است که در این روش حل شده است  .این روش که جدید ترین روش بیو
لیچینگ است دارای کمترین هزینه و بیشترین بازده است  .این روش میزان
آزاد سازی مواد شیمیایی در طبیعت را به میزان قابل توجهی کاهش داده
است و از نظر استاندارد های محیط زیستی نسبت به روش های قبل از
درجه ی باالتری برخوردار است.
مزایای استفاده از بیو لیچینگ
 -1این روش امکان بازیابی کنستانتره های عیار پایین را فراهم می آورد  .به
این ترتیب میزان باطله های معدنی به حداقل می رسد .
 -2این روش به دلیل کاهش هزینه های زیر ساختی برای بهره برداری
اقتصادی از ذخایر معدنی کوچک در مناطق دور افتاده بسیار مناسب است.
 -3کنستانتره هایی که دارای آرسنیک بیسموت و منزیت هستند به صورت
عادی هزینه فرآوری باالیی دارند.این روش میزان این هزینه ها را تا حد قابل
توجهی کاهش داده است .
 -4در زمان کمبود استخراج سنگ معدن اکسیدی این روش می تواند
کنستانتره کارخانه های  SX/EWرا تولید کنند.
 -5شروع سریع  ،فرآیند ساده و سهولت نگهداری تجهیزات از جمله مزایای
دیگر این روش است .
 -6فرآیند در فشار عادی جو و دمای محیط انجام می شود .
 -7چون فرآیند به صورت مرطوب انجام می شود میزان غبار به حداقل
رسیده است .
 -8این روش از متصاعد شدن دی اکسید کربن سولفور در هوا جلوگیری
می کند .
 -9این روش یکی از بهترین روش های برای فرآوری طالی مقاوم است .
بررسی های اقتصادی
بیو لیچینگ به دلیل سادگی فرآیند و ارزانی تجهیزات در  25سال گذشته
با اقبال صا حبان صنایع روبه رو شده است  .به نحوی که در کشور شیلی
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سالیانه بیش از  225هزار تن مس در سال به این روش استحصال می
شود .این روش در کشور های در حال توسعه به دلیل تکنولوژی ساده و
هزینه سرمایه گذاری پایین برای احداث زیر ساخت ها مورد توجه واقع
شده  .امروزه  20درصد مس جهان ار طریق بیو لیچینگ تولید می شود .
بیولیچینگ غالبا برای سنگ معدن مس با عیار پایین (حدود 1-2درصد)
استفاده می شود  .هم چنین این روش روشی مناسب برای بازیافت مس
ثانویه است  .از بین روش های مختلف بیولیچینگ روش توده ای کم هزینه
ترین روش برای فرآوری مس در تناژ باال است  .بیو لیچینگ مخزنی به دلیل
نیاز به راکتور ها ی تولید هوا  ،هزینه باال تری دارد اما سرعت آن نسبت به
روش توده ای بسیار باال است .
بیولیچینگ در ایران
اغلب کارخانه های فرآوری کشور از نوع  SX /EWهستند که تنها توانایی
فرآوری مس اکسیدی را دارند  .از طرفی کاهش مس اکسیدی کشور این
کارخانه ها را تهدید می کند  .لزوم توجه به این نکته در مجتمع سرچشمه
 ،نیاز به استخراج و فر آوری مس سولفیدی را بیش از پیش به وجود آورده
است  .مجتمع مس سر چشمه با در اختیار داشتن بزرگترین کارخانه SX/
EWکشور ظرفیت تولید 12000تن مس در سال را دارد .این موضوع باعث
شد تا در سال 1373مطالعات گسترده ای درباره بیو ما ینینگ مجتمع مس
سرچشمه آغاز گردد  .این مطالعات که با تست های گو ناگون آزمایشگاهی
هم چون تست های سینتیک ،ژنتیکی  ،کشت و پرورش باکتری ها و ...
هم راه بود منجربه طراحی و مدل سازی زیست توده ها ( بیو هیپ ها)
درمقیاس نیمه صنعتی شد  .این تکنولوژی ابتدا در ستون های 6متری که
دما و  PHآن ها کنترل می شد بهینه سازی شد .این مطالعات منجربه
احداث  4زیست توده جداگانه شد  .هرکدام از این زیست توده ها دارای
تناژ  25هزار تن هستند که متشکل از کا سنگ های کم عیار سولفیدی
(کالکوپریت و کالکوسیت ) معدن مس دره زار می باشد  .جدول زیر خالصه
ای از طرح بیو لیچینگ مجتمع مس سرچشمه می باشد .
فهرست منابع

-1 The little workers of the mining industry, joseph
Mcphee
-2 Bioleaching microbes, Barrie Johnson
-3 Flotation technique cleaner for heap leaching
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ازدیادبرداشتازمخازننفتی
به روش تزریق گاز اختالط پذیر

بهاره جوهری ناد ،دانشجوی کارشناسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مینا سیدعلی ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقدمه
صنعت اکتشاف نفت صنعت پر التهابی است که همواره در پی يافتن مخازن
نفتی و پيدا کردن راه هايی به منظور استخراج بيشتر نفت از مخزن در عين
کاهش هزينه ها مي باشد.
به طور کلی بهره برداری و برداشت از يک ميدان نفتی به سه مرحله اساسی
تقسيم بندی مي شود که نامگذاری آنها بر اساس تقدم اجرا به صورت اوليه،
ثانويه و ثالثيه مي باشد.مرحله اوليه شامل بهره برداری نفت از مخزن نفتی،
حفر چاه و مکانيزم های طبيعی رانش نفت به سطح زمين و يا استفاده از
پمپ ها برای افزايش فشار بهره برداری مي باشد .در مرحله دوم نفت از
طريق تزريق آب يا گاز (همراه نفت)استحصال مي گردد .سومين مرحله
برداشت که به روش های  EORيا ازدياد برداشت معروف مي باشد خود به
سه دسته اصلی تقسيم بندی مي شود:
 -1روش های گرمايی :از جمله اين روش ها مي توان به روش تزريق آب
داغ ،تزريق بخار آب و روش احتراق در جا اشاره کرد که عمدتًا در مخازن با
نفت سنگين(درجه  APIپايين) مورد استفاده قرار مي گيرد.
 -2روش های جابجايی با گاز انحالل پذير :اين روش ها که اخيرًا به
وفور مورد استفاده قرار گرفته اند شامل تزريق گاز
های بی اثری چون  CO2و  N2به منظور کاهش
ويسکوزيته و وزن سيال و به تبع آن کاهش فشار
مويينه مي باشد .گاز کربن دی اکسید در فشار باال
و دمای مخزن با نفت مخلوط می گردد و ترکیبی
با گرانروی و نیروی کششی سطح کمتر شکل می
دهد که می تواند به آسانی جابجا شود .عالوه بر
آن کربن دی اکسید قابلیت نفوذ در زونهایی دارد
که آب قبال وارد آنها نشده و به این صورت نفت به
دام افتاده در این زونها آزاد می گردد ] 3[ .اولین
بار ورتون ،براونزکامب و دایز در سال  1952به این
فن آوری دست پیدا کردند] 4[ .
 -3روش های تزريق مواد شيميايی :در اين
روش ها که از پليمر ها و يا ساير مواد شيميايی
برای تزريق استفاده مي شود ،هدف اصلی افزايش

ويسکوزيته آب مخزن به منظور کاهش تحرک پذيری آن و در نتيجه
برداشت آب کمتر در سطح در حين افزايش قابليت جابه جا کنندگی آب
همراه نفت در مخزن مي باشد.
در حالت کلی روش های اوليه برداشت قادر به استخراج تنها  %10از نفت
درجا مي باشند و اين در حاليست که بهره گيری از روش های ثانويه اين
رقم را تا حدود  %20باال مي برد که قطعًا آن مقدار پاسخگوی تقاضای بسيار
باالی نفت خام در بازارهای مصرفی نمي باشد.در اوايل سال  2000روش
های  EORبا مقبوليت بيشتری مواجه شدند که اين مسأله منجر به افزايش
ميزان بهره برداری تا  %60نفت در جا گرديد]2[.
در صنعت نفت و گاز هزینه بسیار زیادی روی تحقیقات و توسعه فرآیند
تزریق گاز به منظور ازدیاد برداشت نفت صرف شده است .در این مطلب
خالصه کوتاهی از کلیات این فرآیند مورد بررسی قرار خواهد گرفت .برای
مطالعات بیشتر در این زمینه کتابها و مراجع بسیار زیادی موجود است که
می تواند مورد استفاده عالقه مندان قرار گیرد.
اختالط پذیری
اصول کار بسیار ساده است .ازدیاد برداشت نفت با تزریق  CO2بر اساس
یک قانون ساده فیزیک بنا شده است .این قانون ،اختالط مواد مخلوط
شدنی است .گاز کربن دی اکسید با نفت ترکیب می شود و محلولی رقیق
تر تشکیل می دهد .در واقع اثر گاز  CO2روی نفت رقت بخشیدن به آن
است که باعث تسهیل جابجایی آن در مخزن می شود.
توضیح دقیق تر از این مساله توسط آقای هولم ارائه گردیده
است .هولم اختالط پذیری را به صورت زیر تعریف
می کند " :قابلیت اختالط دو یا چند جزء
در یک فاز با هر نسبتی را اختالط
پذیری می نامند .در مخازن نفتی
خاصیت فیزیکی است که به
دو یا چند سیال اجازه می
دهد بدون هیچ محدودیتی با
هر نسبتی مخلوط شوند] 5[ ".
نکته قابل توجه در زمینه
اختالط کربن دی اکسید و نفت
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شکل  -1مکانیزم تزریق CO2
این است که می توان میزان نفت باقی مانده در مخزن را با رساندن آن به
حد اشباع به صفر نزدیک کرد که این مساله سبب بازیابی نفت و سودهی
فوق العاده مخازن نفتی می شود .نرخ باالی بازیابی مزیت اصلی روش تزریق
مواد اختالط پذیر نسبت به مواد اختالط ناپذیر است که موجب باال رفتن
معیار های اقتصادی برداشت از مخازن می شود]1[ .
برای کارایی باالتر ،تزریق  co2باید طوری انجام گیرد که به اختالط پذیری
آن با نفت منجر شود .این حالت تنها در شرایط خاصی صورت می گیرد و به
پارامترهای دمای مخزن ،فشار مخزن ،ترکیب گاز تزریق شده و ترکیب نفت
بستگی دارد .در ادامه مختصرًا به بیان روش های دستیابی به شرایط کارآمد
تزریق و تاثیر پارامتر های مختلف در این فرآیند می پردازیم.
معمول ترین روش برای تعیین اینکه در چه شرایطی اختالط پذیری حاصل
می گردد استفاده از آزمایش لوله باریک است .لوله بلند ( 12تا  24متر) و
قطر کم ( 60میلیمتر) که با شن پر شده است به صورتی که سیال جریان
یافته در داخل آن تراوایی به میزان  3تا  5دارسی داشته باشد .در این مرحله
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فضای داخل لوله از نفت مخزن اشباع می شود .این دستگاه باید در دمای
و فشار مخزن نگه داشته شود .سیال با فشارهای مختلفی از داخل لوله
عبور داده می شود تا به ترکیب مورد نظر و شرایط مطلوب دست یابیم .این
ترکیب ممکن است کربن دی اکسید خالص یا مخلوطی از گازهای کربن
دی اکسید ،متان ،اتان ،پروپان و  ...باشد.
ارتباط بین بازیابی نفت و فشار به دست آمده است .محدوده اختالط پذیری
یا حداقل فشار اختالط پذیری در جایی بدست می آید که با تزریق گاز
به میزان  1/3برابرحجم منافذ موجود در لوله  %95نفت بازیابی شود  .اگر
تزریق کمتر از این میزان باشد بازیابی نفت به صورت چشمگیری کاهش
می یابد]5[ .
شرایط مخزن
 -1فشار :فشار مخزن به طور مستقیم با میزان برداشت از مخزن در ارتباط
است .هنگامیکه نفت از مخزن برداشت می شود فشار آن کاهش می یابد .با
توجه به آزمایش لوله باریک که شرح آن داده شد فشار مخزن به حد کمینه
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فشار اختالط پذیری می رسد .بعد از این مرحله نیز می توان گاز به مخزن
تزریق کرد ولی کارایی مناسبی نخواهد داشت.
 -2قابلیت حرکت  CO2و ناهمگنی مخزن :در ازدیاد برداشت نفت
به روش تزریق  CO2پارامتر های مختلفی موثرند .چون گرانروی CO2
از اغلب ترکیبات موجود در مخزن بسیار کمتر است ،تغییرات گرانروی در
سیال می تواند کارایی جابجایی نفت و در نتیجه بازیابی آن را مورد تاثیر
قرار دهد ]6[ .به عالوه سنگ های دربرگیرنده مخزن بسیار ناهمگن بوده و
زونهای با قابلیت نفوذ پذیری باال در نزدیکی زونهای با نفوذپذیری پایین قرار
گرفته اند .این تغییرات نفوذپذیری در سنگ ممکن است ذاتی باشد که به
علت تغییر در شرایط تخلخل در زمان شکل گیری سنگ ایجاد می شود یا
به دلیل شکستگی های طبیعی یا حاصل فعالیت های انسان باشد .ناهمگنی
مخزن و تغییرات گرانروی گاز باید در جهت بهینه سازی بازیابی نفت کنترل
و مرتفع گردند .دو راه حل اصلی که به این منظور در صنایع نفتی به کار
گرفته می شود به شرح زیر است:
 -1تزريق همزمان آب و دی اکسيد کربن موثرترين روش تزريق اين گاز
بوده و تجربيات عملی گويای اين حقيقت است که اين روش منجر به
باالترين نرخ بهره برداری ميگردد.
 -2تزریق متناوب  CO2و آب که  WAGنامیده می شود .این روش ترتیبی
از قرارگیری نفت CO2 ،و آب در مخزن ایجاد می کند که باعث حرکت
نفت به داخل چاه می شود]7[ .
اضافه کردن ترکیبات شیمیایی مانند ترکیبات اتان دار با پلیمرهای
مصنوعی و یا ترکیبات سولفوره به  CO2برای ایجاد یک کف پایدار با
ویسکوزیته باال و بدون تغییر در کارایی]8[.این کف به نفت کمک می کند

تا به آسانی از محل تزریق به محل برداشت حرکت کند و مانع فشار های
ناشی از ناپایداری های هیدرودینامیکی مضر می شود .این فشارها باعث الیه
بندی عمودی سیال ها و در نتیجه کاهش بازیابی نفت می شود.
معیار های انتخاب روش تزریق CO2
در پی سالها تالش و بررسی نتایج آزمایش بر روی ازدیاد برداشت با روش
تزریق  CO2در آزمایشگاه ها و آزمایش بر روی مخازن اطالعات کافی برای
تعیین معیار انتخاب روش تزریق  CO2بدست آمده است .نتایج حاصل که
توسط محققین به نام و مرکز تحقیقات بازیابی نفت نیومکزیکو ارائه گردیده
به صورت زیر است ]9[ .و []10
عمق توصیه شده برا ی تزریق  CO2در مخازن پرمین به مطابق جدول
شماره  3می باشد:
به کار گیری CO2
در  10سال اولیه استفاده از روش تزریق کربن دی اکسید هزینه تامین
 CO2بیشترین بار مالی در اجرای پروژه به حساب می آمد که  %68کل
هزینه ها را شامل می شد ]11[ .در نتیجه استفاده بهینه از منابع  CO2به
عنوان عامل مهم تضمین مالی پروژه ها به شمار می رفت .مثال در مقیاس
عملیاتی بازیابی نفت توسط تزریق  CO2برای افزایش برداشت نفت از  7تا
 %23حجم اولیه مخزن میزان خالص  CO2مورد نیاز بین  2/5تا  11هزار
فوت مکعب به ازای هر بشکه نفت برداشت شده می باشد]12[ .
طبق داده های موجود برای بازیابی نفت توسط  CO2اختالط ناپذیر برای
افزایش برداشت از  9تا  %19حجم اولیه مخزن باید میزان حجم  CO2را

جدول  -2شرایط مطلوب برای استفاده از روش تزریق CO2
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 در مخازن پرمینCO2  شرایط تزریق-3 جدول
Anadarko Petroleum, 4th Annual EOR Carbon Management Workshop, The Woodlands Waterway Marriott Hotel and Conference Center, Houston, Texas, Dec 4-5, 2006
[3] “CO2 Flooding – It’s Time Has Come”, Holm W.L., J.
Petr. Tech., December 1982, p2339-2745
[4] “Method for Producing Oil by Means of Carbon Dioxide”, Whorton L.P., Brownscombe E.R., and Dyes, A.B.,
U.S. Patent 2,623,596 (1952)
[5] “Miscibility and Miscible Displacement”, Holm L.W., J.
Petr. Tech., August 1986, p817-818
[6] “Flow Visualization for CO2/Crude Displacements”,
Campbell B.T., SPEJ, October 1985, p665-687
[7] “Definitive CO2 Flooding Response in the SACROC
Unit”, Langston M.V., S.F. Hoadley and D.N. Young, SPE
Enhanced Oil Recovery Symposium, April 16-21, 1988,
Tulsa, Oklahoma, SPE-17321-MS
[8] “The Mechanism of Gas and Liquid Flow Through Porous Media in the Presence of Foam”, Holm L.W., SPEJ,
December 1968, p359-369
[9] “EOR Screening Criteria Revisited – Part 1: Introduction to Screening Criteria and Enhanced Recovery Field
Projects”, Taber J.J., F.D. Martin and R.S. Seright, SPERE,
August 1997, p189-198
[10] “EOR Screening Criteria Revisited – Part 2: Application and Impact on Oil Prices”, Taber J.J., F.D. Martin and
R.S. Seright, SPERE, August 1997, p199-205
[11] Jarrel P.M. et al, Practical Aspects of CO2 Flooding –
Monograph Volume 22, Society of Petroleum Engineers,
Richardson, Texas, 1st Printing, 2002, ISBN 1-55563096-0
[12] “Carbon Dioxide Flooding”, Martin D.F. and J.J. Tabor,
J. Petr. Tech.,April 1992, p396-400

