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بدون شك مهمترين اتفاق پايیز گذشته در خاطره معدن ،مذاکرات ژنو و توافقنامه حاصله بوده است  .در متايی کته گذشت
شايد انواع موضعگیریيای سیاسی در بازخورد به توافقات بودهايم؛ يرچند واقعی آن اس که آنچه در نهاي رخ خوايد داد
برای يمگان در سايه موقعی يای ناشناخته آينده اس " ،پیشبینی" به عنوان فرآيند برآورد موقعیت يتای ناشتناخته ،يتك
پیشگويی در مورد رويداديای آينده در اختیار خوايد گذاش و میتواند تجارب گذشته را به پیشبینی حوادث آينتده بتد
سازد .يرچند اين توافق تاريخی برای اولین بار برای ايران بعد از انقالب اسالمی حادث شده اما شايد پیش بینتی طبقتهای از
مشکالت که بالواسطه رفع خوايد شد به مرور تجربه نیاز نداشته باشد .اگر بخوايیم در اين سخن بتا رويکترد صتنع معتدن
چشم اندازی ايده آ به اين توافقات داشته باشیم سه موضوع قابل بررسی خوايد بود؛ وضعی جديد سرمايهگذاری ،دانتش و
تکنولوژی ،رفع تحريميا از صادرات و واردات.
بی شك برگش حس امنی جه سرمايهگذاری داخلی و خارجی شورانگیزترين اتفاقی اس که در پی اين تحوالت خوايتد
افتاد؛ زيرا آنچه در سرمايهگذاری معدنی بالقوه بوده و يس ريسك پذيری باالی آن اس که در ايتن سترزمین کته يمیشته
آبستن تغییر بوده ،نوسانات قیم و مسائل سیاسی و تحريم يا بسیار پررنگتر از مستائل فنتی ظتاير شتدهانتد؛ لتذا در ايتن
صنع  ،به عنوان بزرگترين منبع شارش پو پس از صنايع نف و پتروشیمی رفع تحريم مواد معدنی ،امکان تهیته تجهیتزات
حمل و نقل و فرآوری و امکان يمکاری با شرک يای بین المللی به امنیتی نسبی ختم خوايد شد و افزايش سترمايهگتذاری
از موجبات توسعه آرمانی اس  .چنانکه برطرف شدن تحريم محصوالت پتروشیمی و مشکل انتقا درآمديای نفتی کشور در
نهاي سبب ارتقای کیفی خدمات مجموعهيای اعتباری از قبیل صنع بیمه معادن ،صندوق توسعه ملی ،صندوق اعتبتارات
بانك صنع و معدن میشود که اين مهم مشکل تأمین اعتبارات را برای بخش خصوصی در واحديای اکتشافی استتخراجی و
فرآوری حل میکند.
اتفاق خوش آيند ديگر امکان تباد دانشيای جديد استخراج و فرآوری و اکتشاف مخصوصتا معتدنکاری تیت يتای معتدنی
غیرمرسوم اس که اين امکان توجه سرمايهگذاران را به مواد معدنی غیرفلزی و فلزی غیرآينی معطوف خوايد کرد چنانکته
از ارتقای دانش فرآوری موجب تکمیل چرخه تولید مواد معدنی میشود و مانع خام فروشی خوايد شد.
تحريم واردات ماشین آالت و صادرات مواد معدنی نیز در صورت عمل به توافقات رفع خوايد شد که اين خود آغتازی خوايتد
بود برای بهرهبرداری کارآمد و اقتصاد معدنی سالم.
امید اس با تدبیر ،راه کاريای مناسب و بهبود شرايط موجود در فضای اقتصادی کشور به خصوص در بختش معتدن ،شتايد
رونق بیش از پیش اين حوزه که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را اداره میکند باشیم.
مهدی قاسمی
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مقاله پژوهشی

تلفیق الیههای ژئوشیمی ،زمین شناسی و آلتراسیون

جهت پتانسیل یابی مس در برگه  10111111اهر
محمد توسلی ،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي اكتشاف معدن دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
(عهده دار مکاتبات ) Mohammad85_2000@yahoo.com
دكتر قدرتاهلل محمدي ،عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

چكيده
در گام او در ورقه  00011111اير از روی تصاوير مايوارهای استر و  ETMآلتراسیونيای پتاسیك ،آرژيلیك ،فیلیك که
فاکتورموثری در اکتشاف عناصرفلزی اند ،استخراج و رقومی شده و بصورت يك اليه اطالعاتی وارد  GISشد .دادهيای مربوط
به نقشه زمین شناسی -واحديای سنگ شناسی وگسل وخطوارهيا رقومی گرديده و به يمراه دادهيای ژئوشیمی وارد پايگاه
دادهيای مکانی شدهاند .درمرحله دوم با استفاده از پردازش دادهيا وتهیه اطالعات ،شوايد مربوط به کانی زائی استخراج و
درمرحله سوم تلفیق با استفاده از يمپوشانی شاخص انجام شده ودرنهاي

مناطق مستعد جه

کانیزائی مس مشخص

گرديده اس .
كليدواژهها  ،GIS :تلفیق  ،آلتراسیون ،مد يمپوشانی شاخص،ژئوشیمی
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 -1مقدمه

کهنترين ستنگيتای منطقته متورد مطالعته را مجموعتهای

ذخاير معدنی ازجمله ثروتيای طبیعی يرکشور به شمار

ازسنگيای آذرين خروجی و نفوذی (و مقادير بستیار کمتتر

میرود که برنامهريزی سازمانمند و جامع برای شناسايی،

رخساره رسوبی) تشکیل میديد.

ارزيابی و اولوي بندی پتانسیليای معدنی و ايجاد سرمايه-
گذاری بخش خصوصی و دولتی را در اين زمینه تقوي

می-

کند .مطالعات اکتشاف ذخايرمعدنی يك فعالی

چند

مرحلهای اس

که درمقیاس کوچك آغاز و به مقیاس بزرگ

تبديل میشود .با تلفیق نتايج در ير مرحله ،محدوده مورد
مطالعه کوچکتر میشود و سرانجام به انتخاب محليايی به
عنوان يدف برای حفاری ،به منظور دس يافتن به ذخاير
معدنی پايان میپذيرد( .کريمی)0830
دادهيای گردآوری شده از مطالعات توپوگرافی ،زمین-
شناسی ،ژئوشیمی ،ژئوفیزيك و حفاری ،حجم عظیمی از
میديند که تا وقتی به درستی

اطالعات را به دس

سازمانديی و نمايش داده نشوند ،نتايج مفید و قابل
اطمینانی را نشان نمیديند .درطو ديه  31باتوجه به
پیشرف يای بدس

آمده درزمینه سخ افزار و نرمافزار،

سامانه اطالعات جغرافیايی ( )GISتحو چشمگیری را در
علوم زمین ايجاد کرد ).)Bonham-Carter et al. 1988
سامانه اطالعات جغرافیايی ( )GISدارای قابلی يای
مختلفی ازجمله اخذ ،ذخیرهسازی ،بازيابی ،بهنگامسازی،
پردازش ،نمايش ،کاربرد و تباد اطالعات مکان مرجع اس .
اين تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از سامانه اطالعات
جغرافیايی به عنوان بستر مناسب و تلفیق دادهيای موجود،
مکانيای مناسب جه

کانیزائی مس را با استفاده از

مد يای يمپوشانی شاخص مشخص نمايد.

شکل  00موقعی جغرافیايی برگه  00011111اير(بنی آدم)0834

 2-2زمينشناسی عمومی
در ايتتن منطقتته و در امتتتداد رودخانتته ايرچتتای ،ستتنگيتتای
آتشفشتتانی ائوستتن گنبتتديا وجريتتانيتتای گتتدازه را بوجتتود
میآورند .درپايین دست رودخانته گنبتديای داستیتی ديتده
میشوند ،گدازه و توفيای داستیتی گتايی کتامالت متتامورف
شده و يماتیتی يستند .در مسیر خلفلو – قز قیه توفيتای
داسیتی و در سابآلکتالن قتز قیته آنتدزي يتای حفترهدار
مشايده میشود .مقدار اوژي
سنگ فوق کم اس

و يورنبلنتد موجتود در يتر دو

و دانتهيتای مگنتیت

بته شتکل کتروی

درسنگ قابل روي اس .
واحديای سنگی شاخص منطقه عبارتنتد از 0آنتدزي بازالت ،
آنتتدزي پیروکستتندار ،بازال ت آنتتدزيتی  ،بیوتی ت گرانی ت ،
گرانوديوريتتتت  ،آلکتتتتالی گرانیتتتت  ،بیوتیتتتت گرانیتتتت
(مهرپرتو.)0840

 -2محدوده مطالعاتی

 -3آمادهسازی دادهها

 1-2موقعيت جغرافيایی و ژئومورفولوژی

دادهيای مورد استفاده به قرار زير میباشد0
الف  -نقشه زمین شناسی منطقه در مقیاس 00011111

ورقه يك صد يزارم اير در شما غرب کشور ،شما استان
آذربايجان شرقی واقع شده اس  .اين ورقه بین عرضيای
جغرافیايی '  81و  83°تا  83°شمالی و طو يای جغرافیايی
' 74°81تا  74°شرقی قرار دارد ،بخشی از ورقه يك دويس
و پنجاه يزارم اير بوده و چهاربرگه يك پنجاه يزارم اير،
نقدوز ،االن ،يرسین را در خود جای داده اس
(مهرپرتو.)0840

4

ب  -دادهيای ژئوشیمی اکتشافی
ج  -دادهيای دورسنجی شامل دادهيای مايوارهای استتر و
ETM 7+
د  -دادهيای ساختاری منطقه
 1-3نقشه زمينشناسی
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تودهيای نفتوذی ،گستليا و خطوارهيتای موجتود در نقشته
زمینشناسی توسط نرمافزار  GISرقومی شده و بصورت يتك
اليه اطالعاتی جه انجام عملیات تلفیق آماده شتد .شتکل 2
نقشه رقومی شده واحديای سنگی را به تصوير میکشد و در
شکل  8نقشه رقومی شده گسليتا وختطوارهيتا را مشتايده
میکنیم
 2-3دادههای ژئوشيميایی
دادهيای ژئوشیمی استفاده شده  ،دادهيای ژئوشیمی
آبرايهای برگه  00011111اير میباشد که پس از وارد کردن
دادهيا در  GISتوسط عملیات کريجینگ کل منطقه مقدار
ديی شده و اين اليه اطالعاتی يم برای عملیات تلفیق آماده
شد .شکل  7دادهيای ژئوشیمی را که توسط کريجینگ
مقدارديی شدهاند به نمايش میگذارد.
 3-3استخراج آلتراسيونها با استفاده از تصاویر استر
تصاوير استر به عل

شکل  :2نقشه رقومی شده واحدهای سنگی منطقه

طیفی وسیع در زمینشناسی و اکتشاف معدن کاربرد وسیعی
دارند .اين تصاوير به عل
جه

شکل :3نقشه رقومی شده گسلهای منطقه

بخش عظیمی از اين منطقه را ستنگيای آتشفشتانی ماننتد
بازال  ،آندزي  ،تراکیآندزي  ،گرانیت  ،پیروکستن آنتدزي ،
ريوداسی تشکیل دادهاند (مهرپرتو. )0840

تعداد بانديای زياد و فراگیری رنج
رزولوشین فضايی بااليی که دارند

پاسخ به مسائل زمینشناسی و اکتشافی قدرت

شکل  :4دادههای ژئو شیمی که توسط روش کریجینگ مقدار دهی شده اند.

بیشتری پیدا میکنند .استر يك بازه طیفی بسیار وسیعی را
پوشش میديد که اين بازه وسیع به کاربران استر اجازه
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میديد يدفيای خود را در يك بازه از مرئی تا مادون قرمز

 1-3-3روش نسبت باندی :

گرمايی مطالعه کنند  .دادهيای موجود استر بسته به نوع

نسب باندی يکی از ابزاريای مفید جه بررسی تصاوير استر

تصحیحات و نوع پردازشيای اعما شده در آنها در سطوح

به منظور کاريای زمینشناسی و اکتشافی میباشد .با استفاده

مختلفی قرار دارند که البته با يمین سطوح نیز شناخته

از اين روش ،عملیات زير جه

استخراج اطالعات

میشوند .دادهيای استری  1B , 1Aو سری  2از جمله اين

زمینشناسی و اکتشافی صورت گرف .

دادهيا يستند .دادهيای استری  ،1Bدادهيای کالیبره شده

الف 0آلتراسيون آرژیليک پيشرفته :

يستند که بعضی از تصحیحات در آنها اعما شده و کاربرد

با توجه به اين که کائولینی

در آلتراسیونيای رسی به وفور

میشود و از طرفی منطقه از لحاظ آلتراسیون ،منطقه

وسیعی دارند .اين نوع تصاوير در کاربرديای طیفی به عل

ياف

دارا بودن تمام بانديا استفاده وسیعی دارند .استر در  8زير

متنوعی به نظر میرسد لذا ثب

مجموعه  VNIRو  SWIRو  TIRبه ترتیب دارای  6 ،8و

مفید باشد .جه ثب کائولینی از نسب باندی  4/6استفاده

 5باند اس  .بنابراين استر مجموعا دارای  07باند طیفی اس .

گرديد .شکل  5نواحی دارای کائولن را که میتوان گف

(جايدی ،فرخ .)0854

منطبق بر آلتراسیون آرژيلییك پیشرفته اس  ،نشان میديد.

کانی کائولینی

میتواند

شکل  06آلتراسیون فیلیك

ب 0آلتراسيون فيليک
با توجه به اين که موسکووي
شکل 05آلتراسیون آرژيلیك پیشرفته

ياف

میشود لذا ثب

در آلتراسیون فیلیك به وفور

کانی موسکووي

با توجه به مشخصات

طیفی آن میتواند راينمای مناسبی برای آلتراسیون فیلیك
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در منطقه باشد .برای ثب
پیشنهاد شده اس
 )5+4(/6جه
از اين نسب

ثب

اين کانی نسب يای باندی زيادی

که به نظر میرسد که نسب

باندی

اين کانی قدرت بیشتری دارد .با استفاده

باندی  ،تصوير منطقه به صورت شکل  6قابل

مشايده اس .
 4-3استخراج آلتراسيونها با استفاده از تصاویر
+ETM 7
تصاوير  + ETMاز  4باند معمولی و يك باند پانکروماتیك

 2-5-3روش تقسيم باندی :
برای استخراج آلتراسیونيا در اين روش نسب يای 7/2، 5/4
 8/0،ساخته شده و ير کدام از نسب يا به ترتیب به RGB
نسب داده شد.بعبارت ديگر0
)R=(Band5)/(Band7
)G=(Band4)/(Band2
)B=(Band3)/(Band1
در اين حال مانند شکل  3پوشش گیايی به رنگ سبز و
اکسید آين به رنگ آبی و آلتراسیون آرژيلیك به رنگ زرد
نمايش داده میشود.

تشکیل يافته اس .
 1-4-3روش تركيب باندی :
ترکیبيای باندی فراوانی برای استخراج آلتراسیونيا توسط
افراد متعددی ارائه شده اس  .که ما فقط به ذکر چند نمونه
از آنها اکتفا میکنیم R=Band 4 .و  G=Band 7و
 . B=Band 5در اين حال

گیايان به رنگ قرمز و

آلتراسیونيا به رنگ آبی و صورتی ديده میشوند .شکل 4
اين ترکیب را نشان میديد.

شکل  03تقسیم باندی دادهيای  ETMآلتراسیون آرژيلیك

 -4تلفيق دادهها توسط مدل همپوشانی شاخص
اين متد در ترکیتب دادهيتای مکتانی کاربرديتای بستیاری
يافتهاس  .زيرا در عین برخورداری از منطقی ساده ،به صورت
قابل انعطافتری ورودیيتا را ترکیتب متیکنتد و در نتیجته
مساله از چارچوب محدود دودويی مد «بولین» ختارج شتده
در فضای آزادتری حل میشود .در اين فضا وزنيای عوامتل و
شکل 04استخراج آلتراسیونيا با استفاده از ترکیب باندی
ETM

کالسيای مربوط به يريك از آنها برای متد ستازی ايمیت
نستتبی فاکتوريتتا وارد میشتتوند .مقتتادير اوزان بتتا استتتفاده از
روشيای وزنديی شامل دانش دادهای و کارشناستی تعیتین
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شده ،در مرحله بعد با بکارگیری اين اوزان مستاله بته صتورت
خطی حل میشود ( تیتی دژ.)0837 ،
 1-4وزندهی
در جدو  0مقادير مربوط به اوزان فاکتوريا و کالسيای آنها
نوشته شده اس که با استتفاده از دانتش کارشناستی تعیتین
شده اس .

شکل : 9مناطق امید بخش مس برگه 0:011111
اهر توسط مدل همپوشاني شاخص

 2-4تلفيق دادهها
پس از تعیین اوزان فاکتوريا و کالسيای مناسب ير فاکتور
با اعما اين اوزان به اليهيای اطالعاتی نقشهيای وزندار
تولید شده و در نهاي با استفاده از فرمو محاسبه وزن
نهايی ير پیکسل در مد يمپوشانی شاخص نقشه نهايی
مناسب مناطق تعیین شد .شکل  9نقشه مناطق مطلوب
وزن دار برای پی جوئی کانسار مس توسط مد يمپوشانی
شاخص در منطقه را نشان میديد.
 -5نتيجه گيری
ورقه  00011111اير يکی از مناطق مستعد آذربايجتان بترای
اکتشاف عناصر فلزی میباشد .پس از انجتام عملیتات تلفیتق
دادهيای اکتشافی در ايتن منطقته ،توستط متد يمپوشتانی
شاخص ،مناطق امید بخش برای اکتشتاف و پتیجتوئی متس
پیدا گشتند.
به منظور بررسی کانیزائی و تهیه نقشته پتانستیل اکتشتافی
مس ،ابتدا از روی دادهيای متايوارهای استتر و  ETMکلیته
آلتراستیونيتای موجتود در منطقته کته فتاکتور متوثری در

8

اکتشاف مس میباشد ،استخراج گرديتده و بته يمتراه ديگتر
دادهيا از جمله واحديای سنگشناسی ،گسليا و خطوارهيا،
دادهيای ژئوشیمی به صورت اليتهيتای اطالعتاتی وارد GIS
گرديد .در مرحله بعد فاکتوريتا و شتوايد کتانی زائتی بترای
پتانسیل يابی مس از روی دادهيای موجود استخراج شتده و
سپس مورد تلفیق قرار گرفتهاند.
با استفاده از مد يمپوشانی شاخص  8منطقه مستتعد بترای
کانیسازی مس مشخص گرديد که عبارتند از0
 محتتدوده روستتتايتتای  ،زای لیتتك ، ،قشتتالقحاجیلو و خیارلو
 محدوده کوه شرفخان محدوده روستای آتمیان علیا و کوه ترمیق -6پيشنهادات
جه تکمیل اطالعات در عملیات  GISموارد زير پیشنهاد
میگردد:
انجام عملیات لیتوژئوشیمیائی. انجام عملیات ژئوفیزيك يوابرد در کل منطقه موردمطالعه.

سال
هفدهم
-  مبانی ستنجش از دور،0854 . ش، فرخ ی، . ف،جايدی انتشتارات مرکتز ستنجش از دور،انجمن سنجش از دور ژاپن
.ايران
 طراحی و اجرای يك سیستتم اطالعتات،0830 . م، کريمیجغرافیتتايی طراحتتی بتترای اکتشتتاف معتتادن متتس در مرحلتته
 دانشتتکده نقشتته،تفضتتیلی پايتتان نامتته کارشناستتی ارشتتد
دانشگاه خواجه نصیر الدين طوسی،برداری
 نقشه زمین شناسی ورقه يكصديزارم،0840 . م، مهرپرتو سازمان زمین شناسی و اکتشافات،اير به يمراه گزارش
معدنی کشور

-Bonham-Carter, G.F., Agterberg,
F.P., Wright, D.F., 1988. Integration
of geological data sets for gold
exploration in Nova Scotia.
Photogrammetric Engineering and
Remote Sensing, 54, pp.1585
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يمچنین جه انجام عملیات صحرائی از مراحل پیجوئی تا
اکتشافات تکمیلی در مناطق امیدبخش ارائه شده عملیات زير
:پیشنهاد میگردد
 تهیه نقشهيای زمینشناسی بزرگ مقیاس از جمله00011  و005111 نقشهيای
 انجام عملیات ژئوفیزيکی مگنتومتری و روشيای.مختلف الکتريکی
 چايك و، عملیات سطحی و عمقی از جمله ترانشه.گمانه جه ارزيابی ذخاير
منابع
 گزارش بررستی منتاطق امیتد بختش0834 . ف،  بنی آدم ستتازمان زمتتینشناستتی و،  ايتتر00011111 معتتدنی ورقتته
اکتشافات معدنی کشور
 و مفايیم پايهArcGIS 9.x  خودآموز،0837 . ا، تیتی دژ مؤسسه فرينگی ينری شما پايدار،GIS

Compilation of geochemistry, geology and alteration layers for copper potential
detection in 1:100000 sheet of AHAR

Mohammad Tavassoli and Dr.Ghodratallah Mohammadi

Abstract

In the first step in the 1:100000 sheet of Ahar potassic, argillic, phyllic alterations have been extracted and
digitized from ETM and Aster satellite images, and was given to GIS in a data layer. Geological map data and
lithologic units, faults and lineations have been digitized and entered into GIS with geochemical data.In the
second step mineralized evidences have been extracted by data processing and providing information, and the
third step compilation has done by overlap index.Finally apt areas have been specified for copper
mineralization.
Keywords: GIS, compilation, alteration, overlap index model, geochemistry
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مقاله پژوهشی

اکسیداسیون کانسنگ مقاوم طالی زرشوران با استفاده
از نیترات سرب
فرخ شفيعی ،دانشجوی كارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه تربيت مدرس

چكيده
تقاضای جهانی برای فلزات مدام در حال افزایش است؛ اما اكتشافات جدید كانسارهای فلزی كاهش یافته
و عيار این كانسارها كمتر شده و پيچيدگیهای آنها افزایش یافته است .بنابراین توجه بشرر بيشرتر بره
سوی كانههای كمعيارتر و با كيفيت پایين ماننرد كانرههای مقراوم سرولفيدی و آرسرنيكی جرب جر
میشوند .فرآوری كانسنگهای مقاوم جب با استفاده از روش سيانوراسيون معموالً بازیابی خوبی ندارد بره
همين دليل قبل از انجام سيانوراسيون یک عمليات پيشفرآوری بر روی آن انجام میشود.
نمونه مورد مطالعه در این تحقيق از كانسنگ سولفيدی آرسنيكی معدن جبی زرشوران واقع در تكا
آذربایجان غربی تهيه شد .قبل از انجام پيش فراوری با نيترات سر  ،ابتدا آزمایشهرایی برا اسرتفاده از
جراحی آزمایشها با نرم افزار  DX7بر روی كانه انجام شد تا ميزان بازیابی جب در این حالت مشخص شود.
برای پيشفرآوری این كانه از روش اكسيداسيون با استفاده از نيترات سر در سه سرط  311 ،111و 511
گرم بر تن استفاده شد .نتایج برای مقدار  311گرم بر تن بيشترین ميزان بازیرابی را كره حردود 65/66
درصد بود به همراه داشت .این نتایج با نتایج حاصل از سيانوراسريون كانره بردون اكسيداسريون مرورد
مقایسه قرار گرفت و ميزان بازیابی جب را از  61درصد به  65درصد رسانده است.
كلمات كليدی :

اكسيداسيون ،نيترات سر  ،كانسنگ مقاوم جب ،معدن جبی زرشوران

واژه مقتتاوم بتته معنتتای مقاومتت در برابتتر فتترآوری بتته روش

 -1مقدمه

سیانوراسیون میباشد .چنین کانهيايی نمیتوانند بته آستانی و
تقاضای جهانی برای فلزات متدام در حتا افتزايش است ؛ امتا

به صورت مستقیم با روش سیانوراسیون به مقدار قابل تتوجهی

اکتشافات جديد کانساريای فلتزی کتايش يافتته و عیتار ايتن

بازيابی شوند .به طور معمو سه دلیل اساسی برای مقاوم بودن

کانساريا کمتر شده و پیچیدگیيای آنيا افزايش يافته است .

