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سرمقاله
احسان آزاد /سردبیر

کنیم و همچنین از اساتیدی که چند سالی است
به جمع این دانشکده پیوسته اند و با انرژی
مضاعف و دانش خود سعی در عالقهمند کردن
دانشجویان به این رشته اعظم مهندسی و
برقراری ارتباط قویتر با دانشجویان کردهاند
قدردانی می کنیم .حال آنکه امید است با تکیه
بر تجارب و دانش فنی اساتید پیشکسوت و
بازنشسته دانشکده و همچنین به مدد اساتید تازه
نفس دیگر بتوان جایگاه این رشته مادر مهندسی
را بیش از پیش اعتال بخشیده و این بهشت
خدادادی معادن ایران را با تکیه بر نیروی زبده و
متخصص پلی تکنیک آباد کرد.

تجربه نشان داده است که درختان کهن سال را
باید در کنار درختان جوان نگه داشت تا این
درختان کهن سال با ریشه های قوی و
مستحکمی که در دل خاک دارند بتوانند در برابر
طوفان ها و بادهای شدید مقاومت کرده و مانع از
شکستن درختان جوان تر شوند و شاید در یک
باغ وجود درختان تازه موجب طراوت و شادابی
بیشتر باغ شوند .درختانی که با طراوت و تازگی
خود می توانند امیدبخش آینده ای روشن برای
باغ باشند .باغی که در ابتدا زمینی بایر بود و این
درختان کهن سال ریشه های خود را در آن
دوانده و با هزاران زحمت از دل خاک به آب
رسیده و میوه های نابی را پرورانده اند اما این باغ
اکنون نیاز به جانی تازه دارد این درختانی که
خود حاصل میوه های این کهن درختان هستند
حال باید در کنار آنها باغ را پرکنند .حضور این دو
در کنار هم است که باغ را زیبا و کامل می کند.

همچنین باید پذیرفت که دانشکده به نیروهای
جوان تر و اساتیدی نیاز دارد که بتوانند با نسل
امروز راحتتر ارتباط برقرار کرده و با استفاده از
متدهای نوین آموزشی مفاهیم بنیادی و اساسی
این رشته را آموزش دهند حال آنکه هیچ کس
منکر تجربه گرانقدر اساتید پیشکسوت و اعتبار و
افتخارات و تالش های وافری که برای این
دانشکده کردهاند نیست.

پلی تکنیک از آن زمان مهندس نفیسی به همراه
سایر دوستانش اولین آجرهای آن را بنا نهاد تا
کنون ،خاستگاه ظهور بزرگان علوم مهندسی
کشور بوده است .با مرور گذشته و تاریخ این
دانشگاه به حق به چنین بزرگمردانی برخواهیم
خورد که تحوالت عظیمی را در کشور ایجاد کرده
اند .در اینجا الزم است از زحمات اساتید گران
قدری که سال ها از ابتدای ساخت این دانشکده
تحت عنوان انستیتو معدن و ذوب فلزات این
عزیزان همواره همراه و یار آن بوده اند تشکر

در پایان به نمایندگی از تمامی دانشجویان ،از
اساتید گرامی جناب آقای دکتر فیروز علینیا و
جناب آقای دکتر تیمور اسالم کیش به پاس
تمامی زحماتی که برای دانشجویان و این
دانشکده و جامعه معدنی کشور کشیده اند تشکر
میکنم.
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مقاالت پژوهشی

ارتقای قابلیت پیشبینی ناهنجاریهای چندعنصره ژئوشیمیایی با تحلیل
سینگوالریتی
عباس مقصودی ،1محمد پارسا
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چکیده
ناهنجاریهای ژئوشیمیایی محصول فرآیندهای مختلف طبیعی و مصنوعی هستند و الگوهای پیچیدهای نشان میدهند .مدلسازی
این الگوهای ناهنجار نیازمند توجه همزمان به ویژگیهای این الگوها یعنی (الف) توزیع آماری( ،ب) توزیع فضایی( ،ج) شکل هندسی،
(د) خودتشابهی و ثابت بودن مقیاس و (ه) پیچیدگی؛ میباشد .برخالف روشهای سنتی که فقط به توزیع آماری نمونهها توجه
میکنند ،روشهای فرکتال /مولتیفرکتال معموالً تمامی موارد مذکور را به غیر از پیچیدگی الگوها ،در شناسایی ناهنجاری-های
ژئوشیمیایی در نظر میگیرند .به منظور مشارکت پیچیدگی الگوهای ناهنجار ژئوشیمیایی در مدلسازی و تشخیص این ناهنجاریها،
روش سینگوالریتی (تکینگی) توسعه داده شدهاست .در این مطالعه ،کاربرد این روش در شناسایی و تفکیک ناهنجاریهای
چندعنصره ژئوشیمیایی ضعیف منطقه اهر تشریح شدهاست.به مسائل زیست محیطی ناشی از عملیات معدنکاری یکی از ملزومات
معدنکاری نوین است .ارائه طرح بستن و بازسازی برای زمینهای معدنکاری شده یکی از اقدامات معدنکاران برای کاهش اثرات
منفی زیست محیطی و اجتماعی ناشی از عملیات معدنکاری است.

واژه های کلیدی
ناهنجاریهای ژئوشیمیایی؛ سینگوالریتی؛ اثرات چندمتغیره ژئوشیمیایی.
میگیرد .طبقهبندیهرای مختلفری بررای روشهرای شرناخت الگروی
ناهنجرراریهررای ژئوش ریمیایی وجررود دارنررد کرره عبررارتانررد از (الررف)
روشهای سراختاری و غیرر سراختاری و (ب) روشهرای تعیرین حرد
آسررتانهای سررخت و نرررم .روشهررای غیررر سرراختاری شررناخت الگرروی
ناهنجاریهای ژئوشیمیایی ،روشهای فراوانی -محور هسرتند و توزیرع
فضایی ،شرکل هندسری و اسرتقالل از مقیراس (روابرط قرانون تروانی)
الگوهررای ناهنجررار ژئوش ریمیایی را در نظررر نم ریگیرنررد .از انررواا ایررن
روشها ،میتوان به تعیرین تجربری حردود آسرتانهای  ،تعیرین حردود
آستانهای از طریق مقایسه با میانگین جهانی ،تعیین حدود آستانهای با
استفاده از میانگین و انحراف استاندارد دادههرای ژئوشریمیایی ،تعیرین
حدود آستانهای با استفاده از نمودارهای احتمالی و داده-کاوی تحلیلی
با استفاده از نمودار جعبهای اشاره کرد .]2
تنوا و پیچیدگی فرآیندهای زمینشناسی در مکانهای مختلف باعر
میشود که حتی کانسارهای همنوا در بسیاری از ویژگریهرا از جملره
در توزیع و شدت هالههای ژئوشیمیایی با هم متفاوت باشند .بنرابراین،
تعیین تجربی حردود آسرتانهای و تعیرین حردود آسرتانهای از طریرق
مقایسه با میانگین جهرانی همیشره نمریتوانرد بررای شرناخت الگروی
ناهنجاریهای ژئوشیمیایی قابل اتکا باشد .عالوه برر ایرن ،بره علرت در
نظر نگررفتن الگروی پراکنردگی نمونرههرای ژئوشریمیایی در شرناخت
الگوی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی ،نتای سایر روشهای فراوانی -محور

مقدمه
در مدلسازی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی فرر برر ایرن اسرت کره برا
شناخت الگوی توزیع نظامدار ناهنجاریهای ژئوشریمیایی ،سررنخهرای
مناسبی برای مدلسازی کانسار مرورد نظرر بره دسرت آیرد .بنرابراین،
مسألهی مورد بررسی در مدلسازی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی (الرف)
شررناخت الگرروی ناهنجرراریهررای ژئوشریمیایی و (ب) بررسری ارتبرراط
ناهنجاریهای ژئوشیمیایی با کانسار مورد نظر است.
تشخیص الگوهای ناهنجار ژئوشیمیایی مرتبط با کرانیزایری و تفکیرک
این الگوها از الگوهای زمینهی ژئوشیمیایی ،اساس مطالعات پریجرویی
و اکتشاف معدنی ،در مقیاسهای مختلف ناحیهای تا محلی اسرت .]0
الگوهررای ناهنجررار ژئوش ریمیایی ،کرره نتیجرره فرآینرردهای کررانیزایرری،
هوازدگی و فرسایش و فعالیتهای انسانی میباشند ،به عنوان الگوهرای
ژئوشیمیایی نادر و کمیاب شرناخته مریشروند کره برا سرایر الگوهرای
متررداول و رای ر ژئوش ریمایی متفرراوت هسررتند  .]2تفرراوت الگوهررای
ناهنجار ژئوشیمیایی با سایر الگوهرای مترداول و رایر ژئوشریمیایی را
میتوان در جنبههای مختلف (الف) توزیع آماری( ،ب) توزیرع فضرایی،
(ج) شکل هندسیو (د) پیروی از روابط قانون توانی بررسی کرد.
روش مناسب تشخیص الگوهای ناهنجار ژئوشیمیایی ،روشی اسرت کره
تمامی ویژگریهرای الگوهرای ژئوشریمیایی را در مردلسرازی در نظرر
3
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زمینشناسی محلی است .در یک نقطه مشخص ،افزایش عیار متناسب
با کاهش سطح ،معرف وجود خاصیت تکینگی در یک نقطه اسرت .بره
طور کلی ،در یک فضای دو بعدی (یک سطح) ،رابطه عیار برا مسراحت
را میتوان با یک تابع توانی به صورت رابطه  ]0بیان کرد :]3
1
() 0
)C(A)  A( /2

مذکور ،قابلیت اتکای پایینی دارند.
در مقابررل ،روشهررای سرراختاری ،روشهررای فضررایی -فراوان ری -مبنررا
هستند و برای مدلسازی ژئوشیمیایی ،هم به توزیع آماری نمونه-های
ژئوشیمیایی و هم به توزیع فضایی و شکل هندسی این نمونههرا توجره
مریکننرد .از جملرره ایرن روشهررا مریتروان برره روشهرای فرکتررال و
مولتیفرکترال مردلسرازی ناهنجراریهرای ژئوشریمیایی اشراره کررد.
روشهررای فرکتررال /مررولتیفرکتررال مرردلسررازی ناهنجرراریهررای
ژئوشیمیایی ،در واقع به منظور مدلسازی ویژگی اسرتقالل از مقیراس
الگوهای ژئوشیمیایی بر اساس روابط قانون توانی توسعه پیدا کرردهانرد
و بنابراین ،از آنجاییکه کلیه ویژگیهای الگوهای ژئوشیمیایی را در نظر
میگیرند ،مناسبترین روشهرا در مردلسرازی و تشرخیص الگوهرای
ناهنجار ژئوشیمیایی هستند .]2
عالوه بر ویژگیهای مرذکور در مرورد الگوهرای ناهنجرار ژئوشریمیایی،
پیچیردگی زمینرره ژئوشریمیایی و یرا برره عبررارت دیگرر ،پنهرران بررودن
ناهنجاریهای ژئوشیمیایی در زمینه ،باعر عردم توانرایی بسریاری از
روشها در شناخت الگوهرای ناهنجراری ژئوشریمیایی مری-شرود .]2
استفاده از روشهای پنجره متحرک ،راه مروثری در شرناخت الگوهرای
پیچیده ناهنجاری ژئوشیمیایی است .ایرن روشهرا برا در نظرر گررفتن
پنجرههای دارای ابعاد مشخص و مقایسه میانگین مقادیر ژئوشریمیایی
موجود در یک پنجره و پنجرههای مجاور ،قادر بره شناسرایی الگوهرای
ناهنجرراری ژئوشرریمیایی پیچیررده هسررتند .ایررن روشهررا روشهررای
حدآستانهای نرم و سایر روشها ،روشهای حد آستانهای سخت نامیده
میشوند  .]3از جمله روشهای حد آستانهای نرم ،مریتروان بره روش
مولتیفرکتال سینگوالریتی محلی  ]3اشاره کرد .روش سرینگوالریتی
دارای قابلیررت تفکیررک و شناسررایی غنرریشرردگی و تهرریشرردگی
ژئوشیمیایی است ،و تمامی ویژگیهای آنومالیهای ژئوشریمیایی را در
مدلسازی مورد نظر قررار مریدهرد .توانرایی ایرن روش در تشرخیص
آنومررالیهررای ژئوش ریمایی در مقایسرره بررا سررایر روشهررا ،بسرریاری از
مطالعات نشان داده شده است  .]2هدف از این مطالعه بررسی توانایی
روش مررذکور در تفکیررک ناهنجرراریهررای ژئوشریمیایی چنررد عنصررره
میباشد .بردین منظرور از دادههرای رسروب آبراهرهای منطقرهی اهرر
استفاده شد.