. هزار فوت مکعب به ازای هر بشکه نفت به کار برد12  تا5 معادل
:مزايای اصلی استفاده از اين روش
 باعث افزایش حجم نفت و در پی آن کاهش ويسکوزيته نفت و همچنين-1
.) مي گرددSor(کاهش اشباع شدگی باقيمانده نفت
 در شرايطی که حتی امتزاج رخ نمي دهد مي تواند به عنوان سيستم گاز-2
.ران ايفای نقش نمايد
 قادر به ايجاد شرايط امتزاج در نفت هايی مي باشد,LPG  بر خالف گاز های-3
. خود را از دست داده اندC4تاC2 که اجزای
. انحالل پذيری در بسياری از مخازن در فشارهای پايين ممکن مي باشد-4
 غير مخرب و غير محترق مي باشد، دی اکسيد کربن يک گاز بی خطر-5
.که آزاد شدن حتی به مقدار زياد نيز در اتمسفر خطری را ايجاد نمي کند
نتیجه گیری
ذخایر نفتی از اهمیت بسیاری برخوردارند و از سرمایه های اصلی هر
 بهره وری بیشینه از این مخازن به معنی سرمایه.کشوری به شمار می روند
 با استفاده از روش های معمول در گذشته حجم ناچیزی.بیشتر است
از نفت مخازن قابل برداشت بود ولی با بکارگیری تکنولوژی روش های
 تزریق.متنوعی برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی پیشنهاد شده است
 به داخل مخازن ارزان ترین و اقتصادی ترین راه در میان سایر راهCO2
 می، با بکارگیری تجهیزات و فن آوری هایی نه چندان هزینه بر.ها است
توان نمودارهای سودهی را صعود داد و از سرمایه های ارزشمندی مثل نفت
.استفاده بهینه ای کرد
منابع

[1] “summary of Carbon Dioxide Enhanced Oil Recovery
(CO2EOR) Injection Well Technology” James P. Meyer,
American petroleum institute report.
[2] “CO2 EOR and Sequestration in Wyoming”, Geiger P.,
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مریم عبدی
دانشجوی کارشناسي استخراج معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخچه
بیودیزل نخستین بار توسط رادولف دیزل در سال  1900در موتور اختراعی
ااش استفاده شد .موتور او با نوعی سوخت که از روغن بادام زمینی گرفته
شده بود کار می کرد .در آن سال ها توجه چندانی به این سوخت نشد .در
اواخر دهه ی  70و اوایل ده ی  80در نتیجه ی بحران اوپک و باال رفتن
قیمت نفت و سوخت  ،قرار داد تحقیق بر روی بیودیزل با چند دانشگاه بسته
شد .حاصل تحقیقات نشان می داد که بیودیزل می تواند جایگزین مناسبی
برای سوخت های فسیلی باشد ولی در آن زمان از لحاظ قیمت نمی توانست
با سوخت های فسیلی رقابت کند.
تاثیر نامطلوب سوخت های دیزلی بر روی سالمتی انسان ها موجب وضع
قوانین جدیدی در رابطه با استفاده از آن ها شد که منجر به اقتصادی شدن
قیمت بیودیزل گردید .به عنوان مثال می توان به میزان گوگرد موجود در
گازوئیل اشاره کرد .در قوانین جدید کشور های مثل آمریکا این مقدار باید
از  10ppmکمتر باشد .قیمت بیودیزل و این گازوئیل کم گوگرد تقریبا با
هم برابر است .این در حالی است که میزان گوگرد موجود در بیودیزل تقریبا
ناچیز و قابل صرف نظر کردن است.
 MSHAاستفاده اولیه از بیودیزل را به صورت عملی در معادن زیرزمینی
آغاز کرد .به علت بسته بودن محیط معادن زیرزمینی ،استفاده از سوخت

های دیزلی بر سالمت معدنچیان تاثیر نامطلوب می گذارد که در صورت
استفاده از بیودیزل به میزان قابل توجهی می شود از این امر جلوگیری
کرد.
ساختار بیودیزل
بیودیزل نوعی مونو الکیل استر از اسید های چرب بلند زنجیر است .این
سوخت معموال از واکنش بین روغن های گیاهی و یا چربی های حیوانی با
متانول در حضور کاتالیزور بدست می آید .ویژگی های فیزیکی آن بسیار
مشابه گازوئیل است .این سوخت از دانه های روغنی مانند سویا یا پنبه دانه
و  ...می تواند تولید شود .و یا حتی روغن های دور ریختنی رستوران ها هم
قابلیت تبدیل شدن به بیودیزل را دارند .ولی باید توجه داشت استفاده از این
روغن ها به صورت خام به موتور صدمه جدی وارد خواهد کرد .روغن های
خام ویسکوزیته بسیار زیادی نسبت به گازوئیل و بیودیزل دارد .ویسکوزیته
روغن های خام  s/mm2 40است در حالی که گازوئیل و بیودیزل به ترتیب
هر کدام ویسکوزیته  s/1mm2 .4 – 1.3و  s/mm2 5-4را دارند.
جدول زیر بر اساس روش تست  ASTMتنظیم شده و برخی خواص
بیودیزل را نشان می دهد( سال )1996

جدول 1
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جدول  2مقایسه خاصیت روان کاری بیودیزل با دیگر سوخت ها
جدول 3

مزایای استفاده از بیودیزل
بیودیزل سوختی بسیار انعطاف پذیر است  ،به طوری که می توان آن را هم
به صورت خالص ( )B100و هم به صورت درصدی با گازوئیل استفاده کرد.
به سوختی که  %20آن را بیودیزل تشکیل می دهد  B20می گوید.برای
استفاده از  B20احتیاج به تغییری در موتور دیزلی وجود ندارد .به همین
علت به راحتی قابل استفاده است.
از تفاوت های عمده ی گازوئیل با بیودیزل ،همان طور که پیشتر توضیح
داده شد ،میزان گوگرد آن است .در گازوئیل های معمولی این میزان به
 500ppmمی رسد .با سوختن گازوئیل  SO2که گازی سمی است تولید
می شود.در حالی که در صورت استفاده از بیودیزل این گاز در خروجی
اگزوز مشاهده نخواهد شد .البته این در صورت مقایسه بیودیزل با گازوئیل
معمولی است .اگر با خروجی اگزوز گازوئیل کم گوگرد مقایسه شود تفاوتی
چندانی مشاهده نخواهد شد .تفاوت عمده ی بیودیزل با گازوئیل کم گوگرد
خاصیت روانکاری آن است .گازوئیل کم گوگرد نیاز به روانکار دارد  ،این در
حالی است که از بیودیزل می توان حتی به عنوان روانکار به بعضی سوخت
ها اضافه کرد .آزمایش ها نشان می دهد که روانکاری  B20از گازوئیل کم
گوگرد بیشتر است .خاصیت روانکاری سوخت از پارامترهایی است که باید به
آن توجه زیادی شود .در صورت کم بودن این خاصیت ممکن است صدمات
بسیاری به موتور وارد شود.
جداول شماره های  2و  3به مقایسه خاصیت روان کاری بیودیزل با دیگر
سوخت ها پرداخته است.
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از خواص دیگر بیودیزل که آن را با محیط زیست سازگارتر می کند تاثیر آن
بر چرخه  CO2است .سوخت معموال از دانه های گیاهی حاصل می شود.
گیاهان برای رشد خود  CO2را از هوا جذب می کنند  ،وقتی از آنها به
عنوان سوخت استفاده می کنیم همان  CO2جذب شده را مجددا آزاد می
کنیم .در حقیقت  CO2تازه ای به جو زمین اضافه نمی شود  .در نتیجه
استفاده از بیودیزل می تواند نگرانی ما را از گرم شدن زمین کاهش دهد.
 %11وزنی بیودیزل را اکسیژن تشکیل می دهد .این مسئله باعث سوختن
کامل بیودیزل می شود ،در نتیجه گازهای بسیار سمی حاصل از سوختن
ناقص کاهش می یابد .نمودار زیر به همین مسئله اشاره دارد .کاهش گاز
 COدر خروجی اگزوز از برتری های مهم این سوخت در مقابل گازوئیل
است.
نقطه احتراق از مهم ترین مشخصه های هر سوخت به ویژه سوخت های
مورد استفاده در معادن است .این سوخت ها باید نقطه احتراقی مطابق با
استاندارد های تعیین شده داشته باشند .درباره ی نقطه احتراق بیودیزل
آزمایشات زیادی صورت گرفته است .نتایج حاصل شده نشان می دهد که
نقطه احتراق بیودیزل خالص و یا حتی مخلوط آن از گازوئیل باالتر است.
این خاصیت امنیت بیشتر برای ذخیره سازی و حمل سوخت را ایجاد می
کند .که این امر در معادن از اهمیت باالیی برخوردار است.
کارکرد بیودیزل
بیودیزل خالص به ازای هر گالن  %8کمتر از گازوئیل انرژی تولید می
کند .ولی به طور کلی باید در نظر گرفت در حال حاضر از  B100استفاده
ی چندانی نمی شود و بیودیزل به صورت  B20استفاده می شود .هر چه
میزان بیودیزل کمتر باشد تاثیر کاهش انرژی کمتر خواهد شد .به طوری
که استفاده از  B20در معدن  Homestakeدر جنوب  Dakotaعمال
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تغییری در مصرف سوخت  ،قدرت  ،گشتاور و ضریب ترابری مشاهده نشده
است.
محدودیت های بیودیزل
در حالت کلی شرایط نگهداری بیودیزل همانند گازوئیل است .باید در
محیطی تمیز ،خشک و خنک نگهداری شود .همانطور که اشاره شد بیودیزل
نقطه احتراق باالتری نسبت به گازوئیل دارد ولی به هر حال دمای نگهداری
آن باید مانند گازوئیل کنترل شود.
بیودیزل خاصیت حل کنندگی دارد .جرم و رسوباتی که در اثر وجود گازوئیل
در مخزن و لوله به جا مانده است را در خود حل می کند و در فیلتر ها
ایجاد گرفتی می کند .بنابراین فیلتر های ماشین هایی که با بیودیزل کار
می کنند باید زود به زود تعویض گردند.
بیودیزل در اثر مرور زمان باعث کاهش کیفیت بعضی از انواع الستیک ها
می شود .وقتی بیودیزل با درصد باال استفاده می شود باید به این مسئله
توجه بسیار شود .زیرا بیودیزل ممکن است به شلنگ سوخت و یا پمپ
سوخت آسیب برساند .در چنین مواردی که بیودیزل با درصد باال استفاده
می شود ،باید از نوع مخصوصی الستیک استفاده کرد که در مقابل بیودیزل
مقاوم است.
از دیگر خواص مهم هر سوخت ،عملکرد آن در دماهای پایین است .اضافه
کردن  %20بیودیزل به گازوئیل خواص سرمایی سوخت را  1تا  3درجه
سلسیوس کاهش می دهد .منظور از خواص سرمایی نقطه ی ابری شدن
و نقطه ی ریزش است .بیودیزل خالص در برابر سرما مقاومت کمتری دارد
و سریع به حالت ژله ای در می آید و ویسکوزیته ی آن باال می رود که
این مسئله باعث بروز مشکل در کارکرد موتور می گردد .یکی از راه های
جلوگیری از این مسئله گرم نگه داشتن مخزن است.

بازار بیودیزل
بیودیزل سوختی تقریبًا ناشناخته است و برای رسیدن به استفاده تجاری
گسترده ،باید از موانع گوناگونی بگذرد .این سوخت میبایست قبل از هرگونه
ورود به بازار ،بر موانع نظارتی فائق آید و قیمت آن نیز رقابتی تر شود.به نقل
از سازمان سوختهای طبیعی آمریکا ،با انگیزه باالی دولت ،تولید بیودیزل
از دانههای روغنی میتواند به حدود  ۲میلیارد بشکه در سال برسد که
این رقم حدود  ۸درصد مصرف بزرگراهی گازوئیل در اوایل این قرن است.
تالش میشود که با توسعه گیاههای پیوندی سویا که دارای روغن بیشتری
هستند ،بتوان این هزینهها را کاهش داد .برای مثال ،دانههای سویا ،حدودا
 ۲۰درصد روغن دارند در حالیکه دیگر دانههای روغنی دارای بیش از ۵۰
درصد روغناند .ذخیره روغن دانههای شلغم روغنی اروپا که مورد استفاده
قرار میگیرند حدودًا  ۴۰درصد است .
در کشور ما در مورد استاندارد های محیط زیستی سوخت ها اهمیت چندانی
داده نمی شود .گازوئیل های مورد استفاده همگی با گوگرد باال هستند و
قیمت این نوع سوخت در مقایسه با بیودیزل بسیار پایین است .با توجه به
این مسئله به طور قطع این سوخت در ایران جایگاه نخواهد داشت  ،مگر این
که استفاده از گازوئیل های با میزان گوگرد زیاد ممنوع گردد.
منابع

1- www.DieselNet.com
2- www.biodiesel.org
3- www.msha.gov
4-www.nafttimes.com
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سارا خسروی ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن ،دانشکاه صنعتی امیرکبیر
صهبا کاشیها ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکیبر

مقدمه
اورانیوم( )Uفلز رادیو اکتیوی است که برای اولین بار توسط مارتین کالپروث
ایتالیایی در سال  1789کشف گردید .اهمیت این عنصر به واسطه استفاده
آن به عنوان سوخت هسته ای می باشد که بوسیله شکافت هسته ای ایجاد
می گردد و معادله آن به شرح زیر می باشد.

این عنصر فلزی ،به رنگ سفید نقره ای ،سمی ،سنگین و دارای ایزوتوپ های
رادیو اکتیو طبیعی می باشد .اورانیوم به صورت فلزی می تواند به سه شکل
(آلوتروپی)وجود داشته باشد؛ شکل اورتورمبیک آلفا ،که در دمای کمتر از
 770؛
 663تا
 663پایدار است؛ شکل بتا تتراگونال ،پایدار در
 770پایدار می باشد.
شکل مکعبی که در دماهای باالتر از
این عنصر دارای وزن مخصوص  18/95بوده و به طور طبیعی دارای
ایزوتوپ های زیر می باشد ،U238با فراوانی  99/28درصد ،U235 ،
فراوانی  0/72درصد ،U234 ،فراوانی  0/055درصد.از این میان تنها U235
ایزوتوپ قابل شکافت طبیعی این عنصر می باشد.البته U238می تواند طی
واکنش زیر به پلوتونیوم قابل شکافت هسته ای تبدیل گردد.