اين کانهيا وجود دارد[0]5

بنتتتابراين روشيتتتای فتتترآوری بتتترای کانتتتهيای کمعیتتتار و
پتايین تنهتا بته روشيتايی محتدود

 -0طال معموالت در کانیيای اکسیدی و يا سولفیدی به صورت

میشوند که بتوانند در عمل اقتصادی باشند .بته يمتین دلیتل

درگیر وجود دارد به طوریکه حتی با خردايش زياد نیز به

احتماالت فعالی يای معدنکاری در آينده ير چه بیشتر به سوی

مقدار کافی آزاد نمیشود؛ بنابراين نمیتواند در تماس با عامل

کانهيای با عیار و کیفی پايینتر و يمچنین پیچیتدهتر ماننتد

انحال قرار گیرد و در نتیجه بازيابی آن پايین میباشد .اين

کانهيای حاوی آرسنیك و کانهيای مقاوم طال بروند[.]7-0

حبسشدگی معمو تال به صورت فیزيکی میباشد و معمو تال مواد

کنسانترهيای بتا کیفیت

میزبان با سیانور واکنش انجام نمیديند [ .]5در شکل 0-0
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حال يای مختلف درگیری طال با کانی میزبان نشان داده شده

کار گرفته شدهاند [ .]01 ,9يمچنین خدادادی و يمکتاران در

اس .

سا  2101مطالعاتی در متورد الکتروشتیمی کانستنگ مقتاوم
سولفیدی  -آرسنیکی معدن طالی زرشوران انجتام دادنتد .در
ايتتن مطالعتتات اکسیداستتیون اورپیمنت بتتا استتتفاده از ستتديم
يیدروکسید  0موالر مورد مطالعه قرار گرف

و سپس لیچینگ

تیوستتولفاتی بتترای بازيتتابی طتتال انجتتام شتتد[ .]00کلیتت و
يمکارانش در سا  2100پیش فرآوری کانه مقاوم طال -نقتره
را با استفاده سديم يیدروکسید در يك محتیط قلیتايی انجتام
دادند[ ]02و میزان استخراج نقره از  03درصد به  91درصتد و
میزان استخراج طال از  79درصد بته مقتدار  35درصتد رستید.
صبا و يمکارانش در سا  2100برای پیش فراوری کانه مقاوم
طتتال  -نقتتره از پیشفتترآوری تشخیصتتی بتتا استتتفاده از استتید
شکل  .0-1حال يای مختلف درگیری ذرات طال با کانیيای میزيان []6

 -2بعضی از اجزای تشکیل دينده کانه به میزان قابل تتوجهی
مصترفکننده ستیانور و اکستینن يستتند .بته عنتوان مثتا
کانهيای پیروتیتی و آرسنوپیريتی و اکسیديای مس به مقدار
زيادی سیانور و اکسینن مصرف میکنند [.]4

سولفوريك و فريك کلريد استفاده کردند که نتايج حاصل ايتن
کار موجب شد که میزان انحتال طتال از  55درصتد بته  35و
میزان انحال نقره از  85به  30درصد برسد[.]08
اما عالوه بر روشيای ذکر شده اخیرات کاريتای زيتادی بتر روی
پیشفرآوری کانهيای مقتاوم طتال بتا استتفاده از تتابش امتواج
مايکروويو انجام شده اس [.]04-07

 -8مواد کربناتهای که به صورت طبیعی در بعضی کانهيا وجود

اما يکی ديگتر از روشيتايی کته بترای اکسیداستیون و پتیش

دارند کمپلکسيتای ستیانور را در در طتو لیچینتگ جتذب

فرآوری کانهيای مقاوم طال مورد استفاده قرار میديند استفاده

میکنند و موجب کايش میتزان بازيتابی طتال میشتوند .ايتن

از روش اکسیداسیون با استفاده از نیترات سرب است [ .]03در

پديده اصطالحات  preg-robingنامیده میشود [.]3

مطالعاتی که توسط محققین مختلف انجام شده اس مشتايده

در کانهيای سولفیدی طال ،طال عمدتات به صورت آزاد نبتوده و

شده که با افزايش نیترات سرب ،انحتال طتال تستريع میيابتد

در داختل شتبکه کانیيتای ستولفیدی بته صتورت محبتوس

اگرچه مقادير زيادی از نیترات سرب مورد استفاده قترار گیترد،

میباشد .لذا الزم اس

تا قبل از انجام عملیات لیچینگ ،طتی

عملیات پتیش فترآوری ،طتال آزاد شتده تتا در معترض عامتل
لیچینگ قرار بگیرد .روشيای مختلفتی بترای پتیش فترآوری
کانهيای سولفیدی وجود دارد .بعضی از اين روشيا عبارتند از0
پیش يواديی ،کلريناسیون ،تشويه ،اکسیداسیون تحت

فشتار،

سطح طال غیر فعا میگردد[.]21-03
در اين کار از نیترات سرب برای پیشفرآوری کانستنگ مقتاوم
طالی زرشوران استفاده شده است  .دلیتل انتختاب ايتن روش
مطالعه نشدن اين روش تتا بتهحا بترای کانستنگ ستولفیدی
معدن طالی زرشوران اس .

بیواکسیداستیون ،ختردايش زيتاد و اکسیداستیون شتیمیايی.

 -2معدن جبی زرشوران

روشيای مذکور يزينته زيتادی را بتر فترآوری طتال تحمیتل

معدن طالی زرشوران به عنوان بزرگترين معدن طالی ايران در

میکنند و در واقع از اقتصادی بودن بازيابی طال میکاينتد .از

 85کیلومتری شهرستان تکاب و  05کیلومتری مجموعه میراث

روشيای متذکور ،سته روش بیواکسیداستیون ،اکسیداستیون

فرينگی و گردشگری تخ

ستلیمان واقتع شتده است .گوايی

تح فشار و تشويه در حا حاضر در صنع فرآوری طتال بته

کشف معدن طالی زرشوران پس از عملیات اکتشافی گروهيای
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داخلی و خارجی به نام سازمان توسعه و نوستازی معتادن و

نمونه ارسالی به آزمايشگاه تهیه گرديتده و متورد بررستی قترار

صنايع معدنی صتادر شتده است  .زرشتوران در  80کیلتومتری

گرف  .با توجه به شکليای  2و  8مشايده میشتود در نمونته

شما تکاب  ،در چهار گوش  00251111زمینشناسی کته بتا

مورد نظر اورپیمن

وجود دارد .با توجه مطالعتاتی کته توستط

مختصات جغرافیتايی  ،عترض  84-86درجته و طتو 73-76

آقای اعظمی [ ]22بر روی اين کانه انجام شده ،مشخص شتده

درجه مشخص میگردد  ،واقع شده اس  .محدوده معدن طالی

اس که طال در کانیيای آرسنیکی وجتود دارد لتذا شناستايی

زرشوران به نوعی يمان محدوده کانسار زرنیخ زرشتوران است

اين کانیيا در نمونه الزم بود.

کتته در حتتدود  6کیلتتومتری شتتما – شتتما شتترق آبتتادی
زرشوران و  81کیلومتری شما شرق شهرستان تکاب و 091
کیلتتتومتری شتتتما غتتترب شهرستتتتان زنجتتتان در استتتتان
آذربايجانغربی واقع شده اس [.]20

 -3آمادهسازی نمونه
 -1-3خردایش نمونه
نمونه مورد مطالعه در اين تحقیتق از معتدن طتالی زرشتوران
تهیه گرديد .نمونه تهیه شده ،با استتفاده از سنگشتکن فکتی،
سنگشکن استوانهای ،آستیای میلتهای و آستیای گلولتهای در
چندين مرحله مورد خردايش قترار گرفت تتا  d80نمونته بته
مقدار  68میکرومتر برسد.

 -2-3آناليزهای شيميایی
از نمونه پودری تهیه شده از کانسنگ ،سه نمونه برای مطالعات
 XRF ،XRDو  ICPفرستاده شد.
يمچنین برای سنجش مقدار طالی موجود در کانستنگ اولیته
نمونهای معرف انتختاب گرديتد و بترای انجتام آنتالیز حرارتتی
فرستاده شد که مقدار طال در نمونه  5 ppmتعیین شد.
در جدو  0ترکیب کانیشناسی نمونه مشخص شده اس

کته

در آن کانیيتای ستیلیکاتی ،اورپیمنت  ،آرستنوپیري و ستتاير
کانیيا مشايده میشود .در جدو  2نیز مقادير عناصر مختلف
موجود در کانه مشتايده میشتود .يمتانطور کته از جتدو 2
مشايده میشود بخش زيادی از نمونه به صورت کوارتز ،اکسید
آلومینیوم ،اکسید کلسیم و اکسید آين اس .

 -3-3مطالعات كانیشناسی
جه شناسايی ترکیب و باف کانیشناسی ماده معتدنی متورد
آزمايش چندين مقطع نازک و صیقلی از بخشيای مختلف
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جدول  .3نتایج آناليز  ICPكانسنگ جبی مقاوم زرشوران

سیانوراسیون بر روی کانه انجام گرف

سپس نتتايج حاصتل از

اکسیداسیون با نیترات سرب بتر روی بازيتابی طتال در فرآينتد
سیانوراسیون مقايسه شد.

شکل  .2نمايی شماتیك از تجهیزات لیچنگ سیانوری بهکار برده شده

آزمايشيای اکسیداسیون با استتفاده از نیتترات سترب در سته
غلظ  811 ،011و  511گرم بر تن با توجته بته منتابع []21
انتخاب گرديد .يمچنین اين آزمايشيای در زمانيتای  7 ،2و
 3ساع
پال

انجام شدند .بعد از انجام اکسیداستیون کانته شترايط

اکسیده شده برای سیانوراسیون آماده شد و به متدت 27

کانه اکسیده شده مورد سیانوراسیون قرار گرف .

 -5بحث و نتایج

شکل  .7اورپیمن موجود در نمونه (نور انعکاسی)

 -1-5آزمایشهای سيانوراسيون
يمانطور که ذکر شد قبل از انجام آزمايشيتای اکسیداستیون
آزمايشيای سیانوراستیون بتدون اکسیداستیون بتر روی کانته
انجام گرف تا مشخص شود که کانه مورد نظر تا چه حد مقاوم
اس  .بدين منظور يك ستری آزمتايش بتا استتفاده از طراحتی
آزمايشيا و روش سطح پاسخ برای اين کار تعیین شدند .برای
شکل  .7پیري و کوارتز در داخل حفرهای در درون اورپیمن (نور انعکاسی)

انجام اين کار از نرم افزار  DX7استفاده شد.

 -4مواد و روشها

پارامتريايی که در اين تحقیق عبارتاند از 0غلظ سیانور اولیه،

 -1-4مواد شيميایی

 ،pHدانهبندی و زمان .که با توجه به مطالعات قبلی انجام شده

مواد شیمیايی مورد استفاده در ايتن تحقیتق از شترک

مترک

و ساير منابع در مورد طالی مقاوم دو پارامتر دانهبندی و زمتان

تهیه شدند و دارای خلوص بااليی بودند از جمله نیترات سرب،

از کنار گذاشته شدند.

سديم يیدروکسید ،ستیانید ستديم ،استید کلريتدريك ،استید

مقدار پارامتريتای زمتان و دانهبنتدی در تمتام آزمايشيتا بته

نیتريك و اسید سولفوريك.

ترتیب  27ساع و  d80حدود  68میکرون در نظر گرفته شتد.

 -2-4روش آزمایش
تمام آزمايشيای لیچینگ در يك سیستم مانند شکل  7انجام
شدند .قبل از انجام آزمايشيای اکسیداسیون ابتدا آزمايشيای

آزمايشيای طراحی شده در جدو  7نشان داده شدهاند.
يمانطور که در جتدو  7مشتايده میشتود مقتادير بیشتینه
بازيابی بدون اکسیداستیون  63/06درصتد و مقتدار کمینته آن
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 55/72درصد اس  .مد پیشنهادی نرمافزار برای ايتن دادهيتا

 2205حاصل شد .برای اعتبار سنجی اين نتايج دو آزمايش بتا

مد خطی پیشنهاد شد که در جدو  5نشان داده شده اس .

اين شرايط انجام شد که بازيابی میتانگین در ايتن دو آزمتايش
برابر با مقدار  61درصد به دست

آمتد کته نشتان میديتد بتا

شرايط پیشبینی شده تطابق خوبی دارد.
بعد از حاصل شتدن شترايط بهینته بترای لیچینتگ ستیانوری
آزمايشيتتتای اکسیداستتتیون انجتتتام گرفتتت  .آزمايشيتتتای
اکسیداسیون با استفاده از نیترات سرب انجام گرفتند.

 -2-5آزمایشهای اكسيداسيون
در اين قسم کانه با استفاده از نیتترات سترب در غلظ يتای
مختلفی مورد اکسیداسیون قرار گرف و نتتايج آن در شتکل 7
نشانداده شده اس  .با بررسی مراجع تصمیم گرفتته شتد کته
اکسیداسیون با استفاده از سه غلظ  811 ،011و  511گرم بر
تن به مدت  7ساع قبل از فرآيند سیانوراسیون انجتام گیترد.
شرايط عملیاتی اين آزمايشيا در جدو  9آورده شده اس .
آنالیز واريتانس بترای ايتن دادهيتا بتا استتفاده از متد خطتی
پیشنهاد شده به دس آمد که در جتدو  6نشتان داده شتده
اس .

يمانطور که از جدو  9و شکل  7مشايده میشود ،بیشترين
میزان بازيابی در مقدار نیترات سرب برابر با  811گترم بتر تتن
حاصل شده اس  .در مقادير بیشتر از  811گرم بر تن مشايده

يمانطور که از جدو  4ديده میشود ضتريب تعیتین دادهيتا

میشود که مقدار بازيابی کايش يافته است چتون اگتر مقتدار

پیش بینی شده توستط متد تقريتب ختوبی از مقتدار تعیتین

نیترات سرب از حد مشخصی بیشتر شود بهجای فعتا کتردن

لذا مد انتخاب شده ،مد مناسبی ارزيابی

سطح طال موجب غیر فعتا شتدن ستطح طتال میگتردد و در

واقعی دادهيا اس

میشود .يمچنین مد يای ارائه شده برای نرمافزار بته صتورت
کد شده و با استفاده از عوامل واقعی در معتادالت  0و  2آورده
شدهاند.
Recovery = 61.46 + 2.85*A +3.46*B

معادله()0

که در آن  Aنشتانگر  pHو  Bنشتانديندهی غلظت ستیانور
اولیه اس .
Recovery = -11.57107 + 5.69544*pH + 3.46117*E3*Cyanide concentration
معادله()2

شرايط بهینه با شرط مصرف کمینه ستیانور و مقتدار بیشتینه
بازيابی طال با استفاده از نرمافزار به صورت جتدو  3پیشتنهاد
شد.
با توجه به جدو  3شرايط داده شده در قستم  0بته عنتوان
شرايط بهینه انتخاب شد .يمانطور که ديده میشتود شترايط
بهینتته لیچینتتگ در  pHبرابتتر  00/5و غلظ ت ستتیانور ppm
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Oxidation of Zarshouran refractory gold ore by lead nitrate
Abstract
Demand for metals always increasing , but grade of metals in new exploration deposit is
decreased and complex. Thus, humans attention more toward low-quality ores and refractory gold
ore such as arsenal sulfides ore absorbed. Recovery of gold from refractory gold ore by cyanidation
is low and generally pretreatment process were don on ore before cyanidation process.
The sample in this study were taken from Zarshouran gold mine in takab from west Azarbayejan
Iran. Before using of lead nitrate for oxidation of ore, at first leaching tests carried out by
cyanidation to detemine recovery of gold in without oxidation condition. To pretreatment this ore
concentration of 100, 300, 500 g/ton lead nitrate were used. Results showed that, maximum recovery
accure in 300 g/ton lead nitrate concentration .This result compared with results of cyanidation
without pretreatment and Improving recovery from 61 to 85 percent by pretreatment process rather
than conventional cyanidation.
Key words:
Oxiadation, Lead nitrate, Refractory gold ore, Zarshouran gold mine
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مقاله پژوهشی

بررسی آزمون فیشر در جهت مقایسه دو جامعه سنگی پیروکسنیت و پریدوتیت
(محدوده مورد بررسی 0بخشی از افیولیت میناب واقع در شرق استان هرمزگان ،جنوب ایران)

امیر حبیبنیا -کارشناس پنويش جهاد دانشگايی واحد استان يرمزگان  -کارشناس ارشد مهندسی معدن گرايش اکتشاف ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیك تهران).
Amir.Mine_2006@yahoo.com
نشانی پس الکترونیکی habibnia@acecr.ac.ir 0
اردشیر هزارخانی  -استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیك تهران) .

-

چکیده :
افیولی محدوده میناب در قسم شرقی استان يرمزگان و در جنوب ايران قرار دارد .در طی پروژه پتانسیل يابی عناصر فلزی Cr , Ni ,
Cuدر سنگهای افیولیتی محدوده 04 ،نمونه از سنگهای اولترامافیك برداش گرديد که پس از مطالعه میکروسکوپی مشخص شد 02
نمونه از جنس پیروکسنی و  5نمونه از جنس پريدوتی میباشند .نمونهيای برداش شده از دو واحد سنگی مذکور جه قرار دادن در
يك جامعه سنگی ،ارزيابی و مقايسه شدند .مقايسه با روش آزمون فیشر و آزمون  tانجام گرف  .آزمون فیشر بر اساس پراش متغیريا
(عناصر) در ير جامعه بوده ولی آزمون  tبر اساس میانگین و پراش متغیريا با در نظر گرفتن تعداد نمونه در ير جامعه میباشد .
يدف از اين مقاله بیان نواقص روش آزمون فیشر در مقايسه نمونهيای برداش شده از واحديای سنگی پیروکسنی و پريدوتی اس که
عبارتند از :
• وابستگی بسیار شديد به ترتیب قرارگیری جوامع در صورت و مخرج فرمو توزيع فیشر ( Fمحاسباتی)
• عدم توانايی اين روش در تشخیص تاثیر مقادير خارج از رده در نتايج محاسبات
در نهاي پس از مقايسه دو روش مشخص شد آزمون ، tنتايج مطمئن تری از آزمون فیشر ارائه میديد.
کلمات کلیدی  0آزمون فیشر  ،آزمون ، tپیروکسنی  ،پريدوتی
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 -1مقدمه :

ذخاير کرومی

ستتتتنگيتتای اولترامافیتتك درسیستتتتم ردهبنتتدی QAFPM

مختلف اين سنگيا نمونهبرداری انجام شده اس  .با توجه بته

سنگيايی يستند که بیش از 91درصد ستازنده  Mدارند که

بررسیيای زمینشناسی و پتردازش نتتايج آنتالیز نمونتهيتا ،

 Mشتامل کانیيای مافیك نظیر آمفیبو يا ،میکايا ،الیتوين

مشخص گرديد در سنگهای محدوده کانیزايتی کرومیت رخ

يا ،پیروکستنيا و سترپانتینيتا يستتند .اغلتب ستنگيتای

نداده اس .