که C(A) ،بیانگر عیار A ،بیانگر سطح ∞ ،بره معنری تناسرب و آلفرا α
بیانگر اندیس سینگوالریتی میباشند .افزایش عیار متناسب برا کراهش
سطح در یک المان ،بیانگر وجود تکینگری مثبرت در آن نقطره اسرت.
برعکس ،کاهش عیار متناسب با کاهش سطح ،بیرانگر وجرود تکینگری
منفی در در آن المان است .به همین صورت ،اگر متناسرب برا کراهش
سطح ،در یک المان عیار ثابت بماند ،بیانگر عدم وجود تکینگری در آن
المان است.
مطابق با معادله  ،]0اگر وجود سینگوالریتی در یک نقطه را به معنری
وجود غنیشردگی ژئوشریمیایی در آن نقطره در نظرر بگیرریم ،وجرود
اندیس  αکمتر از  2معادل با غنیشدگی ژئوشریمیایی (سرینگوالریتی
مثبت)؛ وجود اندیس  αبزرگتر از  2معادل با تهی-شدگی ژئوشیمیایی
(سینگوالریتی منفی) و وجود اندیس  αبرابرر برا  2در یرک نقطره ،بره
معنی عدم وجود سینگوالریتی در آن نقطه می-باشد .]3
استفاده از روش پنجرههای چندگانه متحرک ،بررای بررسری خاصریت
سینگوالریتی در یک نقطه ارائه داده شدهاست  .]3مراحل انجرام ایرن
روش عبارت اند از( :الف) تعیین ابعاد پنجرههای متحررک ( ،)riانردازه
گامها ( )ri+1 - riو تعداد گامهای الزم برای مدلسازی ژئوشریمیایی
(به مقاله برای جزئیات مراجعه شود)؛ (ب) برازش پنجرههرای برا ابعراد
مختلف ( )riو اندازهگیری میکانگین غلظت نمونه-های موجود در ایرن
پنجرههرا ()jM؛ (ج) انردازهگیرری شریب خرط ( )α -2نمرودار تمرام
لگاریتمی میانگین غلظت ( )Mjدر مقابرل سرایز پنجرره ( .)riپرارامتر
اندیس سینگوالریتی ( ،)αبه روش مذکور برای نقاط مختلف دادههرای
ژئوشیمیایی به دست میآید .با ترسیم نقشره پراکنردگی پرارامتر  αدر
نقاط مختلف ،میتوان به غنیشدگی و تهری-شردگی ژئوشریمیایی در
مکانهای مختلف پی برد .میزان پارامتر  ،αمتراثر از سرایز پنجررههرا،
تعداد گامها و ابعاد گامهاسرت .بره طرور کلری ،ابعراد پنجرره بزرگترر،
ناهنجرراریهررای ژئوشرریمیایی ناحیررهای و ابعرراد پنجررره کوچررکتررر
ناهنجاریهای ژئوشیمیایی محلی را بارزسازی میکنند.

تحلیل سینگوالریتی
در علم فیزیک ،عبارت تکین یا سینگوالر ،به پدیدهایی اطالق میشرود
که دارای شار شدید انرژی یا ماده در یک المان کوچک فضایی-زمرانی
میباشند .این تعریف میتواند به پدیدههای زمین-شناسی نیرز تعمریم
داده شود .بر این اساس ،زمینلرزه و کانیزایی مریتواننرد دو پدیردهی
تکین زمینشناسی در نظر گرفته شوند .زیرا ایرن دو پدیرده (الرف) در
مقایسه با مقیاس زمانی زمینشناسی در یک محدوده زمانی کوتراه ر
داده و یا میدهند( ،ب) در مقایسه با گسرترش زمرین ،در یرک المران
محدود فضایی (مکانی) ر داده و یا میدهند و (ج) در المران محردود
فضاییزمانی مذکور دارای شار شدید انررژی (زمرینلررزه) و یرا تزریرق
شدید ماده (کانیزایی ،آلتراسیون هیدروترمال) هستند.
برای شناخت یک پدیرده سرینگوالر ،مریتروان از مردلسرازی عرددی
استفاده کرد .بدین منظور ،سطح مشخصی از یرک مراده ،دارای مقردار
ماده مشخصی است .واضح اسرت کره برا کراهش سرطح ،میرزان مراده
کاهش مییابد ،در صورتی که افرزایش یرا کراهش عیرار ،ترابع شررایط

روش مطالعه
منطقه مورد مطالعه در بخش شمالی کمان ماگمایی ارومیهدخترر قررار
دارد و میزبان کانیزایی مس از نروا پرورفیری و اپریترمرال مریباشرد
(شکل  .)0جمالی و مهرابری  ]9و پارسرا و همکراران  ]4بره تشرریح
جزئیات زمینشناسی منطقره مرورد مطالعره پرداخترهانرد (شرکل .)2
دادههای ژئوشیمیایی رسوب آبراههای توسط سازمان زمرینشناسری و
اکتشاف معدنی کشور از منطقه برداشت شدهانرد (شرکل  .)2جزئیرات
مربوط به روش برداشت نمونهها ،روش آنالیز و صحت سرنجی نترای را
م ریترروان در مقالرره ، ]7 :مطالعرره کرررد .بررا توجرره برره ویژگرریهررای
زمینشناسی اقتصادی منطقه مورد مطالعره و مطالعرات قبلری در ایرن
منطقه (به عنوان مثال ،)]8 :عناصر طرال ،نقرره ،آرسرنیک ،آنتیمروان،
سرب ،روی ،مس و مولیبدن به عنوان عناصر مرتبط برا کرانیزایری در
منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند.
برای به دست آوردن یک اثر چند متغیره مرتبط با کانیزایی از منطقه
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دهنده ی یک روند نظام دار و یا ارتباط مثبت اثر ژئوشریمیایی مرذکور
با کانیزایی از نوا مورد نظر است .]7
مطابق این شکل ،منحنی موفقیت اثر ارتقا یافته با آنالیز سینگوالریتی،
برراالتر از منحن ری موفقیررت اثررر چندعنصررره خررام حاصررل از تحلیررل
مولفههای اصلی مقاوم قرار دارد؛ کره نشران دهنردهی (الرف) افرزایش
احتمال کشف غنیشدگی ژئوشیمیایی با اعمال روش سینگوالریتی بره
عنرروان یررک روش فیلترینررگ (ب) تفکیررک مناسررب غن ریشرردگی و
تهرریشرردگی ژئوشرریمایی بررا اسررتفاده از روش سررینگوالریتی و (ج)
شناسایی الگوهای جدید ژئوشیمیایی با استفاده از روش سرینگوالریتی
که با سایر روشها بارزسازی نشدهاند؛ میباشد.
شناسررایی و تفکیررک ناهنجرراریهررای حاصررل از دادههررای رسرروبات
آبراههای ،به علت فرآیندهای فرسایشی ،اثر رقیرقشردگی ،اثرر سرنگ
بستر و پیچیدگی و تنوا فرآیندهای زمینشناسی یرک مسراله چرالش
برانگیز است .به منظور تفکیک موثر این ناهنجاریها ،کلیه ویژگیهای
الگوهای ناهنجار ژئوشیمیایی ،یعنی توزیع آماری ،توزیع فضایی ،شرکل
هندسی ،خودتشرابهی و پیچیردگی الگوهرای ناهنجراری بایرد در نظرر
گرفته شوند .بره طرور کلری ،روش سرینگوالریتی یکری از قرویتررین
روشها برای شناسایی ناهنجاریهای ضعیف ،ناهنجاریهرای پنهران و
ناهنجاریهای موجود در زمینه پیچیده ژئوشیمیایی میباشد ،که کلیه
موارد مذکور را در نظر میگیرد.

مورد مطالعه از روش تحلیل مولفههای اصلی مقاوم استفاده شرد .ایرن
روش در مقایسه با روش متداول تحلیل مولفرههرای اصرلی (الرف) بره
ماهیت بسته ای دادههای ژئوشیمیایی توجه میکنرد و (ب) بره وجرود
مقادیر خارج از ردیرف در دادههرای ژئوشریمایی حسراس نیسرت .]5
شکل  3نمودار بایپالت مولفرهی اول را در مقابرل مولفرهی دوم نشران
میدهد .مولفه اول  33درصد از تغییرپذیری دادهها را نشان میدهرد و
دارای بارهای مثبت برای عناصر طال ،نقرره ،مرس ،مولیبردن ،سررب و
روی است (شکل  .)3بنابراین این مولفه میتواند معرف کانیزایی تیر
پورفیری و اپیترمال در منطقه مورد مطالعه باشد .از آنجا کره تشرریح
جزئیات مربروط بره روش تحلیرل مولفرههرای اصرلی مقراوم و نمرودار
بایپالت از حوصله این مقاله خارج است ،به خوانندگان توصیه میشرود
مقالهی ]5 :را برای آشنایی بیشتر با روش تحلیرل مولفرههرای اصرلی
مقاوم و مقالهی ]01 :را برای آشنایی بیشتر با نمودار بایپالت مطالعره
کنند .نقشه مربوط به امتیازات مولفه اول در شکل  3نشران داده شرده
است .همانگونه که در این شکل مشراهده مریشرود ،امتیرازات براالی
مولفهی اول با تودههای نفوذی الیگوسن در منطقه تطرابق دارنرد .ایرن
مسئله بیانگر این است که این تودهها –میتواننرد مسرئول بره وجرود
آمدن غنیشدگی عناصر مورد مطالعه در منطقه باشند .]00
به منظور تشخیص غنی شدگیهای ژئوشریمیایی و ارتقرای اثرر چنرد
عنصره به دست آمده از تحلیرل مولفره اصرلی ،از روش سرینگوالریتی
استفاده شد .در ابتدا به علت وجود مقرادیر منفری در امتیرازات مولفره
اول ،تمامی امتیازات با یک عدد مثبت جمع شدند ،تا قابلیت مشارکت
در روش سینگوالریتی را داشته باشند.
در مرحله بعدی ،بر اساس ویژگریهرای منطقره مرورد مطالعره ،تعرداد
گامها ،گام اولیه و طول گرام روش سرینگوالریتی مشرخص شرد .یرک
برنامه در نرمافزار متلب به منظور به دست آوردن اندیس های آلفا ()α
طراحی و اجرا شد .شکل  9نقشره پراکنردگی انردیسهرای آلفرا را در
منطقه مورد مطالعه نشان میدهد .مطابق این شرکل ،انردیسهرای برا
مقررادیر  αکرروچکتر از  ،2معرررف غن ریشرردگی ژئوش ریمیایی ،ارتبرراط
معناداری را با تودههای نفوذی الیگوسن در منطقه نشان میدهند.
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اولویت بندی قابلیت مکانیزاسیون کارگاههای زغالسنگ با استفاده از
روشهای  AHPو ( VIKORمطالعه موردی؛ معدن طزره)
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چکیده
افزایش نر تولید ،کاهش هزینه و افزایش راندمان استخراج مواد معدنی از جمله مهمترین اهداف معدنکاری هستند که بایستی با
حفظ ایمنی به آنها دست یافت .یکی از راههای رسیدن به این اهداف مکانیزه کردن کارگاههای استخراج است .از طرفی
تصمیمگیری در ارتباط با قابلیت مکانیزاسیون کارگاههای استخراج امری بسیار حساس است و نیازمند انجام مطالعات گستردهای
میباشد .ضخامت ،شیب ،کیفیت سنگ سقف ،ظرفیت باربری سنگ کف ،شرایط آب زیرزمینی در جبههکار و گسترش الیه از جمله
مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر قابلیت مکانیزاسیون کارگاهای استخراج هستند .در این تحقیق سعی میشود با استناد به اطالعات
موجود بهترین گزینه جهت مکانیزاسیون در میان کارگاهای استخراج زغالسنگ معدن طزره انتخاب شود .از اینرو بر اساس نظر
نویسندگان و با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی و روش  VIKORبهترین گزینه جهت مکانیزاسیون انتخاب شد .کارگاه K19
در میان گزینههای موجود بهعنوان اولویت اول برای مکانیزاسیون انتخاب شد.