اورانیوم در ترکیبات غالبا با ظرفیت های  4 ،2و  6ظاهر می شود که فراوانی
ظرفیت های  4و  6در محیط های زمین شناسایی بیشترمی باشد .بطوری
که با ظرفیت ( 4حالت احیایی)در ماگماهای فلسیک و سینیت ها طی روند
ماگمایی درون کانی های فرعی جاینشین می شود و با ظرفیت ( 6حالت
اکسیدان) در مراحل آخرین تحول ماگمایی و گاها به صورت فوران های
آتشفشانی و چرخه رسوبی و حمل و نقل می تواند یافت شود که نهایتا به
صورت احیایی درون سنگ های شیل های غنی از مواد آلی و ماسه سنگ
های اورانیوم دار یافت می گردد[ .]4بطور کلی می توان گفت اورانیوم با
ظرفیت  4در محیط های احیایی غیر متحرک و با ظرفیت  6به صورت
 +UO22قابل حمل می باشد.
تاریخچه
تا سال  1789میالدی هیچ کس از وجود اورانیوم خبر نداشت .در آن سال
مارتین کالپروت شیمیدان آلمانی هنگامی که درباره ساختمان شیمیایی
یک سنگ معدن براق و سیاه رنگ به نام  Pitchblendeتحقیق می کرد
به ماده ای برخورد که کامال ناشناخنه بود .او آن را اورانیوم نامید.
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نام این عنصر بر اساس سیاره اورانوس که هشت سال قبل لز آن کشف شده
بود برگزیده شد .این عنصر در سال  1841به صورت فلز جداگانه استفاده
شد.
در آغاز قرن بیستم تفحص و جستجو برای یافتن معادن رادیواکتیو در
ایاالت متحده آغاز شد .منابع رادیوم که حاوی کانی های اورانیوم نیز بودند
برای استفاده آنه در رنگ ساعت های شب نما و دیگر ابزار جستجو شدند .در
طی جنگ جهانی دوم اورانیوم از نظر اهداف دفاعی اهمیت پیدا کرد.
پیش از  1942میالدی ،اورانیوم معموالبرای زنگی نمودن شیشه ها و شیشه
های سرامیکی مورد استفاده قرار می گرفت .پس از کشف خواص کانه
اورانیوم توسط ماری کوری ،از کانه های اورانیوم برای درمان سرطان های
مشخص استفاده گردید .در سال  ،1942شکافت هسته ای کنترل شده
 ،U235دریچه گسترده ای به استفاده از اورانیوم در زمینه های دیگر از
جمله انرژی هسته ای و سالح های هسته ای باز گردید .بطوریکه یک پوند
اورانیوم شکافت یافته ارزش سوختی بیش از  1500تن زغال سنگ دارد.
عالوه بر استفاده اورانیوم به عنوان سوخت هسته ای می توان از اورانیوم
در موارد دیگر نیز استفاده نمود .به عنوان مثال از اورانیوم تهی شده که
میزان اورانیوم  235آن کمتر از  0/2درصد می باشد در سیستم های هدایت
خودکار  ،ژیرو کمپاس ها ،وزنه تعادل برای کنترل سطوح هواپیما ها و
غیره استفاده نمود .از خود فلز اورانیوم برای تولید اشعه  Xپر انرژی استفاده
می شود .از این رو بررسی این و شناسایی منابع و روش اکتشاف آن از
اهمیت ویژه ای برخوردار است.
کیک زرد
کیک زرد نامی است که به اکسید اورانیوم تغلیظ شده داده شده است .از
کیک زرد برای تهیه اورانیوم غنی شده استفاده می شود.
برای تهیه کیک زرد کانسنگ اورانیوم را پس از استخراج از معدن آسیاب
می کنند و بعد از شستشو با اسید سولفوریک ،آن را خشک و صاف می
کنند .ماده حاصل شده در این مرجله قهوه ای یا سیاه است و زرد نیست.
نام (کیک زرد) به خاطر رنگ زرد آن در مراحل اولیه کار است .کیک زرد
ماده ای پرتو زا است.
تمام کشورهایی که در آ« ها اورانیوم استخراج می شوند کیک زرد هم می
سازند .کیک زرد تقریبا  70تا  90درصد اکسید اورانیوم دارد.
اکتشاف اورانیوم
روش اکتشافی برای هر نوع کانسار اورانیوم بستگی به نوع کانسار مورد نظر
دارد.این پارامترها شامل موارد زیر
سن نهشته

مقاالت
گردآوری

منشا سیاالت
تغییرات در محیط اکسیداسیون -احیا
منشا اورانیوم
وجود کربن ،بویژه به شکل آلی (احیا کننده موثر برای غیر قابل حمل
نمودن اورانیوم)
خصایل ژئوشیمیایی اورانیوم
می باشد
به طور کلی متد های اکتشافی کلی برای اکتشاف اورانیوم می تواند به سه
دسته کلی
اکتشافات زمین شناسی ،ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی تقسیم شود
روش های ژئوفیزیکی
روش های اکتشاف ژئوفیزیکی که برای اکتشاف اورانیوم بکار برده می شوند،
شامل روش های رادیو متریک(اشعه گاما) ،و مگنتوتلوریک می باشند.
روش های رادیومتریک
از آنجایی که اورانیوم یک عنصر رادیواکتیو می باشد ،می تواند از خود
اشعه گاما ساتع نماید از این جهت می توان از روش های رایومتریک برای
شناسایی اورانیوم استفاده نمود .این متد از مفید ترین روش های اکتشاف
اورانیوم بوده و علت استفاده زیاد از این روش وجود آنالیز کننده چند کاناله
دیجیتال آن ،پردازش دیجیتال و حساسیت و انعطاف پذیری باالی آن می
باشد.
روش های مگنتوتلوریک
روش هایی مانند مگنتوتلوریک به این سبب بکار برده می شوند که اغلب
کانسارهای اورانیوم (مانند نهشته اورانیوم مک آرتور کانادا) در ارتباط با
گسل های گرافیتی می باشند(شکل شماره ،)1به نحوی که غالبا خود توده
اورانیوم دارای رسانندگی پایین الکتریکی و هاله های رسی و گسل گرافیتی
رسانندگی غالبا باالیی دارند از اینرو ،روش های الکترومغناطیسی مانند
تصویر برداری مگنتوتلوریک در اکتشاف آن بکار می روند.

روش های ژئوشیمیایی
روش های اکتشاف ژئوشیمیایی نقش بسزایی در اکتشاف اورانیوم بازی
می کنند .روش های اکتشاف ژئوشیمیایی شامل برداشت رسوبات آبراهه
ای و دریاچه ای ،برداشت از خاک  ،گاز های موجود در رسوبات دریاچه و
آب  ،بررسی ایزوتوپ ها رادون و تششع اشعه آلفا ناشی از آن ،روش های
لیتوژئوشیمیایی و روش های هیدروژئوشیمیایی می باشد.
رسوبات آبراهه ای و دریاچه ای و برداشت از خاک
رسوبات آبراهه ای دارای عناصری هستند که اطراف حوضه آبریز بدست
می آید و ترکیب آنها معرف ویژگی های ژئوشیمیایی منطقه می باشد .این
روش نسبت به سایر روش ها از قبیل خاک ،گیاه و آب زیرزمینی ساده تر
می باشد.در این مطالعات عناصر رادیواکتیوی مانند اورانیوم ،توریم و پتاسیم
در نمونه های رسوبات مورد تجزیه قرار می گیرند .همچنین وجود عنصر
زیرکونیم به صورت کانی زیرکون( سیلیکات زیرکونیوم) می تواند در اطراف
نهشته های اورانیوم دار مشاهده گردد.
گازهای موجود در رسوبات دریاچه و آب
در اکتشاف اورانیوم گازهایی که مورد استفاده قرار می گیرند گازهای هلیم
و رادون می باشند .رادون محصول ناشی از تخریب هستهای اورانیوم می
باشند .به علت اینکه طول عمر آن بسیار ناچیز است ،فاصله ای که گاز رادون
می تواند از هسته تشکیل دهنده آن مهاجرت کند را محدود می سازد .به
عبارت دیگر برای شناسایی نهشته های پنهان عمیق ،عنصر مادر باید با آب
زیرزمینی تا نزدیکی سطح مهاجرت نماید.
مشکل ذاتی که در استفاده از گازهای موجود در آب دریاچه ها برای اکتشاف
وجود دارد این است که گاز درون آب و جو سریعا به تعادل می رسد .گاز
درابتدا در آب های عمیق دارای غلظت باالتر و هر چه به سطح نزدیک تر
می شویم غلظت آن کاهش یافته تا به تعادل با جو می رسد .فاکتورهایی که
در این اختالط آب های سطحی با آب های عمیق برای کاهش غلظت گاز
تاثیر گذارند شامل ،عمق آب ،سرعت باد و الیه بندی می باشد .همچنین
باید توجه شود که آنومالی های ناشی از گسل ها خصوصا برای هلیم با
آنومالی ناشی از نهشته اورانیوم اشتباه گرفته نشود.

شکل شماره  : 1مقطع زمین شناسی نهشته دگر شیبی اورانیوم( حوزه رودخانه مک
آرتور ،ساسکاچون ،کانادا) ارتباط نهشته با گسل گرافیتی.
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رادون
در این روش تمرکز غیر عادی گاز رادون(رادون  )222و تورون(رادون)220
اندازه گیری می شود .اندازه گیری گاز رادون ،شامل مانیتور کردن ذره آلفا
ساتع شده ناشی از تخریب ایزوتوپ های رادون درون خاک ،سنگ و آب می
باشد .میزان تمرکز گاز رادون توسط تیوب هایی که درون آنها فیلم های
پالستیکی از آلفا قرار داده شده است ثبت می گردد .این روش برای نهشته
هایی با عمق تا  50متر زیر سطح کاربرد دارد.
هیدروژئوشیمی
برداشت های هیدروژئوشیمیایی به دو منظور در اکتشاف اورانیوم انجام می
گیرند:
تعیین توزیع فضایی اورانیوم
همبستگی عناصر و آنالیز فاکتوری
برای تعیین اهداف فوق الذکر در اکتشاف هیدروژئوشیمیایی اورانیوم ،نمونه
برداری از آب های زیرزمینی انجام می گیرد .نمونه برداری درون بطری
های  HDPبا ظرفیت  1لیتر که حداقل  3بار با آبی که قرار است نمونه
برداری شود شسته شده ،انجام می گیرد .این عمل از هرگونه آلودگی نمونه
جلوگیری می کند.
از هر نقطه دو نمونه برداشته می شود که به یکی مقداری اسید نیتریک و 1
میلی لیتر کلروفرم برای ثابت نگهداشتن ( pHکمتر  )2افزوده می شود تا
از جذب اورانیوم توسط دیواره های نگهدارنده جلوگیری شود.
سیاالت درگیر
سیاالت درگیر در سنگ های بسیاری از نهشته های انواع کانسار های اورانیوم
یافت می شوند.جنبه اصلی سیاالت درگیر در مطالعات اکتشافی اورانیوم،
بررسی ژئوشیمیایی شیمی سیاالت و ترکب مطالعات میکروترمومتری با
آنالیز گازهای سیاالت درگیر ،مانند کلر ،سایر یون ها و محتوی هیدرکربنی
با استفاده از رامان میکرواسپکتروسکوپی و  FTIRمیکرواسپکتروسکوپی،

 ،LA-OESآنالیز شستشوی خردایش کلی و ایزوتوپ های پایدار می باشد.
که نهایتا می توان به منشا تشکیل دهنده کانسار ،ترکیب سیال تشکیل
دهنده ،ژنز و شرایط تشکیل کانسار پی برد.
انواع نهشته های اورانیوم:
اورانیوم در شرایط اکسیدان می تواند به سادگی انحالل یابد و متحرک
گردد .بر این اساس شکل های گوناگونی را در طبیعت از خود نشان می
دهد .در این شکل گیری های گوناگون پارامترهایی از قبیل ژنز ،نوع سنگ
میزبان ،توزیع زمین شناسی ،محیط تشکیل ،نوع کانی و غیره تاثیر گذار
می باشد که در نتیجه آن ها می توان به تقسیم بندی کانسارهای اورانیوم
پرداخت که بهترین آن بر اساس ژنز می باشد.
اولین تقسیم بندی های کالسیک نهشته های اورانیوم توسط پیج و دیگران
( )1956بر مبنای لیتولوژی سنگ میزبان صورت گرفت .بارن و روزیکا
( )1976کانسارهای اورانیوم را بر اساس نحوه حمل و نقل مواد ،تمرکز و
نهشته سازی و یا چرخه ژئوشیمیایی تقسیم بندی نمودند .در سال ،1977
مک میالن مدلی را بر اساس ژنز ارایه نمود ،در سال  1978مدلی مشابه
مدل پیج توسط میکل پیشنهاد گردد که کانسارهای اورانیوم را به  4دسته
رسوبی ،آذرین نفوذی ،با منشا ولکانیک و ژنز نا مشخص تقسیم می کرد .در
همان سال متیو مدلی را ارایه نمود که مدل میکل را اصالح می نمود .بر
اساس تقسیم بندی های متیو ،کانسارهای با ژنز نا مشخص به کانسار های
اورانیوم مرتبط با دگرشیبی ،رگه ای دورن سنگ های دگرگونی و رگه های
درون سنگ های رسوبی تقسیم بندی می شد .گابلمن (  )1988بر اساس
 5پارامتر كنترل كننده سيال ورودي به محيط كاني سازي،غني شدگي
سيال از فلز،مكانيزم هاي استخراج كننده،مكانيزم هاي تثبيت كننده و
محيط تثبيت كننده مي باشد.
در سال  2000جدید ترین تقسیم بندی توسط  OECD/NEAو IAEA
صورت گرفت که کانسارهای اورانیوم را بر اساس شرایط زمین شناسی آن

شکل شماره  .1-2نمایی از کانسارهای در ارتباط با سطوح دگرشیبی
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ها به  15نهشته شامل نهشته های کمپلکس های برشی
نهشته های درارتباط با سطوح دگرشیبی ،نهشته های ماسه سنگی ،نهشته
های سطحی(کالکریت) ،نهشته های متاسوماتیتی ،نهشته های دگرگونی،
نهشته های ولکانیکی ،نهشته های نفوذی ،نهشته های رگه ای ،نهشته های
کنگلومراهای کوارتزی ،نهشته های تنوره های برشی تخریبی ،نهشته های
فسفریتی ،نهشته های لیگنیتی ،نهشته های شیل های سیاه و سایر نهشته
هاتقسیم بندی کرد.
نهشته های درارتباط با سطوح دگرشیبی
نهشته های در ارتباط با سطوح دگرشیبی در زیر یا باالی سطوح دگرشیبی
های اصلی شکل می گیرندکه پی سنگ کریستاله را از ماسه سنگ های
کالستیک فوقانی جدا می کند(شکل  .)1-2ماسه سنگ فوقانی در اکثر
موارد افقی می باشد اما در برخی از موارد به صورت چین خورده نیز مشاهده
شده اند.
این نهشته ها به دو دسته  )1نهشته های مرتبط با سطوح دگرشیبی به
سن پروتروزوئیک و  )2نهشته های مرتبط با سطوح دگرشیبی به سن
فانروزوئیک(کمتر متداول) تقسیم می شوند.
نهشته های مرتبط با سطوح دگرشیبی به سن پروتروزوئیک
در این نهشته ها پی سنک ،متاسدیمنت های پوشیده شده با گنبدهای
گنایسی به سن آرکئن می باشند .ماسه سنگ های فوقانی زیر گروه کمبولژی
در حوضه رودخانه آلیگیتور به سن پالئوپروتوزوئیک فوقانی هستند .به طور
مشابه در حوزه های آتاباسکا و تلون در کانادا ،رسوب گذاری ماسه سنگ
های فوقانی قبل از  1600میلیون سال قبل آغاز شده است .توزیع کیفیت
و بزرگی نهشته مرتبط به ساختار زمین شناسی با توجه به دگرشیبی و نوع
سنگ میزبان می باشد.
كانسارهاي بزرگ عيار باالي اورانيوم و يا نهشته هاي پلي متاليك ،درست
دقيقا باالي سطح دگرشيبي و يا اندكي باالتر از آن رخ مي دهند( مانند
حوزه رودخانه مك آرتور كانادا) .نهشته هاي بزرگ اما با عيار باال تا متوسط
در زير سطح دگرشيبي يافت مي شوند( مانند ربيت ليك كانادا) و نهشته
هاي عيار پايين و كوچك مانند مائوريس بي كانادا تا حدود  200متري
باالي سطح دگرشيبي نيز مشاهده مي شوند.
نهشته هاي با عيار باال تا نسبتا باال (1تا  )U3O8 %14در ماسه سنگ هاي
گسل خورده با آلتراسيون رسي در باالي سطح دگرشيبي رخ مي دهند.کانی
زایی معموال درون پی سنگ دگرسان شده گسترش دارد و به صورت پلی
متالیک ( )U+Ni+Co+Asمی باشد .در این کانسارها معموال بیتومین نیز
درون زون کانی زایی مشاهده می شود .از مثال های این کانسارها می توان
نشهته سیگار لیک و کی لیک در حوضه آتاباسکا را نام برد.
کانسارهایی که سریعا در زیر دگرشیبی تشکیل می شوند ،معموال عیار
متوسط تا باال( 0/3تا ) U3O8 % 1/0دارند و غالبا به صورت تک کانی
می باشند .کانی زایی اورانیوم درون زون های گسله و شکسته متاسدیمنت
های دگرسان شده تشکیل می شود که اغلب دارای زون های گرافیتی
هستند.ربیت لیک و ایگل پوینت در حوضه آتاباسکا از این تیپ کانسارها
می باشند.
نهشته های مرتبط با سطوح دگرشیبی به فانروزوئیک
این کانسارها درون متا سدیمنت های پروتروزوئیک در زیر دگرشیبی ،در
کف ماسه سنگ های فانروزوئیک تشکیل می شوند.این نهشته ها معموال
کوچک و کم عیار می باشند و برای مثال می توان نهشته های برتولن و