اولترامافیك اصوال از الیوين  ،ارتوپیروکستن و کلینوپیروکستن

 -2زمينشناسی منطقه مورد مطالعه :

ساخته شده اند و براساس مقدار فراوانی اين کانیها به دو گروه

منطقه مورد مطالعه به وسع  01/2کیلتومتر مربتع در شترق

طبقهبنتدی

روستای سندرک واقع در اطراف شهرستان میناب است  .ايتن

می شوند .پیروکسنی يا شامل ارتوپیروکستنی  ،وبستتري و

منطقه از لحاظ ساختاری به محدوده ستاختاری کتالن تعلتق

کلینوپیروکستتنی بتوده کته معمتوال بیتتتش از  77درصتد

داشته و اوج فاز کوهزايتی آلپتی را در میوستن میتانی ستپری

 SiO2دارند و اولترابازيك نمی باشند .پريتتدوتی يتا شتامل

نموده اس  .تکتونیك فشارشی با ايجتاد چتینختوردگیيتای

دونی  ،يارزبورژي  ،ورلی و لرزولی بوده که معموال کمتتتر

متعدد و گسليای معکوس فراوان و نیز تغییتر مکتان فتراوان

از  77درصد  Sio2دارند و اولترابازيك يستتند .افیولیت بته

واحتتديای چینتتهشناستتی ،نظتتم محتتیط را مخصوصتتات در

مجموعه ای از سنگهای مافیك و اولترامافیك گفته متیشتود

اولیگوسن -میوسن بسیار به يتم ريختته است  .از واحتديای

که ممکن اس منظم يا اليه اليه باشند و يا در اثر تنشيتای

سنگشناسی اين منطقه می توان واحد آمیتزه رستوبی را نتام

زمینساختی با يکديگر مخلوط شوند .به سنگيای مجموعته

برد که در اثر جابجايی و تکه تکه شتدن بلتوکيتای قتديمی

افیولی  ،کمپلکس افیولیتی ،سری افیولیتی ،آمیزه افیولیتی و

ناشتتی از تکتونیتتك فشارشتتی و بتته يمتتراه مجموعتتهای از

سرانجام آمیزه رنگین گفته شده که از میان آنهتا واژه آمیتزه

بلوکيای رسوبی قتديمیتتر و نیتز ستنگيتای اولترامافیتك

رنگین (کالرد مالنن) کاربرد بیشتتری دارد و اغلتب بته عنتوان

قديمیتر واحد آمیتزه رنگتین( )Coloured Melangeشتکل

يك واحد سنگ چینهای به کار میرود که در ايران بیشتر به

گرفتهاند .تکتونیك فعا اولیگوسن میانی ير چند ستبب بتاال

صورت نواريای باريك يستند .شوايد زمین شناستی و ديگتر

آوردن مجموعه اولترامافیك از عمق بهواسطه گسليای عمیق

بررسی يای انجام شده نشانگر آن اس که ترکیب شتیمیايی

شده اس

ولی به عل تکه تکته نمتودن بلتوکيتا و بته يتم

آنيا يمانند پوسته اقیانوسی است  .وجتود ذختاير کرومیت ،

ريختن نظم مجموعه اولترامافیتك عملکتردی مخترب داشتته

سولفید مس تودهای ،کانیيای گتروه پالتتین ،عناصتر ختاکی

اس  .مجموعه اولترامافیك از لحاظ اقتصادی و پتانسیل ايجاد

کمیاب و يمچنین نیکل و کبال از وينگیيايی اس کته بته

ذخاير کروم مهمترين واحد سنگشناسی اين منطقه میباشند

افیولی يا ارزش اقتصادی میديند.

سنگيای اولترامافیك در محتدوده نستبتا وستیعی رخنمتون

برختتی سیستتتميتتای افیتتولیتی شتتناخته شتتده دارای ارزش

دارند که با توجه به محدود بودن تعداد نمونهيتا تترجیج داده

اقتصادی کروم و عناصتر گتروه پالتتین عبارتنتد از  0بوشتولد،

شد نمونهبرداری به روش تصادفی انجام گیرد .تمرکز نمونهيتا

استیل واتر ،فاکس ريورستی ،فاريتاب ،پتانتون ،لوآنگتا ،کالکتا،

بیشتر در مناطق اولترامافیك به خصوص مناطق سترپانتینیزه

موشیال .در پروژه پیجويی انديسيای معدنی محدوده میناب

شده میباشتد و روش نمونتهبترداری Chip Samplingاست .

که توسط گروه پنويشی مهندستی معتدن جهتاد دانشتگايی

وزن تمام نمونهيای تقريبا يکسان بوده و متوستط وزن آنيتا

واحد استان يرمزگتان انجتام گرفت  ،ستنگهای اولترامافیتك

 8 –2/5کیلتتوگرم متتی باشتتد]0و .[2در شتتکل 2نقشتتهزمین-

نتتواحی مینتتاب کتته جتتزو افیولیت مالننيتتای شتتما مکتتران

شناسی محدوده يمراه با موقعی

شتده از

محسوب میشوند از نظر اينکه محیط مناسبی برای پیجتويی

واحديای سنگی اولترامافیك مشخص اس .

عمده سنگهای پريدوتی

و سنگهای پیروکسنی

يستتند ،پیمتايش گرديتده و از قستم يتای

نمونهيای برداش

19
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** -عناصری که مقادير سنسورد آنها بیش از حد مجاز بود آورده نشده اند.

* -نمونه يايی که مقدار عناصر به عل حد حساسی دستگاه آنالیزگر قابل اندازه گیری نبودند با عالم > نشان داده شده اند.
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سنگی الترامافیك در نظر گرف  .در اين گزارش نمونهيا به دو

 -3آناليز نمونه ها
نمونهيا توستط دستتگاه  ICP-MSمتد

Perkin Elmen

 Elanدر آزمايشتتگاه  Labwestدر کشتتور استتترالیا آنتتالیز
گرديده اند 1/25 .گرم از پودر  211مش يتر نمونته (معتاد
 45میکرون) پس از محلو ستازی بتا  7استید (کلريتدريك،
فلوريدريك ،پرکلريك و نیتريك) به حجتم رستیده و ستپس
جه تعیین عیار عناصر کمیاب و فلزات اصلی آنالیز شدهاند.

لیتولوژی تقسیم شدهاند -0 ،پريتدوتی

 - 2پیروکستنی  .در

بسیاری از بررسیيای آماری پراش دو جامعه نمونته بتر طبتق
روابط آزمون فیشر با يم مقايسه میشوند تا مشخص گردد آيا
آن دو جامعه نمونه را میتوان معاد يم دانس

يتا خیترد در

اين گزارش عالوه بر آزمون فیشر از آزمون  tيم استفاده شتده
تا نتايج مطمئنتری بدس آيتد .آزمتون فیشتر در ارتبتاط بتا
مقايسه پراش ير يك از عناصر در واحتديای ستنگی مختلتف

 -4جایگزینی مقادیر سنسورد

میباشد .و براساس مقايسه دو مقدار Fو  Fαير عنصر اس .

دادهيای سنسورد به دادهيايی اطالق میشود که به عل حد

 Fαوابسته به درجه آزادی دو واحد ستنگی بتوده و در ستطوح

دستگاهيای انتدازهگیتری ،آن دادهيتا بته صتورت

معنیدار مختلف ،دارای مقادير متفاوتی اس و از جتدولی کته

مقادير کوچکتر و يتا بزرگتتر نمتايش داده متیشتوند .وجتود

توسط سان و ستانديلندس ارائته شتده ،در ستطح اعتمتاد 95

چنین اعدادی در بین يك سری داده میتوانتد بررستیيتای

درصد استخراج گرديده اس ]6و .[7مقدار  Fتوسط فرمو زير

حساسی

آماری را دچار مشکل کند ،در اين گزارش از روش ¾ جه
تخمین مقادير سنسورد استفاده گريده اس ]8و .[2به عنوان
مثتتا عنصتتر  Pbدر نمونتته  MA12دارای مقتتدار سنستتورد
اس  .نظر به اينکه يدف از اين گتزارش ،مقايسته دو آزمتون

محاسبه می گردد که براساس نسب

پراش ير يك از متغیريا

(عناصتتر) در نمونتته يتتای برداش ت شتتده از دو واحتتد ستتنگی
پريدوتی و پیروکسنی می باشد.
2

2

( )F= S1 /S2

رابطه 0

فیشر و ستتیودن  t-بتا عناصتری است کته درصتد مقتادير

مقادير Fو  Fαير يك از متغیريا با يم مقايسه میگردند بته-

سنسوردشان کم بوده لذا لیس عناصری کته درصتد مقتادير

طوريکه اگر مقدار Fير يتك از متغیتريتا از مقتدار  Fαکته از

سنشوردشان باال بوده در جدو مربوط به آنتالیز (جتدو )0
آورده نشده اس .

بوده و دو جامعه نمونه نسب

به متغیر مورد نظر معتاد يتم

يستند .در آزمون فیشر  Fαکه مقدار متناظر با توزيتع فیشتر

 -5آزمون فيشر
با توجه به اينکه نمونتهيتای متورد بررستی از جامعته ستنگی
اولترامافیك برداش

جدو استخراج میگردد ،بیشتر باشد يعنی فرض صفر برقرار

شدهاند ،ولی ممکن اس

نحوه پراکندگی

( )Fمیباشد به ازاء درجات آزادی  v1 , v2و سطح معنتیدار
بتتودن  αکتته در ايتتن گتتزارش  α = 1/95اس ت  ،بتته صتتورت

برخی از عناصر از يتك واحتد سنگی(پیروکستنی ) بته واحتد

( )Fα;v1,v2نشتتان داده متتیشتتود .اگتتر توزيتتع فیشتتر يعنتتی

سنگی ديگر (پريدوتی ) ،تغییر قابل مالحظهای داشتته باشتد،

مقدار ، Fحاصتل نستب  S12/S22باشتد ،آنگتاه v1=N1-1و

ير چند که اکثر نمونهيا از خانواده پیروکسنی (اولترامافیك-
بازيتتك) يستتتند ولتتی چنتتد نمونتته از ختتانواده پريتتدوتی
(اولترامافیك-اولترابازيك) برداش شده اس  ،لذا بترای اينکته
بخوايیم پراکندگی و زمینه محلی عناصتر را در منطقته متورد
نظر بدس

آوريم بايد بدانیم رفتار عناصر از يك واحد ستنگی

 v2=N2-1اس و  Fα;v1,v2که مقدار متناظر با توزيع فیشتر
اس

بر اساس درجه آزادی  v1در صتورت و درجته آزادی v2

در مخرج از جدولی که توسط سان و سانديلندس ارائه شتده،
استخراج می گردد .اما در صورتی کته توزيتع فیشتر ،حاصتل
2

2

S2 /S1باشد ،آنگاه  v1=N2-1و  v2=N1-1خوايتد

به واحد سنگی ديگر تا چه حدی تغییر متی کنتد و اگتر ايتن

نسب

تغییر معنیدار نباشد میتوان کل نمونهيا را تح يك جامعته

شد و در اين حال مقدار متناظر با توزيع فیشرFα;v2,v1 ،بتر
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استتاس درجتته آزادی  v2در صتتورت و درجتته
آزادی  v1در مخرج از جدو مربوطه ،مشتخص
متتی گتتردد .در واقتتع در آزمتتون فیشتتر ترتیتتب
قرارگیری جوامع در صورت و مخرج کسر مهتم
اس  .بنابراين در اين گزارش آزمتون فیشتر در
دو حال انجام گرفته اس .
حال

او جامعه پیروکسنی در صورت و

پريدوتی در مخرج0
v2=4

v1=11

,

در اين حال

,

N1=12 , N2=5
F0.95;11,4 = 5.93

مقدار Fکته فرمتو آن دررابطته 0

آورده شتتده ،بتترای  81عنصتتر محاستتبه گرديتتد و
مشخص شد برای عناصر Cu , Sr , V , Sc , Ga
 , Y , Ce , Caفرض صفر برقرار نیست  .در واقتع
پراش  3عنصر خصوصا عنصر سنگ ستاز  Caدر
با يکديگر اختالف دارند .جدو .2

اين حال

حال ت دوم جامعتته پريتتدوتی در صتتورت و پیروکستتنی در
مخرج
N1=5 , N2=12 , v1=4 , v2=11 , F0.95;4,11 = 3.36

در اين حال مقتدار ،Fبترای  81عنصتر محاستبه گرديتده و
برای عناصر  Mo ,As ,Naفرض صفر برقرار نیس  .در واقتع
پتتراش  8عنصتتر در ايتتن حالت بتتا يکتتديگر اختتتالف دارنتتد.

جدو .2
جه

مقايسه مقادير در جوامع مختلف به منظور تشخیص

يمسان بودن جوامع نسب

به يم مدتها اس

که از آزمون

فیشر استفاده می شود اين آزمون در ارتباط با مقايسه پراش
جوامع نسب

به يکديگر اس  .در اين مقاله نواقص اين روش

بیان گرديده اس .

 -6آزمون t
اين آزمون در ارتباط با مقايسه میانگین دو جامعه بتر استاس
پراش ،میانگین ،تعتداد نمونته و درجته آزادی متیباشتد .بتر
حسب شرايط گوناگون ،مقايسه میانگین دو جامعه دارای

* در مقايسه نمونه يای پیروکسنی با نمونه يای پريدوتی

N1=11 N2=5

t2=tpri=2.77 t1=tPyx= 2.201

* نتايج آزمون  tدر حالتی که  N1=5 , N2=11باشد تغییر نخوايد کرد .در واقع با جابجايی  W1و  W2مقادير  tو 't
تغییر نخوايند نمود.
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روابط مختلفی اس  .نظر به اينکه پراش برخی عناصر اختتالف
معنیدار نسب
پیروکسنی

به يم دارند ،لذا در مقايسه میتانگین دو واحتد

که  F0.95;4,11 = 3.36بوده و در اين حال

برای عناصر Mo,

 As , Naفرض صفر برقرار نگرديد.

و پريدوتی از روابط مربوط به اين شرايط استفاده

يمانگونه که مشايده میکنید ترتیب قرارگیری دو جامعه در

شده اس  .بدين صورت که در بررسی ير عنصر در دو جامعته،

بررسی آزمون فیشر مهم بوده زيرا اگر بخوايیم اين دو جامعه

دو پارامتر بايد مشخص گردد6] t , t'،و[7

سنگی را فقط از نظر يك متغیر بررسی نمتايیم ممکتن است

اگر مقدار  tيك عنصر کمتر از مقدار ´ tيمان عنصتر باشتد در
اين حال فرض صفر برقرار بوده و دو جامعه ستنگی را از نظتر
متغیر (عنصر مورد بررسی) می توان مشتابه يتم دانست

و در

صورتی که تعداد عناصتر بتا رفتتار مشتابه در دو جامعته متورد
بررسی زياد باشند می توان آن دو جامعه سنگی را معتاد يتم
در نظر گرف .
W1= (S1)2/n1
, W2= (S2)2/n2
)t´= (W1t1 + W2t2) / (W1+W2

نتايج معکوسی ارائه شود بهطوريکه اگر عنصر  Moرا در نظتر
بگیريم در حال

او که درجه آزادی  00در صتورت و درجته

آزادی  7در مخرج اس  ،چنین استنباط می شود کته مقتادير
 Moدر دو جامعه سنگی پیروکسنی و پريدوتی شتبیه يتم
بوده ولتی در حالت دوم کته ترتیتب درجته آزادی صتورت و
مخرج کسر عوض می گردد ،چنتین استتنباط متی شتود کته
مقادير  Moدر دو جامعه سنگی مذکور تفاوت قابتل مالحظته
ای نسب به يم دارند ،در واقع نتیجه عکس حال او خوايد
بود .وابستگی شديد آزمون فیشر به ترتیب قرار گیتری درجته

 t1 , t2بر اساس درجه آزادی ( )v = n-1و در سطح معنی دار  1/15توسط

آزادی در صورت و مخرج کسر ،باعث گرديتد کته نتتايج غیتر

مربوطه اسخراج می

بدس آيتد ،بته-

سانديلندس و يمکاران محاسبه شده و از جدو
گردند]6و.[7

قابل انطباقی از اين آزمون در طی دو حال

طوريکه در حال او دو جامعه ستنگی نستب بته مقتادير 3
)t = |x1 + x2| /√(W1 + W2

در بررسی آزمون  ، tاز میان  29عنصر ،مقادير سه عنصر Cr ,

 B , Caرفتتتار يکستتانی در دو جامعتته ستتنگی پیروکستتنی و
پريدوتی نشان نمیديند .در واقع میانگین و پراش  26عنصتر

عنصر با يم اختالف دارند ولی در حال دوم يیچکدام از ايتن
 3عنصر با يم اختالف نداشته بلکه مقادير سه عنصر (متغیتر)
ديگر با يم اختالف دارند ،بنابراين نمیتتوان گفت

کتدامیك

درس تر يستند.

خصوصا عناصر سنگساز  Fe , Al , Mg , Ti , Naدر واحديای

وقتی با دق به مقادير عنصر  Naدر دو جامعه سنگی متذکور

و پیروکستنی در ستطح اعتمتاد  1/15بتا

که مقادير اکثر نمونهيا شتبیه يتم

سنگی سرپانتینی

يکديگر اختالف معنیدار نداشته و اين بدان معنی اس که می
توان نمونهيای برداش

شده از اين دو واحتد ستنگی را تحت

توجه شود ،مشخص اس

بوده البته بته جتزو نمونته  MA47کته جتزو جامعته ستنگی
پريدوتی میباشد .در بررسیيای آمتاری مقتدار  Naدر ايتن
نمونه خارج از رده در نظر گرفته میشود ،اگر مقتدار تصتحیح

يك جامعه سنگی در نظر گرف .

يافته  Naدر نمونه  MA47جايگزين گردد ،کامال واضح است

 -7بحث :

که مقادير  Naدر دو جامعه سنگی شبیه يم خوايند بود .ولی

آزمتون فیشتر در مرحلته او بته ازای درجتات آزای
 v2=4صورت گرفت

v1=11 ,

کته  v1در صتورت و  v2در مخترج قترار

داشته و F0.95;11,4که از جدو مربوطه استخراج میگردد برابتر
 5/98خوايد بود ، ،در اين حال

برای عناصر Cu , Sr , V , Sc

 , Ga , Y , Ce , Caفرض صفر برقرار نگرديد .آزمتون فیشتر در
مرحله دوم به ازای درجات آزای  v1=4 , v2=11صتورت گرفت
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در بررسی آزمون فیشر در حتالتی کته جامعته پريتدوتی

در

صورت کسر قرار گیرد نتیجه اين چنتین نخوايتد بتود .نتتايج
آزمون در اين حال

بیان میکند که مقادير  Naدر دو جامعه

سنگی تفاوت بسیار قابل مالحظه ای با يم دارند .در واقع بته
عل وجود مقدار ختارج از رده و عتدم توانتايی آزمتون فیشتر
درتشخیص تاثیر اين مقدار بر محاسبات ،نتايج اين آزمون غیر
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واقعی خوايند شد ،که دلیلی بر ضعف باالی اين روش است .

با توجه به وابستگی شديد آزمون فیشر به ترتیب قرارگیری

در بررسی آزمون  tمشخص شد که مقتادير عناصتر Cr , B ,

درجه آزادی جوامع در صورت و مخرج کسر و يمچنین نظر

 Caاختالف معنتیداری در دو جامعته ستنگی پیروکستنی و

به عدم توانايی اين روش در تشخیص تاثیر مقادير خارج از

که پراکندگی

مقايسه مقادير

پريدوتی

نسب

به يم دارند .کامال واضح اس

عناصر  Cr,Bدر واحد سنگی پريدوتی بیشتر از واحد ستنگی
پیروکسنی

بوده به طوريکته پراکنتدگی عنصتر  Crدر واحتد

سنگی پريدوتی

بتیش از 0111ppmو بتا میتانگین 0053 ppm

بتتوده در حتتالی کتته در نمونتته يتتای پیروکستتنیتی میتتانگین

رده در نتايج محاسبات ،توصیه می شود جه

متغیر يا متغیريايی بین جوامع مختلف از اين روش استفاده
نگردد.

منابع و مراجع:

 ppm378بوده و تنها در دو نمونه پراکنتدگی عنصتر  Crبتاالی

] -[0حسنی پاک ،ع (« ،)0846طراحی بهینه پروژهيای اکتشافی»،

 0111ppmمی باشد.

انتشارات دانشگاه يزد.

 -6نتيجه گيری :

] -[2حسنی پاک ،ع (« ،)0846نمونه برداری» ،انتشتارات دانشتگاه

 -0وابستگی شديد آزمون فیشر به ترتیب قرارگیری جوامتع در

تهران.

صورت و مخرج کسر ،باعث گرديد که نتايج غیر قابتل انطبتاقی

] -[8حستتنی پتتاک ،ع " ،0841 .اصتتو اکتشتتافات ژئوشتتیمیايی"

از اين آزمون طی تغییر وضتعی درجته آزادی يتك جامعته از

انتشارات دانشگاه تهران.