واژه های کلیدی
قابلیت مکانیزاسیون ،الیه زغال ،بهرهوری ،تحلیل سلسله مراتبیVIKOR ،
روشهای استخراج زغال را میتوان به دو دسته جبههکار طوالنی و
روشهای پایهای تقسیم بندی کرد  .]2-3با گذشت زمان و افزایش
تجربه و آگاهی در معدنکاری روشهای فوق جهت استخراج بهینه،
اصالح شدهاند.
روش جبههکار طوالنی با توجه به بهرهوری باال نسبت به سایر روش-
های استخراج ،از مقبولیت باالتری برخوردار است .از جمله عوامل
تاثیرگذار بر پیشرفت و تکامل این روش میتوان به گزینههای زیر
اشاره کرد ]7؛
 -0توسعه سیستم نگهداری قدرتی
 -2توسعه ناو زنجیری انعطافپذیر
 -3توسعه ماشینهای زغالبر
در این مقاله سعی میشود تا با استفاده از روشهای تصمیمگیری
چند معیاره و براساس اطالعات موجود از کارگاههای استخراج معدن
زغالسنگ طزره ،مناسبترین کارگاه جهت مکانیزاسیون انتخاب شود.
از اینرو در ابتدا و براساس نظر نویسندگان و با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی وزن معیارهای تصمیمگیری محاسبه شد و در انتها با
استفاده از روش  VIKORمناسبترین گزینه انتخاب خواهد شد.

مقدمه
افزایش نر تولید ،کاهش هزینهها ،بهبود شرایط کاری و افزایش
بهرهوری استخراج مواد معدنی بهویژه زغالسنگ از جمله مهمترین
اهداف و وظایف مهندسین معدن هستند  .]0-3یکی از راههای
دستیابی به اهداف فوق ،مکانیزه کردن کارگاههای استخراج است.
مکانیزاسیون در مفهوم عام به معنی استفاده از ماشینآالت برای انجام
کار است .در استخراج معدن میتوان از زمان شروا استخراج برای
بهبود شرایط کاری ،حفظ و یا افزایش ایمنی و همچنین افزایش تولید
از ماشینآالت استفاده کرد .]9
بهطور کلی مکانیزاسی ون معادن موجب تغییر و یا اصالح روش
معدنکاری میشود  .]3-3از طرف دیگر ،فرایند مکانیزاسیون معادن،
فرایندی زمانبر و مستلزم صرف هزینههای سرمایهگذاری باالی است.
بنابراین قبل از تصمیمگیری نهایی در ارتباط با مکانیزهکردن معدن
بایستی مطالعات گستردهای انجام شود .بههمین خاطر محققین و
مهندسین دنبال راههای مختلف مکانیزه کردن معادن بهویژه معادن
زیرزمینی هستند که موجب کاهش هزینههای استخراج ،افزایش
ایمنی و تولید میشود .]2-3
در طول سالهای گذشته بسته به شرایط و خصوصیات الیههای زغالی
روشهای مختلفی برای استخراج زغال توسعه یافته است .بهطور کلی
7
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تقسیمبندی میکند  .]2در جدول  0بهطور خالصه پارامترهای بهکرار
رفته جهت ساخت مدلهای فوق نشان داده شدهاند.

پیشینه تحقیق
تا کنون تعریفهای متفاوتی برای واژه مکانیزاسیون ارائه شده است.
مکانیزاسیون را میتوان بهصورت فرایند بهکارگیری ماشین برای انجام
کارهای که قبال بهصورت دستی و یا توسط حیوانات انجام میشد
تعریف کرد  .]8در صنایع وابسته به معدنکاری ،ماشینها بهمنظور
بهبود شرایط کاری ،افزایش ایمنی و افزایش بهرهوری از همان مراحل
اولیه استخراج تا مراحل تولید محصول نهایی مورد استفاده قرار می-
گیرند.
تجارب بدست آمده از مکانیزاسیون معادن نشان میدهد که عالوه بر
تکنولوژی فیزیکی و شرایط زمینشناسی معدن ،عوامل دیگری نیز
وجود دارند که بر موفقیت و عدم موفقیت مکانیزه کردن پروژه تاثیر
میگذارند .این موارد شامل تغییر در تیم مدیریتی ،ساختارهای
سازمانی ،صنایع حامی ،دسترسی به افراد ماهر و دانش مورد نیاز،
آموزشهای الزم ،برنامهریزی کاری و نحوه اجرای عملیات معدنکاری
میشوند  .]9مکانیزاسیون معادن با اهداف گستردهای انجام میشوند
که بهطور خالصه میتوان آنها را بهصورت زیر بیان کرد.

و
همکاران

(]3 )2115

عطایی

حسینی

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

و
همکاران

همکاران

(]0 )0350

حسینی
و

و
همکاران

(]3 )2102

حسینی

(]2 )2103

قادرنژاد

ضخامت الیه
شیب الیه
یکنواختی
گسترش الیه
سنگ کف
سنگ سقف
شرایط آب

(]4 )0359



کاهش هزینههای مستقیم معدنکاری با ممترکز
کردن فعالیتهای معدنی

پارامترهای به-
کار رفته

و



افزایش تولید

استفاده شده در آنها

همکاران



بهبود شرایط ایمنی با کاهش تعداد افراد حاضر در
بخشهای خطرناک معدن

جدول ( )1مدلهای ارائه شده جهت ارزیابی قابلیت مکانیزاسیون و پارامترهای

●

●
●
●
●

در این مقاله سعی میشود تا با استفاده از روشهای تصمیمگیری
چند معیاره و براساس اطالعات موجود از کارگاههای استخراج
زغالسنگ معدن طزره ،بهترین کارگاه جهت مکانیزاسیون معرفی
شود.

 بهبود شرایط کاری و بهبود کیفیت کار
ترراکنون مطالعررات گسررتردهای توسررط محققررین بررر روی قابلیررت
مکانیزاسیون معادن بهویژه معادن زغالی انجرام شرده اسرت .عطرایی و
همکاران ( )2115با استفاده از تئوری منطق فرازی ،رویکررد جدیردی
برای ارزیابی قابلیرت مکانیزاسریون الیرههرای زغرالی ارائره کردنرد .در
تحقیق انجام شده از پارامترهرای شریب و ضرخامت الیره ،خصوصریات
زمررینشناسرری و شرررایط سررنگ سررقف و کررف برررای ارزیررابی قابلیررت
مکانیزاسیون الیهها اسرتفاده شرد  .]3در ادامره حسرینی و همکراران
( )0350اندیس جدیدی را برای ارزیابی قابلیرت مکانیزاسریون معرادن
زغالسنگ ارائه کردند .پارامترهای بهکار رفتره در ایرن انردیس شرامل
ضخامت و شیب الیهها ،یکنواختی الیهها و شرایط سنگ سقف و کرف
میباشد .این شاخص قابلیت مکانیزاسیون معادن زغالی را در  9دسرته
خیلی ضعیف ترا خیلری خروب تقسریمبنردی کردنرد  .]0حسرینی و
همکاران ( )2102با اسرتفاده از تئروری مجموعرههرای فرازی ،قابلیرت
مکانیزاسیون الیههای زغالی را مورد بررسی قرار دادند .در تحقیق فوق
پارامترهای شیب و ضخامت الیهها ،یکنواختی الیهها و شررایط سرنگ
سقف و کف بهعنوان پارامترهای موثر انتخراب شرده و جهرت سراخت
مدل از آنها استفاده شد  .]2در نهایرت حسرینی و همکراران ()2103
پتانسیل مکانیزاسیون معرادن زغرالی را براسراس پارامترهرای مختلرف
مورد ارزیابی قرار دادنرد .حسرینی و همکراران جهرت ارزیرابی قابلیرت
مکانیزاسیون الیههای زغالی یک سیستم طبقرهبنردی کالسریک ارائره
دادند .این سیستم طبقهبندی پتانسیل مکانیزاسیون الیههای زغرالی را
به  9دسرته خیلری ضرعیف ،ضرعیف ،متوسرط ،خروب و خیلری خروب

معرفی معدن طزره
منطقه طزره در شمال شرقی ایران و حد فاصل شهرستان شاهرود و
دامغان قرار گرفته و از جاده تهران – مشهد  28کیلومتر فاصله دارد.
منطقه مورد مطالعه بهترتیب در فواصل  71و  31کیلومتری
شمالغربی شاهرود و شرق دامغان واقع شده است.
منطقه طزره بهعلت گستردگی به چند بخش کوچکتر تقسیم میشود
که از شرق به غرب بهترتیب شامل مناطق دهمال ،ممدویه ،رزمجا،
پشکالت و کالریز میشود .سازند زغالدار در این سری ،بخشی از
سازند شمشک است که وسعت آن در حدود  31کیلومترمربع و با
تناوبی از الیههای زغالی ،ماسه سنگ ،سیلتاستون و شیل میباشد.
زغال سنگ موجود در منطقه ،درون سنگهای ژوراسیک قرار دارد و
به شکلالیهای و رگهای دیده میشود .زغالهای این منطقه از نوا
گازی چرب و کک شوی چرب میباشد .میزان ذخیره کانسار 9401
هزار تن و استخراج ساالنه آن  21881تن است .در شکل  0موقعیت
قرارگیری معادن طزره نسبت به سایر معادن وابسته به شرکت زغال
سنگ البرز شرقی مشاهده میشود .]5
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یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پتانسیل مکانیزاسیون کارگاههای
استخراج زغال ،کیفیت سنگ سقف است .تخریب بهموقع سقف پس از
پیشروی سیستم نگهداری ،یکی از شروط اصلی موفقیت روش جبهه-
کار طوالنی میباشد .از طرفی کیفیت سنگ کف و یا بهعبارتی دیگر
ظرفیت باربری سنگ کف بایستی در حدی باشد که از نفوذ سیستم-
های نگهداری به داخل کف کارگاه ممانعت کند .همچنین یکی دیگر
از عوامل محیطی تاثیرگذار بر قابلیت مکانیزاسیون ،جریان آب از
جبههکار به داخل کارگاه میباشد که از درجه اهمیت کمتری
برخوردار است .عالوه بر موارد ذکر شده ،تاثیر گسترش الیههای زغالی
بر مکانیزاسیون نیز قابل توجه میباشد .در این تحقیق سعی میشود
تا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش  VIKORبهترین
گزینه جهت مکانیزاسیون انتخاب شود .فرایند تصمیمگیری براساس
اطالعات منتشر شده از معدن طزره انجام خواهد شد .در جدول 2
اطالعات مربوط به کارگاههای مختلف معدن زغالسنگ طزره ذکر
شده است.