اویرون در فرانسه را نام برد.
نهشته های ماسه سنگی
نهشته های ماسه سنگی اورانیوم در ماسه سنگ های رودخانه ای یا ماسه
سنگ های حاشیه اقیانوسی تشکیل می شوند .سنگ میزبان دارای دانه
بندی متوسط تا درشت و به صورت نا منظم می باشد که دارای مواد آلی
(گیاهی) و پیریت می باشد[.]27اما گاهی نیز رسوبات کالستیک خوب
جورشده ،نفوذ پذیر و غیر دگرکونی که از گل سنگ تا کنگلومرا تغییر می
کندمی تواند سنگ میزبان را تشکیل دهند .در اکثر موارد سنگ میزبان ماسه
سنگ های با دانه های ریز تا متوسط است .در سنگ میزبان های دارای مواد
آلی ،مواد آلی آن هم به صورت پراکنده و هم به صورت رگه های لیگنیتی
می باشند .این نهشته ها بوسیله فرم اپی ژنتیک معمول آنها ،ویژگی های
ژئوشیمیایی و ویژگی های سنگ میزبان آنها شناخته می شوند.
غالب نهشته های اورانیوم ماسه سنگی تمرکز اپی ژنتیک اورانیوم هستند
که در اثر اشباع متغیر در ماسه سنگ ،کنگلومرا و میان الیه های دانه ریز
تر تشکیل شده اند.
ترکیب ماسه سنگ میزبان ،از کوارتزی تا فلدسپاتیک و آرکوزیتی تغییر می
کند و در برخی از موارد دارای مواد تخریبی اسیدی ولکانیکی می باشد.
برای تشکیل آنها وجود یک محیط احیایی ضرور ی است که به این منظور
سولفید هیدروژن که یک احیا کننده قوی و رسوب دهنده اورانیوم می باشد،
می تواند از تجزیه بدون حضور اکسیژن مواد آلی و نیز هم چنین از قرار
گیری در زیر و یا باالی افق نفتی یا گازی ایجاد شود که محیط مناسب را
بوجود می آورد اما از سوی دیگر سنگ درون گیر را نا مناسب می سازد .با
این شرایط ماسه سنگ های قاره ای به سن پس از سیلورین میزبان مناسبی
به این منظور می باشند زیرا که توسعه گسترده گیاهان خشکی در دوران
سیلورین آغاز شده است.
ماسه سنگ های با شیب کم مانند آنچه در حوضه های حاشیه های قاره
ها مشاهده می شود نسبت به ماسه سنگ های پر شیب مناسب تر می
باشند زیرا جابجایی آب زیر زمینی و نیز جذب اکسیژن بسیار آهسته می
باشد و از تخریب محیط احیایی جلوگیری می کند همچنین این الیه های
کم شیب سطح وسیعی را برای گرفتن و وارد کردن آب زیرزمینی اورانیوم
دار فراهم می آورند .این رسوبات میزبان که تحت شرایط احیایی تشکیل
می شوند خاکستری روشن یا سبز مایل به سفید می باشد ،درحالیکه رنگ
سنگ میزبانی که آب های اکسیدان وارد آن شده است قهوه ای روشن تا
قرمز است که این رنگ ناشی از حالت اکسیدان کانی های آهن در کانسنگ
می باشد.
منشا اورانیومی که وارد این نهشته ها می شود ناشی از سنگ های آذرین،
بویژه گرانیت های اورانیوم دار و خاکستر های ولکانیکی است.
کانی های اورانیوم معموال بسیار دانه ریز می باشند و فضای میان دانه ای را
اشغال می نمایند و به طور محلی جایگزین چوب های فسیلی می شوند.در
چنین جاینشینی هایی کانی های اورانیوم به صورت توده های بزرگ اما ریز
دانه می باشند .غالب نهشته های ماسه سنگی دارای مرز های کامال مشخص
می باشند اما در برخی از موارد تغییرات کاهشی عیار نا محسوس به درون
سنگ دیواره مشاهده می شود.
کانی اصلی این کانسار ها کانی های اورانینیت(پیچبالند) ،کافینیت و
کمپلکس های اورانو اورگانیک است .کانی های ثانویه غالبا اورانوفان و
آتونیت است اما چنانچه در محیط فلزاتی چون مس و وانادیوم حضور داشته
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باشد به ترتیب کانی های کوپروسکلودوسکیت و توربنیت در حضور مس
و کارنوتیت و یا تیویامونیت در حضور وانادیوم تشکیل می شوند .عالوه
بر مس و وانادیوم تمرکز فلزات نادری از قبیل مولیبدن ،سلنیوم و کروم و
رادون طبیعی می باشد که این عناصر غالبا خارج از زون کانی زایی اورانیوم
می باشد .بعالوه کانی پیریت و در اکثر موارد کلسیت نیز به صورت گانگ
مشاهده می شود.
بر اساس شکل توده کانسار و ارتباط آن با محیط رسوب گذاری و محیط
ساختاری آن نهشته های ماسه سنگی اورانیوم به سه دسته )1نهشته های
صفحه ای )2 ،قوسی شکل و  )3تکتونیکی -لیتولوژیکی تقسیم می شوند
که می توانند به صورت تدریجی با هم در ارتباط باشند.
بسیاری از نهشته های صفحه ای شناور درون الیه های ماسه سنگی بنظر
می رسند و هیچ ارتباط مشهودی بین آنها و میان الیه ها و الیه های در
برگیرنده گلسنگی وجود ندارد ،در حالیکه سایر نهشته ها بطور ویژه ای به
تغییرات لیتولوژیکی وابسته هستند .اما بالعکس نهشته های قوسی شکل
درون ماسه سنگ هایی هستند که توسط گلسنگ احاطه شده است.
نهشته های صفحه ای
شامل زون های طولی و صفحه ای از کانی زایی اورانیوم درون رسوبات
احیایی انتخابی می باشند.زون های کانی زایی به موازات جهت جریان آب
زیر زمینی می باشد اما در مقیاس کوچک زون های کانه دار ممکن است
توسط رخنمون های رسوبی ماسه سنگ میزبان قطع گردد و به طور محلی
می توانند دارای کانسنگ های قوسی شکل می باشند.
نهشته های قوسی شکل
در این نهشته ها تمرکز های غنی از اورانیوم تمایل به پیروی از روند الیه
بندی را دارند اما بطور محلی بویژه در حاشیه توده کانه الیه بندی را قطع
می نمایند که می تواند هم به صورت نا منظم و هم به صورت منحنی شکل

باشد که رول نامیده می شودو شکل آنها در مقطع قائم به شکل داس و یا
هالل می باشند و کانی زایی از میان الیه بندی می گذرد و از الیه های
فوقانی به الیه های تحتانی گلسنگ /سیلت استونی نفوذ ناپذیر گسترش می
یابد .زون کانی زایی گرادیان هیدرولیک رو پایین دارد(شکل شماره )2-2و
به این سبب کانی زایی معموال مرزی با ماسه سنگ احیایی در سطح پایینی
و یک مرز مشخص با ماسه های اکسیده در باال می باشد .در نهشته های
قوسی شکل کانی زایی اورانیوم پس از دیاژنز توسط آب های اکسیدان وارد
سنگ میزبان شده است حال آنکه در غالب نهشته های صفحه ای مدت
زمان بسیار کوتاهی پس از رسوب گذاری و مدفون شدن رسوبات فوقانی
صورت گرفته است؛ یعنی بخشی از اورانیوم همراه با رسوب گذاری گلسنگ
از پیش تمرکز یافته اند و غالب کانی زایی همراه با دیاژنز رسوب انجام
گرفته است.
نهشته های تکتونیکی – لیتولوژیکی
این نهشته ها معموال در امتداد زون های گسلی نفوذ پذیر که سکانس های
ماسه سنگی گلسنگی را قطع می کنند تشکیل می شوند.کانی زایی به شکل
زون های زبانه ای شکل می باشند که در امتداد الیه های ماسه سنگی نفوذ
پذیر در مجاور گسل می باشند .اغلب چندین زون کانی زایی وجود دارد که
به طور قائم بر روی یکدیگر درون واحد های ماسه سنگی مجاور زون گسل
انباشته شده اند.
نهشته های ماسه سنگی بخش عمده ای از منابع اورانیوم شناخته شده
در جهان را شامل می شوند.اما معموال این کانسارها دارای عیار متوسط
تا پایین می باشند( 0/05تا  .)U3O8 % 0/4در هر ایالت یا هر حوضه ای
تعداد زیادی نهشته های با ابعاد کوچک تا متوسط وجود دارد که برخی از
آنها دارای ذخیره ای برابر  50000تن  U3O8می باشند .تناژ تجمعی یک
حوضه نیز حدود چند صد هزار تن می باشد.

شکل شماره  .2-2نهشته قوسی شکل کانسار های ماسه سنگی اورانیوم
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شکل شماره  .3-2تصور شماتیک از نهشته های اورانیوم
کنگلومراهای کوارتزی(اصالح شده پس از )....
از مثال های عمده ایالت های نهشته های اورانیوم ماسه سنگی می توان
حوضه پادر ریور در وایومینگ ،فالت کلورادو در ایاالت متحده امریکا و
حوضه تیم مرسویی در نیجر را نام برد
نهشته های کمپلکس های برشی
کمپلکس های برشی معموال درون نفوذی های گرانیتی تشکیل می شوند
و شامل انواع گوناگونی از برش ها شامل برش های غنی از گرانیت تا برش
های گرانیت های هماتیتی و برش های هماتیتی می باشند .سن این نهشته
ها غالبا پروتوزوئیک بوده و نهشته شامل کانی زایی – Fe – Cu – Au
 Ag – REEمی باشد.
هسته مرکزی کمپلکس معموال برش هماتیت کوارتزی می باشد که از کانی
زایی عقیم است.برش ها و کانی زایی آنها در نتیجه یک فرآیند هیدروترمالی
می باشند که این برشی شدن در نتیجه جوشش و برهمکنش انفجاری
آبهای سطحی با ماگما می باشد.کانی زایی اورانیوم وعناصر نادر خاکی نیز
همزمان با تشکیل برش های هماتیتی گرانیتی صورت می گیرد.
کانی زایی غالبا به صورت پراکنده ،میکرو رگچه ،اگرگات های کوچک و
هم رشدی بین پیچبالند ریزدانه و سولفید های مس می باشد .عالوه بر
پیچبالند ،کافنیت و برانریت نیز مشاهده می شود.
نهشته های کنگلومراهای کوارتزی
این نهشته ها بخش عمده ای منابع اورانیوم دنیا تشکیل می دهند.اورانیوم
های تخریبی در برخی از کونگلومراهای کوارتزی که به صورت دگر شیب بر
روی سنگ پی گرانیتی و دگرگونی قرار گرفته اند یافت می شوند .سن این
نهشته ها معموال آرکئن تا پالئوپروتوزوئیک اولیه می باشد و کنگلومراهای
اورانیوم دار در حاشیه سکانس های این حوضه ها رخنمون دارد .کنگلومرا به
شدت پیریت دار می باشد و قلوه سنگ های آن بوسیله سیمانی از کلریت و
سریسیت به هم متصل شده اند(شکل شماره  .)3-2اورانیوم درون زمینه این
کنگلومراها به صورت اورانینیت و سایر کانی های سنگین اورانیوم /توریم به
همراه رگه ها و پوشش های نازکی از کربن مشاهده می شود که منشا کربن
اساسا گیاهی می باشد .حمل این اورانینیت تخریبی درون جو کم اکسیژن
صورت گرفته است .بخش قابل مالحظه ای از اورانیوم به صورت جزئی حل
و در حین دیاژنز مجدد توزیع شده است که کربن نقش مهمی در این فرآیند

داشته است .عالوه بر اورانیوم این کنگلومرا ها حاوی طال نیز می باشند که
از نمونه های بارز آن می توان نهشته طال اورانیوم ویتواترزراند در افریقای
جنوبی را نام برد.از نهشته های خالص اورانیوم این تیپ کانسار می توان به
الیوت لیک در اونتاریو کانادا اشاره نمود.
نهشته های نفوذی
نهشته های نفوذی در ارتباط با سنگ های نفوذی و آناتکتیک می باشند .در
میان انواع سنگ های گرانیتی ،تنها آالسکائیت ها(نهشته روزینگ ؛ نامیبیا)،
کوارتز مونزونیت ها(مس پورفیری بینگهام ،ایاالت متحده) ،کربناتیت ها
(پاالبورا ،آفریقای جنوبی) ،سینیت های پرآلکالن(کی وانفجلد ؛ گرینلند) و
پگماتیت ها (ماداواسکا،کانادا) میزبان برای این نو ع نهشته ها می باشند.
سن این نهشته ها بین پروتروزوئیک تا پرکامبرین می باشد و در غالب
نهشته ها دگرگونی نسبتا شدیدی مشاهده می شود که ترکیبات گرانیتی
و گرانوتوئیدی را به گنایس تبدیل نموده است.نهشته های این دسته
از کانسارهای اورانیوم دارای عیار پایین تا خیلی پایین می باشند( تا
حداکثر )U3O8 % 0/05اما از منابع ارزشمند به حساب می آیند.
کانی هایی که در این نهشته ها مشاهده می شوند شامل داویدیت ،
اورانینیت ،توریان برانریت و سیلیکات های اورانیوم که غالبا در کانی سازی
نهشته های نفوذی های سینیتی مانند نهشته روزینگ مشاهده می شوند.
نهشته های سطحی(کالکریت)
نهشته های سطحی اورانیوم نهشته هایی هستند که در زمان ترشیری تا
عهد حاضر درون رسوبات و یا خاک ها تشکیل شده اند .محل تشکیل این
نهشته ها درمحیط های کالکریتی و درون غار های آهکی ،حفره های ذغال
دار یا محیط های آلی ،خاک ها می باشد .این کانسار ها بر روی پی سنگ
های گرانیتی ،گرانیت های قدیمی (به سن آرکئن) و مجموعه های سنگ
سبز تشکیل می شوند و منشا اورانیوم آنها از هوازدگی شدید گرانیت های
غنی از اورانیوم این پی سنگ ها در آب و هوای بیابانی تا نیمه بیانی تامین
می گردد.
نهشته های سطحی معموال دارای کانی های سیمانه ثانویه از قبیل کلسیت،
ژیپس ،دولومیت ،اکسید های آهن و هالیت می باشند.به این دلیل به نام
کالکریت( سیمان کلسیتی) نامیده می شوند که سیمان غالب آنها کربنات
های کلسیم و منیزیم می باشد که این نوع سیمان بزرگترین نوع این نهشته
ها را شامل می شود .توده های کالکریتی دارای میان الیه های رسی ماسه
ای می باشند که با کربنات های کلسیم و منیزم سیمانه شده اند.
کانی های اصلی این کانسار ها معموال در ارتباط با  6+Uمی باشند و شامل
کانی های کارنوتیت ،تیویامونیت ،سودیئیت  ،ویکسیت ،اندکی اورانینیت
می باشد .اورانینیت در این نهشته ها بیشتر در محیط های آلی مشاهده
می شود.
از مثال های بارز این کانسارها نهشته های لیک وی  ،لیک میتلند در
استرالیا ،توباس در نامیبیا و الست کریک در ایاالت متحده را نام برد.
نهشته های متاسوماتیتی
کانسار های متاسوماتیت اورانیوم کانسارهایی هستند که اورانیوم درون
سنگ درون گیر تغییر شکل یافته تحت تاثیر متاسوماتیزم بطور غیر
یکنواخت پراکنده شده است .عیار این کانسار ها پایین بوده و غالبا حاوی
 U3O8 % 0/2می باشند.
سنگ دگرسان شده میزبان شامل آلبیتیت( غالبا در امتداد زون میلونیتی
زون های اصلی گسله تشکیل می شود) ،آئژیرینیت و سنگ های آلکالی
شماره  ،26تابستان و پاییز 88