صورت به مخرج کسر بوجود آيد .به طوريکته ممکتن است در

] -[7حستتنی پتتاک ،ع ،.شتترف التتدين ،محمتتد " ،0831 .تحلیتتل

بررسی دو جامعه  Aو  Bنسب به يم ،در حالتی که جامعته A
در صورت باشد ،دو جامعه نسب

به يك متغیر اختالف داشتته

باشند ،ولی در حالتی که جامعه  Aدر مخرج باشتد ،دو جامعته
نسب به متغیر مورد نظر اختالف نداشته باشند.
 -2مقادير خارج از رده تاثیر معکوس بتر نتتايج آزمتون فیشتر
میگذارد بتهطوريکته ممکتن است

مقتادير دو جامعته  Aو B

نسب به متغیر  Xشبیه به يم باشتند ولتی جامعته  Aدر يتك
نمونه دارای مقتدار ختارج از رده باشتد ،اگتر در روابتط آزمتون

دادهيای اکتشافی" انتشارات دانشگاه تهران
[5]-Bounessaha, M., Atkinb, B.P., 2003, "An
)application of exploratory data analysis (EDA
as a robust non parametric technique for
geochemical mapping in a semi-arid climate",
Journal of Applied Geochemistry. Vol.18,
pp.1185–1195.
[6]-Swan, A.R.H. Sandilands, M. and Mccabe,
P. (1995), “ Introduction to Geological Data
Analysis,
Backwill
Science,
P.446

فیشر ،جامعه  Aدر صورت کسر قرار گیرد ،در اين حال نتیجه
آزمون فیشر اشتباه خوايد بود و بیان می کنتد کته دو جامعته
نسب به متغیر Xشبیه به يم نیستند.
 -8روابط آزمون فیشر بر اساس پراش و درجه آزادی اس ولی
روابط آزمون  tعالوه بر پراش به تعداد نمونه ير جامعه و
میانگین مقادير متغیريای مورد بررسی ير جامعه بستگی دارد
که باعث شده اس

نتايج اين آزمون به واقعی

نزديك بوده و

اعتبار بیشتری از آزمون فیشر داشته باشد.
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Evaluation of Fisher test in the comparison of two rock groups of Piroxinite
and Pridotite
(Study area: parts of Minab ophiolite in the east of the Hormozgan province, south of Iran)
Habib Nia1,A. Hezarkhani2, A.
1-Deportment of Mine Exploration, ACECR Hormozgan Province.
Abstract
The Minab ophiolite is located in the eastern part of the Hormozgan province in the south of Iran. During the
potential-finding project of Cr, Ni and Cu in the ophilitic rocks of the study area, 17 samples were taken from
these ophiolitic rocks and after microscopic studies, it was revealed that 12 samples were of piroxinite and 5
samples were of proditite types. These samples were evaluated and compared in order to classify them in a
rock group. The comparison was performed by Fisher and t-test. Fisher test is based on variance (of element)
in each group but t-test is based on mean and variance of variables with account of sample number in each
group. This paper is aimed to address the deficiencies of Fisher test in comparison of the samples taken from
piroxinite and pridotite rock unites that includes: 1-vey high dependence on the order of groups in Fisher
formula (mathematical F), 2-incapability of this method in recognition of outliers in calculation results.
Finally, after comparison of these two method it was concluded that t-test gives more reliable results than
Fisher test.
Key words: Fisher test, t-test, piroxinite, pridotite
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مقاله گردآوری

فرآیند توأمان هیدرومكانیكی
حرکت جریان سیال در تودهسنگ درزهدار

1

علی ابوالقاسم اصفهانی

 1دانشجوی كارشناسی ارشد استخراج معدن ،دانشكدهی
مهندسی معدن ،نفت و ژئوفيزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود
isfahani.ali@shahroodut.ac.ir

چكيده

در طبعی  ،توده سنگ مطابق تعريف در مهندسی مکانیك سنگ ،نمونهای از يك محیط نايمگن و نايمسانگرد اس  .چیزی
بندی در پیکرهتوده سنگ اس  .وجود درزه و اليهکند وجود دستهکه تودهسنگ را از مادهسنگ در مهندسی سنگ متمايز می
دستهدرزهيای گوناگون و نواحی گسله و برشی در محیط تودهسنگ عالوه بر کايش مقاوت تودهسنگ باعث ايجاد يك مسیر
يای بحث برانگیز در اين محیط توأمانی اندرکنش دو فرآيند مکانیکی و گردند .يکی از چالشمناسب برای حرک سیا می
يیدرولیکی در تودهسنگ ناشی از عملکرد تنش و عکسالعمل سیا گیر افتاده در درزهيای سنگ اس  .از اوايل ديهی
 0961مطالعات گوناگونی در زمینه فرآينديای توأمان در مهندسی سنگ صورت گرفته اس  .در مهندسی سنگ مطالعه
حرک جريان سیا در تودهسنگ درزهدار از ايمی زيادی برخوردار بوده و از جمله نمونهيای آن میتوان به مواردی چون،
بینی رفتار آب زيرزمینی ،نفوذ آب به سازهيای زيرزمینی و اندرکنش پوشش تونليا و زمین حاوی آب ،نفوذ آب اسیدی پیش
در استخراج ذغا سنگ در معادن زيرزمینی به محیط تودهسنگ اطراف ،انباش باطلهيای معدنی در سديای باطله و
جلوگیری از نفوذ آلودگی به محیط اطراف ،استخراج نف و گاز از مخازن شکافدار ،انرژی زمینگرمايی ،ذخیرهسازی نف و
گاز در مخازن زيرزمینی ،دفن زبالهيای اتمی و جلوگیری از خروج آلودگی به توده سنگ اطراف محل انباش زباله ،و ...اشاره
کرد .در اين مقاله سعی بر آن بوده که فرآيند يیدرومکانیکی حرک جريان سیا در تودهسنگ مورد بررسی قرار گیرد.
واژههای كليدی :فرآيند يیدرومکانیکی ،حرک جريان سیا در توده سنگ ،فرآيند توأمان در مهندسی سنگ
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 -1مقدمه
از اوايل ديه  0961مطالعات اولیه روی حرک جريان
سیا در توده سنگ آغاز گرديد ،که تا به امروز با عدم
قطعی يا و پیچیدگیيای بسیاری روبرو بوده اس  .از
جمله مطالعات صورت گرفته در اين زمینه میتوان به
مطالعات آزمايشگايی اساکی و يمکاران 0در سا 0999

تحلیل يیدرومکانیکی جريان سیا در توده سنگ درزهدار
با استفاده از نمونهيای دارای يك تك درزه انجام شده
اس  .پام روی و رابینسون 7در سا  0964برای اولین بار
آزمايشيای خود را روی نمونهيايی مصنوعی با سه دسته
درزه متقاطع انجام دادند .حرک جريان سیا در يك
مسیر برای اولین بار به عنوان نمونه در يك لوله يا کانا

اولسون و بارتن 2در سا  ،2110جینگ و بارتن 8در سا

توسط لومیز 5در سا  0950انجام گرف  .در اين مطالعات

 2117اشاره کرد[ . ]01به طور کلی دو نوع جريان سیا
در درزهيای سنگی متصور اس 0

تغییر شکلپذيری ناشی از تنش در نظر گرفته نشده بود در
حالی که تغییرات ناشی از تنش اعمالی بروی مسیر يداي
جريان میتواند تغییرات نرخ جريان را به يمراه داشته
باشد[ .]2مطالعات آزمايشگايی ديگری بروی خواص سیا
در يك شکستگی منفرد توسط لومیز در سا  0950و

 .0حرک جريان سیا درون شبکهای از ناپیوستگیيای
متصل به يم.
 .2حرک جريان سیا درون ماتريس سنگی(بلوکها) که
معموالت نفوذناپذير فرض میگردند.
شرط حرک جريان سیا در توده سنگ وجود درزهيای
مرتبط به يم اس و نرخ جريان سیا و يداي
يیدرولیکی با بازشدگی درزهيا کنتر میشود .باز شدگی
موثر يك درزه در قابلی گذرديی سیا از يك درزه
(تراوايی) اثر بسزايی دارد .اين بازشدگی در حین بارگذاری
و اعما تنش تغییر میکند .نفوذپذيری ماتريس سنگی با
تخلخل آن رابطه عکس دارد و اين پارامتر در اثر تنش
تغییر میکند .نفوذپذيری کلی شبکه ناپیوستگیيای توده
سنگ به توپولوژی درزهيای سنگی(يندسه و ارتباط
درزهيا) بستگی دارد[ .]9شبکه شکستگیيا به عنوان
مجاری اصلی عبور جريان سیا در توده سنگيای فاقد
نفوذپذيری اولیه محسوب میشوند .برای درک بهتر مبانی
حرک جريان سیا در توده سنگ درزهدار ابتدا بايد
حرک جريان سیا در يك شکستگی منفرد در توده
سنگ بررسی گردد.

 -2مبانی حركت جریان سيال در محيط درز و
شكاف دار
برای تشريح حرک جريان سیا در يك توده سنگ درزه
دار الزم اس تا ابتدا حرک جريان سیا در يك تك درز
به عنوان بخشی از يك شبکه ناپیوستگی در توده سنگ
بررسی گردد .بیشتر مطالعات آزمايشگايی انجام گرفته در
1 -Esaki et al
2 -Barton & Olson
3 -Jing & Barton
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لوئیز 6در سا  0963انجام گرف  .نوزيل و تريسی 4در
سا

 0930و تسانگ و براون 3در سا يای  0937و

 0934دريافتند که جريان سیا در يك تك درز تابع
عوامل زير اس [ 0]2زبری سطح درزه ،بازشدگی متغیر،
میزان بار خارجی وارده به مسیر يداي جريان ،مواد پر
کننده درزهيا .عوامل موثر و کنتر کننده حرک جريان
سیا و ارتباط آنها در يك شکستگی منفرد در شکل2-0
نشان داده شده اس [.]2
جريان سیا در توده سنگ به سه عامل مهم بستگی دارد که
عبارتند از[0]2
خواص سیا  ،يندسهی درزهيا و شکافهای توده سنگ ،فشار
سیا در مرز درزه و شکاف.
مطالعات اولیه در زمینه حرک سیا در يك شکستگی
منفرد در توده سنگ توسط يوک و بری 9در سا 0944
انجام گرف [ .]2جريان در شکافيای صفحهای سنگ توسط
مد صفحهی موازی ايدهآ سازی شده اس  .راه حل
تحلیلی جريان ويسکوز خطی بین صفحات موازی سرع
میديد[]8
میانگین را بصورت رابطهی ( )0بدس
()0
که در آن Jگراديان يیدرولیکی و يداي
بصورت رابطهی ( )2تعريف میشود[0]8

v = kfJ
يیدرولیکی شکاف

4 -pomeroy & Robinson
5 -Lomize
6 -Louis
7 -Neuzil & Tracy
8 -Tsang & Brown
9 -Hoek & Bray
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شکل -0عوامل موثر حرک جريان سیا در يك شکستگی منفرد [. ]2
a2 g

()2

12ν

= kf

، aعرض شکاف
، νويسکوزيتهی سینماتیك سیا
، gشتاب ثقل اس .
نرخ جريان در ازای واحد عرض شکاف نیز میتواند بصورت
رابطهی ( )8نتیجه شود[0]8
a3 g
J
12ν

()8

= q = va

که معموالت به عنوان قانون مکعب جريان 01نامیده میشود.

تا زمانیکه فشار ( )Pبا ( gρw hکه در آن  hيد اس ) برابر
اس و ويسکوزيتهی دينامیك ( )μبا  νρwبرابر اس  ،سپس
معادلهی( )8میتواند به صورت رابطهی ( )7نوشته شود]0[5
a3 ΔP

()7

12μ l

q=−

 lدر رابطه  7طو درزه اس .

که در آن  r ، i=x,y,zچگالی سیا  Ui ،مولفهی اسکالر
بردار سرع در امتداد مسیر  P ، iفشار سیا و  giمولفهی
اسکالر شتاب ثقل در جه  iاس .

 -3عوامل موثر در حركت جریان سيال در یک
شكستگی منفرد
در محیط دارای درزه و شکستگی ،يمانطور که گفته شد
شکستگیيا بهترين مسیر پتانسیل برای عبور جريان سیا از
درون توده سنگ بشمار میروند .در بررسی حرک جريان
سیا در توده سنگ عوامل تعیین کنندهای در حرک جريان
سیا وجود دارند که از آنجمله به طور خالصه میتوان به
موارد ذيل اشاره کرد( .شکل 0]6[)2بازشدگی درزه ،زبری
سطح ديوارهيای درزه ،سطح تماس ديوارهيای درزه،
نايمواری و پیچ و خم سطح درزه ،قابلی گذرديی سیا در
سرع يای مختلف ،سختی ديوارهيای درزه.

اگر جريان يیدرولیکی در يك شکستگی را يمانطور که
گفته شد با جريان بین دو صفحه موازی مشابه بگیريم،
معادله حاکم بر جريان سیا بین دو صفحه موازی برای
سیا نیوتنی تراکم ناپذير از معادله بنیادی ناوير-استوکس00
.
به صورت زير(رابطه )5تبعی میکند[0]0
()5

10 -Cubic Law
11 -Navier-Stokes Equation

شکل -2عوامل موثر حرک جريان سیا در يك شکستگی منفرد
[]6
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 -4جریان در محيط درز و شكاف دار
توده سنگ درزه دار به عنوان يك محیط متشکل از شبکه
شکستگیيای متعدد و به جه داشتن درزه و شکاف
محیطی مستعد برای انتقا جريان سیا اس  .بنابراين در
چنین محیطی ارتباط میان درزهيا و چگالی شبکه
شکستگیيا نقش قابل توجهی را ايفا میکنند و بهترين مسیر
را برای عبور جريان سیا فرايم میکنند ،که در زمینه
حرک جريان آب در شبکه شکستگیيا لی و فارمر 02در
سا  ،0998بردی و براون در سا  ،0997يربرت 08در
سا  ،0996تسانگ و استفانسون 07در سا  0996مطالعاتی
را انجام دادند[ .]0گذشته از نقش شبکه شکستگیيای بهم
مرتبط در انتقا جريان سیا در توده سنگ ،وجود اين
شکستگیيا در کايش پايداری توده سنگ در مقیاس
سازهيای زيرزمینی نیز موثر اس  .برای نمونه میتوان به
ريزش ناشی اثر مخرب نفوذ آب به سقف در کارگاهيای
معادن زيرزمینی که با روش استخراج جبهه کار طوالنی در
حا استخراج يستند اشاره کرد[ .]0برای ايجاد يك الگوی
مناسب از شبکه شکستگیيای بهم مرتبط ،به يکسری
اطالعات اولیه مانند ،طو شکستگیيا ،جه و موقعی آنيا
نیاز اس  .حجم سیا عبوری و دبی خروجی از توده سنگ
درزهدار تابع ارتباط بین درزه و شکافيای توده سنگ اس .
تحقیقات النگ و ويترسپون 05در سا  0935نشان داد که
نفوذپذيری تودهسنگ درزهدار تابع الگوی شبکهی شکستگی-
يای توده سنگ اس و نفوذپذيری با توجه به چگالی شبکه
شکستگی و تغییر در الگوی ارتباطی درزه و شکافيا تغییر
میکند[ .]0تحقیقات اخیر که توسط ژنگ و يمکاران  06در
سا  0996انجام شده اس نشان داد که نفوذپذيری توده
سنگ با افزايش ارتباط میان درزه و شکستگیيای توده
سنگ افزايش میيابد[ .]0يمانطور که پیش از اين نیز گفته
شد ،رفتار يیدرولیکی يك توده سنگ درز و شکافدار با
زمینه نفوذ ناپذير به طور کامل توسط يندسه سیستم درزهيا
کنتر میشود .که اين خصوصیات يندسی عبارتند از 0جه ،
فراوانی ،طو اثر و بازشدگی موثر .بنابراين اولین قدم برای
بررسی جريان در يك توده سنگ درز و شکاف دار تهیه مد
درز و شکاف در توده سنگ میباشد[ .]0جه درزهيا معموالت

شکل  -8شرايط مرزی يك مد عددی برای تعیین ضريب تراوايی[.]7

از توزيع آماری فیشر 04يا آرنولد 03تبعی میکند و طو
درزهيا که نمايندهی اندازهی آنها میباشد ،توسط قانون
فرکتا  ،توزيع نمايی يا توزيع النگ نرما  09قابل بررسی
اس  .مايی اتفاقی 21دارد و توسط توزيع پوآسون تعیین
میشود .بازشدگی درزهيا به روش مستقیم(بازشدگی
مکانیکی) و غیرمستقیم (بازشدگی يیدرولیکی) قابل
اندازهگیری میباشد[.]0
پس از تعیین خصوصیات يندسی درزهيا مد شبکه درزه و
شکافيای محیط به روشيای آماری انجام میگیرد .برای
اين منظور در ابتدا يك چارچوب در نظر گرفته میشود.
سپس تولید درزه برای ير دسته درزه به طور مجزا انجام
میشود .در اين فرآيند در ابتدا با استفاده از توزيع اتفاقی
پوآسون موقعی مرکز ير درزه تعیین میگردد .در مرحله
بعد امتداد شیب و مقدار شیب بر اساس توزيع فیشر و با
توجه به مقدار ثاب فیشر ير دسته درزه معین میشود .پس
از آن طو درزه به صورت اتفاقی و بر اساس توزيع طو اثر
درزهيای ير دسته درزه تولید میگردد[ .]0اين فرآيند در
مورد ير دسته درزه تا زمانیکه فرآوانی دسته درزهی مورد
بررسی در يك امتداد خاص به دسته درزهيا به طور جداگانه
انجام میشود و در نهاي از انطباق آنها مد شبکه درز و
شکاف توده سنگی مورد بررسی نتیجه میشود[ .]0پس از
تهیه مد شبکه درز و شکافيا برآورد ضريب تراوايی امکان
پذير میگردد .برای اين منظور قطعهای از شبکه تولید شده
انتخاب و شرايط مرزی اطراف آن به صورت (شکل )8در نظر
گرفته میشود.
نرخ جريان عبوری از قطعه در جه xو yيك بار برای حالتی
که شیب يیدرولیکی در جه  xثاب باشد و بار ديگر بترای
حالتی که شیب يیدرولیکی در جه  yثاب باشتد محاستبه
میشود .برای محاسبه مقتدار جريتان ابتتدا يتد يیتدرولیکی

12

-Li & Farmer
-Herbert
14
-Tsang & Stephanson
15
-Lang & Witherspoon
16
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گرهيای مرزی به روش ستعی و خطتا و براستاس معادلته ()6
محاسبه میشود (گرهيا محل برخورد درزهيا يستند).
𝑛∑
𝑗𝐻 𝑗𝑖𝐶 𝑖=1

()6

𝑛∑
𝑗𝑖𝐶 𝑖=1

= 𝑗𝐻

که در رابطه  n 0 6تعداد گرهيايی اس که با گرهی  jارتباط
يیدرولیکی دارند .اين رابطه از تلفیق قانون مکعب و قانون
کیرشهف(جمع جريان ورودی به ير گره با جمع جريان
خروجی از آن برابر اس ) حاصل شده اس .

شکل -5شرايط مرزی يك مد عددی برای تعیین ضريب
تراوايی[.]7

شکل  -7جريان سیا در گرهيای ناپیوستگی[.]7

پس از تعیین فشار در ير گره مقدار جريان عبوری از ير درزه
و در نهاي کل جريانی کته بته ازای شترايط مترزی در نظتر
گرفته شده از ير ضلع به ضلع مقابل انتقا میيابد بر استاس
رابطه  6محاسبه میشود(شتکل .)7در مرحلته بعتدی ضتريب
تراوايتتی معتتاد سیستتتم در يتتك جهتت معتتین از رابطتته
دارسی(20رابطه )4به صورت زير بدس میآيد[0]0
(0)4

𝐻𝜕

𝑔

𝑃𝑥𝜕

𝜈

𝑝𝐴 𝑞𝑝𝑘𝑄𝑝 = −

که در آن 𝑝𝑄 جريان کل در جه
عبور جريان 𝑘𝑝𝑞 ،تانسور تراوايی و

𝑝  𝐴𝑝 ،سطح مقطع
𝐻𝜕
𝑃𝑥𝜕

شیب يیدرولیکی

در جه  pمیباشد.
اندازهی قطعه انتخاب شده بر مقدار ضريب تراوايی معاد آن
اثر داشته لذا تاثیر تغییر اندازه قطعه انتخاب شتده بتر مقتدار
ضريب تراوايی محاسبه شده با تکرار مراحل فوق برای قطعات
با ابعاد مختلف بررسی میگردد .حداقل اندازه قطعه نمونته از
شبکه درز و شکاف که با زياد شدن ابعتاد آن ضتريب تراوايتی
محاستتبه شتتده تغییتتر قابتتل مالحظتتهای از ختتود نشتتان
22
نمیديد(شتتتکل ،)6را المتتتان حجتتتم معتتترف يتتتا REV
میگويند[.]7

شکل -6المان حجم معرف [.]7

 -5تئوری توأمان:
وجود سیا در مادهی متخلخل رفتار مکانیکی محیط
متخلخل را تح تأثیر قرار میديد .اين يمچنین فاکتور
وابسته به زمان برای پاسخ مکانیکی در اثر طبیع انتشاری
گسترش فشار را ارائه میکند .افزايش يا کايش فشار سیا
سبب انبساط يا انقباض محیط متخلخل میشود و تراکم يا
انبساط سنگ متخلخل افزايش يا کايش در فشار سیا را
نتیجه میديد .تغییر در فشار سیا يا تنش نیز بر خواص
جريان تأثیر میگذارد.
مد سازی فعل انفعا ما بین سیا و سنگ نیازمند سیستم
توأمانی از روابط رياضی میباشد .اين مفهوم بصورت رياضی
به شیوهی زير نشان داده میشود0

که در آن0
𝜀 تانسور کرنش محیط متخلخل⃗⃗⃗𝑓 ،
𝑉 سرع
منفذی 𝜎 ،تانسور تنش کلی میباشند.

سیا  𝑝 ،فشار

21 -Darcy’s Law
22 -Representative Elemental Volume
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اگر سیالی در محیط متخلخل وجود نداشته باشد ،رابطهی
( )3به رابطهی کلی االستیك تبديل میشود .به شیوهی
مشابه ،رابطهی ( )9به شرط اينکه از متغیر تنش صرف نظر
شود نشان ديندهی رابطهی کلی جريان سیا اس [ .]3در
کل اين مجموعه از معادالت بطور توأمان حل میشوند .به
يرحا از روش تکرار کردن میتوان به منظور دس يابی به
نتیجهی مشابه استفاده کرد .در اين تکنیك معادالت جريان و
ژئومکانیکی در روش تکراری ،بطور جداگانه و با استفاده از
تعدادی پارامتريای توأمان حل میشوند .مهندسین نف ساير
روشهای توأمان بین معادالت جريان و ژئومکانیك را براساس
نیاز و درجهی دق دستیابی ،گسترش دادند.