شکل ( )1موقعیت مکانی معدن طزره و سایر معادن وابسته به شرکت
زغالسنگ البرز شرقی ][9

فاکتورهای موثر در مکانیزاسیون معدن زغالسنگ
پتانسیل مکانیزاسیون معادن به عوامل مختلفی بستگی دارند .این
عوامل مربوط به خصوصیات ژئومکانیکی ماده معدنی و یا مربوط به
خصوصیات محیط در برگیرنده آن میباشد .در ارتباط با معادن زغال-
سنگ ،پارامترهای مربوط به الیه شامل شیب و ضخامت ،گسترش و
یکنواختی الیه میباشد .از طرفی پارامترهای مقاومت سنگ سقف،
ظرفیت باربری کف و جریان آب در سینهکار را میتوان در دسته
عوامل محیطی قرار داد .]2
در ارتباط با تاثیر شیب الیهها بر مکانیزاسیون کارگاههای استخراج
زغالی می توان گفت که با افزایش شیب ،قابلیت مکانیزاسیون کاهش
مییابد .از سوی ،افزایش ضخامت الیههای زغال و همچنین یکنواختی
و تداوم آنها موجب افزایش پتانسیل مکانیزاسیون کارگاه میشود .از
طرفی حضور ساختارها و پدیدههای زمینشناسی تاثیر منفی بر
پتانسیل مکانیزاسیون خواهند گذاشت .بهطور مثال در صورتی که
شرایط پیچیده زمینشناسی از قبیل گسل و الیهبندیهای نزدیک به
هم در منطقه وجود داشته باشد ،تاثیر قابل توجهی بر مکانیزاسیون
خواهد گذاشت .در ادامه تاثیر عوامل محیطی بر قابلیت مکانیزاسیون
الیههای زغالی تشریح خواهد شد.

تعیین درجه اهمیت پارامترها با استفاده از روش
تحلیل سلسله مراتبی
یکی از روشهای قدرتمند تصمیمگیری چند معیاره ،روش تحلیل
سلسله مراتبی میباشد که توسط ساعتی در سال  0558ارائه شده
است .روش تحلیل سلسله مراتبی ،رفتار طبیعی سیستم را منعکس
کرده و به تصمیم گیرنده ،توانایی برقراری ارتباط بین معیارها در
شرایط پیچیده و غیر ساختاری را میدهد .یکی از مهمترین مزایای
این روش ،امکان بهکار گیری هم زمان معیارهای کمی و کیفی جهت
قضاوت درباره یک مساله میباشد .روش تحلیل سلسله مراتبی ،مسائل
را به سه سطح شامل هدف ،معیارها و گزینه ها تقسیم میکند که هر
یک از معیارها می توانند شامل زیرمعیار نیز باشند .در واقع این روش،
تصمیمگیری در مورد یک پدیده پیچیده غیر ساختاری را به یک
مساله سازمان یافته تبدیل میکند .در اصل می توان گفت که روش
ذکر شده مساله تصمیم گیری را به بخشهای کوچکتر تقسیم میکند
و اساس تصمیمگیری در هر بخش بر پایه مقایسه زوجی بین
معیارهای موثر در مساله است.

جدول ( )2مشخصات کارگاههای استخراج زغال معدن طزره ][2

کارگاه

شیب
الیه

ضخامت
الیه
(متر)

32/9
31
24
31
31
25

0/0
0/4
0/2
1/5
0/4
1/4

)(°
K8
K10
K11
K17
K19
K20

مقاومت سقف

ظرفیت
باربری کف

جریان آب در
جبههکار

گسترش
الیه

)(Kg/cm2

)(Kg/cm2

)(m3/min

()m

031/3
224
307/7
028
205/4
49/3

002/9
022/9
83/3
298/7
298/7
029/9

9
4
3
9
3
9

4911
01981
7111
3911
3911
9291
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شروا طرح نباشد را میتوان به کار برد  .]00به کارگیری صحیح
روش  VIKORدر یک مساله نیازمند انجام گامهای زیر است.
گام  -0تشکیل ماتریس تصمیم
گام  -2بیمقیاس کردن ماتریس تصمیم
گام  -3تعیین بردار وزن معیارها
گام  -3تعیین مقادیر بهترین و بدترین بر حسب سازگاری معیارها
گام  -9محاسبه مقدار سودمندی ) (Sو مقدار تاسف )(R
گام -4محاسبه شاخص Q
گام  -7تعیین گزینه برتر براساس شاخص های  R ،Sو Q
در ادامه هر یک از گام های زیر به تفضیل شرح داده خواهد شد.

ساعتی ،چهار اصل را به عنوان اصول اصلی فرایند تحلیل سلسله
مراتبی بیان کرد که کلیه محاسبات براساس این اصول انجام میشوند.
اصل  )0اگر برتری گزینه  Aنسبت به  Bبرابر  nباشد ،برتری گزینه B
نسبت به  1 ،Aخواهد بود.
n
اصل  )2گزینههای مورد بررسی بایستی قابل مقایسه باشند .بهعبارت

دیگر برتری گزینه  Aنسبت به  ،Bصفر یا بینهایت نباشد.
اصل  )3هر گزینه میتواند به گزینههای سطح باالتر از خود وابسته
باشد
اصل  ) 3با تغییر در ساختار تحلیل سلسله مراتبی ،فرایند تحلیل
بایستی دوباره انجام شود.
در این بخش از تحقیق سعی می شود تا با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی ،براساس نظرات نویسندگان ،وزن پارامترهای موثر به
قا بلیت مکانیزاسیون الیه های زغالی تعیین شود .از این رو با استفاده
از مقیاس ( )5-0ارائه شده توسط ساعتی ،ماتریس مقایسه زوجی
معیارها تشکیل شد .وزن نهایی هر یک از پارامترها در جدول  3نشان
داده شده است.
C6 
4 
2 

2 
1 / 4

1 / 4
1 

()0

C5
6

C4
5

C3
2

C2
2

C1
1

4

3

1

1

1/ 2

4

3

1

1

1/ 2

2
1

1/ 5 1/ 3 1/ 3 1
1/ 6 1/ 4 1/ 4 1/ 2

4

1/ 4 1/ 2 1/ 2

4

 -1تشکیل ماتریس تصمیم
اولین قدم جهت انتخاب بهترین کارگاه از میان کارگاههای استخراج
زغال معدن طزره جهت مکانیزاسیون با استفاده از روش ،VIKOR
تشکیل ماتریس تصمیم است .ماتریس تصمیم تشکیل شده با توجه به
معیار و گزینه های موجود به صورت رابطه  2ایجاد شده است.


C
 1
C2

 C3
C4

C 5
C
 6

()2

226

1.6

6

112.5

4

83.4

5
3

0.9 128 258.7
1.6 219.6 258.7

5

0.6

112.5

1.2 417.7

65.3

که در رابطه  A1 ،2تا  A6بهترتیب عبارتند از الیههای ،K10 ،K8
 K19 ،K17 ،K11و  K20میباشند.

جدول ( )3وزن نهایی معیارهای اصلی
C6

C5

C4

C3

C2

C1

1/037

1/133

1/143

1/059

1/059

1/347

 -2بیمقیاس کردن ماتریس تصمیم
قدم دوم جهت انتخاب گزینه مناسب ،بیمقیاس کردن ماتریس
تصمیم ایجاد شده در مرحله قبل است .در واقع در این مرحله
معیارهای مختلف جهت مقایسه با یکدیگر بیبعد خواهند شد .رابطه 3
ماتریس بیبعد ایجاد شده را نشان میدهد.

که در رابطه  0و جدول  C1 ،2شیب الیه C2 ،ضخامت الیه،
مقاومت سقف C4 ،ظرفیت باربری کف C5 ،مقدار آب در جبههکار و
 C6گسترش الیهی زغالی است.
C3

انتخاب بهترین کارگاه جهت مکانیزاسیون با
استفاده از روش

C6 
6500 
10580

7000 
3500 

4500 
5250 

C2
C3
C 4 C5
1.1 140.4 112.5 5

C1

 A 32.5
 1
 A2 30

 A3 26
 A4 30

 A5 30
A
 6 29

VIKOR

()3

روش  VIKORبرای اولین بار در سال  0588توسط اپریکوک و تزنگ
معرفیشد و سپس در ادامه طی سال های  2112تا  2117توسعه
یافت VIKOR .مخفف یک عبارت صربستانی به معنی "راه حل
توافقی و بهینهسازی چند معیاره" است .اساس و پایه روش VIKOR
بر برنامه ریزی توافقی مسائل چند معیاره استوار است .یکی از
مهمترین قابلیتهای روش  ،VIKORتوانایی ارزیابی معیارهای
نامناسب و ناسازگار می باشد .روش  VIKORدر شرایطی که فرد
تصمیم گیرنده قادر به تشخیص و بیان برتریهای یک مساله در زمان

C3
C4
C5
C6 
0.25 0.27 0.43 0.40
0.53 0.27 0.51 0.65

0.74 0.20 0.34 0.43
0.22 0.61 0.43 0.21

0.39 0.61 0.26 0.28
0.17 0.27 0.42 0.32

C1
C2

 A 0.45 0.37
 1
 A2 0.41 0.53

 A3 0.36 0.40
 A4 0.41 0.30

 A5 0.41 0.54
 A 0.40 0.20
 6

 -3تعیین بردار وزن معیارها
در این تحقیق جهت تعیین درجه اهمیت معیارها از روش تحلیل
سلسله مراتبی استفاده شد .وزن نهایی معیارها در جدول  3ذکر شده-
اند.
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که در رابطه ( 𝑆 ∗ ،)4و  𝑆 −به ترتیب مقادیر حداقل و حداکثر شاخص
 Sهستند .همچنین پارامتر 𝜈 به توافق تصمیم گیرندگان بستگی دارد.
در صورت توافق با حداکثریت آراء ،مقدار  1/9برای آن انتخاب خواهد
شد .مقادیر  Qمحاسبه شده برای گزینه های مختلف در جدول  4درج
گردیده است.