49

مقاالت
گردآوری

آمفیبول دار می باشد.
اما بطور کلی سنگ میزبان به دودسته زیر تقسیم می شود:
گرانیت های متاسوماتیتی :آلبیتیت ها و گرانیت های غنی از سدیم
متاسدیمنت های متاسوماتیتی :شامل سنگ های آلبیت – آژرینی،
آلبیت – آرفدسونیت و سایر سنگ های حاوی سیلیکات های سدیم .
دگرسانی مشاهده شده سنگ میزبان شامل متاسوماتیزم سدیمی(در نتیجه
غنی شدگی  Na2Oو تهی شدگی  SiO2ایجاد می شود) ،هماتیتی و
کربانتی می باشد.
سن نهشته ها پروتروزوئیک بوده و کانسنگ اصلی اورانیوم در این کانسارها
شامل سیلیکات ها و اکسیدهای  ، U – Thشامل اورانینیت های غنی از
توریم ،اورانوتوریت ،توریت ،اکسید های  ، U – Tiشامل برانریت می باشد.
از مثال های بارز این کانسار ها می توان حوضه اورانیوم دار مونت ایزا و
نهشته والهاال در استرالیا را نام برد.
نهشته های دگرگونی
این نهشته ها معموال در متاسدیمنت ها و یا متاولکانیک ها تشکیل می
شوند و در آنها معموال اثر مستقیمی از کانی زایی پس از دگرگونی مشاهده
نمی گردد .نحوه تشکیل این نهشته ها به سبب دگرگونی ناحیه ای رسوبات
و یا ولکانیک های ارورانیوم دار است.
این کانسارها کم عیار بوده (  0/001تا  )U3O8 % 0/15و کانی های اصلی
اورانیوم در این کانسارها پیچبالند و یا اورانینیت می باشد .از مثال های
بارز این کانسار ها می توان فورستاو  ،نهشته ماری کاتلین ( سنگ میزبان
اسکارنی و کانی سازی  ) U – REEدر استرالیا را نام برد.
نهشته های ولکانیکی
این نهشته ها در ارتباط با سنگ های ولکانیکی فلسیک تا حدواسط و
مشتقات رسوبی ناشی از آنها می باشند .نحوه تشکیل آنها همچنین در
ارتباط با ساختارهای ناشی از نشست کالدرا های ولکانیکی ،نفوذی های
گرانیتی کوماگماتیک  ،دایک های حلقوی ،ایگنمبریت ها ،پیروکالستیک ها
و ولکانوکالستیک های میان کالدرایی می باشد.
کانی زایی اورانیوم به صورت ساختار باندی و استراتی باندی شکل می
گیرد .در کانی زایی ساختار باندی کانی زایی به صورت رگه ای در ارتباط
با زون های برشی  ،زون های شکستگی ،گسل ها ،نفوذی های ولکانیکی و
دایک ها بوده در حالی که ،در کانی زایی استراتی باند به صورت پراکندگی و
اشباع درون جریان های نفوذ پذیر ،برش های جریانی و رسوبات کالستیک
می باشد.
عیار در کانسارهای ولکانیکی متغیر می باشد و از  0/02تا U3O8 % 0/2
تغییر می کند .کانی اصلی در این نهشته های ولکانیکی غالبا پیچبالند بوده
و معموال همراه با مولیبدنیت و مقدار کمی از کانی زایی های – Pb – Sn
 Wنیز است[.]27
نهشته های رگه ای
نهشت های رگه ای اورانیوم معموال به صورت پر شدگی فضاهای خالی
ازقبیل ترک ها  ،رگه ها ،شکستگی ها  ،فضاهای حفره ای  ،برش ها و
استوک ورک ها مشاهده می گردند .بزرگی این بازشدگی ها کامال متغیر
بوده و می تواند از یک ترک کوچک تا یک گسل بزرگ متغیر باشد.
این کانسارها از نظر ژنتیکی به دو دسته کلی سیستم های مرتبط با گرانیت
ها و سیستم های رگه ای بدون ارتباط با گرانیت ها تقسیم می شوند.در
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کانی زایی های رگه ای در سیستم های بی ارتباط با گرانیت ها سنگ
میزبان معموال دولومیت و یا شیل های کربنات دار می باشد.
عیار این اورانیوم در کانسارها از  0/1تا  U3O8 % 2/4متغیر بوده که به
صورت کانی های اصلی و فرعی اورانیوم از قبیل پیچبالند ،آتونیت ،توربرنیت
و غیره مشاهده می شود.
از کانسارهای مشهور این تیپ کانی زایی می توان به نهشته انارک در ایران،
گرانیت زون در جنوب گرینلند ،نهشته  MTپینتر و پاندانوس کریک در
استرالیا اشاره نمود.
نهشته های تنوره های برشی تخریبی
نهشته های تنوره های برشی تخریبی در ساختار های دایروی و قائم تخریبی
با بخش های دانه درشت و یک زمینه ریزدانه نفوذ یافته رسوبات تشکیل
می شوند.قطر تقریبی آنها بین  30تا  200متر و ارتفاعی برابر حدود 1000
متر (شکل شماره )4-2می باشند.سنگ میزبان غالبا برش های ناشی از
تخریب کارستی ،کالست های برشی و ندرتا کالست های سنگ های رسی
و سنگ های آهکی می باشند.عیار این کانسار ها از  0/3تا U3O8 % 1
به صورت کانی های پیچبالند ،اورانینیت ،تیویامونیت ،توربرنیت و غیره
می باشد که می تواند همراه با سایر کانی های سولفیدی اسفالریت و گالن
مشاهده گردد.از شاخص ترین کانسارهای این نهشته ها می توان به کانسار
اورانیوم آریزونا استریپ در ایاالت متحده اشاره نمود.
کانسارهای فسفریتی و لیگنیتی
کانسارهای فسفریتی  ،آپاتیت های ریزدانه ای هستند که حاوی مقداری
اورانیوم می باشند که این مقدار اورانیوم( 0/01تا )U3O8 % 0/015
به صورت محصول فرعی استخراج می گردد .مثال های این کانسار ها
در مراکش و ایاالت متحده مشاهده شده است .همچنین در کانسارهای
لیگنیتی ،اورانیوم درون لیگینیت ها و رس ها و ماسه سنگ هایی که در
مجاورت نزدیک لیگنیت قرار دارند تشکیل می شوند(مانند نهشته های
لیگنیتی داکوتای ایاالت متحده).
نهشته های شیل های سیاه
کانی زایی اورانیوم درون این نهشته ها به صورت پراکنده درون شیل های
دریایی غنی از مواد آلی و شیل های غنی از ذغال پیریتی تشکیل می شود.
عیار آنها بسیار پایین و دارای ارزش اقتصادی پایینی می باشند .از مثال های
این کانسارها ،شیل های چاتانوگا در ایاالت متحده و نهشته های گوانگژی
در چین می باشد.
گستردگی در جهان
بر اساس گزارش آژانس انر ِژ اتمی کشورهای ایاالت متحده آمریکا ،روسیه،
چین ،فرانسه ،ایتالیا ،بلژیک،اسپانیا ،آلمان ،هلن،انگلستان ،ژاپن در غالب
شش سازمان قادر به غنی سازی اورانیوم در حد تجاری هستند .هند و
پاکستان با درصد غنی سازی پایین تر ،آرژانتین به صورت غیر فعال و هم
چنین برزیل و ایران قادر به غنی سازی اورانیوم هستند.گمانه زنی هایی نیز
درباره توانایی غنی سازی اورانیوم در در اسرائیل و کره شمالی نیز وجود
دارد.لیبی در سال  2003پس از یک دهه ،غنی سازی را متوقف کرد.
مهمترین کشورهای دارای منابع اورانیوم عبارتند از  :کانادا ،استرالیا،
آفریقای جنوبی ،برزیل ،قزاقستان ،ازبکستان ،روسیه ،نیجریه ،نامبیا .معدن
های اورانیوم دارای  10هزار تن از بزرگترین دمعدن ها و کوچکترین آن با
ذخیره حدود  500تن به شمار می رود.
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جایگاه ایران
آمریکا در سال  ،1967اولین راکتور
تحقیقاتی  5مگاواتی آب سبک را به ایران
فروخت و شرکت آمریکایی ( ،)AMFاین
راکتور را در دانشگاه تهران تصب و راه
اندازی کرد.
در این راستا ،راکتور  5مگاواتی دانشگاه
تهران در امیراباد توسط آمریکایی ها
تاسیس گردید.
در سال  ،1353محمدرضا پهلوی آخرین
پادشاه رژیم سابق سازمان انرژی اتمی
ایران ( )A.F.O.Iرا تاسیس کرد و دکتر
اعتماد به ریاست آن منصوب شد.
ایزان در سال  ،1958به عضویت آژانس
بین المللی انرژی اتمی ( )I.A.E.Aدر آمد
و در سال  1968پیمان عدم تکثیر سالح
های هسته ای ( )N,P,Tرا امضا کرد و در
سال  ،1970آن را در مجلس شورای ملی
به تصویب رساند.
در تاریخ  9فوریه سال  2003میالدی
محمدخاتمی ،رئیس جمهور وقت ایران،
خبر از تهیه سوخت هسته ای توسط
متخصصین ایرانی برای نیروگاه های هسته
ای ایران داد.
در آوریل  2006ایران اعالم کرد که موفق
به غنی سازی اورانیوم به میزان  3.5درصد
شده است.
در اکتبر 2006ایران اعالم کرد که آبشار
دوم مرکز گریزهای گازی خود رزا راه
اندازی کرده و در آن به غنی سازی اورانیوم
پرداخنه است.

شکل شماره  .4-2کانسار تنوره های برشی تخریبی.
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مهسا غالمی ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقدمه

معدن و معدنکاری از ابتدای زندگی انسان بر شکل گیری جوامع ،توسعه و
تکامل آن نقش تاثیر گذار داشته است .تمدن های بزرگ بر پایه استفاده
مناسب از منابع طبیعی که در اختیار داشته اند ،شکل گرفته اند .نامگذاری
دوران مختلف تکامل زندگی بشر نیز بر پایه مواد معدنی نظیر عصر آهن،
عصر مفرغ ،مس و ...بوده است .بسیاری از جنگ ها نیز به علت تصاحب
همین ذخایر طبیعی بوده است و هم اکنون بسیاری از مناسبات سیاسی بر
پایه وجود یا عدم وجود این ثروت های طبیعی در کشورهای مختلف رقم
می خورند.
بدین سان نقش معدن در توسعه جوامع تنها به عنوان یک محرک اقتصادی
نخواهد بود بلکه یجاد اشتغال،راه اندازی واحدهای صنعتی،تاثیرات فرهنگی
و سیاسی در منطقه معدنکاری ،بهبود شرایط اجتماعی و ایجاد امکانات
زیربنایی مانند شبکه راه،برق،آب و  ...از نتایج مثبت یک فعالیت معدنی است
که همواره از سوی مخالفان با عواملی مانند تخریب زیست محیطی ،ایجاد
آلودگی های صنعتی ،از بین بردن ذخایرملی ،بومی و منطقه ای ،تجاوز به
حریم خصوصی شامل زمین های کشاورزی و مسکونی ،چراگاه ها ،زمین
های مرتبط با واحدهای دولتی و نیمه دولتی و سایر عوامل محدود کننده
منطقه ای مورد تعارض و مقابله قرار می گیرد.
صنعت معدنکاری
از آنجایی که صنعت معدنکاری تعیین کننده ی مسیر عملکرد بخش های
مختلف جوامع اعم از اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی است،لزوم شناخت
کافی و تصویر سازی مناسب آن در اذهان عمومی بسیار حائز اهمیت می
باشد.چنانچه نگاه به تاریخ سیاسی جوامع نشان می دهد که کشورهای عقب
افتاده و یا در حال توسعه به دلیل داشتن ذخایر معدنی غنی مورد استعمار
کشورهای توسعه یافته قرار می گرفتند.
از طرف دیگر در صورت عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلفی چون
الکترونیک،مکانیک،خودروسازی و … مشکالتی نظیر رکود اقتصادی،تحریم
های سیاسی،بحران های اجتماعی و … به وجود خواهند آمد،بنابراین الزم
است به منظور پیشرفت همه جانبه جوامع و گذار کشورهای در حال توسعه
در زمره کشورهای توسعه یافته و حتی ایجاد انقالب اقتصادی جهانی،به
معقوله سرمایه گذاری در بخش معدن  ،خصوصی سازی و فرهنگ سازی در
این زمینه پرداخته شود.
متاسفانه تصور عمومی که از صنعت معدنکاری و اعتبار و شهرت آن وجود
دارد،تصور نامناسبی است و این تصور،فعالیت های ابتدایی سلطه جویانه،برده
گرفتن نیروهای انسانی،تخریب محیط زیست و … را شامل می شود.این
تصور برای آن دسته از افراد معدنکار فعال در این صنعت به نوعی یک تهمت
ناعادالنه به حساب می آید که البته این اعتبار نادرست دارای ریشه های
تاریخی و سیاسی است.از ابتدای قرن بیستم و به طور خاص در بازه زمانی
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قبل از جنگ جهانی دوم،تصویر استثماری صنعت معدنکاری شکل گرفته
و گسترش یافت.
مطالعات نشان می دهد کشورهایی که درگیر کشمکش های جداسازی
هستند همانند لیبی یا ایالت های استبداد طلبی چون Equatorial
Guineaسهم عمده ای در به وجود آمدن تصور نامناسب از معدنکاری
دارند حال آنکه تالش کشورهای دموکراتیکی چون آرژانتین و اکوادور در
جهت بهبود این تصور بوده است.
در توضیح شرایط مشروح ،اغلب متفکران کشورهای در حال توسعه معتقدند
علت به وجود آمدن این تصور درعدم تساوی یا نابرابری موجود بین ملت
هاست.در جستجوی علت این نابرابری باید به این نکته اشاره نمود که عدم
تساوی مذکور بر اساس تبادالت نابرابر به وجود آمده است،به عبارت دیگر
کشورهای در حال توسعه مواد خام که شامل کانی ها ( )Mineralsو
محصوالت کشاورزی است و یا کارگران آموزش ندیده و ارزان را جهت تامین
کاالهای مورد نیاز و سرمایه مبادله می کنند.
به طور کلی تر بررسی ها نشان می دهد عدم وجود دانش و تکنولوژی در
زمینه اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی در کشورهای عقب افتاده،منجر
به عقب ماندگی و حتی مستعمره واقع شدن آنها و در نهایت غارت منابع
آنها توسط کشورهای توسعه یافته می شود .تکیه بر ورود ارز و تکنولو ِژی
خارجی توسط شرکت های بین المللی حاکی از آن است که در طول زمان
کشورهای توسعه یافته غنی تر و در طرف مقابل کشورهای پایین تر،فقیرتر
می شوند.در این زمینه اقتصاد دانان سرشناسی چون Jeffrey Sachsبه
این تضاد اشاره می کنند و معتقدند که کشورهایی مانند میانمار علیرغم
داشتن منابع و ذخایر غنی هنوز هم در سطح پایینی از لحاظ پیشرفت و
توسعه قرار دارند.
واکنش کشورهای در حال توسعه در دهه های  60و  70میالدی اغلب
در جهت خصوصی سازی یا ملی کردن منابع معدنی بوده است.سیاست
گذاری های انجام شده در این راستا ،در برخی از موارد منجر به ادامه انجام
فعالیت های معدنی توسط شرکت های چند ملیتی به بهترین شکل ممکن
و متاسفانه در برخی از موارد منجر به شکست وحتی تعطیلی معادن گردید.
نکته جالب آن است در هرصورت این نوع حرکت ها بین مردمان بومی
بسیار مورد طرفدار بود.
از ابتدای دهه  80میالدی این حرکت ها شکل تازه ای به خود گرفت،به
شکلی که با به وجود آمدن بحران های اقتصادی جهانی و نیز شکسته شدن
قیمت های کاالها،بار دیگر مالکیت ها در کشورهای در حال توسعه مطرح
شد و از نگاه دیگر نیاز این کشورها به داشتن تکنولوژی و سرمایه گذاری
در فعالیت های معدنی،آنان را به سمتی سوق داد که بخش های معدنی
خاصی را متفاوت با آنچه در گذشته وجود داشته است ایجاد کنند که از
جمله این تفاوت ها می توان به محدود کردن اختیارات سرمایه گذاران
خارجی اشاره نمود.

مقاالت
گردآوری

لزوم اهمیت به سرمایه گذاری
شرکت های معدنی معموال به مناطق دور افتاده،پر خطر و با ریسک باال رفته
و با پیچیدگی تکنولوژی درگیر می باشند و با انجام فعالیت های پر هزینه
و البته پر ریسک،مواد اولیه الزم را برای ادامه حرکت اقتصاد جهانی،تولید
می کنند.
سود معدنکاری می تواند به عنوان یک نیروی حیاتی در جهت ایجاد قسمتی
از درآمد های کشورهای در حال توسعه عمل نماید.در سال های اخیر
شرکت های زیادی تالش نمودند تا یک تصویر مناسب و جدید از فعالیت
های خود و نتایج اقتصادی و اجتماعی حاصل از آنها را به وجود آورند.
تعامل و مصالحه با تشکل های اجتماعی بومی در منطقه،تالش برای کاهش
تخریب های زیست محیطی،استفاده از دانش و تکنولوژی به روز و نیروی
متخصص و کارآمد از جمله اقدامات این شرکت ها در این مدل جدید
است ولی با این وجود هنوز هم مواردی وجود دارد که نشان می دهد مدل
مذکور تمامی ابعاد الزم را برای ایجاد جو ثابت و موفقی که شرکت های
معدنکاری مد نظ دارند ،پوشش نمی دهد و الزم است مواردی چون تشویق
به سرمایه گذاری در بخش های معدنی به مدل افزوده شود.به همین منظور
بانک مرکزی جهت ایجاد بستر سرمایه گذاری بلند مدت که همواره مورد
نیاز بخش مولد است ،اقدام به توسعه ی بیمه های مرتبط با کاالها مانند
(،MIGA(Multilateral Investment Guarantee Agencyجهت
کاهش ریسک در سرمایه گذاری نموده است.
تثبیت سرمایه گذاری های معدنی
بیمه ریسکی که به سرمایه گذاری های معدنی اختصاص می یابد به هیچ
عنوان جهت تثبیت سرمایه گذاری های معدنی کافی نمی باشد.گزارش
صنعتی جدیدی که توسط  American Scrap Coalitionارائه
شده است خاطر نشان می کند کشورهای سراسر جهان و به طور خاص
چین،روسیه،اوکراین و هند ضمن شرکت در رقابت های مربوط به واردات
و صادرات مواد اولیه و خام،اقدامات الزم را جهت حفاظت از صنایع بومی
و داخلی و نیز تقویت رشد اقتصادی خود انجام می دهند که از جمله این
اقدامات می توان به تصویب پاره ای از قوانین جهت محدود ساختن امتیازات
و حتی اختیارات سرمایه گذاران خارجی اشاره نمود که در همین راستا می
توان به اقدامات انجام شده در برخی از کشورها امریکای التین مانند بولیوی
اشاره نمود.به هر حال علیرغم وجود قوانین مختلف در خصوص سرمایه
گذاری در بخش های معدنی،اعم از قوانین داخلی کشورها و یا قوانین وضع
شده توسط ( ،WTO(World Trade Organizationهنوز هم نقصان
در برنامه ریزی و وضع قوانین جهانی دیده می شود .بنابراین متاسفانه از یک
سو بخش معدنکاری به دلیل نداشتن حکومت جهانی متحد بهای سنگینی
را در ادوار مختلف پرداخته است و از سوی دیگر تمامی معاهده ها جهت