 -6فرآیند توأمان هيدرومكانيكی
از اوايل ديهی  0961توأمانی يیدرومکانیکی(اندرکنش بین
دو فرايند يیدرولیکی و مکانیکی) در سنگيای خرد شده در
مهندسی سنگ مورد توجه قرار گرفته اس  .با توجه به
پیشرف صورت گرفته در تکنولوژی کامپیوتر در از اوايل
ديهی  0941شبیهسازی فرآيند توأمان يیدرومکانیکی بیشتر
مورد توجه گرف  .با توجه به کاربری توأمانی يیدرومکانیکی
در بسیاری از فعالی يای مهندسی يکی پارامتريای کلیدی
بايد به آن توجه کرد ارتباط بین تنش و نفوذپذيری اس [.]4
يمانطور که در فصل قبل نیز به آن اشاره شد ،در اعماق کم
اثر تنش بر نفوذپذيری سنگيای خرد شده قابل توجه اس
و اين مقدار تا يك عمق معین ادامه دارد و با افزايش عمق
تغییری در نفوذپذيری سنگ ديده نمیشود .بهترين تعبیر از
فرآيند توأمان يیدرومکانیکی ،اندرکنش فیزيکی بین
فرآينديای يیدرولیکی و مکانیکی در توده سنگ اس  .در
مهندسی سنگ عل توجه بیشتر به اين فرآيند وجود
مکانیسم مناسب در توده سنگ اس [ .]4در بعد مکانیکی
محیط توده سنگ دارای درزه و شکافيای مرتبط بسیاری
اس که حرک سیا را تسهیل میکند و به آغاز فرآيند
يیدرولیکی در بعد دوم کمك میکند و در نهاي با تغییرات
بار خارجی وارده به محیط متخلخل ،دارای درزه و شکاف
تغییر شکل نیز صورت میگیرد [.]4
بسته به سرع اعما بار خارجی وارده به محیط متخلخل
نحوهی عکسالعمل توده سنگ نیز متفاوت اس  .در صورتی
که بار خارجی وارده به سرع به توده سنگ وارد شود،
حفرات حاوی سیا و مجرای عبوری جريان دچار تغییر شکل
شده و اين امر باعث افزايش فشار منفذی در محیط میگردد،
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که عل اصلی آن کايش حجم منافذ و گیر افتادن سیا در
درزه شکافيای توده سنگ اس و سیا فرصتی برای فرار
پیدا نمیکند .اين نوع از فرآيند يیدرومکانیکی به فرآيند
يیدرومکانیکی زيکشی نشده معروف اس [ .]4چنانچه
نیروی وارده به محیط توده سنگ به آرامی اعما شود با
توجه به فرصتی که سیا برای فرار از درزه شکاف پیدا
میکند و عدم افزايش فشار سیا به فرآيند يیدرومکانیکی
زيکشی شده معروف اس  .الزم به ذکر اس که کايش در
فشار سیا در محیط متخلخل باعث بروز نشس تدريجی
میگردد[ .]4در تئوری توأمانی فرآينديای باال را به اصطالح
فرآينديای يیدرولیکی مستقیم مینامند .در واقع اين نوع
فرآيند يیدرومکانیکی در نتیجه اندرکنش سیا منفذی اتفاق
میافتد و خود بر دو نوع ذيل دستهبندی میگردد (وانگ،
0]4[ )2111

 -0توأمانی جامد-سیا  0زمانی اتفاق میافتد که
تغییرات ايجاد شده در میدان تنش باعث تغییر
تنش در سیا و توده سیا شود.
 -2توأمانی سیا -جامتد 0زمتانی اتفتاق میافتتد کته
فشار منفذی سیا و نیروی آن باعث تغییر شکل
محیط متخلخل شود.
تغییر در حجم فضای متخلخل اشباع از سیا باعث تغییتر در
بازشدگی ديانهی منافذ و درزهيا میشتود .بتا توجته بته ايتن
تغییر شکل حجم سیا عبوری از مسیريای گوناگون نیتز بته
طبع آن متفتاوت خوايتد بتود .ايتن انتدرکنش بتین ختواص
مکانیکی و يیدرولیکی توده سنگ باعث بروز پديدهی فرآينتد
يیدرومکانیکی غیرمستقیم میشود .اين فرآيند نیز به دوستته
ذيل تقسیمبندی میگردد[0]4

 -8توأمانی جامد-سیا  0زمانی که تنش اعمالی به
محیط توده سنگ باعث تغییر خواص يیدرولیکی
سیا میشود.
 -7توأمانی سیا -جامد0زمانی که فشار سیا باعث
بروز تغییراتی در خواص مکانیکی محیط توده
سنگ میشود .الزم به ذکر اس که شماره
دستهبندیيا بر اساس ارتباط اين فرآينديا که در
شکل 8-8به تصوير کشیده اس میباشد.
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معرفی روش میخکوبی()Nailing
در نگهداری گودهای شهری
احمدرضا مشهدی ،دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی اكتشاف معدن دانشگاه صنعتی اميركبير

مقدمه
با توجه به روند رو به رشد جمعی  ،بحث کاربری اراضی برای
استفاده بهینه از زمین ،بیش از ير زمانی مشهود میباشتد .از
اين رو ساخ و ساز مجتمعيای بزرگ مسکونی و تجتاری در
شهريا(به خصوص در کتالن شتهريا) و منتاطق آزاد در حتا
توسعه ،ناگزير مشمو يمین رشد میباشتند .ايمیت بتاالی
چنین سازهيايی از لحاظ فنی و اقتصادی ،بررسی ژئوتکنیکی
بسیار دقیقتری را از لحاظ ظرفی باربری ،نشس و پايداری
میطلبد .يکی از ابتدايیترين و بنیادیترين مسئلهای کته در
ساخ اين سازهيا با آن مواجه يستتیم ،نحتوه گتودبرداری و
پايدارسازی ديوارهيای گتود در محتل احتداث ايتن ستازهيتا
میباشد.
از طرف ديگر به عل حجم زياد گودبرداریيای صورت گرفته
در سطح کشور برای سازهيای مختلف ،اجرای گودبرداری بته
شیوه صحیح مسئلهای اس که بايد به آن توجه وينهای اتخاذ
نمود؛ چرا که ساالنه به علت گتودبرداری نامناستب و ريتزش
ديوارهيای گود ،حتوادث دلخراشتی بته گتوش متیرستد کته
خسارات جانی و مالی زيادی به دنبا دارد .لذا مطالعه بیشتر
و دقیقتر ويمچنین اجرای يرچه بهتر و دقیقتتر گتود طبتق
اصو آيیننامهای و نیز تحلیل پايداری آن ضروری میباشد.
 .تاریخچه
میخکوبی خاک برای اولین بار در ساخ ديوار حائتل دائمتی
در خاک نرم در فرانسه استفاده شد .در آن پروژه کته درستا
 0960در حا انجام بود ،از میخيتای فتوالدی بترای تستلیح
ديوار حائل استفاده شد .اولتین ديتوار کته بتا فنتاوری جديتد
میخکوبی اجرا شد در ستا  0942در نزديکتی Versallies
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بوده اس  .در اين روش میخيا بتا تزريتق دوغتاب جايگتذاری
شده و سپس نمای کار با بتن مسلح پوشانده شد.
يتتم اکنتتون از ايتتن روش در پايدارستتازی موقتت و دائمتتی
حفاریيا و ديواريا استفاده میشود .در میخکتوبی ختاک ،در
بسیاری موارد ،يزينة اجرا بسیار پتايین آمتده و ايتن موضتوع
يکی از داليل گسترش فناوری میخکتوبی میباشتد .در ستا
 ، 0996اداره راه آمريکتتا  ،FHWAدستتتورالعمل طراحتتی
میخکوبی را منتشر نمود.
كليات اجرایی در ميخكوبی خاکها
میخکوبی خاک روشی اس که در آن ،خاک به صورت درجتا
تسلیح میشود .المانيای غیرفعا بته داختل ختاک کوبیتده
میشوند تا مقاوم برشی خاک را بتاال ببرنتد .چتون میخيتا
پیشتنیده نمیشوند ،به آنها المانيای مقاوم گفتته میشتود.
وقتی ترانشه تمايل به حرک به سم جلو دارد میخيا فعتا
شده و به کشش میافتند .در بسیاری موارد ،اليه بتن نیز بته
عنوان نمای موقتی يا دائمی روی ستطح کتار اجترا میشتود.
قابل ذکر اس که مهندس طراح ،يمواره بايد با توجه به نتوع
کار و شرايط محل ،اجرای میخکوبی شتامل عمتق فترو رفت
میخيا و زاويه را به خوبی بررستی کنتد و مطمتئن شتود کته
طرح مورد نظر ،پايداری کافی را فرايم میکند .زيکشيا بايد
يمواره به دق طرح ريزی و اجرا گردند.
سه گام اصلی در ساخ ديواريای میخکوبی شده وجود دارد0
 حفاری کم عمق( تا عمقی که پايداری بتدون محافظت
تامین باشد)
 اجرای بتن پاشی( شاتکري )
 حفاری ،نصب و جا گذاری میخيا
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شکل 00مراحل اجرای میخکوبی
تاثير آ و خاک در ميخكوبی
عمق حفاری اليهيا به قابلی پايداری خاک بودن استتفاده از
المانيای نگهداری بستگی دارد .سنگيای يوازده ،ستیل و
رس با پالستیسیته کم که مستعد ختزش نمیباشتند ،شتن و
ماسه ستیمانته شتده ،بترای میخکتوبی ،خاکيتای مناستبی
يستتتند و خاکيتتای اليتته اليتته و غیتتر يمگتتن و برختتی از
ماسهيای يمگن ريزدانه و رس نترم و پالستتیك ،خاکيتای
نباتی و خاکيای شل (با دانستیته پايین) اشباع ،شن و ماسه
درش دانه که سیمانته نباشتد ،بترای میخکتوبی ،خاکيتای
مناسبی نمیباشند .با توجه به اين مسائل مشايده میشود که
تحلیل و بررسی خاک قبل از میخکوبی ضروری میباشد.
بر اساس بند  2,5,2آيین نامه  FHWAبخش Soil-Nail
 Wallsو با توجه به ترکیتب درشت دانته ختاک بته يمتراه
چسبندگی مناسب ناشی از سمنتاسیون ،اين نوع خاک جه
اجرای عملیات  Nailingبسیار مناسب میباشد.
مشخصات ميخها
میخيايی که در میخکوبی مورد استتفاده قترار میگیرنتد ،در
برابر کشش ،فشار و برش مقاوم دارند و تنشيا را به ختاک
منتقل میکنند .در طراحی گود عالوه بر روشيای تحلیلی ،از
روش تحلیل تعاد حتدی و نیتز روشيتای عتددی استتفاده
میشود تا از عملکرد مناسب میخيا در کنتر لغزش و حفت
پايداری گود اطمینان حاصل شود .میخيايی که در ستاخ و
ساز استفاده میشتوند اغلتب میلتهيای فتوالدی يستتند کته
مقاوم کششی ،برشی و خمشی دارنتد .طتو میلتهيا غالبتات

برابر با  31-61درصد ارتفاع ديوار (بستته بته شترايط ختاک)
میباشد.
جایگ اری و نصب ميخها
طراحی متناسب با مشخصات ختاک محتل ،مشتخص کننتده
محل میخياس  .اصوالت از میخيايی بتا طتو و ستطح مقطتع
مساوی در فواصتل مستاوی استتفاده میشتود .در کتل بترای
میخيای کوبیدنی و تزريقی ،يك میخ در جهت قتائم و يتك
میخ در جه افق قرار داده میشود .زاويه تمايتل نستب بته
افق نیز  01درجه میباشد .طو میخيتا بته عوامتل مختلتف
بستگی دارد ،که شتامل مقاومت ختاک ،چستبندگی متیخ و
خاک و بار وارد بر سیستم میباشد.
تجربیات وسیعی در اروپا نشان میديد که بايد در  2/8ارتفاع
فوقانی ديوار از میخيای طويلتری استفاده کرد .يمانطور کته
تحقیقات نشان میديد ،اين نوع اجرا ،سبب کايش جابجتايی
در ديوار میگردد.
خاکهای خورنده
ممانعتت از ختتوردگی در ستتازهيای دائمتتی و در خاکيتتای
خورنده ضروری میباشد .خاکيتای خورنتده بته خاکيتايی
گفته میشود که PHکمتر از  7/5و مقاومت ويتنه کمتتر از
 ohm-cm 2111دارند و میتزان ستولفات موجتود بتیش از
 ،211 ppmو کلريد بیش از  011 ppmمیباشد .در چنتین
شرايطی محافظ در برابر خوردگی ضروری میباشد .روشتی
که در برخی پروژهيتا بترای محافظت از ختوردگی پیشتنهاد
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شده ،شامل استفاده از میخيای با دو اليه محاف میباشد که
در آن میخيا محافظت شتده است  .روش بکتارگیری فتوالد
اضتتافی(  )Sacrifice Thicknesو اصتتالح طتترح اختتتالط
دوغاب سیمان نیتز روش مناستبی بترای حفاظت شتیمیايی
میباشد.

اين مرحله ،خاک بايد پايدار بماند ،لذا بايد چسبندگی موقت
در خاک وجود داشته باشد.
ساخ نما ( جه جلتوگیری از ريتزش ختاک بتین میخيتا )
عمومات يك شبکه فلزی برروی ديوار نصب میگتردد و ستپس
عملیات بتنپاشی بر روی آن انجام میشود.

پوشش دو اليه ،حتی وقتی ترک کتوچکی در ستیمان ايجتاد
شده باشد از خوردگی جلوگیری میکند .اين نوع حفاظت در
سازهيای موقتی با عمر بیش از  81سا در خاکيای خورنده
و سازهيای دائمی به خوبی کاربرد دارد.
پوشتتش اپوکستتی يتتا دوغتتاب ،نستتب بتته حفاظ ت دو اليتته
پريزينهتر و کم کاربردتر میباشد .بعضات در سازهيای بتا عمتر
مفید کمتر از  01سا از میخيای گالوانیزه استفاده میشود.
تزریق
معموالت از دوغاب سیمان با نستب آب بته ستیمان1/64-1/5
استفاده میشود .در بسیاری از متوارد بترای حفتاری گوديتا
روش بتنريزی ترمی نتیجه خوبی میديد .در برخی کشوريا،
گايی میخيا با لولهيای تزريق مجتدد جاگتذاری متیکننتد و
دوغاب را تح فشار تزريق میکنند که با گسیختگی دوغتاب
اولیه چسبندگی بهتری بین دوغاب و خاک حاصتل میشتود.
روش استفاده از تزريق دوغاب بتا دو شتیلنگ رفت تزريتق و
برگش يوا و پس از آن اعما فشار تا سطح  7بار در مراحل
اجرايی پیشبینی شده اس .
نما
در ابتدا نمای بتنی(شاتکري ) به ضخام  01ستانتیمتتر بتا
يك رديف مش اجرا میشود و سپس میخيتا نصتب و تزريتق
میشوند .اين روش ،کلیترين روش اجرای ديوار نمای موقت
میباشد .تجربیات در فرانسه نشان میديد که نیروی میخيتا
در نمتتا از  81تتتا  71درصتتد نیتتروی حتتداکثر میخيتتا تجتتاوز
نمیکند .در نتیجه ،توصیه میشود کته ديوارنمتا بترای فشتار
يکنواخ برابر  61درصد نیروی حداکثر میخيا (میخيايی که
حتتداکثر فاصتتله آنهتتا  8فتتوت باشتتد) طراحتتی گتتردد .بتترای
ديواريايی که فاصله میخيا بیشتر است (بته طتور مثتا 01
فوت) ،طراحی بايد برای  011درصد نیتروی حتداکثر میخيتا
انجام گیرد.
مراحل احداث سيستم ميخكوبی در گودبرداریها
گودبرداری که عمومات به عمق  0/5تا  2/5متر انجام میشتود،
اما بسته به نوع خاک میتواند بیشتر و يا حتی کمتر باشد .در

36

شکل 02اجرای شاتکري

دیوار نما در سيستمهای ميخكوبی خاک
ديوار نما در سیستميای میخکوبی خاک نقش بتاربری نتدارد.
زيرا نیروی کششی منتقل شده به انتهای میخ بسیار کمتتر از
حداکثر نیروی کششی در میخيا میباشد.
ديوار نما،به منظور تامین پايتداری درجتای ختاک در فواصتل
بین میخيا و محافظت آنهتا در برابتر فرستايش و يمچنتین
محدودکردن میزان تورم و تغییر شکل ناشی از باربرداری بعد
از حفاری میباشد.
پوشش متداول دیوارها
پوشش بتنی در کاريای پايدارسازی دائمی 0به ضخام  00تا
 25سانتی متتر بترای ستازهيای نگهبتان موقت  ،زيترا بتتن
پاشیده شده دارای دوام کافی نمیباشد.
شبکه مش فوالدی جوش شده  0پوششی برای کاريای موق
يا محليای سنگ شکسته میباشد.
پوشش بتنی و فوالدی  0بتن مسلح که درجا قالببندی و اجرا
میشود ،بیشتر استفاده دائمی دارد.
پانليای پیش ساخته بتنی يا فلزی جه استفاده دائم اس .
در اکثر مواقع بتن پاشی در  2مرحله  5تا  01سانتیمتر اجرا
میشتتود .اولتتین مرحلتته بالفاصتتله بعتتد از حفتتاری زمتتین و
مشبندی و دومین مرحله بعد از نصب میخيا در ختاک اجترا
میگردد .بتن با فشار زياد توسط نتاز ( )nozzleبته ستطح
مش پاشیده میشود .جه گیترش ستريع ،از متواد زودگیتر
کننده استفاده میشود.
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ویژگیهای بتن شاتكریت
مقاومتتت  4روزه حتتتداقل  051تتتتا  031کیلتتتوگرم بتتتر
سانتیمترمربع
مقاومتتت  23روزه حتتتداقل  201تتتتا  231کیلتتتوگرم بتتتر
سانتیمترمربع
W/Cحداکثر 1/5 -1/64
اجزای ميخها
اجزای میخيا شامل سر میخ يا مهار ،صفحه (تخ و بشقابی)،
مهره (ته صاف ،ته گرد) میباشد .قسمتی از میخ محور مهتره
يمواره بايد عمود بر صفحه باشد.

میله مستقیمات به دوغاب میرسد و نیاز به حمل قطعات بلنتد
نیس و به راحتی میتوان قطعات را به يم سوار کرد.
ميخها و مهارهای خود حفار
میخيا و مهاريای خود حفتار در خاکيتای چستبنده و غیتر
چسبنده استفاده میشود .مزايای اين روش عبارتند از 0نیاز به
فضای کم جه حفاری و صرفهجويی زيادی در يزينه (چون
حفاری يکباره انجام میشود) ،از حفرهی میخيا بترای تزريتق
دوغاب بعد از حفاری استتفاده میشتود ،ينگتامی کته ختاک
ريزشی میباشد در کیفیت تزريتق در اطتراف متیخ بحتث و
ترديد وجود دارد.
دوغا
از سیمان پرتلند و يمچنین مواد افزودنتی بترای بتاال بتردن
روانی( در صورت نیاز) استفاده میشود.
سرمته
انتخاب سترمته بستتگی بته نتوع زمتین دارد .در خاکيتای
ريزشتتی و خاکيتتای ستتخ ستترمتهيای متفتتاوت استتتفاده
میگردد.

شکل 08میخ کارگذاری شده

زهكشی دیوارهای ميخكوبی شده
عملکرد سیستم زهکشی بايد بهگونهای باشد که از ايجاد فشار
يیدرواستاتیکی اضافی ناشی از تجمع آب در پش شتاتکري
جلتتوگیری کنتتد.برای زهکشتتی از دو روش  Weep Holeو
فیلتريای زهکشی استفاده میشود.