 -4تعیین مقادیر بهترین و بدترین برحسب سازگاری
معیارها
در این بخش براساس سازگاری و عدم سازگاری معیارهای موجود در
مساله ،بهترین و بدترین مقادیر برای هر یک از معیارها مشخص می-
شوند .بهترین و بدترین مقدار برای معیارهای سازگار (مثبت) بهترتیب
عبارت است از بیشترین و کمترین مقدار آن معیار و برای منفی عکس
حالت قبل خواهد بود .بهترین و بدترین مقدار برای هر معیار درجدول
 3نشان داده شده است .در جدول  𝑓𝑗∗ ،3و  𝑓𝑗−به ترتیب بهترین و
بدترین مقدار برای معیار  jهستند

جدول ( )6مقادیر شاخص Q

جدول ( )4بهترین و بدترین مقدار معیارهای مختلف
C6

C5

C4

C3

C2

C1

1/49
1/22

1/24
1/90

1/40
1/21

1/79
1/02

1/93
1/31

1/39
1/39

K10

Q2

K11

Q3

K17

Q4

K19

Q5

K20

Q6

∗𝑗𝑓
𝑓𝑗−

 -7تعیین گزینه برتر براساس شاخصهای  R ،Sو Q
در نهایت پس از محاسبه شاخصهای ذکر شده برای گزینهها و پس از
مرتبسازی شاخصهای از مقادیر کم به زیاد ،گزینه برتر جهت
مکانیزاسیون انتخاب خواهد شد .مقادیر مرتب شده شاخصهای
مختلف در جدول  7ذکر گردیده است .گزینه برتر براساس دو شرط
زیر انتخاب میشود و در صورتی که شرط اول برقرار نباشد ،مجموعه-
ای از گزینه ها به عنوان گزینه های برتر معرفی خواهند شد.
شرط اول) اگر  Aiو  Ai+1اولین و دومین گزینه برتر باشند و  nبیانگر
تعداد گزینه ها باشد ،همواره باید رابطه  7برقرار باشد.
1
Q( A2 )  Q( A1 ) 
()7
n 1

 -5محاسبه مقدار سودمندی ) (Sو مقدار تاسف )(R
پس از تعیین مقادیر ∗𝑗𝑓 و  𝑓𝑗−برای معیار  ،jمقدار سودمندی و مقدار
تاسف با توجه به روابط  3و  9محاسبه خواهند شد .مقادیر سودمندی
و تاسف براساس معیارهای موجود و برای گزینه iام محاسبه خواهند
شد.

()3

K8

Q1

f j*  f ij

n

f j*  f j

j 1

1/53
1/48
1/93
1/83
1
0

Si   w j

 f *  fij 
Ri  Max w j *j
()9

 f j  f j 
که در روابط  3و  ،wj ،9وزن معیار  jاست .مقادیر سودمندی و تاسف

شرط دوم) گزینه  Aiباید حداقل در یکی از گروه های  Rو  Sبه عنوان
گزینه برتر شناخته شود.

بدست آمده برای هر یک از گزینه ها در جدول  9ذکر شدهاند.

جدول ( )7رده بندی گزینهها براساس معیارها

جدول ( )5مقادیر سودمندی و تاسف برای گزینههای مختلف
شاخص S

گزینهها

شاخص سودمندی

K8

S1

K10

S2

K11

S3

K17

S4

K19

S5

K20

S6

0/41
0/01
1/82
0/35
1/73
0/73

شاخص تاسف
R1
R2
R3
R4
R5
R6

S5

1/347
1/347
1/347
1/347
1/309
1/347

S3
S2
S4
S1
S6

1/73
1/82
0/01
0/35
0/41
0/73

R5
R3
R2
R4
R1
R6

Q5
Q3
Q2
Q4
Q1
Q6

1
1/93
1/48
1/83
1/53
0

همانطور که در جدول  7نشان داده شده است ،گزینه  A5یا  K19به
عنوان گزینه برتر در هر  3شاخص انتخاب شده است و همچنین

 -6محاسبه شاخص Q

میزان اختالف Q( A3 )  Q( A5 )  0.54

در ادامه براساس شاخصهای سودمندی و تاسف محاسبه
شده برای هر گزینه ،مقدار شاخص  Qبرای معیارها محاسبه
خواهد شد .شاخص  Qبا استفاده از رابطه  4محاسبه خواهد
شد.
() 4

شاخص R

1/309
1/347
1/347
1/347
1/347
1/347

شاخص Q

1
 0.2
n 1
بهترین گزینه برای مکانیزاسیون انتخاب کرد.

که از مقدار

بیشتر است .پس می توان کارگاه  K19را به عنوان

 S  S 
 Ri  R  


Qi  v  *i
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افزایش نر تولید ،افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها همراه با حفظ
ایمنی از جمله مهمترین اهداف در معدنکاری به ویژه در معدنکاری
زیرزمینی میباشند .مکانیزاسیون کارگاههای استخراج یکی از راههای
دستیابی به این اهداف میباشد .عالوه بر مباح مدیریتی ،پارامترهای
مختلفی بر قابلیت مکانیزاسیون کارگاههای استخراج زغالسنگ
تاثیرگذار هستند .شیب و ضخامت الیه ،شرایط سنگ سقف و کف،
میزان جریان آب ورودی در جبهه کار به داخل کارگاه و همچنین
گسترش الیه از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قابلیت
مکانیزاسیون کارگاههای استخراج زغالسنگ هستند .دراین تحقیق با
استفاده از روش های تصمیمگیری چند معیاره ،بهترین گزینه از بین
کارگاههای استخراج زغالسنگ معدن طزره جهت مکانیزاسیون
انتخاب شد .از اینرو ،ابتدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و
با توجه به نظر نویسندگان درجه اهمیت پارامترهای تاثیرگذار بر
قابلیت مکانیزاسیون محاسبهشدند .در ادامه با با استفاده از روش
 VIKORو براساس اطالعات موجود ،بهترین کارگاه جهت
مکانیزاسیون انتخاب شد .براساس رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره
توسعه یافته برای مساله انتخاب کارگاه مناسب جهت مکانیزاسیون،
الیه  K19به عنوان بهترین گزینه انتخاب شد .الزم به ذکر است که
الیه  K19تنها براساس مشخصات فنی کارگاه به عنوان پتانسیل برتر
انتخاب شده است و در فرایند تصمیم گیری مالحظات اقتصادی در
نظر گرفته نشده است.
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بررسی زمینشناسی و ویژگیهای شیمیایی ذخایر سیلیسی منطقه قاضی
آباد (جنوب زنجان)
مهدی پوراسماعیلی ،1سهند نوری، 2آرش ثبوتی

3

 1دانشجوی کارشناسی گروه معدن ،دانشکده فنی -مهندسی ،دانشگاه زنجان ()mpouresmaieli@gmail.com
 2کارشناسی ارشد گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مراغه ()sahandnouri@gmail.com
3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()arash.sobouti@aut.ac.ir

چکیده
ذخایر سیلیسی منطقه قاضی آباد در فاصله هوایی حدود  29کیلومتری جنوب شهر زنجان واقع شده است .این منطقه بخشی از
گوشه جنوبخاوری نقشه  0:011111زنجان را شامل می شود .این منطقه متشکل از واحدهای سنگی پرکامبرین ،کامبرین ،پرمین،
ژوراسیک و ائوسن میباشد .مهمترین واحد سنگی این منطقه عبارت از الیههای مربوط به ماسهسنگهای کوارتزی قاعده سازند میال
است که ماده معدنی مورد نظر را شامل میشود .این واحد با یک روند شمالباختر -جنوبخاور و شیب به سمت جنوبباختر گسترش
یافته است .الیههای ماسهسنگ کوارتزیتی در نتیجه عملکرد گسلهای مختلف ،جابجائیها قابل توجهی را نشان میدهند .رخنمون
طولی این الیه در برخی نقاط بیش از یک کیلومتر بوده و ضخامت متوسط آن بین  09-21متر میباشد .نتای آنالیز نمونهها بیانگر
محتوی  57/9 – 58/8درصد برای  SiO2میباشد .ویژگی این الیهها ،محتوای بسیار پایین  Fe2O3 ، MgOو  CaOاست .این نتای
نشان میدهد که ذخایر سیلیس موجود در این منطقه را میتوان در زمره ذخایر سیلیسی با کیفیت درجه یک در نظر گرفت.

واژه های کلیدی
سیلیس  ،ویژگی شیمیایی  ،قاضی آباد  ،زنجان
دهند .سیلیس جزء اصلی ماسهسنگ و ماسه سیلیسی ،کوارتز و
کوارتزیت ،بلور کریستال ،تریپلی و نواکولیت ،سیلیس مصنوعی و
سیلیکون شیمیایی ،کانیهای رسی ،گرانیت ،چرت و دیاتومیت می-
باشد .واژه سیلیس برای کلیه کانیهایی به کار برده میشود که دارای
 SiO2میباشند حتی اگر از نقطه نظر بلوری ،شرایط فیزیکی و شرایط
زمینشناسی با هم متفاوت باشند .این کانیها در شرایط متفاوت
زمینشناسی تشکیل میشوند .سیلیس خالص ،بیرنگ تا سفید رنگ
است .کوارتز (در کوهی) به فرمول  SiO2شبکه پیوستهای دارد که در
آن هر اتم سیلیسیم با چهار اتم اکسیژن احاطه شده است.

مقدمه
منطقه مورد مطالعه که در این نوشتار با عنوان سیلیس قاضی آباد
معرفی می شود ،در فاصله هوایی حدود  29کیلومتری جنوب شهر
زنجان واقع شده است (شکل  .)0جهت دسترسی به این منطقه ،از
زنجان و با استفاده از جاده زنجان بیجار ،پس از طی حدود 22
کیلومتر تا روستای کوسه لر و از محل راهدارخانه پاپایی ،جاده
دسترسی به روستاهای اغلبیک علیا و سفلی را در پیش می گیریم .با
طی حدود  23کیلومتر دیگر و پس از عبور از روستاهای قره سعید،
قارخوتلو ،اینچه رهبری ،چتز و اغلبیک سفلی به روستای اغلبیک علیا
دستیابی می گردد .کل مسیر تا روستای مذکور آسفالته بوده و از این
روستا تا محل رخنمونهای ماده معدنی (سیلیس) حدود  9کیلومتر
راه خاکی بین مزارا است.
نام سیلیس ( )Siliconاز واژه التین  Silicisبه معنی سنگ سخت،
 Flintیا سنگ آتشزنه یا سنگ چخماق گرفته شده است .سیلیس به
عنوان دومین عنصر فراوان پوسته زمین است .اکسید سیلیسیم
( )SiO2یا سیلیس ترکیبی شیمیایی است که به صورت خالص (کانی
های کوارتز ،کلسد وئن ،اپال و  )....و یا به صورت ترکیب در کانیهای
سیلیکاته ،در مجموا  51درصد پوسته جامد زمین را تشکیل می-

شکل( )2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و راه های دسترسی به آن.
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را نشان می دهد .در بخش های شمالی منطقه مورد مطالعه ،بخش
های زیرین سازند کرج با یک قاعده کنگلومرایی هم ارز کنگلومرای
فجن ،بطور دگر شیب بر روی نهشته های کهن تر جای گرفته است.