حل مشکالتی که معدنکاری با آن مواجه است،کافی نمی باشد.همان طور
که اشاره شد مهمترین مسئله ای که در معاهده ی جهانی معدنکاری باید
مد نظر قرار گیرد،تمرکز فعالیت ها است به نحوی که سبب کاهش ریسک
در شرکت های معدنکاری شود.
ریشه های مشکالت معدنکاری
مشکالت معدنکاری دارای ریشه های عمیقی است .حقیقت آن است که
در تمام طول تاریخ ،شرکت های معدنی به عنوان نماینده ای از مردم به
دنبال نزدیک شدن به دولت ها به منظور برقراری ارتباط بیشتر بوده اند که
چنانچه افدامات مرتبط به این مهم به درستی انجام نشود، .منجر به پیوستن
صنعت معدنکاری در فساد دولت ها می گردد .برای کشورهایی چون شیلی
که  %45صادرات آن مربوط به مس است و یا کشور نیجریه 98که  %صادرات
بر پایه محصوالت نفتی انجام می شود ،حقیقت غیر قابل اجتناب آن است
که صنعت معدنکاری نقش تعیین کننده ای در بخش های مختلف جامعه
دارد .شرکت های معدنی ای که حقیقت مذکور را نادیده بگیرند به واقع
عوامل ریشه ای ریسک سیاسی،خصوصی سازی و قوانین را نادیده گرفته
اند.پس می توان نتیجه گرفت تفاوت اصلی میان سرمایه گذاری در کشوری
مانند شیلی و سرمایه گذاری در کشوری مانند نیجریه به طور مستقیم به
نحوه اداره دولت توسط دولتمردان بستگی دارد.
نتیجه گیری
متاسفانه علیرغم آنکه صنعت معدن در کنار کشاورزی همواره در طول
تاریخ به عنوان یک صنعت اولیه یا مادر در خدمت بشر بوده است،هنوز
هم در قرن حاضر،در نقاطی از جهان تصور عمومی نادرستی نسبت به آن
وجود دارد که الزم است به منظور تصویر سازی درست و مناسب از این
صنعت در اذهان عمومی،جامعه معدنکاری و دست اندرکاران این رشته،در
گام نخست به ریشه یابی علل به وجود آمدن مشکالت بپردازند که برای
دستیابی به این مهم الزم است به بررسی چالش ها،عوامل تهدید کننده و
امیدوارکننده،داشتن همکاری بیشتر با مراکز آکادمیک و سازمان های غیر
دولتی،ایجاد بستر مناسب جهت تحقق خصوصی سازی هر چه بیشتر،داشتن
برنامه ریزی و مدیریت صحیح،استفاده از نیروی کارآمد و متخصص،داشتن
تعامل بیشتر با صنایع گوناگون،تشویق به سرمایه گذاری و در نهایت فرهنگ
سازی در خصوص این رشته پرداخته شود.
منابع

1-http://www.wto.org
2-http://web.worldbank.org
3-http://articles.latimes.com
4-http://en.wikipedia.org
5-http://www.wto.org
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محمد علی ملکی طهرانی ،دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقدمه
كانادا يكي از پيشرفتهترين كشورها در زمينه فعاليتهاي معدني در دنيا
به شمار ميرود .سرمايهگذاريهاي هدفمند و داشتن استراتژي مشخص،
از جمله داليل پيشرفت معدني اين كشور به شمار ميروند .جدول زير رتبه
اين كشور را در دهههاي اخير در زمينة فعاليتهاي معدني ،به ويژه در
بخش اكتشاف ،نشان ميدهد.
همانگونه كه در شكل  1مشاهده ميشود ،كانادا در زمينه فعاليتهاي
اكتشافي در مقياس جهاني سرمايهگذاري قابل توجهي را انجام داده
است .از آنجا كه اكتشاف ،سرآغاز ساير فعاليتهاي معدني است ،كانادا با
سرمايهگذاريهاي هدفمند در اين زمينه راه را براي ساير فعاليتهاي معدني
نيز هموار نموده است؛ به نحوي كه اكنون اين كشور در تماميزمينههاي
معدني صاحب عنوان و پيشرفته محسوب ميشود.
از اين رو پرداختن به چگونگي فعاليتها و استراتژيهاي معدني اين كشور
ميتواند برای کشورهای در حال توسعه بسيار راهگشا باشد.

فعاليتهاي معدني در كانادا
سابقه فعاليت هاي معدني در كانادا به حدود  150سال پيش برمي گردد.
شكل زير ميزان درآمدهاي معدني كانادا در طي سال هاي  1890تا 2000
را نشان ميدهد.
جدول زير نشان دهنده حجم باالي فعاليتهاي معدني در كانادا است.
همانطور كه مالحظه ميشود ،ارزش صادرات كانيها و محصوالت معدني
كانادا ،بالغ بر  45ميليارد دالر كانادايي در سال  1998بوده است و تنها
كانسنگهاي معدني و محصوالت ذوب يا تغليظ شده را شامل نميشود،
بلكه محصوالت توليد شده از آنها را نيز در بر ميگيرد.
از سوي ديگر عالوه بر درآمدهايي كه به طور مستقيم نصيب كانادا از
فعاليتهاي معدني ميشود ،حجم زيادي از ايجاد اشتغال و درآمدزايي نيز
توسط فعاليتهاي معدني صورت ميگيرد .جدول شماره  2تعداد افراد شاغل
در بخش معدن كانادا را از سال 1961تا سال  1998را نشان ميدهد.

جدول  1جايگاه كانادا در اكتشاف ذخاير معدني در دو دهة گذشته[]1
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شكل :1توزيع هزينههاي اكتشافي در جهان[]2

همانگونه كه در شكل 4مشخص است ،بخش اعظمياز فعاليتهاي معدني
و سرمايهگذاريهاي انجام شده در اين بخش عمدتًا در زمينه فرآوري مواد
معدني متمركز شده است .علت اصلي آن را ميتوان در ارزش افزوده باالي
فعاليتهاي معدني و همچنين صنايع فرآوري مواد معدني دانست.
جدول شماره  5نقش هر كدام از فعاليتهاي اقتصادي را در ميزان توليد
ناخالص داخلي كانادا نشان ميدهد .واضح است كه فعاليت هاي معدني
حجم زيادي از اين درآمد را شامل ميشود.
از جدول باال مشاهده ميشود كه در ميان تمام مشاغل ،معدن و فرآيندهاي
معدني بيشترين ميزان اشتغال و اثر را روي  GDPكانادا دارد .بايد توجه
داشت كه فعاليتهاي معدني به طور غيرمستقيم بر ساير فعاليتهاي
اقتصادي تاثير ميگذارد و به رشد اقتصادي كشور كمك مي كند.
ضرورت تدوين استراتژي معدني كانادا
دولت كانادا براي رسيدن به اهداف فوق و توسعه معدنكاري در اين كشور،
برنامهها و استراتژيهاي معدني را در نظر گرفته است .نكته مهمي كه در
تدوين اين برنامهها مدنظر بوده ،توجه به تدوين استراتژي معدني از دو
ديدگاه ،يكي تدوين استراتژي با توجه به سياستهاي كلي دولت مركزي
و ديگري برنامهريزي بر اساس نيازمنديها و توانمنديهاي اياالت مختلف
بوده است .تعدادي از برنامهها و استراتژيها براي حصول اين اهداف عبارتند
از:
-1توسعه علوم زمينشناسي و مهندسي معدن
-2گسترش اكتشافات معدني
-3شدت بخشيدن به فعاليت هاي اكتشافي مؤسسات دولتي به منظور
تشويق براي سرمايهگذاري
-4گسترش انتقال تكنولوژي با هدف بهبود فنون اكتشافي ،روشهاي
معدنكاري و غيره
-5اصالح قانون در جهت حذف مشكالت دست و پا گير
 -6توجه ويژه به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي براي تربيت نيروهاي

شكل -3ميزان درآمد حاصل از معدنكاري كانادا در  100سال گذشته []1

متخصص
 -7توجه ويژه به ايجاد يك بازار رقابتي براي فعاليت بخش خصوصي
با توجه به تاثير گسترده فعاليتهاي معدني بر ساير بخشهاي اقتصادي
جامعه ،از قبيل اشتغالزايي ،توليد درآمد ،تهيه زيرساختهاي الزم براي
ساير بخشهاي صنعت و ،...تدوين يك برنامه مدون براي فعاليتهاي معدني
اجتنابناپذير است[.]6
قانون معدنکاري
ميزان جذابيت اقتصادي يک پروژة اکتشافي يا توسعهاي به عوامل قانوني
و همچنين عوامل کاملًا اقتصادي وابسته است .از اين رو در اين بخش به
بررسي قانون معدنکاري در کانادا ميپردازيم .اين قوانين موارد ذيل را
شامل ميگردد:
( )1مالکيت يا کنترل ذخاير معدني
( )2شرايط اکتشاف مواد معدني ،توسعة کانسار و استخراج آن
( )3ماليات مواد معدني
( )4قوانين محيط زيستي
تاريخچة قانون معدنكاري
در اينجا ،هدف ارائة تعريف جامعي از قوانين معدنکاري در کشورهاي خاص
نيست ،بلکه در مورد ريشههاي تاريخي قانون معدنکاري بحث ميشود و
پس از آن چند نوع از مفاد مهم قانون معدنکاري مقايسه ميشوند.
تاريخچة قوانين و مقررات مرسوم حاکم بر معدنکاري ،حداقل به چندين
قرن قبل از ميالد مسيح و تمدن مصر باستان بر ميگردد .اولين قوانين
مدون معدنکاري در قرن نوزدهم ،که درست مصادف با بازگشايي تعدادي
از معادن توليدکنندة مواد خام در انقالب صنعتي بود ،وضع گرديد .قانون
معدنکاري فرانسه ،که تحت عنوان قوانين ناپلئوني در  21آوريل 1810
وضع گشت و قانون معدنکاري عمومي"پروس" در تاريخ  24ژوئن 1865
از اولين قوانين وضع شده در حيطة معدنکاري بودند که از سنت قانون
سلطنتي (که در برخي موارد در قانون مدني ديده ميشوند) پيروي ميکردند.
بر اساس قانون سلطنتي ،که در واقع از روم باستان منشأ ميگرفت ،دولت
شماره  ،26تابستان و پاییز 88
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semi
Fabrication

Metal
Manufaction

جدول -3توزيع افراد شاغل در بخش معدن در كانادا[]4

شكل -4توزيع درآمدهاي حاصل از صنايع معدني و فرآوري مواد معدني كانادا[]2
صاحب و يا حداقل کنترلکنندة ذخاير معدني تحتاالرضي است؛ بدون
توجه به اينکه چه کسي صاحب زمين سطحي باالي اين ذخاير است .در
واقع ،مديريت اکتشاف ،توسعه و استخراج مواد معدني به صورت يک امتياز،
در دست دولت قرار داشته و اجازة اکتشاف يا معدنکاري توسط دولت
داده ميشد .عالوه بر اين ،دولت معمولًا بر روي توليدات معدني ماليات
وضع مينموده است .روية مذکور ناشي از قوانين فرانسوي و آلماني بوده
است .در اسپانيا مقررات معدنکاري تأثيرات بسياري در توسعة مواد معدني
در آمريکاي التين داشت .قوانين معدنکاري انگلستان در قرن نوزدهم،
منشأ پيدايش مجموعه جديدي از قوانين به جاي قوانين سلطنتي بودند که
ميتوان از اين قوانين جديد به عنوان قوانين عرفي ياد کرد .در قوانين عرفي،
مالکيت خصوصي زمين و حق استخراج مواد معدني از آن ،مورد حمايت
قرار گرفته است .به عبارت ديگر حقوق مالکيت سطحي زمين و مواد معدني
تحتاالرضي از هم جدا نيستند.
امروزه قوانين معدني در اكثر نقاط جهان تلفيقي از روية سلطنتي و عرفي

56

شماره  ،26تابستان و پاییز 88

است (اين رويه اصولًا در شماي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي سابق
و كشورهاي اروپاي شرقي وجودنداشت .در اين کشورها ،دولت مالک
تماميحقوق معدني بوده و تماميمراحل توسعة مواد معدني را تحت کنترل
داشته است) .قوانين معدنکاري انگليس ،فرانسه و اسپانيا تفاوتهاي
بسياري با قوانين معدنکاري ساير كشورها ،به استثناي مستعمرات آنها،
دارد .امروزه قوانين معدنکاري بسياري از کشورهاي مهم معدني جهان
مثل استراليا و آفريقاي جنوبي در بسياري از موارد ،مشابه قوانين وضع شده
انگليس در سال  1880هستند.
كانادا بهترين نمونه در اين مورد است .در اين کشور ،که از مهمترين
کشورهاي معدني جهان است ،حق و امتياز مواد معدني تحتاالرضي در
اختيار صاحب زمين است .در نتيجه تفکيک اراضي شخصي از اراضي
عموميکه در اختيار دولت است ،بسيار حائز اهميت ميباشد .در اراضي
شخصي ،که  60%زمينهاي كانادا را شامل ميشود ،صاحبان زمين مالکيت
مواد معدني تحتاالرضي را در اختيار دارند و ميتوانند شرايط را براي
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جدول -4توزيع درآمد و افراد شاغل در بخش هاي مختلف در كانادا]4[1998 ،