شکل 07جزئیات سر میخ

انواع ميلهها جهت استفاده به عنوان ميخ و انكر
انواع میلهيای مورد استفاده در میخيا به صورت میلگرديتای
آجدار و میخيای خودحفار و میلهيای مورد استفاده در انکريا
به صورت میلگرديای آجدار و استرند میباشد.
ميلگرد آجدار
میلگرديا را به دلیل امکان رزوه کردن میتوان در ير نقطه با
کوپلر به يم متصل کرد .بته دلیتل وجتود رزوه نیتروی درون

فیلتريای زهکشی ،نواريای زهکشی يستند که بته عترض 25
سانتیمتر و در فواصل  8متری يم ،با پیشروی ساخ  ،از باال
به پايین پش ديوار بتنی پوشش میخيا اجرا میشتوند .ايتن
نواريا حتی اگر سطح آب زيرزمینتی پتايین باشتد نیتز بترای
جلوگیری از تجمع آب ناشی از بارندگی ،فاضالب خانتهيا و ...
اجرا میشوند.
يمچنتتین درختتاک میخکتتوبی شتتده میتتتوان از لولتتهيای
پالستیك سوراخدار با زاوية کمی باالتر از سطح افق ( Weep
 )Holeدر فاصله بین زيکشيای سطحی برای خارج کتردن
آب از پش شاتکري استفاده کرد .طبق توصتیه آيتین نامته،
ايتتن Weep Holeيتتا بتته ازای يتتر 01متتتر مربتتع ستتطح
شاتکري  ،يك عدد مطابق مشخصات فنتی ارائته شتده اجترا
میگردد .موقعی دقیق آنها با توجته بته شترايط اجرايتی در
ساي و حف معیار فوق ،قابل تعیین میباشد.
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الف) گسیختگی مصالح تستلیح بته دلیتل مقاومت کتم ايتن
مصالح
ب) از جا درآمدگی مصالح تسلیح به عل ناگافی بودن سطح
موثر اصطکاکی مصالح
پارامترهای مؤثر بر رفتار سيستم ميخكوبی خاک
 تغییر شکل پذيری طولی 0اثتر شتکل پتذيری مصتالحتسلیح به اين صورت اس که باعث تغییتر شتکليای
جانبی در تتوده ختاک شتده ايتن تغییتر شتکليا بته
اندازهای يستند که مقاوم برشی خاک را در قسم
فعا خاک بسیج نمايد.
شکل 05جزيیاتWeep Hole

شکل 06سیستم زيکشی سطحی

رفتار سيستمهای ميخكوبی خاک
در سیستميای میخکوبی و سیستميای مهتار ختاک ،نیتروی
مقاومتی اصطکاک سطح مصتالح تستلیح است کته از تغییتر
شتتکل جتتانبی ختتاک )ستتازه( جلتتوگیری میکنتتد در واقتتع
آزمايشات نشان داده که موقعی حداکثر نیتروی کششتی در
مصالح تسلیح در اين دو سیستتم مشتابه است ايتن تحلیتل
خاک را به دو قسم فعا و مقاوم تقسیم میکند.
در نگاه کلی به سیستميای ختاک مستلح میخکتوبی شتده و
سیستميای مهار خاک ايتن نتیجته حاصتل میشتود کته در
دسته او الزمه باربری ،موثر واقع شدن مصالح تسلیح تغییتر
شکل سازه اس اما در دسته دوم الزمه باربری مصالح تسلیح،
پیشتنیدگی مصالح تسلیح در حین اجرا اس .
در واقع گسیختگی مصالح تسلیح و يتا يمتان گستیختگی در
خاک مسلح تح عوامل زير اس 0
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 زاويه مصالح تسلیح نسب به ستطح پتانستیل لغتزش0حداکثر افزايش مقاوم برشی ماسته ينگتامی اتفتاق
میافتد که جهت قرارگیتری مصتالح تستلیح ،بستیار
نزديك به جه اصلی تغییرات کرنش کششی بوجتود
آمتتده در ختتاک باشتتد ،بلعکتتس ينگتتامی کتته جه ت
قرارگیتتری مصتتالح تستتلیح نزديتتك بتته جه ت اصتتلی
تغییرات کرنش فشتاری ختاک باشتد مقاومت برشتی
ماسه کايش میيابد.
مصتتالح تستتلیح از دو طريتتق باعتتث افتتزايش مقاوم ت ختتاک
میشوند يکی کايش تنشيای متوسط برشی وارده بر ختاک
و ديگری افزايش تنشيتای قتائم وارد بتر ستطح گستیختگی
اس که سبب افزايش مقاوم برشی میگردد.
-

-

اثر سختی مصالح تسلیح 0ستختی خمشتی مصتالح
تسلیح باعث توانتايی در تحمتل نیرويتای کششتی،
برشی ،لنگريای خمشی میشتود بته خصتوص در
مصالح تسلیحی که نسب بته ستطح افتق بصتورت
مايل قرار گرفتهاند.
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کنترل طراحی و
نقشههای اجرایی

جانمایی سیستم

طراحی اولیه

نقشههای اجرایی

طراحی نهایی

1تعیین خط تغییرات توپوگرافی سر
ترانشه

-1تیپ بندی اولیه

-0تدقیق الیه بندی پروفیل خاك

-2جمع آوری اطالعات موجود

-2تدقیق پارامترهای ژئوتکنیک

-2موقعیت یابی تاسیسات زیرسطحی

-3الیه بندی اولیه پروفیل خاك برای هر تیپ

-3تدقیق بارگذاری

-3تعیین مشخصات سازههای مجاور

-4برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی هر الیه

-4تعیین موقعیت بارهای سطحی

-5بررسی رژیم آب زیرزمینی

-5تعیین جانمایی خط پروژه

-6تعیین عمق خاك سطحی

-4تهیه مدلهای عددی هد تیپ با
استفاده از روش المان محدود جهت
برآورد میزان جابجایی مربوط به طرح
اولیه

-7تعیین میزان بارهای سطحی با استفاده از اطالعات
موجود
-8طراحی با استفاده از روشهای عددی جهت تامین
پایداری دیوار خاکبرداری

-5تدقیق طول میخها و فواصل افقی
و عمودی جهت کنترل جابجایی و
گسیختگی محلی

-9تعیین فواصل افقی و عمودی بهینه با استفاده از
اطالعات موجود
-11تعیین سایز آرماتور
-11تعیین مشخصات پوشش
-12تعیین ابعاد و ضخامت هد نیل
-13تعیین مشخصات اتصاالت هد نیل
-14تهیه نقشههای اجرایی اولیه

شکل شماره -3روند طراحی سیستميای میخکوبی
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از سیستتتميای نگهدارنتتده فلتتزی در داختتل گتتود
نمیباشد.

تحليل پایداری كلی ساده شده
مکتانیزم گستیختگی گتوه واحتد ( )single – wedgeدر
شکل زير نشان داده شده اس .
نیرويای ناپايدار کننتده شتامل مؤلفته وزن ،نیتروی ستربار و
نیرويای پايدار کننده(مقاوم) در طو سطح گسیختگی شامل
نیروی برشی( 𝐹𝑆) و نیروی کششی میخيتا( 𝑄𝐸𝑇)کته شتامل
مجموع نیروی میخيا در طو ارتفاع  Hديوار اس .
ضريب ايمنی در برابر گسیختگی کلتی( 𝐺𝑆𝐹) است کته بته
نسب نیرويای مقاوم به نیرويای مخرب اطالق میگردد.
𝑠𝑒𝑐𝑟𝑜𝑓 𝑔𝑛𝑖𝑡𝑠𝑖𝑠𝑒𝑟 ∑
𝑠𝑒𝑐𝑟𝑜𝑓 𝑔𝑛𝑖𝑣𝑖𝑟𝑑 ∑

-

اجرای عملیات میخکوبی خاک ،ستريع و اقتصتادی
اس .

-

میتوان از مکانيا و زوايای مختلف برای میخيا در
جه جلوگیری از تداخل بتا تاسیستات زيرزمینتی
شريانيای حیاتی مجاور استفاده کرد.

-

انجام يمزمان عملیات پايدارسازی و ختاکبرداری از
باال به پايین و به صورت مرحله ای اس .

-

انعطافپذيری سیستم ديوار میخکوبی شده موجتب
اندرکنش مناسب در صورت بروز نشس يای بزرگ
کلی و يا نسبی میگردد.

= 𝐺𝑆𝐹

∑ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠 = (𝑊 + 𝑄𝑇 ) cos Ψ +
𝑇𝐸𝑄 cos(Ψ − i) − 𝑁𝐹 = 0
∑ 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠 = (𝑊 +
𝑄𝑇 ) sin Ψ −𝑇𝐸𝑄 sin(Ψ − i) − 𝑆𝐹 = 0
𝑚𝜑 𝑆𝐹 = 𝑅𝐶 + 𝑅𝑓 = 𝐶𝑚 𝐿𝑠 + 𝑁𝐹 tan
tan 𝜑′
𝐺𝑆𝐹

-

در اين روش نیازی به قترار دادن و متدفون کتردن
يیچ گونته المتان ستازهای تتا زيتر تتراز کتف گتود
نمیباشد.

= 𝑚𝜑 tan
𝐶′
𝐺𝑆𝐹

= 𝑚𝐶

که در آن  φmزاويه اصطکاک بسیج شده و  Cmچسبندگی
بسیج شده میباشد.
روند جراحی سيستمهای ميخكوبی

 منابع1.JUNE 1999,GEOTECHNICAL ENGINEERING
CIRCULAR NO. 4”GROUND ANCHORS AND
”ANCHORED SYSTEMS
2. FHWA (1993a). “FHWA International Scanning
Tour for Geotechnology, September–October
3. Soil Nailing Summary Report(1992),” Publication
SA-96-072, Federal Highway- Administration,
Washington, D.C.
4. FHWA (1993b). “French National Research Project
Clouterre, 1991-Recommandations

مراحل طراحی سیستم ديتوار میخکتوبی در شتکل  3نشتان
داده شده اس .

5. Clouterre 1991,” (English Translation) Soil Nailing
Recommendations, Publication FHWA-SA-

مزایای سيستم ميخكوبی

6. Federal Highway Administration, Washington, D.C.

از مزايای سیستم حفاظ از گود به روش میخکوبی نسب به
ديگر روشيای حفاظ از ديواره گود که از باال به پايین اجترا
میشوند ،میتوان به موارد زير اشاره کرد0
-

ايتتن روش کمتتترين اختتال را در بتتار ترافیکتتی
خیابانيای اطراف به وجود میآورد.

-

اجرای آن ،حداقل فضای اشغالی کار در کف گود را
به دنبا خوايد داش  .يمچنین نیازی به استتفاده
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7. Porterfield, J. A., Cotton, D. M., and Byrne, R. J.
(1994). “Soil Nailing Field Inspectors Manual,
Project Demonstration,” Publication No. 103 8.
FWHA-SA-93-068, Federal Highway Administration,
.Washington, D.C
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مقاله گردآوری

بهينه سازی عمليات آتشباری با استفاده از
روش تاگوچی
حامد طايری* -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات-
19022530435-Taheri.ha@gmail.com
فرشاد رشیدی نناد -يیئ علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات-
19022080972-Frashidinejad@hotmail.com

چکیده
گرچه عملیات حفاری و آتشباری پريزينهترين عملیات معدنی نمیباشد ،لکن بهینه سازی عملیات آتشباری
از لحاظ مراحل پايین دس مانند بارگیری ،حمل ،خردايش در سنگ شکن و ساير موارد بسیار قابل مالحظه
اس  .جه

کنتر  ،پیش بینی و طراحی بهترين نتايج در انفجارات معدنی عوامل زمینشناسی گوناگونی

مطرح میباشند .از جمله اين عوامل رفتار سنگ در برابر انفجار ،خصوصیات توده سنگ ،خصوصیات ماده
سنگ و مواردی از اين دس
مفیدی را جه

میباشد .بنابراين بررسی و اندازهگیری پارامتريای کلیدی میتوانند اطالعات

کنتر عملیات انفجار فرايم آورند .در اين مقاله تالش شده اس

تا با استفاده از روش

طراحی آزمايشات تاگوچی از تعداد آزمايشات ،تا رسیدن به الگوی آتشباری بهینه ،کاسته گردد .با توجه به
مايی روش؛ استفاده از آن در مباحث آتشباری با مشکالت متعددی روبرو خوايد بود که در اين مقاله ضمن
مطرح نمودن اين موارد رايکاريايی جه مد نمودن انفجار در اين شرايط ارائه گرديده اس .
کلمات کلیدی 0کاربردی نمودن روش طراحی آزمايشات تاگوچی -بهینه سازی عملیات آتشباری
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فاکتوريای مورد بررسی میباشد.

 -1مقدمه
با وجود پنويشيای گوناگون و ارائه روابط مختلف در مبحث
آتشباری ،تاکنون يیچ رابطه کاملی جه

 -2-2روش تاگوچی

ارائه الگوی

در اواخر سا  0971میالدی دکتر تاگوچی مفايیم آماری

آتشباری بهینه برای تمامی معادن ارائه نشده اس  .بنابراين

جديدی را مطرح نمود که بعديا ارزش اين مفايیم در مقوله

ارائه الگوی آتشباری بهینه در ير معدن نیازمند اجرای

اثبات گرديد .يکی از مزايای روش

جه

کنتر و بهبود کیفی

تعدادی الگوی آتشباری در يمان منطقه خوايیم بود .با توجه

تاگوچی

به موارد بیان شده ،طراحی آزمايشات جزو ملزومات اصلی در

متعامد 25اس  .اين آرايهيا با روش خاصی از بین تعداد کل

ارئه الگوی آتشباری برای يك منطقه جديد و يا بهینه سازی

آزمايشيا روش فاکتوريل کامل انتخاب میشود.

الگوی آتشباری خوايد بود Lopez Jimeno et al, ( .

)(Ranjit,R-2010

)1995

کايش تعداد آزمايشيا و يزينهيا ،امکان بررسی فاکتوريای

يکی از نکات با ايمی

27

کايش تعداد آزمايشيا با استفاده از آرايهيای

در طراحی الگوی آتشباری توجه به

گسسته مانند نوع و شرايط ماده ،تعیین سهم و میزان اثر ير

خصوصیات توده سنگ و ماده سنگ میباشد .عالوه بر اين با

فاکتور ،امکان تخمین نتايج در شرايط بهینه ،امکان تخمین

توجه به تأثیر متغیريای گوناگون در عملیات آتشباری

نتايج در سطوح دلخواه ،تعیین سهم خطا ،تعیین سهم اثرات

بايستی تمامی پارامتريای اساسی بطور يمزمان مورد مطالعه

متقابل در نظر گرفته شده ،امکان بدس

آوردن يمزمان

و بررسی قرار گیرند .طراحی آزمايشات کالسیك باتوجه به

شرايط بهینه برای چندين پاسخ ،امکان بررسی فاکتوريا در

تعدد پارامتريا و سطوح آزمايش نیازمند انجام تعداد زيادی

سطوح مختلف و بررسی تعداد فاکتوريای نامحدود از مزايای

آزمايش برای رسیدن به نتیجه مطلوب خوايد بود .بطور مثا

روش تاگوچی میباشد .تفاوت تعداد آزمايش در طراحی

جه

بررسی  7پارامتر در سه سطح تعداد  87آزمايش يا به

عبارتی  30آزمايش مورد نیاز میباشد(Ranjit,R-2010).

آزمايشات کالسیك و روش طراحی آزمايشات تاگوچی در
جدو  0نشان داده شده اس .

 -2روش تحقيق
 -1-2جراحی آزمایشات تاگوچی
روش تحلیل و بررسی تمامی شرايط در يك آزمايش شامل
چند فاکتور طراحی آزمايشات  DOE28نامیده میشود .اين
روش در بعضی از نشريات طراحی فاکتوريل نیز نامیده شده
اس  .مفايیم طراحی آزمايشاتی که اکنون مورد استفاده قرار
میگیرد ،نتیجه تحقیقات فیشر در زمینه بهینه سازی
عملیاتهای کشاورزی و در حدود نیم قرن پیش اس

-3-2تعيين قابليت انفجار

) .(Ranjit,R-2010در طراحی فاکتوريل کامل ،تعداد

خردايش سنگ حاصل از انفجتار بته پارامتريتای مختلفتی از

آزمايشات از رابطه ذيل قابل تعیین میباشد0

جملتته خصوصتتیات تتتوده ستتنگ ،ژئتتومتری آتشتتباری و
N=Lm

خصوصیات مواد منفجره وابسته میباشد .مطالعات بسیاری بر

با تعداد آزمايشات مورد نیازL ،

روی شرايط توده سنگ و ماده سنگ و اثرات آنها بر عملیتات

تعداد سطوح انتخاب شده در ير فاکتور و  mتعداد

آتشباری شده اس  .اين مطالعات نشتان دينتده تتأثیر قابتل

(معادله )0
در اين رابطه  Nبرابر اس
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توجه خصوصیات توده سنگ و ماده سنگ بر خردايش ستنگ

بطور مثا در معدنی میزان خردايش حاصل از انفجار بیشتر

حاصل از انفجار میباشد ) .(Latham & Lu1999در ايتن

از میزان خردايش مورد نیاز میباشد .بنابراين در معدن فوق

مطالعه جه

تعیین خترج ويتنه بتا در نظتر گترفتن شترايط

سنگی از روش لیلتی 26استتفاده گرديتده است (Lilly,P-
)(1992جدو .)2
جدو  -2معیار طبقه بندی لیلی برای خصوصیات بلوک انفجاری

يدف کايش میزان خردايش تعريف میگردد.
مسئله اول:
در اين مقاله جه

بهینهسازی الگوی آتشباری خواص توده

سنگ و مادهسنگ در نظر گرفته شده اس  .اين عمل با
استفاده از روش لیلی انجام پذيرفته اس  .بنابراين بايستی
شرايط زمینشناسی در ارائه الگوی آتشباری تأثیر داده شوند.
روش طراحی آزمايش تاگوچی با توجه به محیطيای قابل
کنتر

و برنامهريزی توسعه داده شده اس  .بنابراين در

شرايطی قابل استفاده اس

که تمامی پارامتريا در آن از قبل

قابل تعیین و برنامهريزی باشند .لکن مد کردن شرايط
سنگی که طبیع

به ما ديکته میکند با اصو اولیه روش در

تضاد اس  .بنابراين مد کردن شرايط فوق يکی از مشکالت
پیش رو در روش تاگوچی میباشد.
راه حل:
در روش  TABابتدا سینه کار انفجاری توسط روش لیلی

 -3روش TAB
با توجه به اينکه روش تاگوچی از ابتدا بر استاس نیتاز صتنايع
استتفاده در شترايط

گوناگون توسعه داده شده است  ،جهت

نامشخص و غیرقابل تعیین زمین و انجتام عملیتات آتشتباری
دارای محدودي يای ذاتی خوايد بود .بنابراين جه

استفاده

از آن در اينگونه موارد نیاز به انديشته و طترز تفکتری جديتد
میباشد .در ايتن قستم روشتی جهت استتفاده از طراحتی

مورد ارزيابی قرار میگیرد .نتايج امتیازات حاصله در (معادله
 )2قرار داده خوايد شد .سپس میزان خرج وينه توسط
(معادله  )8بهصورت کمی بیان میشود .پس از آن خرج وينه
مورد استفاده در انفجار معدن را بر عدد حاصل از روش لیلی
تقسیم مینمايیم (معادله  .)7بنابراين نسب

خرج وينه برای

معدن مورد بررسی بدس میآيد.

آزمايش تاگوچی در آتشباری ارائه گرديد اس  .ايتن روش بته

اين عدد به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته میشود.

اختصار )Taguchi Applicable for Blasting( TAB

پس از آن با توجه به آنالیز انفجارات قبلی معدن درصدی از

يا روش کاربردی تاگوچی برای آتشباری خوانتده میشتود .در

آن کم و يا به آن اضافه میگردد .در معدن  Aبا توجه به باال

ذيل به بررسی موانع موجتود در استتفاده از روش تتاگوچی و

بودن میزان خرج وينه ،کايش در میزان خرج وينه به عنوان

ارائه رايکاريای مرتبط با يريك از آنها پرداخته خوايد شد.

يدف تابع تاگوچی تعريف میگردد .در مرحله بعد میزان

برای استفاده از روش تاگوچی الزم اس

تا ابتدا تعدادی از

انفجارات معدن مورد ارزيابی و بررسی قرار گیرند .سپس با
استفاده از آنالیز انفجارات انجام شده در معدن میزان کايش
يا افزايش ير پارامتر نسب

به حال

فعلی مشخص میگردد.

کايش در ير مرحله را در نظر میگیريم .در معدن فوق اين
میزان  05درصد قرار داده شده اس  .در اين معدن مقدار
خرج وينه مورد استفاده  0/7برابر پیش بینی لیلی میباشد.
بنابر اين دو پله ديگر  0/2و  0قرار داده میشوند .بنابر اين و
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با راهکار ارائه شده ،شرايط متغیر زمین يمیشه به عنوان

نسب

نسبتی از خرج وينه وارد تابع تاگوچی میگردد.
(معادله BI= 0.5×(RMD+JPO+JPS+SGI+H )2
CE=0.004 BI

(معادله )8

𝑀𝐸𝐶

(معادله )7

در روابط فوق  Pنسب

حاصله از مرحله قبل میباشد (خرج وينه لیلی ضربدر يك

𝐿𝐸𝐶

=𝑃

مشخص که تاگوچی ارائه میديد) .پس از آن ساير

پارامتريای مهم به صورت نسبتی از بارسنگ وارد تابع
تاگوچی میگردند (در اين مقاله نسب
گذاری و نسب

بارسنگ به گل

فاصله داری به بارسنگ) .پس از آن تمامی

پارامتريا با استفاده از معادله  5قابل محاسبه خوايد بود .در
اين معادله با مشخص بودن میزان خرج وينه و نسب يای

خرج وينه متورد استتفاده معتدن بته

خرج وينه تخمینی روش CEL ،خرج ويتنه تخمینتی توستط

بارسنگ ،فاصله داری ،گل گذاری و اضافهحفاری مقدار تمامی
پارامتريا محاسبه میشود.

روش لیلی و  CEMخرج وينه متورد استتفاده توستط معتدن
(معادله )5

میباشد.

) 𝑡𝑆𝜋𝑟 2 ×𝜌𝑒 ×(𝐻+𝑗−
𝑅𝜌×𝐻×𝑆×𝐵

= 𝐸

مسئله دوم:

در اين معادله  rشعاع چتا (متتر) 𝜌𝑒 ،وزن مخصتوص متاده

مسئله ديگر در استفاده از روش تاگوچی ينگامی بروز میکند

منفجره (کیلوگرم بر متر مکعب) H ،ارتفاع پله (متر) j ،اضافه

که متغیريای آتشباری (در اين مقاله بارسنگ ،فاصله داری و

حفاری (متر) St ،گتل گتذاری (متتر) B ،بارستنگ (متتر)S ،

گل گذاری) را توسط محدودهای از اعداد وارد تابع تاگوچی

فاصله داری (متتر) 𝜌𝑅 ،وزن مخصتوص ستنگ (تتن بتر متتر

 8و 8/5و 7

مکعتتب) و  CEختترج ويتتنه (کیلتتوگرم آنفتتو بتتر تتتن ستتنگ)

مینمايیم .بطور مثا بارسنگ را در سه حال

متر قرار ديیم .مقدار فاصله داری را  8/6و 7/2و  7/3قرار
ديیم .در اين حال

تاگوچی بدون در نظر گرفتن قوانین
24

اثبات شده در آتشباری و بطور تصادفی

اقدام به طراحی

آزمايشيا مینمايد بنابراين ممکن اس ينگامی که بار سنگ
را  7در نظر میگیرد ،فاصله داری را  8/6انتخاب نمايد .در
میزان فاصله داری  01درصد کمتر از بارسنگ در

اين حال

نظر گرفته شده اس  .اين موضوع با اصو آتشباری تولیدی
معادن در منافات اس  .يمچنین ممکن اس

ينگامی که

پارامتريای بارسنگ و فاصله داری در بیشترين مقدار ورودی
قرار دارند و گلگذاری در کمترين مقدار ممکن اس  ،تابع
تاگوچی بر اساس اصل انتخاب تصادفی تصمیم به انتخاب
کمترين مقدار خرجوينه به عنوان ورودی بگیرد؛ که انتخاب
اين مقدار خرجوينه امکانپذير نمیباشد.