سیلیس در صنایع مختلفی نظیر شیشهسازی ،صنایع چینی و
سرامیک ،ریختهگری و  ...مصرف میشود .سیلیس مصرفی در هر یک
از این صنایع باید کیفیت خاصی داشته باشد .ترکیب شیمیایی،
ساختمان کانیشناسی و خواص فیزیکی سیلیس ،تعیینکننده کیفیت
و موارد مصرف آن در هر یک از صنایع یادشده میباشند .ترکیب
شیمیایی سیلیس در واقع عبارت است از درصد  SiO2موجود در
سنگ و نیز درصد هر یک از اکسیدهای دیگر که معموالً به همراه
 SiO2وجود دارند .در صورتی که درصد هریک از اکسیدهای همراه از
حدود معینی تجاوز نماید ،کاربرد آن را در صنایع مختلف محدود و یا
غیر ممکن میسازد.
در صورتی که سیلیس درصد باالیی از سنگ ها را تشکیل دهد،
کانسارهای سیلیس تشکیل میشوند .کانسارهای تشکیلشده از تجمع
ثانویه سیلیس و یا در اثر فرآیند دگرگونی (رگههای سیلیسی موجود
در سازندهای دگرگونی) ،هوازدگی ،جابجایی و تجمع به وسیله باد و یا
آب رودخانهها ،دارای حجم قابل توجهی بوده و از اهمیت باالیی
برخوردارند .گاهی در طبیعت ،الیههایی از سیلیس آلی به صورت
رادیوالریت ،فتانیت ،اسپونگولیت و دیاتومیت به وجود میآیند که از
انباشتهشدن قطعات اسکلت سیلیسی جانوران ریز دریایی ایجاد می-
شوند .از نظر کانیشناسی ،جنس این مواد اکثراً کریستوبالیت و اپال
است.

شکل ( )3موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه زمین شناسی 1:111111
زنجان .]2

کانی سازی سیلیس در منطقه مورد مطالعه
همچنانکه در مبح زمین شناسی گفته شد ،منطقه مورد مطالعه
دربرگیرنده بخش هایی از واحد کوارتزیتی قاعده ای میال (که در
گذشته با کوارتزیت رأسی معروف بود) می باشد که به صورت الیه
ماسه سنگ کوارتزیتی سفید تا سفید خاکستری تشکیل شده است
(شکل  .)3در برخی نقاط ،دلیلی آغشتگی ضعیف با هیدروکسیدهای
آهن ،رنگ این واحد به سمت قرمز گرایش پیدا می کند .الیه های
مربوط به ماسه سنگ کوارتزیتی دارای روند شمال باختر -جنوب خاور
بوده و عمدتاً شیب بین  91-79درجه به سمت جنوب باختر را نشان
می دهند .ضخامت الیه های مزبور در بخش های مختلف منطقه
متفاوت بوده و بطور متوسط در بین  09-21متر می باشد (شکل .)3
الزم به توضیح است که بدلیل عملکرد گسل های متعدد با راستای
شمال-خاور -جنوب باختر ،جابجائی های بزرگی در واحد ماسه سنگ
کوارتزیتی قابل ایجاد شده است .رخنمون طولی واحدهای مزبور گاه
به بیش از یک کیلومتر می رسد .]3
نتای مطالعات پتروگرافی حاکی از اینست که این سنگ ها متشکل از
بلورهای کوارتز و آلکالی فلدسپار بوده و قطعات چرتی به همراه
مقادیری موسکویت (سریسیت) دیگر کانی های این سنگ ها هستند
(شکل  .)3مقادیر بسیار جزئی زیرکن و گاه کانی های کدر نیز در این
نمونه ها مشاهده می شوند (شکل  .)3بلورهای کوارتز و آلکالی
فلدسپار بصورت بلورهای نسبتاً گردشده تا زاویه دار بوده و ابعاد آنها
کمتر از یک میلی متر می باشد .بلورهای کوچک کوارتز فضای بین
بلورهای درشت تر را پر کرده است .کانی های موجود در این سنگ ها
از گردشدگی ضعیف برخوردار بوده ولی دارای جورشدگی نسبتاً خوبی
هستند .در مجموا می توان گفت که این سنگ ها از مچوریتی نسبتاً
باالیی برخوردار هستند .مطالعات میکروسکوپی بیانگر اینست که این

زمین شناسی
منطقه مورد بررسی بر اساس تقسیم بندی های ساختاری -زمین
شناسی در پهنه ایران مرکزی ]0جای گرفته است .منطقه مورد
مطالعه بخش کوچکی از نقشه زمین شناسی  0:011111زنجان ]2
را در بخش های جنوب خاوری آن بخود اختصاص می دهد (شکل .)2
واحدهای زمین شناسی موجود در محدوده مورد مطالعه شامل انواا
سنگ های مربوط به کامبرین ،پرمین ،ژوراسیک و ائوسن می باشد.
قدیمی ترین واحد سنگی عبارت از سازند اللون می باشد که با یک
مرز عادی (شاید تدریجی) بر روی واحد شیلی سازند زایگون قرار
گرفته و متشکل از الیه های متوسط تا نازک از یک ماسه سنگ
صورتی تا بنفش می باشد  .]3بر روی واحد مزبور ،افقی از یک
ماسه سنگ کوارتزیتی قرار دارد که ماده معدنی موضوا پژوهش حاضر
را شامل می شود .این واحد که پیشتر با عنوان کوارتزیت رأسی
معروف بود ،امروزه با عنوان کوارتزیت قاعده میال در نظر گرفته می
شود .این واحد در سرتاسر رشته کوه سلطانیه ،گسترش زیادی دارد و
در مناطق متعددی مورد بهره برداری قرار می گیرد .بر روی واحد
ماسه سنگ کوارتزیتی یادشده ،نهشته های کربناته مربوط به سازند
میال با مرز عادی قرار گرفته است .نهشته های مربوط به اردویسین،
سیلورین ،دونین و کربنیفر در محدوده منطقه مورد مطالعه رخنمون
نداشته و نهشته های مربوط به پرمین بر روی نهشته های کربناته
سازند میال جای گرفته و در برگیرنده یک بخش ماسه سنگی در زیر
(سازند درود) و یک واحد آهکی در باال (سازند روته) است .از نظر
اختصاصات سنگ چینه ی ،همسان واحد آهکی سازند روته در البرز
بوده و براساس فسیل های بدست آمده از آن  ،]2زمان پرمین باالیی
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الیه ها در یک محیط کم عمق دریایی (ساحلی) تا رودخانه ای
تشکیل شده اند.

ناخالصهای موجود ،تعداد  3نمونه پس از شستشو و عبور از سرند
 ،891مورد آزمایش  XRFقرار گرفت که نتای آن در جدول  2ارائه
شده است.

شکل ( )4الف -نمایی از واحد ماسه سنگ کوارتزیتی (دید به جنوب باختر).

شکل ( )5تصاویری از مقاطع کانی ها و ساخت و بافت موجود در واحد

ب -نمایی از موقعیت واحد ماسه سنگ کوارتزیتی قاعده ای بر روی سازند

ماسه سنگ کوارتزیتی مورد مطالعه :Qtz .کوارتز :Kfs ،آلکالی فلدسپار:Zr ،

اللون و زیر دولومیت های میال (دی به جنوب باختر) .پ نمایی نزدیک از

زیرکن :Mus ،موسکویت.

.

سطح الیه ماسه سنگ کوارتزیتی (دید به شمال خاور).

نتای بیانگر افزایش محتوای  SiO2بوده و محتوای آن در نمونههای
مزبور بین  58/3 -58/54در نوسان است .همچنین ،محتوای Fe2O3
نیز به مقدار قابل توجهی کاهش نشان میدهد و محتوای آن در این
نمونهها بین  1/17 -1/09تغییر میکند (جدول .)2

نتای آنالیز  4نمونه برداشت شده از الیههای کوارتزیتی منطقه مورد
مطالعه به روش  XRFبیانگر محتوی  57/9 – 58/8درصد برای
 SiO2میباشد (جدول  .)0ویژگی این الیهها ،محتوای پایین MgO
بین  1/114-1/03درصد Fe2O3 ،بین  1/19 -1/20درصد و CaO
بین  1/13 -1/33درصد میباشد (جدول  .)0به منظور ارزیابی کاهش

جدول ( ) 1نتایج آنالیز  XRFنمونههای برداشتشده از رخنمون سیلیس در محدوده قاضی آباد.
L.O.I

Al2O3

CaO

Fe2O3

Na2O

MgO

K2O

SiO2

S.N

1/33
1/32
1/27
1/3
1/39
1/2

1/89
1/40
0
1/93
0/23
1/53

1/170
1/132
1/125
1/193
1/303
1/33

1/19
1/07
1/20
1/198
1/180
1/043

1/133
1/149
1/02
1/0
1/309
1/247

1/103
1/13
1/115
1/1142
1/154
1/03

1/20
1/03
1/03
1/03
1/033
1/138

58/332
58/933
58/222
58/700
57/37
57/530

1
2
3
4
5
6

جدول ( )2نتایج آنالیز  XRFنمونههای رخنمون سیلیس در محدوده قاضی آباد پس از شستشو و عبور از سرند  051از رخنمون.

L.O.I
1/23
1/29
1/33
1/24

Al2O3
1/42
1/93
1/78
1/93

CaO
1/132
1/12
1/130
1/190

Fe2O3
1/172
1/094
1/15
1/145

Na2O
1/144
1/137
1/07
1/133

09

MgO
1/115
1/1143
1/100
1/113

K2O
1/003
1/152
1/08
1/178

SiO2
58/833
58/543
58/258
58/549

S.N
1
2
3
4
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مقاالت گردآوری

مقدمه ای بر مهندسی ریزش سنگ ()Rockfall Engineering
فرید اسدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران  -انستیتو پلی تکنیک گرنوبل  -دانشگاه گرنوبل آلپ – فرانسه
()farid.asadi@etu.univ-grenoble-alpes.fr

چکیده
پدیده ریزش سنگ یا  Rockfallپدیده ای طبیعی است که طی آن سنگ های نواحی مرتفع تر شروا به حرکت نموده و به سمت
پایین دست شیب حرکت میکنند .این پدیده بیشتر در مناطق کوهستانی با پوشش گیاهی کم دیدی می شود و میتواند برای جاده ها
و افراد پایین دشت شیب مشکل زا و خطر آفرین باشد .در این مقاله در ابتدا به تعریف و کلیات مهندسی ریزش سنگ پرداخته
میشود و سپس به بیان تاریخچه آن اشاره خواهد شد .همچنین در این مقاله به بیان نکاتی کاربردی در جهت آشنایی تکنیکی بیشتر
با این پدیده و روش های طراحی ابتدایی برای مقابله با این پدیده طبیعی پرداخته شده است.

واژههای کلیدی:
مهندسی ریزش سنگ ،مهندسی شیب ،روش های عددی

مقدمه

بررسی پژوهشهای انجامشده در خصوص Rockfall

خبر غم انگیز بود و تکان دهنده ،خبری کوتاه در  9دی ماه  ،0359به
گزارش خبرگزاری ها" :متأسفانه ریزش کوه و پرتاب شدن سنگی به
وزن  311کیلوگرم از کوه ،باع کشته شدن یک خانواده در جاده
چالوس شد".

در ایران
به صورت آکادمیک و بومی ،مطالعات مهندسی ریزش سنگ ،سابقه
چندانی ندارد .هرچند که از مطالعات کاربردی و موردی شرکت های
مهندسی مشاور ،به دلیل فقدان بانک اطالعاتی جامع ،اطالعی در
دست نیست ،اما در بخش مقاله های فارسی ،با مراجعه به وب سایت
سیویلیکا  ،می توان دریافت که قدیمی ترین مقاله درباره این موضوا
مربوط به سال  0382و مربوط به مورد مطالعاتی شیروانی مشرف به
ساخت گاه کارخانه فرآوری معدن روباز مس سونگون بوده است.