عمرانی

عمده فروشی و خرده فروشی
موسسات مالی

429/40
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اکتشاف و توسعة مواد معدني مهيا ميسازند.
بنابراين يكي از اساسي ترين استراتژي هاي معدني در كانادا ،اصالح قوانين
معدنكاري براي تسريع در انجام فعاليت هاي معدني بوده است.
 -5اهداف و استراتژیها
سرمايهگذاري در تمامی پروژههای معدنی و اکتشافی توسط يک يا چند
منبع انجام ميشود .امروزه به منظور شناخت کانسار ،طراحی معدن و
کارخانه فرآوری و يا ساخت تسهيالت و امکانات توليدی بايستي ،هزينههايی
صرف شود که البته در آينده با سود و منافعي همراه است.بايد مهم ترين
هدف عوامل اجرايي ،دستيابي به باالترين سطح سود خالص برای کشورشان
باشد .اگرچه نحوة تعريف اين سود خالص در بخش خصوصی و دولتي با هم
متفاوت است[.]6
سازمانهای خصوصی ،عمومًا بر اساس مالکهای مالی و اقتصادی
تصميمگيری میکنند .در نظريات اقتصادی معمولًا فرض بر اين است که
اين قبيل سازمانها تمام سعي خود را برای افزايش سود به كار میگيرند،
اگرچه افزايش سود با اهداف ديگري همچون افزايش فروش و حفظ ارزش
سهام در بازار همراه است .يک كشور به منظور دستيابی به اين اهداف
بلند مدت ،بايد اهداف ميانی را نيز در نظر بگيرد ،زيرا براي افزايش سود،
راههاي زيادي وجود دارد .اين اهداف ميانی داراي قالبهای محدودی بوده
و میتوانند موارد زير را شامل شوند:
 .1دستيابی به سطح توليد مطلوب،
 .2کاهش هزينههای کارگران در هر واحد توليدی،
 .3افزايش نرخ بازيابی،
 .4توسعه فني در زمينه استخراج يا فرآوری،
 .5کشف يا خريد نهشته معدنی با ابعاد و عيار مشخص[.]6
توجه به فناوريهاي نو در معدن و توسعه فني در معادن
دولت كانادا در جهت توليد و واردات ماشين آالت و فناوري هاي نو ،تمهيدات
خاصي را در نظر گرفته است .
دولت كانادا براي دستيابي به سطح مناسبي از تكنولوژي از دو استراتژي
پيروي ميكند :اول ،سرمايهگذاري مناسب در بخش توليد تكنولوژي و
ن كه
حمايت مناسب از توليدكنندگان خصوصي در اين بخش و ديگر آ 
با وضع قوانين مناسب از واردكنندگان تكنولوژيهاي نو ،ماشينآالت و
تجهيزات معدني ،حمايت مي كند.
توجه به رقابت آزاد در بازار صنايع معدني[]8
شعار اصلي دولت كانادا در بخش فعاليت هاي اقتصادي توجه به اين اصل
بوده است كه "كانادا بايد يك بازار آزاد و رقابتي براي فعاالن اقتصادي باشد".
با توجه به اين سياست اصلي ،تالش كلي دولت در اين راستا بوده است كه
با ايجاد فضاي مناسب و وضع قوانين كارآمد ،به رقابتي كردن فعاليتهاي
معدني و شركتهاي معدني كمك كند.
سازمانهای دولتی فعال در بخش توسعه مواد معدنی ،اغلب اهدافي با سود
مالی كم و بعضًا غير مالي را دنبال ميكنند .يک شرکت معدنی ايالتی
(مختص به يک ايالت يا استان خاص) ،عالوه بر تالش برای افزايش سود،
میتواند اهداف ديگري در زمينه توسعه اقتصادی همچون جذب ارز ،کاهش
بيكاری و يا فراهمسازی بستر توسعه عمومی اقتصادی در يک ناحيه يا کشور
را در نظر داشته باشد .اين قبيل سازمانها يا شرکتها میتوانند اهدافی در
زمينه عرضه مواد معدنی همچون افزايش امنيت عرضه و يا کاهش صدمات
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ناشی از نوسانات قيمت مواد معدنی بر تجارت داخلی را دنبال کنند .عليرغم
پيگيری مستمر و همزمان اين اهداف توسط سازمانهای دولتی ،بعضًا اين
اهداف بینتيجه باقی خواهند ماند يا اينکه برخی از آنها بدون دستيابي به
اهداف ديگر ،قابل دستيابیاند .بنابراين سازمانهای دولتی و بعضًا خصوصی
بايستي دائمًا دورنمای هر دسته از اهداف خود را بررسي کرده تا ميزان
سازگاری آنها با ساير اهداف و همچنين ،ميزان منطقی ،پايدار و واقعی
بودن آنها مورد ارزيابی قرار گيرد .به منظور دستيابي به اين اهداف در
زمينه توسعه مواد معدنی ،بايد چندين استراتژی بکار گرفته شود .انتخاب
استراتژی بر اساس عوامل مختلفی که عبارتند از سابقه تجارت در مورد
ماده معدنی يا منطقهای خاص ،تمايالت سهامداران ،جو حاکم بر كشور و
سياستهای اقتصادی صورت مي پذيرد .اين دسته ديگری از استراتژیها
به شرايط آن كشور بستگي دارد .در واقع يک كشور میتواند از استراتژی
رشد ،جهت توسعه و افزايش توليد در عمليات معدني جاري خود و همچنين
دستيابی به تسهيالت جديد در توليد ،بهره جويد و اين در صورتی است که
نسبت به فرصتهای سوده آگاه باشد .همچنين میتواند از استراتژی حالت
پايدار پيروی کند که اين مسأله نيز در شرايطی که كشور از پايداری نسبی
تجاري در آينده آگاه باشد ،ميسر است .نهايتًا اينکه يک كشور میتواند از
استراتژی کاهش هزينهها استفاده کند؛ که البته اين استراتژی در شرايط بد
مالی و يا در طول دوره بحران اقتصادی مناسب است .البته اين استراتژی
کوتاه مدت بوده و هدف اصلی آن عبور از بحران و بازيابی و برگشت به
سالمت اقتصادي است.
انواع ديگری از استراتژیها نيز وجود دارد .ادغام چند شرکت (استراتژی
ادغام) و يا اينكه يک سازمان به داليلي مثل استفاده بهتر از تسهيالت و
ورود به خط مشی هاي جديد تجارت ،يک سازمان ديگر را تصاحب کند
(استراژی تصاحب) .بطور مشابه ،و با داليل خاص ،استراتژی مشارکتی در
سرمايهگذاري مشترك و تعاونیهای جداگانه که توسط دو يا چند شرکت
مادر اداره میشوند ،میتواند انجام گيرد .مثلًا ،يک شرکت ممکن است
نسبت به افزايش تعداد پروژهها و کشورهايی که در آنها میتوان فعاليت کرد،
تمايل داشته باشد (که اين همان تنوع بخشی در فعاليتهاست)؛ که در اين
صورت میتواند به بخش هاي سرمايه گذاري مشترك ملحق گردد .يا اينکه
يک شرکت خصوصی که در يک کشور خارجی سرمايهگذاری کرده است،
ممکن است که با دولت آن کشور سهيم گردد.
شركت هاي سرمايه گذاري مشترك را میتوان با مشاركت چند شرکت
خصوصی يا تلفيقی از چند شرکت خصوصی و دولتی تشکيل داد .بنابراين
شرکت خصوصی و دولتی در سايه اهداف سازمانی و با توسل به استراتژیهای
خاص در حيطه پروژههای خاص معدنی از ديد اکتشافی يا توسعهای ،براي
دستيابي به اهداف موردنظر ،تصميم گيري ميكنند .اين قبيل موارد ،يک
ساختار مقاوم و مداوم را در كشور تثبيت مینمايد.
توجه به توسعه علم و تكنولوژي و نوآوري در صنايع معدني[]9
يکی از عوامل مهم در تعيين استراتژی ،ميزان تخصص در يک كشور است.
در واقع يک كشور با تخصص باال ،می تواند تمامی تالش خود را بر روی
يک ماده معدنی و يا يک منطقه جغرافيايی خاص متمرکز کند زيرا با اين
مناطق و يا کانیهای خاص آن آشنايی تخصصی داشته و میتواند تالش
خود را در يک مرحله خاص استخراج و يا فرآوری مثل ذوب يا تصفيه به
جای معدنکاری يا تغليظ متمرکز کند .همچنين به عنوان يك گزينه ،به
جای تخصصی شدن در يک يا چند ماده معدنی يا منطقهاي خاص ،كشور
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میتواند فعاليتهای خود را در نوع ماده معدنی يا منطقه ،تنوع بخشد .اين
تنوعبخشی به منظور کاهش نوسانات درآمد انجام ميشود ،زيرا:
( )1قيمت مواد معدنی ناپايدار است؛
( )2اعمال پيشبينینشده از سوي دولت و يا ساير حوادث در برخی از
کشورها محتمل است.
 -5-5آموزش و آماده سازي نيروهاي تحصيل كرده و متخصص در
زمينه فعاليت هاي معدني
يكي از استراتژي هاي اصلي كانادا در زمينه معدن ،پرورش نيروهاي
متخصص و تحصيل كرده در اين بخش است .كانادا داراي  9دانشگاه
تخصصي در زمينه معدن است كه به تربيت مهندسان مجرب مي پردازد.
پرورش نيروي كارآزموده و مجرب و اهميت دادن به تحقيقات پايه ،از مهم
ترين برنامه هاي دولت كانادا براي پيشرفت در بخش معدن مي باشد.
اما برنامه اصلي در زمينه فعاليت هاي معدني در كانادا بر اين بنا نهاده شده
كه متخصصان و مهندسان آموزش ديده ،پس از كسب مهارت هاي الزم به
راحتي وارد بازار كار شده و امنيت شغلي آنها ،تضمين ميگردد .اين امر
باعث ميشود كه دانشجويان در زمان تحصيل ،با فراغبال ،به كسب علم و
دانشفني بپردازند.
 -6جمع بندي
با توجه به مطالب گفته شده ،به طور خالصه مي توان برنامه ها و استراتژي
هاي دولت كانادا در زمينه معدن و صنايع معدني را در چهار بخش كلي زير
تقسيم بندي كرد :
 -1-6لزوم توجه به توسعه پايدار و قابليت رقابت در سطح جهاني
وضع قوانين مالياتي ،حمايت هاي مالي ،ايجاد بانك هاي اطالعاتي معدني،
آموزش نيروهاي متخصص ،گسترش و حمايت از نهادهاي تحقيقاتي ،R & D
از جمله برنامه هاي دولت كانادا در پيشبرد برنامه هاي معدني اين كشور
مي باشد.
 -2-6توجه به برنامه هاي ايمني و زيست محيطي در معادن
يكي از اهداف كانادا در بخش معدن ،تبديل شدن به قطب اصلي حفاظت
از محيط زيست و منابع طبيعي در فعاليت هاي معدني است كه اين امر با
نگاه ويژه به توسعه صادرات فناوري و وضع قوانين و نظارت بر فعاليت هاي

زيست محيطي ،امكان پذير است.
 -3-6نظارت ويژه بر استفاده و استخراج معادن و ذخاير طبيعي
شناخت نواحي معدني با پتانسيل باال ،وضع قوانين مشخص براي حفظ
حقوق معدنكاران و توسعه استفاده از علوم زمين در فعاليت هاي معدني از
جمله برنامه هايي هستند كه براي دست يابي به اين هدف مدنظر هستند.
-4-6توجه به تشكلهاي غير دولتي فعال و ايجاد فرصتهاي
يكسان براي فعاليت در معدن
سياست اصلي دولت كانادا در زمينه فعاليتهاي معدني ،پرهيز از ورود
مستقيم به فعاليتهاي معدني است كه اين امر با توجه ويژه به تشكلهاي
غيردولتي و ايجاد سازوكارهاي حمايتي براي آنها انجام شده است ،يكي
ديگر از راه هاي حمايت از نهادهاي فعال بخش خصوصي ،حضور موثر
دولت در تسهيل ورود اين بنگاه ها در بازارهاي خارجي با عقد قراردادهاي
بينالمللي مناسب مي باشد
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5- Comparisons of economic performance:Canada versus
Australia, 1983–2000
6- “The minerals and metals policy of the government of
Canada” (1996), minister of public works and government
services Canada
7- Modelling of Energy / Technology Actions and Measures for Reducing Greenhouse Gas Emissions in the In)dustrial Sector(The Industry Challenge), (2000
8- Collaboration Between NGOs and the Mining Industry
In the Third World , Tony Breuer Cynthia Farrell CHF-PARTNERS in Rural Development
9- "The Canadian Mining Education Council: an Initiative
to Network Canada's Mining Schools".
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جدول :5ليست دانشگاه ها و تعداد دانشآموختگان بخش معدن[]9
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شرکتمعدنیوصنعتیسوراوجینعقیق
شرکت معدنی و صنعتی سورا وجین عقیق در سال  1373به منظور تولید مواد اولیه معدنی مورد مصرف صنایع
کاشی ،چینی بهداشتی ،سرامیک و نسوز تاسیس شد.
هماکنون تعداد پروانههای بهرهبرداری معادن شرکت با خاک نسوز استقالل رباط خان  6فقره میباشد .همچنین
شرکت دارای دو پروانه صنعتی دانهبندی و تهیه خاکهای فرموله برای صنایع کاشی ،چینی بهداشتی و نسوز
میباشد .سابقه بهرهبرداری در معادن شرکت در مناطق رباط خان طبس و بوئینزهرا به بیش از  25سال میرسد.
عملیات معدنی شامل اکتشاف ،باطلهبرداری و استخراج انواع بالکلی ،خاکهای رس صنعتی ،بنتونیت و خاک نسوز
است .خردایش ،اختالط و یکنواخت کردن بالکلی و خاک و سنگ نسوز در واحد تهیه خاکهای فرموله در جوار
روستای رباط خان واقع در کیلومتر  110جاده آسفالته قدیم طبس به یزد انجام میشود .همچنین واحد دانهبندی و
پروسس نمودن خاک صنعتی در  40کیلومتری جنوب تاکستان و در کنار روستای سورا وجین انجام میگیرد.
ظرفیت تولید معادن در حال حاضر برای بالکلی ،خاکهای صنعتی و سنگ و خاک نسوز بالغ بر  350،000تن در
سال میباشد و ظرفیت تولید واحد تهیه خاکهای پروسس شده سالیانه  200,000تن میباشد .محصوالت شرکت
در حال حاضر شامل انواع بالکلی مورد مصرف در بدنه کاشی پرسالن ،گرانیتی و بدنههای چینی بهداشتی ،خاک
نسوز چسبنده و سنگ نسوز برای مصرف صنایع نسوز شاموتی و آلومینی ،بنتونیت و خاک صنعتی مورد مصرف در
بدنه کاشی دیوار و کف و پرسالن لعابدار میباشد .این محصوالت در معادن شرکت برحسب درخواست مشتری به
صورت کلوخه معدنی یا دانهبندی  0-30و  0-15میلیمتر عرضه میگردد .با وجود آزمایشگاههای سرامیک و شیمی
در کنار معادن و نیز وجود یک واحد سنگجوری نیمه مکانیزه و واحد دانهبندی و پودر ،امکان کنترل مستمر کیفی
محصوالت وجود داشته و تولیدات شرکت ،از کیفیت و یکنواختی مطلوب و مناسب برخوردار میباشد.
قسمتی از تولیدات معدنی شرکت ظرف هشت سال گذشته به کشور امارات متحده عربی صادر گردیده است .شرکت
در سال  1380واحد تحقیق و توسعه خود را با اتکا به نیروهای متخصص و با بهرهگیری از آزمایشگاههای سرامیک
و شیمی در معادن ایجاد نمود .همچنین در سال  85موفق به دریافت پروانه پژوهش در زمینه تحقیقات کانی غیر
فلزی گردید .عضویت در تشکلها و انجمنهای صنفی و تخصصی همچون کمیته تخصصی معادن خاکهای صنعتی
ایران ،انجمن سرامیک ایران ،سازمان نظام مهندسی معدن ایران و اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی ایران
از دیگر فعالیتهای شرکت میباشد .این شرکت در سالهای  84 ، 83و  85به عنوان واحد نمونه استانی قزوین و
یزد و در سال  86به عنوان واحد معدنی برتر و نمونه کشوری شناخته شد.
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معرفیدستگاههاوتجهیزاتمعدنی

امیرحسین طایی ،دانشجوی کارشناسی استخراج معدن  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بولدزر كنترل شونده از راه دور
شركت كاترپيالر در راستاي افزايش ايمني و آسايش براي استفاده
كنندگان از محصوالت خود سيستم كنترل از راه دور را براي سه نوع بولدزر
 D10T،D11T،D11TCDايجاد كرده است .اين وسيله داراي گواهينامه
استاندارد و امنيت  ISO15817است كه به پشتوانه ي ان كاربران مي توانند
با آرامش از اين محصول استفاده كنند.
جعبه ي كنترل از راه دور اين ماشين شامل همه ي عمل گر هاي مورد
نياز در ماشين مثل  :استارت زدن ،افزايش سرعت ،كاهش سرعت ،خاموش
كردن ،هدايت مسير ،ترمز ،كنترل بازو ها،چراغ و بوق است.
اطالعات مورد نياز و مهم بر روي صفحه ي نمايش جعبه ي كنترل به
نمايش در مي آيد.همانطوريكه در شكل مشاهده مي شود براي راحتي كاربر
اين كنسول مي تواند با طناب هايي كه بر روي شانه ها قرار مي گيرند حمل
شود .وزن اين كنسول در حدود  1Kgاست.
سيستم دريافت و ارسال امواج توسط اين كنسول بسيار قوي است و احتمال
از كار افتادن آن بسيار كم است از مزاياي اين سيستم مصرف كمتر باتري
نسبت به انواع ديگر است.
اين وسيله مي تواند شيب مسيري كه ماشين طي مي كند و وزن باري كه
دارد بلند مي كند را در نمايشگر جعبه ي كنترل نشان مي دهد .و سرعت
مطلوب را در صفحه ي نمايش نشان مي دهد .و در صورت سرعت بيش از
حد مجاز اخطار و در صورت لزوم به صورت اتوماتيك ترمز مي كند.
شركت در نظر دارد در مدل هاي جديد تر از دو جو استيك يكي براي
كنترل ماشين و ديگري براي بازو هاي ماشين استفاده كند .و جعبه ي
كنترل را خلوت تر و سبك تر نمايد.همچنين كار با اين وسيله را آسان تر
مي نمايد .به عالوه قصد دارد لرزش هاي وارد بر ماشين را به صورت ويبره
به جعبه ي كنترل وارد كند تا كار با آن طبيعي تر انجام شود

دستگاه كنترل گرد و غبار
شركت  Fog canonايتاليا فعاليت هاي گسترده اي در زمينه ي محيط
زيست دارد.اين شركت يك محصول بسيار جالب براي معدنكاران ارائه كرده
است .اين دستگاه گرد و غبار و ذرات معلق در هوا را كه عموما در معادن
روباز در اثر انفجار،حفاري و حمل و نقل مواد بوجود مي آيد .را به طرز
جالبي كاهش مي دهد.اين وسيله به دو طريق اين مهم را انجام مي دهد:
 - 1پراكندن قطرات زيادي آب به صورت مه در هوا
 -2به همراه آب مواد شيميايي
مخصوص گرد و غبار را كنترل مي
كنند كه اين مواد شيميايي بر حسب
نوع ماده ي معدني تغيير مي كند.
مدل هاي مختلفي از اين دستگاه
وجود دارد كه براي پروژه هاي مختلف
مي تواند استفاده شود قطرات آب و
به طور كلي مه بوجود آورده شد.توسط اين دستگاه از ارتفاع  30تا 250
متر را پوشش مي دهند .و همچنين همانطور كه در شكل مشخص هست
با زاويه اي تا حدود  270درجه هم به سمت باال مي آيد .مطالب گفته
شده به اين معني است كه اين ماشين سطحي از آسمان باالي معدن را در
حدود 130000متر مربع را پوشش و پاك سازي مي كند.
آب مصرفي اين دستگاه از حدود 120ليتر در دقيقه تا  1000ليتر در دقيقه
هست و مقدار مصرف مواد شيميايي محلول درآب هم حدود يك به چهار
صد حجم آب مصرفي است.
يك نوع اين دستگاه دستي و نوع ديگر آن اتوماتيك است .اين وسيله با
انرژي برق كار مي كند .با استفاده از اين دستگاه مي توان از بسياري بيماري
هاي تنفسي ،ريوي  ،پوستي و بينايي رايج در معدن را کاهش داد.
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برج روشنايي
يك شركت استرالياي سازنده ي انواع دستگاه روشنايي ،قابل حملی براي
استفاده در معادن ارائه كرده است .از خصوصيات اين دستگاه مقاوم در برابر
لرزش هاي ناشي از كار در معادن است .همانطور كه در تصوير ديده مي
شود .داراي دو خط روشنايي از نوع المپ هاي هاليدي است .اين دستگاه
قادر است روشنايي مورد نياز براي محیط های خارج معادن زير زميني و
داخل معادن روباز را تامين كند و از مهمترين خصوصيات دستگاه قابليت
كار به صورت دستي می باشد .مدل  4000اين دستگاه قابليت كار به
صورت دستي ورمدل  6000اين دستگاه به صورت كامال اتوماتيك كنترل
مي شود .با بازو هاي هيدروليكي براي چرخش و حرکت به سمت باال
و پایین می باشد .نكته ي جالب اينكه قسمت بااليي اين دستگاه حدود
350درجه قابليت چرخش به سمت چپ و راست و  120درجه به سمت
باال و پايين را دارد.به طور كلي اين وسيله يكي از بهترين امكانات روشنايي
است كه تا كنون براي كار در معدن ارائه شده است.