میباشد.
مسئله سوم:
ينگام تحلیل نتايج تاگوچی به ير کدام از خروجیيا مشخصه
ای نسب داده میشود .اين مشخصهيا بر سه اساس يتر چته
بیشتر بهتر ، 23ير چه کمتر بهتر 29و يرچه به مقتدار استمی
81

نزديکتر بهتر

وارد میگردند .ينگامی کته نتتايج حاصتل از

انجام عملیات آتشباری مورد بررسی قرار میگیرند ،خروجیيا
بهصورت میزان خردايش ،خرج وينه ،حفاری وينه و در برختی
موارد تاثیرات نامطلوب ناشتی از انفجتار ماننتد وجتود بولتدر،
عقب زدگی ،پرتاب سنگ و مواردی از اين دس میباشتد .در
صورتی کته از روش تتاگوچی جهت وارد نمتودن خروجیيتا
استفاده گردد؛ میزان خرج وينه و حفاری وينه بهصورت يرچه
کمتر بهتر تعريف میگردد .در اين حال در تعیتین خروجتی

راه حل:

خردايش دچار مشکل خوايیم شد .عتالوه بتر ايتن در تعیتین

برای حل اين مشکل ابتدا خرج وينه را به عنوان پايه اساسی

ضتترايب تتتأثیر يتتر کتتدام از خروجیيتتا بتتا مشتتکالتی مواجتته

طراحی انتخاب مینمايیم .اين خرج وينه ،يمان خرج وينه
28

- Bigger is Better
- Smaller is Better
30
- Nominal is the Better
29

- Random
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خوايیم بود .بطور مثا تشخیص اينکه  1/0خرج وينه با چته

آخر يزينهيای فعلی حفاری و آتشباری را بر يزينه تخمینی

میزان حفاری وينه و يا با چند درصد ختردايش و چته میتزان

با استفاده از روش لیلی تقسیم مینمايیم .سپس ضريب

عقب زدگی معاد اس .

حاصله را بر يزينه مشخص شده از قبل تقسیم مینمايیم.

راه حل:

خبصه روش :TAB

حل مشکالت شرح داده شده ،بر اساس روش TAB

با استفاده از بررسی انفجارات قبلی (شکل -0مرحله )0

تمامی خروجیيا بهصورت يزينه وارد میشوند .در اين

ايداف آزمايش تعیین میگردد (شکل -0مرحله .)2اين

صورت تمامی خروجیيا بهصورت يك تابع با مقیاس يکسان،

ايداف ممکن اس

کايش يا افزايش خردايش ،خرج وينه و

قابل مقايسه و اندازهگیری میباشد .يمچنین در روش TAB

يا ساير موارد باشد .در مرحله بعد با توجه به ايداف طراحی

 ،تمام شرايط مخرب به عنوان يزينه وارد الگوريتم طراحی

آزمايشات و مطالعات اولیه انجام شده نسب پارامتريای فعلی

يدف را حداقل نمودن

به پارامتريای طراحی تعیین میگردد (شکل -0مرحله.)8

جه

آزمايشات خوايد شد .در اين حال

پس از آن تعداد پارمتريای مورد نیاز ،تعداد سطوح مورد نیاز

اين يزينهيا بیان مینمايیم.

و تعداد آزمايشات باتوجه به محدودي يای موجود تعیین

مسئله چهارم:
در بلوکيای مختلف يك معدن با توجه به نوع و جنس ماده
سنگ و توده سنگ رفتاريای انفجاری مختلفی را انتظار
خوايیم داش  .اين اختالف در میزان خردايش ير بلوک در
ينگام طراحی الگوی آتشباری در نظر گرفته شده اس  .يعنی
ينگام طراحی الگوی آتشباری با در نظر گرفتن شرايط بلوک،
با استفاده از رابطه لیلی الگوی متناسبی پیشنهاد خوايد شد.
بنابر اين الگوی انفجاری ير سینه کار با توجه به قابلی
انفجار آن تعیین میشود .اما ينگام تحلیل اقتصادی اين
موضوع ناديده گرفته میشود .بنابراين تاگوچی بدون در نظر
گرفتن اينکه در چه بلوکی و با چه قابلی

آتشباری کار

کردهايم ،سعی در حداقل نمودن يزينهيا دارد .بطور مثا
الگوريتم طراحی آزمايشات تاگوچی ،الگوی انفجاری بلوک A
را بهینهتر از الگوی انفجاری بلوک  Bمیداند؛ در صورتی که
کمتر بودن يزينهيای حفاری ،آتشباری ،خردايش ثانويه و

خوايند گرديد (شکل -0مرحله .)7در مرحله بعد با توجه به
ايداف تعیین شده ،انفجارات تحلیل شده و محدودي

در

تعداد آزمايشات ،درصد کايش يا افزايش ير پارامتر مشخص
خوايد شد (شکل -0مرحله  .)5در مرحله  6موارد مشخص
شده در مراحل قبلی به عنوان ورودی وارد تابع تاگوچی
خوايد شد .سپس روش تاگوچی تعدادی آزمايش را با
استفاده از روش طراحی آزمايشات مشخص خوايد نمود .پس
از آن ير مرحله از آزمايشات در محل معدن اجرا خوايند شد
(شکل -0مرحله  .)4در مرحله  3انفجارات مورد تجزيه و
تحلیل قرار خوايد گرف  .اين تحلیليا توسط روش TAB
تعديل خوايد شد (مرحله  .)9سپس با استفاده از خروجی
روش تاگوچی الگوی آتشباری جديد ارائه خوايد شد.
(مرحله)01
 -5جمع بندی

ساير يزينهيای بلوک  Aبه دلیل بهینهتر بودن الگوی انفجار

با استفاده از روش  TABقادر به استفاده از روش طراحی

خردايش بهتر بلوک الف از

آزمايشات تاگوچی در طراحی و بهینه سازی الگوی آتشباری

آن نمیباشد .بلکه بهخاطر قابلی
لحاظ قابلی آتشباری میباشد.
راه حل:

خوايیمبود .اين روش تمامی متغیريای تأثیرگذار بر روی
نتايج آتشباری را وارد تابع تاگوچی مینمايد .يکی از عوامل
غیر قابل تعیین و بسیار موثر در انفجار شرايط سنگ میباشد.

در روش  ، TABابتدا برای ير بلوک يزينه حفاری و

اين عوامل نیز با استفاده از روش  TABوارد تابع تاگوچی

آتشباری با روش لیلی محاسبه میشود .سپس يزينه حفاری

گرديد .با استفاده از روش طراحی آزمايشات تاگوچی تعداد

و آتشباری با الگوی آتشباری فعلی نیز محاسبه میگردد .در

آزمايشات تا رسیدن به شرايط بهینه کاسته خوايد شد.
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 -7تعیین تعداد پارامتريای مورد نیاز

 -4پیاده سازی طراحیيا در محل معدن

 -0بررسی الگويای آتشباری پیشین

طراحی ،تعداد سطوح مورد نیاز ،تعداد
آزمايشات تا رسیدن به نتايج مطلوب
-3تحلیل ير مرحله از انفجارات

 -2تعیین ايداف طراحی

 -9وارد نمودن خروجی تاگوچی

 -5درصد کايش يا افزايش ير پارامتر

 -01ارائه الگوی آتشباری جديد

-6تعیین آزمايشات توسط روش تاگوچی

 -8تعیین نسب پارامتريای فعلی
به پارامتريای طراحی

شكل  -1مراحل جراحی آزمایشات با روش TAB

با استفاده از راه کار ارائه شده شرايط زمینشناسی در آنالیز

از ديگر نکات قابل توجه تفاوت قابل مالحظه در میزان خرج

يزينهيای نهايی انفجار تاثیر داده شد .در اين شرايط

وينه بهینه در دو معدن مورد مطالعه اس  .با توجه به اينکه

بلوکيای با شرايط توده سنگ متفاوت از لحاظ يزينه ای

دو معدن مذکور در فاصله کمتر از  2کیلومتر نسب

به

قابل مقايسه خوايند بود .مورد مذکور در بهینه سازی الگوی

يکديگر قرار دارند ،يمچنین از لحاظ شرايط ماده سنگی با

آتشباری گامی نوين بوده و از اين لحاظ منحصر به فرد

يکديگر مشابه میباشند (ير دو سنگ مگنتی

با عیار  71تا

میباشد.

 61درصد)؛ میزان خرج وينه مورد نیاز برای معدن او -0/6

يکی از مزايای طراحی آزمايشات حرک

يدفمند به سم

ايداف تعیین شده میباشد .روش طراحی آزمايشات تاگوچی
تدريجی به سم

با حرک

يدف بدون ايجاد توقف در

عملیات استخراجی و با استفاده از کمترين تعداد آزمايشات
ممکن ما را به سم

بهینه سازی الگوی آتشباری يداي

خوايد نمود .اين مورد از ديدگاه پروژهيای پنويشی بسیار
حايز ايمی

خوايد بود .زيرا يیچ مجموعه ای تمايل به

کايش تولید يا با مخاطره مواجه نمودن اين موضوع ندارد.
بنابراين با توجه به مايی
سم

اين روش که حرک

آرام آرام به

مقصود بهینه سازی عملیات میباشد میتوان با ايجاد

حداقل مشکل در فرآيند تولید به يدف نهايی دس ياف .
نتايج حاصل از روش طراحی آزمايشات تاگوچی در دو معدن
مورد مطالعه  23/6درصد از میزان خرج وينه کاسته اس .
اين میزان بهینه سازی در يك مرحله طراحی الگوی آتشباری
بسیار قابل توجه میباشد .يمچنین الزم به ذکر اس

الگوی

پیشنهادی يم اکنون در معادن فوق در حا اجراس  .با ارائه
اين الگوی آتشباری در میزان خردايش حاصل از انفجارات در
معادن بهبوديايی حاصل گرديد.
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 0/5برابر معدن ديگر میباشد .اين مطلب نشان دينده تأثیر
قابل مالحظه شرايط توده سنگی در ارائه الگوی آتشباری و
لزوم دخیل نمودن شرايط سنگی درطراحی آزمايشات اس .
 -6منابع
1- Lopez Jimeno, E., Lopez Jimeno, C.,
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and Blasting of Rocks”, Rotterdam,
Balkema.
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Method”,
Socienty
of
manufacturing engineers.
3- Latham, J.P. and Lu, P., 1999,
“Development of an assessment system of
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Mech. Min. Sci. 36: 41–55.
4- Lilly, P., 1992, “The use of the
Blastability Index in the design of blasts
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مصاحبه

مصاحبه با

احمدرضا مشهدی
مرد شماره یک آزمون کارشناسی ارشد
مهندسی اکتشاف
تهيه و تنظيم  :عاصف دوامی  ،دانشجوی كارشناسی
مهندسی اكتشاف معدن دانشگاه صنعتی اميركبير

مهندس احمدرضا مشهدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش اکتشاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند .شایان ذکر است ایشان
دوره کارشناسی را نیز در دانشکده معدن و متالورژی پلی تکنیک پشت سر گذرانده و پلی تکنیک را خانه خود میداند .مهندس مشهدی کنکور کارشناسی
ارشد سال  50را با موفقیت و کسب رتبه اول گرایش اکتشاف طی نمودهاند و نشریه بلور بر خود دانست که گفتگویی را با ایشان که سابقه فعالیت در
نشریه را نیز در کارنامه خود دارند ،ترتیب دهد تا ضمن ادای دین به وی ،زمینه آشنایی و راهنمایی سایر دانشجویان بهویژه متقاضیان شرکت در آزمون
کارشناسی ارشد امسال را با ایشان فراهم آورد.


آقای مشهدی در ابتدا خواهشمندیم خودتان را برای مخاجبين



نشریه معرفی نمایيد.
احمدرضا مشهدی يستم متولد  0869و ساکن تهران .اصالتا ايل مشهد از
توابع شهرستان دماوند میباشم.


در دوره كارشناسی چه فعاليت هایی در كنار درس
خواندن داشتهاید؟

از اوايل ورود به دوره کارشناسی با نشريه بلور يمکاری داشتم و
يمچنین يك دوره دبیر انجمن علمی مهندسی معدن دانشکده

مایليم از دوران تحصيلتان قبل از دانشگاه مختصری توضي

بودهام و در کنار اين فعالی يای علمی ،در زمینه ورزشی نیز از

دهيد

ابتدای ورود به دانشگاه عضو تیم بسکتبا دانشگاه بوده و يستم.

مقطع دبستان را در مدرسه شهید پاشازاده میدان خراسان و مدرسه امام
جعفر صادق (ع) افسريه ،دوران راينمايی را در مدرسه نمونهدولتی امام
خمینی میدان شهريور و نهايتا دبیرستان و پیشدانشگايی را در تیزيوشان



خب به قول معروف میرسيم به اصل مطلب! در مورد
رتبه  1و مقطع فعلی برایمان بفرمایيد.

شهید بهشتی شهرری گذراندهام.

از تابستان سا  90کم و بیش شروع به مطالعه درسی برای کنکور

چرا معدن اميركبير؟

کردم اما در واقع بعد از يمايش انجمن علمی مهندسی معدن که در



بعد از مشخص شدن نتايج اولیه کنکور ،با توجه به رتبهام و اينکه میخواستم

دانشگاه تهران برگزار شد ،انگیزه بیشتری برای درس خواندن پیدا

در دانشگاه يای تهران پذيرفته شوم رشته مهندسی معدن گرايش اکتشاف را

کردم و از مهرماه به صورت جدی به مطالعه مواد درسی کنکور

نیز در اولوي يايم قرار دادم و در اين رشته پذيرفته شدم .در ابتدا به دلیل

پرداختم .بعد از اعالم نتايج ،با توجه به اينکه به دانشکده وابستگی

عدم شناخ میل زيادی نسب به رشتهام نداشتم اما به تدريج و با کسب

قلبی داشتم و نمیتوانستم از آن د بکنم ترجیح دادم خانهام را ريا

شناخ علمی از رشته معدن بسیار به آن عالقهمند شدم.

نکنم (با خنده)

47

شماره

33

سال
هفدهم

 برنامهتان برای ادامه تحصيل چيست؟ داخل یا خارج كشور؟
صد البته قصد ادامه تحصیل دارم اما در مورد داخل يا خارج کشور بودنش تصمیم
خاصی نگرفتهام.
 وضعيت مهندسی معدن را در ایران چگونه ارزیابی میكنيد؟
با توجه به وسع کشور و پیشرف يايی که در زمینه اکتشاف و استخراج و مسايل
مرتبط با آن داشتهايم وضعی

بخش معدن را روبهرشد میبینم البته ينوز بسیار

پیشنهاد میکنم که با عشق و عالقه

جای کار دارد.
 اگر پيشنهاد و توصيهای برای دانشجویان دارید بفرمایيد.

درس بخوانند ،به فکر رشتههای دیگر

پیشنهاد میکنم که با عشق و عالقه درس بخوانند ،به فکر رشتهيای ديگر نباشند

نباشند چرا که معدن آنقدر گسترده است

که بتوانند زمینه عالقه خودشان را پیدا کنند.

که بتوانند زمینه عالقه خودشان را پیدا

فقط بايد بیشتر شناخ پیدا کنند و در زندگی تمام سعی و تالش خودتان را بکنید

کنند .فقط باید بیشتر شناخت پیدا کنند

چرا که معدن آنقدر گسترده اس

تا يمیشه موفق باشید و يمیشه برای بهترينيا تالش کنید شما سعی خودتان را
بکنید بقیهاش با خدا.

صحب

در پایان اگر صحبتی باقی مانده عبقهمندیم بشنویم.
خاصی ندارم از شما و تمام عوامل نشريه بلور به خاطر زحمات زيادی که

میکشید سپاسگزارم و امیدوارم موفق باشید.


همچنين برای شما آرزوی موفقيت داریم و متشكریم از وقتی كه در

اختيار ما قرار دادید.
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معرفی
s

معرفی کانی

بریل

Beryl
خديجه امامیاری دانشجوی کارشناسی
زمینشناسی دانشگاه پیام نورگیالن -مرکز رش

ساختمان و تركيب شيميایی:
در ساختمان بريل حلقهيای Si6O18
به صورت اليهيايی موازی با}}0001
مرتب شدهاند و فضای بین آنيا را
ورقهيايی از يونيای Alو Beبه
ترتیب با يمآرايی 7و 6پر نموده اس .

بريل منشأ قديمی دارد و نام آن از واژهای يونانی که برای گويريای سبز رنگ به کار برده میشده گرفته شده اس ،

اين ورقهيا ,اليهيای ساخته شده از

از بريل میشود با يك کانی شفاف تا نیمه شفاف روبه رو خوايیم بود که غالبا دارای بلوريای دانه

حلقهيای  Si6O18را به صورت افقی و

و بزرگ میباشند که ظايری لکهدار از خود نشان میديند و بخشيای ابری شکل در سطح کانی ايجاد کرده

عمودی به يکديگر متصل میکنند .به

وقتی صحب
درش
اس .

دلیل يمین ترتیب حلقهياس

انواع مختلف بريليای جوايری بر اساس رنگ نامگذاری میشوند ،اين کانی معموال به رنگ سبز مايل به آبی و يا زرد

که

ساختمان بريل آرايشی غیر قطبی دارد

روشن ديده میشود ،يمچنین ممکن اس به رنگ سبز زمردی  ،زرد طاليی  ،صورتی سفید و يا بی رنگ ياف شود.،

و میتوان يك سطح آينهای(سطح

يا بريل گلی ,به رنگ

تقارن) را تصور کرد که از بین چهار

و باالخره بريل طاليی که دارای رنگ

وجهیيا در صفحهی حلقه عبور

آکوامارين نوعی بريل شفاف اس

که به رنگ آبی مايل به سبز روشن ياف

صورتی روشن تا قرمز سیر و زمرد نوعی بريل شفاف با رنگ سبز تیره اس

میشود ،مورگانی

میکند درصد نظری اکسیديا در

طاليی روشن اس .
اين کانی معموال دارای سختی  5-3میباشد و چگالی آن  2/3-2/65میباشد و يمچنین دارای کلیواژ ناقصی در
راستای ()1110میباشد ،در سیستم يگزاگونا ردهء  6/m 2/m 2/mمعموال به صورت منشوری تبلور میشود و
بلوريای آن اغلب در جه

قائم مخطط و شیاردار يستند و اما فرميايی که در بريل ديده میشود عبارتاند از 0

) (1010) , (0001و فرميای يرمی آن کمیاب اس .بلوريا معموال در اندازهيای قابل توجه و دارای رويهيای
نايموار يستند.

 07درصد ،اکسید آلمینیوم  09درصد
و اکسید سیلیسیم  64درصد اس
اين وجود شرک

.با

عناصر قلیايی K

 ,Naو  Liبه مقدار قابل توجه درصد
بريلیوم را کايش میديد .مقادير متغیر

موارد استفاده:

و ناچیزی آب ( ) H2Oزئولیتی نیز در

زمرد يکی از گرانبهاترين جوايرات به شمار میآيد و گاه ممکن اس
اصلی بريلیوم اس

فرمو بريل عبارتاند از 0اکسید بريلیوم

ارزشی بیشتر از الماس داشته باشد .بريل منبع

ترکیب بريل شرک دارد.

که از بسیاری جهات به آلمینیوم شبیه اس  .بريلیوم به مقدار زيادی در تهیه ی آلیاژ مس کاربرد

دارد و با اضافه شدن بريلیوم به مس ,سختی ,قدرت کششی و مقاوم آن در برابر فرسودگی افزايش میيابد.

فرمول شيمایی:

)Be3Al2(Si6O18
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نحوه و محل پيدایش:
با وجودیکه بريل حاوی عنصتر کمیتاب بريلیتوم ) (Beاست ولتی نستبتا معمتو و بتا
گسترش وسیع اس

و به طور معمو در سنگيای گرانیتی يا در پگماتی يا وجود دارد،

يمچنین در شیس يای میکادار و نیز يمراه با کانیيای قلع میتوان آنيا را ياف .
بريليای آکوامارين بسیار فراواناند و بخاطر کیفی جوايری آنيا در بسیاری از کشتوريا
استخراج میشود .منبع اصلی بريليای جوايری جهان ،به جز زمرد در برزيل ايال میناز-
جرايز قرار دارد و در نهاي میتوان به زيباترين زمرديای جهان که از ستنگيتای آيکتی
قیری ) (Bituminousکلمبیا به دس میآيد اشاره کرد و مکتانيتای مهتم ديگتر کته
موزو ،کاسکوئر ،ا چیور يستند.
پيدایش در ایران:
بريل در برخی از پگماتی يای حاوی تورمالین و موستکووي کته تتودهی گرانیتتی الونتد
(يمدان) را قطع میکنند و نیز در بعضی از پگماتی يايی که گرانی مشهد را در حتوالی
خواجه مراد قطع کرده اند ياف میشود.
گونههای مشابه:
يوکالز) BeAl(SiO4)(OHو گادولی  YFe2+Be2(SiO4)2O2جزو سیلیکاتيای
بريلیوم کمیاب يستند.
زوایا :

c(0001)^ p(1012)= 29o57, ,c(0001)^ s(1122)= 44o56,.
P6/mcc; a=9.23, c=9.19 A; a:c=1:0.996; Z=2.d's:7.98(9),4.60(5),
)3.99(5),3.25(10),2.87(10
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معرفی

معرفی کتاب

Soil Mechanics and Foundations

نوشتهی دکتر Muni Budhu

شايان محجوبی ،دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خاک به عنوان يکی از مهمترين اجزا  ،در کلیهی امور ساختمانی و

در چاپ جديد اين کتاب ،زيرفصليای مهم چاپ قبل خود بهعنوان

عمرانی مطرح میباشد ،زيرا عالوه بر اينکه يکی از مصالح ساختمانی

سرفصلی مجزا مطرح شده تا مطالب به راحتی قابل درک شوند.