پدیده ذکر شده ،سنگ ریزش و یا ریزش سنگ (به انگلیسی:
 )Rockfallاست که طی آن قطعهای سنگ که بر اثر لغزش ،واژگونی،
یا سقوط از قطعه ی اصلی جدا شده و از یک شیب سقوط میکند و یا
با جهیدن و پریدن از سرازیری پایین میآید یا بر روی توده
سنگریزههای پای صخره میغلتد و با سرعت ،وارد فضای پایین دست
شیب میشود.

در مقاله ذکر شده ،ابتدا به بررسی زمین شناسی منطقه ذکر شده
پرداخت شده و سپس با توجه به اندازه بلوک ها و شیب منطقه،
شیروانی زون بندی شده است .با توجه به پارامتر های مختلف و
ویژگی های هر زون ،سیستم محافظتی خاصی برای هر منطقه
پیشنهاد شده بود .به این ترتیب ،نتیجه گرفته شد که برای مناطقی با
بلوک های کوچک (کمتر از  983کیلوگرم) ،نصب فنس های ضربه
گیر در محل برش کوه می تواند جلوی ریزش این تی بلوک ها را
بگیرد .در زون هایی با بلوک های سنگی متوسط (بین  983کیلوگرم
تا  7311کیلوگرم) عملیات لق گیری ،جهت جلوگیری از سقوط

آیا ما به عنوان یک مهندس ،اطالا کافی و دانش مکفی درباره این
پدیده ی مهم و خطرناک طبیعی داریم؟
در ادامه ی این مقاله ،سعی شده است یک دید کلی از این پدیده ی
طبیعی که از چالش های مهم و مهندسی زمین است ،داده شود .با
توجه به لزوم بررسی کار های گذشته و نیز دادن دیدی کلی از تاریخ
مطالعات در خصوص مهندسی ریزش سنگ ،ابتدای این مقاله ،به دو
قسمت بررسی این مطالعات در داخل و خارج از ایران تقسیم می شود.
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توسرررررررعه کدنویسررررررری ،پایررررررره برنامررررررره  PFCشرررررررد.
این نوا مطالعات از سال  2111تا به حال متداول شده است و به علت
دقررت برراال و سرررعت مناسررب تحلیررل از محبوبیررت زیررادی در میرران
مهندسان ژئوتکنیک برخوردار است .از کاربردهرای آن در دهره هرای
اخیر می توان به مقاالت اخیر چراپ شرده در خصروص شربیه سرازی
ریزش سرنگ و طراحری تجربری سیسرتم پررده ای  2جهرت کراهش
احتمال شروا یک سلسله ریرزش سرنگ اشراره کررد .در سرال 2103
مرریالدی مطالعرره ای مفصررل مبتنرری بررر ایررن تکنیررک انجررام شررد.
در پژوهش ذکر شده نیز ،سعی شده اسرت ترا برا ایرده گررفتن از ایرن
مطالعات از روش  DEMبه طور بهینه اسرتفاده شرود و نیرز بره عنروان
نکته اساسی پژوهش ذکر شده ،ژئومتری و عوامل تاثیر گرذار ،ترا حرد
امکان ،دقیق مدل شوند .در ادامه مطالعه ذکرر شرده ،خرواص مرواد برا
توجه فرضیات به مدل  DEMبه صورت گروی هرای صرلب کوچرک در
نظر گرفته شدند ،شیب به صورت اجزای مثلثی و سیسرتم هرای پررده
ای به صورت المان های صلب مستقل مدل شدند که دقت ایرن روش
و نظریه با آزمایشات واقعی مقایسره شرد .در نهایرت ،پرس از بررسری،
صحت و دقت این نظریه در شبیه سازی سرعت ،مسیر و میران انررژی
برخورد سقوط بلوک های سنگی بر روی شیروانی ها ،چره برا سیسرتم
های نگهبان و چه بدون آنها ،اثبات شد .]3

سنگ ها ،کافی ارزیابی شد .و در نهایت ،زون هایی با حضور بلوک
های بزرگ (بیش از  7311کیلوگرم) پایدار ارزیابی شدند و نیازی به
ایجاد سازه های نگهبان نبود .]0
در مقاله ذکر شده ،به علت فقدان نرم افزار های قوی شبیه سازی (با
توجه به سال انتشار) ،در مقایسه با حال ،امکان ارزیابی دقت طراحی
سیستم های پیشگیری و مهار ریزش سنگ ،به صورت دقیق و کمّی
نبوده است .سال بعد ،مطالعات همین محدوده ،با استفاده از نرم افزار
های  Swedge ،Dipsو  Claraانجام شد ،تا با استفاده از تصاویر
استریوگرافیک حاصل و ترکیب آن با معادالت حدی پایداری شیب
این شیروانی محاسبه گردد .در نهایت با محاسبه ی ضریب ایمنی این
محدوده ،این شیروانی مستعد ریزش دایروی ارزیابی شد .]2

بررسی پژوهشهای انجامشده در خصوص Rockfall

در خارج از کشور
پدیده ریزش سنگ در بسیاری از نقاط جهان باع خسارت به سازه
های مناطق واقع در پای شیب و یا حتی روی شیب می شود .در
مناطقی که از لحاظ زمین شناسی فعال محسوب می شوند ،مانند
ژاپن و مناطقی از استرالیا و نیوزیلند ،به دلیل وجود مناطق گسل دار
و حرکات تکتونیکی ،این پدیده شکل جدی تری به خود می گیرد .در
برخی کشور ها نیز ،سازه های بسیار گران قیمت و مهم بر روی شیب
ها و دامنه کوه ها بنا شده است ،که علی رغم احتمال کمتر ،اما
خسارت احتمالی زیاد ،این مطالعات به صورت گسترده دنبال شده
است .در این راستا ،به علت گستردگی مطالعات ،در این مقاله ،به طور
مختصر ،این مطالعات به سه دسته تقسیم می شوند:

کددهی و مدلسازی  Barriersو دیوارهای گابیونی
برای سنجش میزان کارایی و بازدهی آنها
کد های تعیین مسیر سرقوط سرنگ ،بیشرتر بررای تخمرین و منطقره
بندی خطر ریزش سنگ با کمک نقشه های بره دسرت آمرده از نقشره
برداری های سر زمین  3استفاده می شوند .همچنین ،این نوا کرد هرا
می توانند در پریش بینری میرزان کراهش خسرارت سرقوط ،ناشری از
ساخت سازه های نگهبان ،مانند فنس ها و یا دیوار های گابیونی مرورد
استفاده قرار گیرند .]9

 .0مطالعات و مبانی نظری شبیه سازی های روش المان مجزا
( )Discrete Element Methodو کاربرد آن در شبیه سازی ریزش
سنگ به صورت  3بعدی

پژوهش ذکر شده ،در ادامه ،همانند مطالعه قبل ،دقت این کد ها را برا
آزمایشات واقعی مقایسه کررده و آن را کراربردی و ترا حردودی دقیرق
ارزیابی کرد .مقدار کمی انحراف از طراحی ها ،در نزدیکی دیروار هرای
گابیونی مشاهده شد که ناشی از دو علت عدم نقشره بررداری برا دقرت
کافی و نا دیده گرفتن مدل بازجهش 3سنگ بود.

 .2کد دهی و مدل سازی  Barriersو دیوار های گابیونی برای سنجش
میزان کارایی و بازدهی آن ها
 .3بررسی کلی برخورد طراحی شده ی یک بلوک مدل ،با سازه های
نگهبان قابل انعطاف

از این مطالعات ،در گام نخست ،برای طراحی ابعاد دیوار های گرابیونی
استفاده می شود .در گام بعد ،پس از طراحی این سازه ها ،این کرد هرا
برای ارزیابی بازدهی دیوار های گرابیونی کراربرد دارنرد .در نهایرت ،در
این مطالعه ،با توسعه کد ها ،میزان دقت ایرن روش را ترا حرد زیرادی
افزایش داده شده است .]4

مطالعات و مبانی نظری شبیه سازی های روش المان
مجزا ( )Discrete Element Methodو کاربرد آن
در شبیه سازی ریزش سنگ به صورت  3بعدی
روش  DEMدر سال  0570میالدی توسرط دکترر پیترر کانردال 0در
امپریال کال لندن ابداا شد و سرپس در البراتروار هرای نررم افرزاری
شرکت  ITASCAدر مینه سروتا توسرعه پیردا کررد  .]3حاصرل ایرن
Peter Cundall

2

Drapery System
3 Field Planning

3 Rebound Model

0

08

Journal of Mining engineering

Blour

)Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic
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برخورد مداوم با سطح شیب ،می شکند و به تکه های کوچکتر تقسریم

بررسی کلی برخورد طراحی شده ی یک بلوک مدل
با سازه های نگهبان قابل انعطاف

می شود که تقسیم بلوک های سنگی بزرگ به قطعات کوچکتر ،باعر
کاهش قابل توجه انرژی جنبشی ضربه می شود .سرعت سقوط سرنگ

با پیشرفت شبیه سازی های عددی و افزایش اسرتفاده از آنهرا در برین
مهندسان معدن و ژئوتکنیک ،نیاز بره بررسری تبعرات بعردی برخرورد
بلوک های سنگی به سازه های نگهبان ،حرس مری شرد .بنرابراین ،در
مطالعات اخیر ،این گونه برخرورد هرا بره طرور دقیرق بررسری و حتری
گسیختگی و پارگی شربکه فرنس هرای  Barriersمرورد مطالعره قررار
گرفت.

نیز به عوامل متعددی همچون زاویه شیب ،ارتفاا اولیه سرنگ برر روی
شیب و اصطکاک بین بلوک سنگ و سطح شیب وابسته است .به طرور
کلی این سرعت از رابطه زیر محاسبه می شود .]8
0.5

()2

به طور کلی ،سیستم های نگهبران قابرل ارتجراا ،مترداول تررین نروا
سیستم های حفاظتی در برابر ریزش سنگ بره شرمار مری آینرد .ایرن
سیستم ها متشکل از مجموعه ای از کابل ها و توری ها هسرتند و کره
ظرفیت آنها را با نهایت انرژی جنبشی برخورد قابل تحمرل ،بیران مری
کنند .به این انرژی ،انرژی بحرانی 0میگویند .هرچند ،مطالعرات اخیرر
نشان داده است که این انررژی بحرانری بررای حتری بررای یرک سرازه
نگهبران خراص هرم ،یکترا نیسررت .در واقرع ،برا کراهش انردازه بلرروک
برخوردی ،انرژی بحرانی نیز کاهش پیدا می کند .به این پدیده ،پدیرده
گلوله ای 2می گویند  .]7در ادامه ،به جهت استفاده ی بهینره از ایرن
مقاله ،دستور العمل مختصری برای انتخاب سیستم هرای پیشرگیری و
محافظت از ریزش سنگ ،آورده شده است.