فلويد اسكن
روان كننده ها و روغن ها استفاده ي فراوانی در معادن دارند .در جك هاي
هيدروليكي ،ماشين آالت معدني  ،وسايل نگهداري و ...هميشه بايد باز بيني
و در صورت لزوم تعويض شوند .اين بازبيني شامل مواردي مثل گرانروي،
سوختگي ،آلودگي و ...مي شود .يكي از ابداعات بسيار موثر در اين زمينه
وسيله اي است كه مي توان با استفاده از آن تمامي موارد فوق را فهميد و
عمل الزم را در زمينه ي تعويض يا بهبود روغن به كار بست  .اين وسيله
فلويداسكن نام دارد و همانطوريكه در شكل مشاهده مي شود به صورت قابل
حمل و دستي طراحي شده كه مي تواند گرانروي روان كننده ي مورد نظر را
در سايت مربوطه اندازه گيري و مانيتور كند .فلويد اسكن با استفاده از اشعه
ي مادون قرمز اين قابليت را دارد كه در مدت كوتاهي المان هاي الزم را
براي همه ي روغن ها مثل روغن هيدروليك ،روغن موتور ،روغن توربين  ،و
روغن دنده را بررسي و كاهش كيفيت براي هر يك را جدا گانه نشان دهد.
آناليزي كه توسط فلويد اسكن با استفاده از اسپكتروسكوپي اشعه مادون
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قرمز انجام مي شود .تكنيكي است كه با استفاده از آن در مدت كوتاهي
تمامي گزينه هاي مورد نياز از جمله گرانروي و آلودگي نشان داده مي شود.
اگر از اين وسيله بر روي سايت استفاده شود كاربران با تعويض به موقع
روغن مي توانند از بسياري موارد بحراني خاص جلوگيري كنند .و باعث
كاهش هزينه هاي تعويض و نگهداري،كاهش حوادث برنامه ريزي نشده و
جلوگيري از نابودي برخي وسايل مي شود.
از پارامترهايي كه اين وسيله نشان مي دهد -1 :درجه اسيدي
 -2اكسيداسيون  -3نيتراتي شدن  -4سولفاته شدن  -5گرانروي
 -6آلودگي و ضد يخ  ،ضد جوش بودن و ميزان اختالط با آب در آن است.

ساعت مچي هشدار دهنده
يكي از مسائل مهم در تامين امنيت كاركنان معادن بخصوص معادن زير
زميني و حتي معادن روباز اين است كه بعد از ريزش تونل يا صدمه ديدن
يكي از كاركنان بتوان از محل آن اطالع حاصل كرد .يكي از ابداعات جالب
در اين زمينه وسيله اي هشدار دهنده به صورت ساعت مچي است كه مجهز
به  GPSبه همراه يك موبايل ماهواره اي متصل به ماهواره ي ست اليت
است .همانطوريكه در تصوير مشخص است ،مجهز به دكمه اي است كه
اجازه مي دهد كارگران در موقع خطر با مركز ارتباط بر قرار كنند و توصيه
هاي الزم را از گروه هاي نجات دريافت و وضعيت خود را به آنها اعالم كنند.
از مزاياي اين وسيله اتصال به اينترنت،و مانيتور كردن مكان مشخص مجهز
به اين وسيله با اتصال به اينترنت و  GPS reciverو مختصرا مشخص
كردن مكان آن بر روي  Microsoft virtual earth mapsاست.
مركز كنترل مي تواند با اعزام
گروه هاي امداد و توضيحات
امدادي به فرد آسيب داده به
او كمك كند .اين وسيله عالوه
بر كاربرد زياد در معادن براي
كوهنوردي  ،اسكي و ...كاربرد
فراوان دارد.
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معرفیکانیکروندوم

کروندوم Corundum
ترکیب شیمیاییAl2O3 :
سیستم تبلور :تری گونال
رنگ :بی رنگ-قرمز -صورتی -آبی
 زرد-سبز-خاکستریسختی9 :
وزن مخصوص3.95-4.1 :
ضریب شکست1.75-1.72 :
بی رفرانژ0.010-0.008 :
جال :شیشه ای
کلیواژ :ندارد
کروندوم پس از الماس سخت ترین کانی در مقیاس موس است .و به
همین دلیل موارد مصرف آن در صنعت بیشتر در ساینده ها و دریل
ها است  .کروندوم خاص بی رنگ است و نوع شفاف و درخشنده آن
ارزش باالی قیمتی دارد .کروندوم در سنگ های دگرگونی مجاورتی
غنی از آلومینیوم ولی فقیر از سیلیس ،در شیست های دگرگونی ناحیه
ای و به شکل ادخال در کانی های سنگ های آذرین یافت می شود .به

علت حضور ناخالصی ها کروندوم رنگ های مختلف می گیرد .یاقوت
سرخ( )Rubbyو یاقوت کبود(  )Sapphireمهمترین کانی های این
گروه هستند.
یاقوت سرخ
یاقوت سرخ به علت مقادیر کمی کروم در ساختار بلور کروندوم به رنگ
قرمز در می آید که با کاهش میزان کروم ،رنگ یاقوت به صورتی نزدیک
می شود .سختی یاقوت به راستای بلور شناختی آن بستگی دارد و در
راستاهای گوناگون ناهمسان است .از این ویژگی در تراش نگین های
یاقوت استفاده می شود .سنگ مادر یا میزبان یاقوت سنگ دولومیت
است که در نتیجه همبری با مواد مذاب و یا توده های بسیار گرم درون
زمین بویژه گرانیت ها در سنگ آهک اولیه دگرگونی مجاورتی بوجود
آمده است .یک پدیده مشخصه برای یاقوت های طبیعی داشتن خاصیت
فلورسانس شدید است که به این طریق از انواع مصنوعی آن قابل تفکیک
است .به عالوه یاقوت اصل توانایی عبور اشعه فرابنفش را از خود دارد
و به همین دلیل در ساخت لیزرها کابرد دارد .سنگ های مشابه یاقوت
سرخ عبارتند از اشپینل( ،)Spinelگارنت و تورمالین قرمز.
از یاقوت های مشهور یاقوت سرخ ادوراد با وزن  167قیراط است که
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در موزه علوم طبیعی لندن نگهداری می شود.
در قرون وسطی تصور می شد که یاقوت با تغییر رنگ و تبدیل به رنگ سرخ تیره تر  ،دارنده خود را از خبری ناگوار ،بیماری یا بداقبالی
برحذر می دارد .یاقوت سنگ نشانه حیات و زندگی است و سنگ شانس متولدین دهم تیر تا نهم مرداد است.
در تاریخ ایران از یاقوت بیش از سایر گوهر ها نوشته برجای مانده است .محمد بن محمد همدانی در کتاب عجایب نامه در باره یاقوت
چنین نگاشته است:
«طبع وی گرم و خشک است به درجه رابع .هرکه باخود دارد از طاعون ایمن بود .یاقوت از زر و سرب سنگی تر بود .معدن وی کوه رهدن
است به سرندیب(سریالنکا) که آدم به آن فرود آمد و در میان دریاست .هرکه یاقوت با خود دارد ،خون در تن وی صافی کند و از خمود و
سکته و صرع ایمن بود».
در تاج بیشتر پادشاهان ساسانی سنگ های قیمتی بویژه یاقوت نشانده شده بود .به گفته بلعمی که تاریخ طبری را به پارسی برگردانده
است ،پایه اریکه انوشیروان از یاقوت بوده است.
یاقوت کبود
سایر گوهرهای خانواده کروندوم که قرمز نیستند ،سافیر( )Sapphireنامیده می شوند ولی عمومًا این اسم با رنگ آبی همراه است .وجود
مقادیر کمی آهن و تیتانیوم در ساختار بلور کروندوم باعث تغییر رنگ آبی می شود .از نظر شرایط تشکیل این کانی در نفلین سینیت های
پگماتیتی و نیز در شرایط دگرگونی همبری و هورنفلس تشکیل می شود.
یاقوت کمبود سنگ خردمندان نامیده می شود و سمبل واقعیت ،وفاداری ،عقل و تفکر است از یاقوت های کبود معروف «ستاره هند» با
وزن  536قیراط در موزه علوم طبیعی نیویورک و «ستاره آسیا» با وزن  330قیراط و «ستاره نیمه شب» با وزن  116قیراط در موزه آمریکا
می باشند .یاقوت کبود سنگ ماه متولدین دهم شهریور تا نهم مهر است.
تنوع رنگی و ناخالصی ها
وجود سایر ناخالصی ها در ساختار کروندوم باعث رنگ های متنوع در آن می شود .وجود مقادیر کمی آهن و تیتانیوم در ساختار بلور
کروندوم باعث تغییر رنگ آبی می شود .یاقوت سرخ به علت مقادیر کمی کروم در ساختار بلور کروندوم به رنگ قرمز در می آید که با
کاهش میزان کروم محتوی ،رنگ یاقوت به صورتی نزدیک می شود .رنگ کروندوم زرد که توپاز شرقی نیز نامیده می شود به علت حضور
آهن در ساختار بلور آن است و وجود وانادیوم باعث تغییر رنگ بنفش در کروندوم می شود.
یاقوت در برمه ،تایلند ،افغانستان ،پاکستان ،ایالت متحده ،سریالنکا و استرالیا و  ...یافت شده است.
جواهر شناسی کروندوم
ارزشگذاری کروندوم قیمتی مانند سایر سنگ های قیمتی بر اساس فاکتور  4c’sیعنی  Color-Clarity- Cutو  Carat weightاست.
یک پدیده جالب در این سنگ( )Phenomenaشامل  Asterismو  Catoyancyیا چشم گربه است که نوعی درخشندگی و بازتابش
ستاره مانند و یا چشم گربه ایی در سطح سنگ ایجاد می کند که عمدتا به دلیل حضور سوزن های تیتانیوم در سنگ است.
در جواهر شناسی عالوه بر کروندوم طبیعی دو نوع دیگر نیز تشخیص داده می شوند که شامل نوع بهسازی شده یا فرایندی و نوع
مصنوعی( )Manmadeاست .بهسازی کروندوم با هدف باال بردن فاکتورهای  4c’sاست و یک راه آن حرارت و تزریق چسب های
مخصوص( )Flux Fillingو شیشه می باشد.
کاربرد
کروندوم امروزه از دیدگاه تولید و مصرف بین المللی اهمیت کمی پیدا کرده است ،ساینده های مصنوعی مانند اکسیدهای آلومینیوم
مصنوعی جای کروندوم صنعتی را گرفته اند و الماس های مصنوعی جایگزین کروندوم قیمتی شده اند .از سایر مصارف کروندوم می توان
به دندان پزشکی و صنعت ساعت سازی و لیزرها اشاره کرد.

64

شماره  ،26تابستان و پاییز 88

معـرفی

م

g
r
o
.
t
a
d
n
mi

رضیه مینایی مبتکر ،دانشجوی کارشناسی مهن

دسی اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امروزه با گسترش علم کانی شناسی ،مواد معدنی و کشف اماکن جدید همراه با کانی ها و مواد معدنی جدید نیاز به یک بانک اطالعاتی معدن
شناسی همگام با علم روز دنیا احساس می شود mindat.org.بزرگترین بانک اطالعاتی مواد معدنی و کانی شناسی حاوی مشخصات کانی شناسی
 37799نوع کانی است که به کاربران خود با هر سطح دانش ،از یک دانشجو تا یک معدن شناس حرفه ای اجازه می دهد با عضو شدن و ارسال
مطالب و تصاویر مرتبط خود این سایت در حال گسترش را به روز نگه دارند.
برای بدست آوردن اطالعات مورد نیاز خود کافی است بر روی هر یک از لینک های معرفی شده زیر کلیک کنید.
•  : New discussionاین قسمت اعضای سایت در مورد موضوع جدیدی که روزانه مطرح می شود به بحث می پردازند.شما این امکان را دارید
که به نظرات آن ها پاسخ داده در بحث آن ها شرکت کنید.
•  : Mindat newsاخبار و گزارش از نمایشگاه های مواد معدنی ،معادن و کنفرانس های برگزار شده در زمینه مواد معدنی قابل دسترس است.
•  :The mindat directoryمنبع آنالین برای معرفی و فروش مواد معدنی،سنگ های قیمتی و ..ولیست جامع از شرکت ها و سایت های مرتبط
با معدن است.
در قسمت  add your business/web sitشما با دسترسی به فرم کسب و کار نام شرکت خود را در لیست  mindatبه ثبت می رسانید.الزم
به ذکر است فرم ثبت نام اولیه رایگان بوده و تمام جزئیات ثبت نام به جز پست الکترونیکی برای همه قابل مشاهده می باشد.
در لینک  browse the directory nowلیست کانی ها ،مواد معدنی ،سنگ های قیمتی و شرکت های ثبت نام شده در قسمت قبل دیده می شود
که برای دسترسی آسان تر بر اساس اطالعات ثبت شده در فرم کسب و کار به صورت زیر طبقه بندی شده است.
Fossil specimens- tools,accessories and books-lapidary supplies- mineral and rock specimens- gewelry and
gewerly supplies- ornamental, display and new age- services
•  :Dealer newsآخرین اخبار و اطالعات مزایده مواد معدنی در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.
•  :Phto of the dayعکس های ارسالی از کانی ها توسط اعضای سایت همراه برخی ویژگی های فیزیکی کانی و نیزمحل تشکیل کانی به نمایش
گذاشته می شود.در واقع این قسمت ما راروزانه با یک کانی آشنا می سازد.
•  :New mineralبا کلیک بر روی لیست کانی های جدید مطالب جامعی از ویژگی های کانی انتخابی نظیر  IMN status,type localityو
مشخصات کریستالو گرافی ،ویژگی های فیزیکی،نمودار پراش اشعه  Xو اطالعاتی نظیر هشدار های سالمتی و انواع متنوع کانی (بسته به ترکیب
شیمیایی همراه) وتصاویر قابل مشاهده است .همچنین امکان جست و جوی وب و تصویر در گوگل،دسترسی به سایت های لینک شده مرتبط با
کانی موجود است.
 New article, new localities, new blogاز دیگر لینک های این سایت می باشد.
قسمت  free mineral booksلیست کتاب های کانی شناسی و معدنی است و به کاربرانی که دارای  accountهستند اجازه دانلود رایگان
رو.زانه پنج کتاب را می دهد.
 Search mineral by properties/chemistryامکان جست و جوی پیشرفته کانی همراه با اطالعاتی که قبال ذکر شد را در اختیارتان قرار
می دهد.
توسط لینک های  alphabetical index of mineralو  chemical index of mineralفهرست کانی ها بر اساس الفبا و گروه شیمیایی
قابل مشاهده است.
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مبانیاکتشافاتبیوژئوشیمیایی
درکشفذخایرمعدنیومطالعاتزیستمحیطی
تالیف :دکتر صمد علی پور
سال چاپ1384 :
ناشر :انتشارات دانشگاه ارومیه
قیمت 39000 :ریال
تعداد صفحات319 :
نیاز روز افزون صنعت به مواد معدنی از یک طرف و رشد تکنولوژی از طرف باعث شده است که تالش برای کشف و استخراج کانسارهای
زیر زمینی و کانسارها با عیارهای کوچکتر ادامه یابد.
با وجود تکامل تجهیزات و شیوه های متنوع اکتشافی ،کشف چنین ذخایری که از دید انسان مخفی بوده اند بسیار پر هزینه است و نیازمند
حفاری های عمیق می باشد.
گیاهان با توجه به وسعت و عمق نفوذ ریشه ،فراوانی آنها و توان جذب مواد معدنی از اعماق زمین می توانند روشی مناسب در جایگزینی
حفاری های عمیق در یافتن مناطق پتانسیل دار زیر پوشش سطحی زمین باشند .آنها بوسیله انتخاب و جذب مواد بیش از  1350میلیون
سال است که معدنکاران دائمی پوسته زمین هستند .دسترسی آسان اندام های گیاهی ،سهولت نمونه گیری و آزمایش ،حساسیت گیاهان
به کاهش و افزایش عناصر در چرخه غذایی خود و باالخره توان انعکاس ترکیب درونی زمین باعث شده است که بیوژئوشیمیایی یکی از
روش های مکمل و موثر اکتشافی باشد.
در این رابطه تسلط بر فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان و آگاهی از قوانین توزیع عناصر در زمین و گیاه می تواند شناخت مناسبی را از سنجش
های درون زمینی بدست دهد.
این کتاب که به گفته مولف حاصل  6سال جستجو در منابع مختلف است به عنوان یک پایه و اساس درتدوین و اجرای طرح های اکتشاف
مبتنی بر نمونه گیری از انواع گیاهان به خصوص درختان می باشد .این کتاب در  8بخش با عناوین گیاه و اکتشاف ،گیاهان ،مقدمه های
بیوژئوشیمیایی ،آماده سازی نمونه ها ،روش های تجزیه در اکتشاف بیوژئوشیمیایی ،تفسیر و تحلیل داده ها و مطالعات موردی و توصیه
های علمی تنطیم شده است که در هر بخش سعی شده نتایج تجربیات عملی و مطالب مستند و آزمایشات برای درک بهتر عالقه مندان
درج شوند.
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