میباشد ،شالودهی اکثر سازهيا بر روی آن استوار اس  .بنابراين

چتتاپ ستتوم کتتتاب ،Soil Mechanics and Foundations

مهندسان عمران بايد بهخوبی خواص خاک از قبیل ،مبدا پیدايش،

نوشتهی دکتر  ،Muni Budhuکه از اساتید دانشکدهی مهندستی

دانهبندی ،قابلی

زهکشی آب ،نشس  ،مقاوم

برشی ،ظرفی

باربری و غیره را مطالعه و شناسايی کنند و بهطور يقین اين مطالعه
و شناسايی پیشنیاز طراحیيای ساختمانی میباشد.

عمران و مکانیك دانشگاه آريزونای آمريکا میباشد شتامل  06فصتل
می¬باشد که در  430صفحه به چاپ رسیدهاس .
از ديگر تالیفات اين استاد میتتوان بته کتتاب foundation and

در علتتوم مهندستتی ،ختتاک ،مخلتتوط غیتتر يکپارچتتهای از دانتتهيتتای

 earth retaining structuresکتته در ستتا  2113بتته چتتاپ

کانیيا و مواد آلی فاسدشده میباشد کته فضتای ختالی بتین آنيتا

رستتتتیده ،اشتتتتاره کتتتترد.

توسط آب و گازيا اشغا شده اس  .بررسی خواص ظايری ،فیزيکی
و مکانیکی خاک را مکانیك خاک میگويند.
کتاب  ،Soil Mechanics and Foundationsمفايیم پايتهای
از مکانیك خاک و پیريزی را در زمینهی مکانیك ،فیزيك و رياضتی
ارائه میديد .تالش نويسنده برآن بوده که مسائل سخ و تکنیکتی
مکانیك خاک را به آستانی متورد بحتث قترار داده و خواننتده را بتا
کلیهی اصطالحات کلیدی و مهم آشنا کنتد ،يمچنتین تمرينتاتی را
مطرح ساخته که يدف ير تئوری را مشخص میسازد.
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معرفی نرمافزار
سامان نقیخانی ،دانشجوی کارشناسی مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امروزه از مد سازی عددی برای بررسی رفتار تودهسنگ در يك
محل مشخص استفاده میشود .اساس اين روشيا تبديل يك
محیط با بینهاي درجه آزادی به محیطی با درجه آزادی محدود در
تعداد معینی از نقاط محیط میباشد. .با بررسی اثر نیرويا و
بارگذاری در اين نقاط میتوان میزان تغییرشکل آنها را با استفاده از
درونيابی به دس آورد.
موقعی  ،تعداد و ارتباط نقاط ذکر شده توسط المانبندی مشخص
میشود .ير المان نشاندينده جزو کوچکی از محیط اس که
دارای مشخصات يندسی ،سازهای و مواد مخصوص خود میباشد.
ارتباط المانيا با يکديگر بر اساس گرهيای مشترک آنها میباشد.
از معايب روشيای عددی میتوان به زمانبر بودن انجام محاسبات
اشاره کرد .به ينگام اجرای محاسبات به حافظه زيادی نیاز دارند.
يمگرا نشدن حل عددی در بعضی مواقع نیز ،از ديگر مشکالت
روشياس .
پیدايش رايانهيای پر قدرت ،استفاده از آنيا توسعه يافته اس .
از میان نرمافزاريای عددی آن دسته که بر اساس معادالت المان
مجزا به حل مسئله میپردازند برای تحلیل مناطق درزهدار مناسب
میباشند زيرا اينگونه نرمافزاريا رفتار برشی و تاثیر حضور
ناپیوستگیيا را بهتر مد میکنند.
از بین نرمافزاريای موجود در بازار نرمافزاريای گروه  ITASCAتا
به امروز به خوبی مورد استفاده مهندسین طراح سازهيای زيرزمینی
بوده اس  .از جمله نرمافزاريای موجود برای اين يدف  UDECو
3DECمیباشد.
نرمافزار  UDECيك برنامه تحلیل عددی دو بعدی اس که بر
مبنای روش المان مجزا برای تحلیل مکانیك سنگی محیطيای
ناپیوسته تهیه شده اس  .اين نرمافزار واکنش يك محیط ناپیوسته
(بهعنوان مثا سنگ تکتونیزه و شديدا درزه دار) را در برابر باريای
استاتیکی و دينامیکی شبیهسازی میکند .اين نرمافزار محیط
سنگی را به عنوان مجموعهای از بلوکيای مجزا تعريف میکند که
ناپیوستگیيا مثل درزهيا به عنوان شرايط مرزی بین بلوکی در آنها
عمل میکنند و جابهجايی برشی در امتداد اين ناپیوستگیيا و نیز
چرخش بلوکيا میتوانند انجام گیرند .در اين نرمافزار امکان تعريف
بلوکيا به صورت صلب و تغییر شکلپذير وجود دارد .بلوکيای
تغییرشکلپذير به شبکهای از المانيا تقسیمبندی شده و ير المان
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UDEC
با رفتار تنش کرنش خطی يا غیرخطی از پیش تعیین شدهای عمل
میکند .حرک نسبی ناپیوستگیيا با روابط خطی يا غیرخطی نیرو
جابهجايی در امتداد عمودی يا برشی ناپیوستگیيا میباشد که مد
سازی ناپیوستگیيا را با شرايط موجود زمینشناسی وفق میديد.
اين نرمافزار بر اساس محاسبات الگراننين عمل میکند که برای
تغییر شکليا و جابجايیيای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد .اين
نرمافزار با سرع محاسبات باال برای مد يايی با چند يزار بلوک
طراحی شده اس و حل مسايل در آن با پیشرف در پلهيای زمانی
صورت میگیرد .با توجه به اينکه  UDECبا پیشرفتن به صورت
پلهيای زمانی معادالت نیرو گشتاور را حل مینمايد در ير مرحله
قبل از شروع مرحله بعدی نیرويای نامتعاد وارد بر سازهيا را
محاسبه مینمايد و حل مسئله با اعما اين نیرويا ادامه میديد
وجود اين قابلی در  UDECامکان بررسی مساله را در فازيای
زمانی مختلف امکان پذير میسازد و میتوان مراحل مختلف طراحی
يك پروژه را شبیهسازی .اين نرمافزار سبك بوده و حجم کمی از
سیستم را اشغا میکند و تح سیستم عامل  MS-DOSاجرا
میشود.
زمانی که ساختار زمینشناسی به خوبی تعريف شده باشد نرمافزار
میتواند به بهترين شکل مورد استفاده قرار گیرد .برای ايجاد ساختار
زمینشناسی میتوان درزهيا را بطور دستی و يا اتوماتیك بصورت
تکی و يا دسته درزه ايجاد نمود .تعداد درزهيايی که در مد تعريف
میشوند ،میتواند زياد باشد .يمچنین دو برنامه برای ساخ

مد

شماره

33

سال
هفدهم

يندسی تونل که مد را با سازهيايی با اشکا منظم برای خواندن

کردن يك سری از دستوريا (از طريق صفحه کلید و يا فايل) تقريبا

فايلهای  DFXمنطبق کنند وجود دارد .يك برنامه پیش پردازشده

مشابه مراحل فیزيکی کار میباشد .يك فايل که شامل دستورات

به نام اتوکد با پسوند  PGENتهیه شده که مخصوصا زمانی کاربرد

میباشد میتواند در يك ويرايشگر متن تهیه شود.

دارد که مد شامل سازهيا و درزهيای با اشکا پیچیده باشد.

يمچنین فايليای مختلفی در ينگام اجرای تحلیل میتواند به

مد يای متفاوتی برای بررسی رفتار درزهيا موجود میباشد .مد

برنامه اتصا داده شود .اين قابلی

اصلی و پیشفرض برنامه برای مد سازی درزهيا معیار کلمب

مشايده جواب آنيا ايدهآ میباشد .وارد کردن دستورات در فايل

میباشد .که خصوصیاتی از جمله سختی االستیك ،زاويه اصطکاک،

سر يم ،وسیلهای عالی برای مستندسازی مراحل

چسبندگی ،مقاوم

به صورت پش

برای تغییر چند پارامتر و

کششی و خصوصیات انبساطی را به يك درزه

انجام کار تحلیل میباشد .ساختار دستوری به کاربر اجازه میديد

اختصاص میديد .يك اصالح برای اين مد در نظر گرفتن ضعیف

که برنامهيای پیشپردازشده را بهطور مطلوب به کار گیرد .نرمافزار

شدن در اثر کايش مقاوم

برشی و چسبندگی در ابتدای شکس

برشی میباشد.

UDECمدلی با بیش از 2522بلوک صلب (  1222بلوک تغییر
شکلپذير را با  8درجه آزادی برای ير بلوک در يك رايانه شخصی

اين نرمافزار با فرموالسیون ناپیوسته برای بلوکيای سخ

و حل

با  4مگاباي

 )RAMحل میکند .البته نسخه جديد اين نرمافزار

صريح کلیه معادالت حرک  ،تحلیل حرک يای بزرگ در شیبيای

بهنام  3DECنیز موجود میباشد که توانايی حل مسايل به صورت

سنگی درزهدار را تسهیل میکند.

سه بعدی را فرايم ساخته اس .

اين نرمافزار دارای يك زبان برنامهنويسی قدرتمند به نام FISH

UDECمخفف عبارت « Universal Distinct Element

میباشد .کاربر با اين زبان برنامهنويسی میتواند توابعی را برای

» Codeمیباشد.

افزايش کارايی  UDECبنويسد .اين زبان برنامه نويسی يك قابلی

با توجه به قیم

منحصر بهفرد برای کاربرانی که میخوايند تحلیل را با نیاز وينه

عمومی مطرح شود .از طرفی دق باال ،مد سازی مناسب و امکانات

خودشان تطبیق ديند فرايم میکند .برخی از کاريايی که با کمك

کامل محاسبات مکانیك سنگی بر کارآيی آن افزوده اس .

نسبتا ارزان توانسته اس

به صورت يك نرمافزار

FISHمیتوان انجام داد عبارتاند از:

.0
.2
.8
.7
.5
.6

.4

اعما تغییرات در ساختار بلوک ) مثال افزايش غیرخطی
مدو يا با عمق(.
نمايش و چاپ متغییريايی که توسط کاربر تعريف
میشوند.
به  -کار گرفتن سازنديای درزهيا.
کنتر خودکار آزمايشيای عددی.
مشخص نمودن شرايط مرزی غیر معمو ) يعنی اعما
تغییرات در شرايط نسب به مکان و فضا)
 .کنتر خودکار آزمايشيای عددی
اتوماتیك کردن مطالعه پارامتريا.

پايه اين نوع زبان دستورات شناخته شده ای میباشد که به کاربر
اجازه میديد که ير دستور را به آسانی فرا بگیرد .مد سازیيای
مهندسی معموال از مراحل طوالنی و پش

سر يم تشکیل شده اند.

به عنوان مثا برخی ازاين مراحل عبارتند از  :محاسبه تنش درجا،
وارد کردن نیرويا ،احداث تونل ،اعما کردن نگهداری و  ...وارد
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معرفی کنفرانس

مريم غضنفری ،دانشجوی کارشناسی مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مخفف کنفرانس بین المللی معدن ،مواد و مهندسی متالورژی
 MMME'14يك کنفرانس جامع برای به اشتراکگذاری
اطالعات ،تجربیات و ايجاد پیشرف در جنبهيای مختلف
نظری و کاربردی استخراج معادن ،مواد و مهندسی مواد
(متالورژی) اس .
ما بر اين باوريم که کنفرانسيای گستردهای مانند
 MMMEمیتواند اثرات قابل مالحظهای با گرد يم آوردن
کارشناسان مرتبط در زمینهيای مختلف ايجاد کند که اغلب
برای کمك به ايجاد فرص يای منحصر به فرد و شکل دادن
به ايدهيای جديد کارشناسان و محققان يمکاری می کند.
يمه پذيرفتهشدگان و مقاالت ارائه شده در کنفرانس منتشر
خوايد شد .يمچنین ،مقاالت انتخاب شده در شماره وينه
مجله بینالمللی يا مجموعه کتاب ( )TBDمنتشر شده اس .
اين کنفرانس در شهرستان زيبای پراگ(جمهوری چك)
برگزار خوايد شد.
تاريخيای مهم و مهل برای کنفرانس بین المللی معدن ،مواد
و مهندسی متالورژی ( )MMME'14به شرح زير اس 0

تاريخ کنفرانس 0آگوس 2107 ،02-00
آخرين مهل ارسا مقاله  2107مارس 05
EMAIL:
info@MMMEconference.com
WEBSITE:
www. MMMEconference.com

اين کنفرانس شامل تميا و موضوعات
زير می باشد0
• مواد پزشکی
• مواد مبتنی بر کربن
• ريخته گری
• پوشش
• مواد کامپوزيتی
•مواد مقاوم در برابر خوردگی
• زمینشناسی
• آلیاژيای قدرت باال
• ابزار دقیق و کنتر
• مواد مغناطیسی
• مواد فیزيك
• نیمهيادیيا
• مواد يوشمند
• انجماد

• مواد پردازش و حمل و نقل
• ماشین آالت پردازش فلزات
• اصو و فنون متالورژی
• فرآوری مواد معدنی
• معدن و ايمنی
• اصو و فنون استخراج
• فناوری نانو ،استخراج از معادن ،
مهندسی متالورژی و مواد
• مواد و اجرايای جديد
• مواد نوری
• نمودار فاز
• مواد Polymeteric
• پديدهيای سطحی
کلیه مشارک يای شما بايد اصل
باشد و بايد در جای ديگر منتشر
نشده باشد

مقاالت را در سه نوع نسخه می توان ارئه نمود 0مقاالت قابل تعمیم(خالصته مقتاالت) ،
مقاالت کوتاه ،مقاالت کامل
مقاالت قابل تعميم یا خبصه مقاالت:
اين ارسالی بايد شامل  0111-411کلمه باشد .بايد يك نشانه واضح و روشن از ايتداف ،
دامنه ،و نتايج ( در صورت موجود بودن ) پنويش را شامل شود .ارائه برای اين ارسالیيتا
تا  01دقیقه در نظر گرفته شده اس .
مقاالت كوتاه:
اين ارسالی بايد يك نشانه واضح و روشن از ايداف ،دامنه ،و نتايج حاصل از ايتن مقالته را
بديد  ،و بايد حداقل شامل چکیده ،مقدمه ،نتايج ،بخش بحث و گفتگتو  ،وبختش مرجتع
باشد  .مقاالت کوتاه به  7صفحه محدود اس  .ارائه برای اين ارسالیيتا تتا  21دقیقته در
نظر گرفته شده اس .
مقاالت كامل:
اين مقاالت توصیفی از کاری اس که انجام شده اس و محدود به  3صفحه اس .
يمچنین  ،بخش  ،تصاوير ،نمودار ،و نتايج میتواند در ايتن مقتاالت بته نمتايش گذاشتته
شود .ارائه برای اين ارسالیيا تا  21دقیقه در نظر گرفته شده اس .
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معرفی معدن
احسان آزادی ،دانشجوی کارشناسی مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معدن سنگ مرمري

کوه سفید فنجان بوانات يا به عبارتی معدن مرمري

شايان واقع در استان

ذخيره معدن

فارس ،شهرستان بوانات ودر مجاورت روستای فنجان در طو جغرافیايی 86درجه و  58دقیقه و

ذخیره قطعی معدن در ابتدا  0میلیون تن

عرض جغرافیايی  82درجه و  81دقیقه قرارداد .جاده اختصاصی معدن در  05کیلومتری جاده

تعیین گرديد ولی پس از عملیات

آسفالته بوانات-سروستان شروع میشود و  03کیلومتر تا معدن ادامه دارد .اين منطقه دارای آب و
يوايی معتد با میزان بارندگی  251تا  811میلیمتر میباشد.

برداری اين مقدار به  7/4میلیون تن

مرمري يای اين معدن از متامورفیسم آيكيا به وجود آمدهاند که يم اکنون در مرحله کاتاژنز
میباشد .در نتیجه از لحاظ باف

و سختی شرايط مناسبی برای ورود به بازار سنگ ساختمانی را

دارند که فاکتور رنگ زمینه حضور اين سنگ را در بازار جهانی را فرايم آورده اس  .مرمري يای
شايان به رنگ سفید تا کرم میباشد که بر اثر فعالی يای تکتونیکی و عملکرد آلتراسیون و حضور
اکسید آين ،لکهيای سبز لجنی ،سیاه و رگهيای قرمز در متن سنگيای قسمتی از معدن ديده
میشود .امتداد اليهيای معدن در راستای شما غربی-جنوب شرقی میباشد و اليهيا تقريبا

براساس سوابق موجود فعالی
مرمري

رسید.
ذخیره معدنی اين معدن در تراز ارتفاعی
باالی  8111متر از سطح دريا واقع شده
که شرايط کاری خاص خود را دارد و
علیالخصوص در فصليای سرد سا
مسائل ناشی از شرايط بد جوی کار در

عمودی قرار گرفته و زاويهای حدود  01درجه نسی به امتداد قائم دارند.
بهره برداری از معدن از اواخر سا  49توسط شرک

اکتشافی مجدد در حین عملیات بهره

شايان

شیراز آغاز گرديد در اين راستا فعالی يای وسیع اکتشاف ،آماده سازی و سرمايه گذاری

عظیم انجام شده دراين معدن ونتايج حاصل از آن کامالت مشهود اس .

سینه کاريا را دچار مشکل مینمايد.

نيروی انسانی معدن
دراين معدن درحا

حاضر  211نفر

از نظر زمین شناسی در زون سنندج-سیرجان قرار گرفته اس  .اين زون

پرسنل مشغو بهکار میباشند  .يمچنین

يك زون دگرگونی اس و در آن معادنی نظیر معادن آين ،مگنتی و مس به وفور ياف میشود.

تیم مديريتی و کارشناسی عبارتند از 4 0

و از سنندج در استان کرمان شروع و پس از عبور از

نفر مهندس معدن  8نفر زمین شناس و7

معدن شايان مرمري

طو اين زون تقريبا 0711کیلومتر اس

استانهای يمدان ،مرکزی و اصفهان وارد استان فارس می شود که در فارس از شهرستانيای

نفر کارشناسان مالی و اداری .

آباده ،خرم بید و بوانات عبور می کند و نهايتا در شهرستان سیرجان واقع در استان کرمان به انتها
میرسد.
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روش استخراج
روش استخراج ماده معدنی بصورت پلکانی و در  03پله استخراجی متیباشتد
که  5پله فوقانی بعنوان باطله و آماده سازی و مابقی پلهيا  ،پلهيتای تولیتدی
محسوب میگردند .طو پلهيا از حدود  81متر در پلهيای فوقتانی نتا حتدود
021متر در پلهيای استخراجی پايین متفاوت میباشد و ارتفاع پلتهيتا  6متتر
تعبیه شده اس  .جه جدا کردن بلوکيتای ستنگی از د کتوه از سیستتم
برش سیم الماسه ويمچنین دستگاهيای ياواژ استفاده میشود .
محدوده معدنی شايان تح تاثیر دو گسل قرار گرفته اس که گسلی کته در
شرق معدن قرار دارد و تا بلوک شمالی امتداد دارد سنگ قسمتی از پله يتای
معدن را خرد و با اجازه عبور آبهای جوی از درون سنگ زمینته آلتتره شتدن
سنگيا را فرايم کرده اس  .اما گسل ديگر که در غرب محتدوده واقتع شتده
خارج از محدوده پله يای طراحی شده استخراج اثتر کترده و تتاثیر تخريبتی
زيادی ندارد البته اين گسل امکان گسترش معدن به ستم غترب را کتايش
داده اس .
برخی تجهیزات و دستگاهيای مشغو بکار در معدن عبارتند از:
بلدوزر

 8دستگاه

لودر

 5دستگاه

بیل مکانیکی

 5دستگاه

دستگاه راسو

 21دستگاه

دستگاه سیم برش الماسه

 85دستگاه

دستگاه کمپرسور

 6دستگاه

موتور برق

 6دستگاه

برخی عملیات عمرانی وساختمانی انجام شده دراين معدن عبارتند از:
احداث جاده دسترسی به معدن
احداث ساختمانيای اداری – خدماتی و مهمانسرا
احداث سوله انبار وتعمیرگاه
احداث کارخانته فترآوری ستنگ در مجتاورت معتدن کته يکتی از بزرگتترين
مزيتهای اين معدن وجود کارخانه سنگبری معدن میباشد به گونتهای کته بتا
فرآوری بخشی از تولیدات معدن باعث افزايش بازديی وايجاد ارزش افزوده در
اين بخش میگردد.
در ضمن در سا جاری معدن به شبکه برق سراسری متصل گرديده اس .
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معدن شايان مرمري
نمونه کشوری در سا

درسا  92ضمن کسب بعنوان واحد
 92موفق به درياف

لوح تقدير

وتنديس از معاون او رئیس جمهور گرديد.
از طرفی در يمین سا از طرف خانه صنع ومعدن وتجارت
استان فارس موفق به درياف
استان گرديد.

عنوان بهره بردار نمونه معدن
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واژه نامه
 دانشجوی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر،فاطمه نصیری
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Back break
Blasting
Burden
Combined area
Comminution
Cohesion
Creep
Crusher.....
Deformation taking
Degree of liberation
Drinage
Excavation
Grouting
Nailling
Orthogonal arrays

عقبزدگی
آتشباری
بارسنگ
محیط تؤامان
خردايش
چسبندگی
خزش
سنگشکن
تغییرشکلپذيری
درجه آزادی
زهکشی
حفاری
تزريق دوغاب
میخکوبی
آرايهيای متعامد

Permeability
Pretreatment process
Prospecting
Recovery
Refractory
Roasting
Sag
Scaler method
Shear strength
Spacing
Special sharge
Stemming
Stiff
Tailling
Tensile strength
Waterway

تراوايی
پیشفرآوری
پیجويی
بازيابی
مقاوم
تشويه
نشس
روش عددی
مقاوم برشی
فاصلهداری
خرج وينه
گلگذاری
صلب
باطله
مقاوم کششی
آبرايه
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