 
V   2 gH (1 
)
tan s 


که در آن:
 Gشتاب گرانش
 Hارتفاا شیب
 𝜇 ′ضریب اصطکاک بین بلوک سنگ و سطح شیب
به طور کلی ،انتخاب سیستم های حفاظتی بر اسراس انررژی برخرورد،
توسط نمودار زیر بیان شده است:

انتخاب سیستم های پیشگیری و محافظت از ریزش
سنگ
انتخاب سیستم محافظت مناسب وابسته به سه شرط زیر است :]8
.0

انرژی جنبشی ضربه

.2

ژئومتری سایت

.3

مالحظات اقتصادی و امکان سنجی

انرژی جنبشی ضربه
انرژی جنبشی ضربه را سرعت سنگ ) (Vو جررم سرنگ ) (Mتعیرین
میکند به طوری که:

()0

2

E K  1 MV
2
شکل  .1پیشنهاد انتخاب نوع سازه نگهبان ،با توجه به انرژی جنبشی برخورد

جرم و حجم سنگ در حال سقوط ارتبراط مسرتقیمی برا درزه داری و
ابعاد توده سنگ قابل تشکیل دارد .البته مقاومت سرنگ نیرز تراثیر بره

حال برای استفاده از رابطه ی ( )2نیاز به ضریب چسبندگی اصرطکاک

سزایی در افزایش انرژی جنبشی ضربه دارد .اگر بلوک سنگی از سرنگ

است) ' (μهست ،که این ضریب از جدول زیر به دست می آید

:]8

های سست با مقاومت فشراری کرم باشرد ،سرنگ در حرین سرقوط و

0 Critical Energy
2 Bullet Effect

جدول  .1مقادیر اصطکاک موثر چسبنده مصالح سطوح شیبدار (']0[ )µ
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رده

ویژگی های مواد سطح شیبدار

شیب

مورد

بازه  'µحاصل

ضرب کرد .به طور خالصه ،ساخت سرازه هرای نگهبران گرران قیمرت،

استفاده

از تست سر

همچون دیوار های گابیونی تقویت شده ،تنها وقتی توجیره دارنرد کره

برای

زمین

احتمال زیادی برای ریزش در ابعاد وسیع وجرود داشرته باشرد ،و نیرز،

طراحی'µ

سازه های پایین دستی مانند جاده های پر رفرت و آمرد و یرا خطروط

A

سطح سنگ صاف و قوی شیب یکنواخت،
بدون پوشش درخت

1/19

 1/1تا 1/0

B

صاف تا زبر ،سنگ های ضعیف با سطح زبر
متوسط تا زیاد بدون پوشش درخت

1/09

 1/00تا 1/2

انتخاب بهینه مدل سد کننده ها )(Barriers

C

صاف تا زبر ،سنگ های ضعیف ،خاک ،شن
یا سنگ ریزه با زبری کم تا متوسط ،بدون
پوشش درخت

1/29

 1/20تا 1/3

در انتخاب فنس ها باید دو نکته را در نظر داشت .اول ،فرنس انتخرابی

D

سنگ ریزه ها با گوشه های تیز حاضر در
سطح ،با زبری متوسط تا باال ،بدون پوشش
درخت

1/39

تقریبا"

قطار های سریع السیر بسیار حساس و آسیب پذیر باشند.]8 ،

برای انجام مطالعه ،متداول باشد و فنس هایی با مشخصرات شربیه آن،
در بازار قابل تهیه باشد .مشخصات مورد استفاده باید به دقرت از قبرل
طراحی شده باشند و سپس در آزمایشرات برنامره ریرزی شرده ،مقردار

1/30

بازدهی آن ها آزمایش شود تا مشخصات استفاده شده در شبیه سرازی
ها قابلیت اطمینان بیشتری پیدا کنند.

ژئومتری سایت

بدین منظور ،شبیه سازی های زیادی برای طراحری و آزمرایش مقردار

در این بخش ،مهمتررین پرارامتر هرای تاثیرگرذار در طراحری عناصرر

بهینه مدول االستیسیته فنس ها انجام شرده اسرت .شربیه سرازی هرا

حفاظتی ،ارتفاا شیب و زاویه شریب اسرت .همچنرین ،ایرن ژئرومتری

بدین صورت است که برخورد بلوک های مختلف سرنگ را روی تعرداد

شیب است که محل کار گزاری عناصر حفاظتی و ارتفاا نهرایی آنهرا را

زیادی فنس با مش ها ،ضریب سختی برشی ،ضرریب سرختی نرمرال و

تعیین میکند .فاصله پای شیب تا سازه ای که باید مورد محافظت قررار

ضخامت سیم مختلف بررسی می شود .]7

بگیرد ،فضای ایجاد عوامل محافظتی را تعیین می کند .به همین علرت
در اکثر مواقع ترجیح بر آن است که عناصر محافظتی مانند گابیون هرا
و فنس ها ،هم تراز جاده ها و یا مسیر های ریلری کره بایرد محافظرت
شوند ،نصب شوند .زیرا هم ساخت و هم رسریدگی و نگهرداری از ایرن
سازه های نگهبان ،بسیار آسان تر می شرود .امرا ،در مرواردی کره حرد
فاصل پای شیب تا سازه ای که باید محافظت کم است ،این سازه هرای
نگهبان مانند انکر ها و فنس ها باید برر روی خرود شریب قررار گیرنرد
.]8

مالحظات های اقتصادی و امکان سنجی
هزینه ساخت سازه های نگهبان بایرد برا خسرارت وارد برر سرازه هرای
پایین دست شیب متناسب باشد .انتخاب سیسرتم هرا و وسرعت سرازه
های نگهبان را به همین طریق می توان مقایسه کرد ،بره طروری کره،
هزینه کلی آنها را باید با هم مقایسه کرد .این هزینه کلی شامل هزینره
مستقیم ساخت عناصر نگهبان به عالوه هزینه های مورد انتظرار ناشری
از وقوا سقوط سنگ است( .شامل تاخیر در رفت و آمد جاده و یا خط
آهن ،صدمه به تاسیسات پایین دست و از همه مهمتر ،تلفات انسرانی).
برای محاسبه هزینه های مورد انتظار ناشی از وقوا سقوط سنگ ،بایرد

شکل ( )2نمایی از تجهیزات و فضای آزمایش های شبیه سازی برخورد سنگ به فنس

خسارت مورد انتظار را در احتمال وقوا ریزش سنگ و وقوا خسرارت،
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شکل ( )3پالن کلی آزمایش های شبیه سازی برخورد سنگ به فنس
شکل ( : a )5نمودار تنش -کرنش مش بندی ها با اشکال متفاوت : b ،مش

این آزمایش هرا ،برا کرد هرای  Finite Element Methodدر نررم افرزار
 ABAQUSمدل شده اند .در این روش ،سنگ ها به صورت مواد جامرد
االستیک و سیم ها به صرورت المران هرای صرلبی کره بره پایره هرای
دایروی متصل هستند ،مدل شردند .ابعراد سرنگ هرای مرورد بررسری
توسط دستورالعمل های آزمایش  ،ETAG207انتخاب شد  .]7برخورد
نیز با سرعت اولیه استاندارد ،به مرکز فنس طراحی شده است.

بندی کد  :c ،Mesh-OSمش بندی کد  Mesh-Gو  :dمش بندی کد Mesh – M

[.]9

نتیجه گیری
پدیررده ناپایررداری سررنگ هررا همررواره تهدیرردی جرردی برررای منرراطق
کوهستانی و به طور کلی نواحی صخره ای با شریب زیراد بروده اسرت.
مدیریت این ریسک و فائق آمدن برر آن ،نیازمنرد تحلیرل دقیرق ایرن
پدیده است .این تحلیل با پیشرفت ابزار های دقیق مهندسری ،چره در
بعد نرم افزاری و چه در بعد سرخت افرزاری ،ممکرن شرده و بره دقرت
مهندسان در پیشگویی و طراحی نزدیک به واقعیت افرزوده اسرت .در
همین راستا ،در سال های اخیر پیشرفت هرای چشرمگیری در هرر دو
حوزه به خصوص در زمین روش های عددی برا پتانسریل محاسرباتی
باال حاصل شده است و امید است با شناخت هرچه بیشتر ایرن پدیرده
طبیعی ،بتوان از به بار آمدن خسارات ناشی از آن ،جلوگیری کرد.

مراجع
]0

تجددیانفر و شهریار ,ایمن سازی ساختگاه کارخانه
تغلیظ معدن مس سونگون در برابر پدیده ریزش
سنگ  (Rockfall).ایمنی.0382 .

]2
شکل ( )4توزیع نسبت تنش های ناشی از برخورد سنگ به فنس

تجددیانفر و شهریار ,تحلیل پایداری شـیروانی هـا بـا
استفاده از تصاویر استریوگرافیک و معادالت تعادل .

اتصاالت کلی سیم ها به صورت زنجیر وار طراحی شد ترا شرکل مرش

تهران ,اولین کنگره ملی مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی

ها به صورت دیاموند دربیایند .الزم به ذکر است در آزمایشات قبلی بره

شریف.0383 .

طور تجربی ،اثبات شده بود که شکل دیاموند بهترین شکل برای مرش

ITASCA Co., PFC3D V.5 Manual. 1 ed.
Minneapolis: ITASCA Co. 2014.

های مورد استفاده در فنس های  Rockfallاست .]5
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][5
][6

معدنکاری فضایی
سالیان سال است که انسان چشم به سقف باال سر خود دوخته چه در گذشته که خورشید وماه و ستاره
پرستی میکرد چه حاال که روز به روز بیشتر از عظمت دنیای بی کران باالی سر خود متحیر میشود .دنیای
خارج از زمین انقدر بزرگ است که زمین در داخل ان هیچ است.از همین رو انسان ها از اینکه منابع سرشار
زمین را به پایان ببرند ترسی ندارند و تنها به این فکر هستند تا هرچه زودتر و قبل از پایان منابع زمین به
منابع بسیار عظیم و غیر قابل تصور موجود در فضا دست پیدا کنند .طبق براورد دانشمندان فقط میزان
عناصری که قابل دسترسی در کمربند میانی از سیارک ها چیزی حدود صد میلیارد دالر به ازای هر نفر
میباشد و یا میزان گاز مجود در سیاره زحل برای  279میلون سال زمین گافی است .از همین رو دولت های
مختلف از جمله امریکا به دنبال دسترسی بیشتر به منابع خارج از زمین هستند و در همین راستا فعالیت
های بسزایی را انجام داده اند .در ا یاالت متحده قوانینی برای کار افرینی در زمینه معدنکاری فضایی
راتصویب کرده.حتی روش های استحصال ماده هم مورد بررسی قرار گرفته است .ناسا در ششمین نشست
ساالنه ماشین های معدنکاری فضایی طرح های برای استخراج مواد معدنی در فضا ارائه کرده است.حتی در
برنامه این سازما ن که در حال تدارک یک سفر به مریخ است تا انسان ها را به مریخ بفرست ،ساخت شهر با
استفاده از استخراج در جای مواد معدنی در دستور کار قرار دارد .در این زمینه البته کشورهای دیگری هم
فعالیت داشته اند که میتوان به کشور لوکزامبورگ اشاره کرد .انچه که مشخصه انسان الجرم باید روزی به
منابع فضایی دست پیدا کند و در مسیر رفع نیازهایش اقدام کند
محمد حیدری
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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روشهای فرآوری تنگستن
امیرمحمد وزیری
دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی فرآوری مواد معدنی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر)Amv.me@aut.ac.ir( ،

چکیده
فلز تنگستن به علت ویژگیهای منحصر به فرد خود ،دارای مصارف متعددی در صنایع گوناگون است و به عنروان یکری از
فلزات اساسی در صنایع کاربردی محسوب میشود .محدودیت دسترسی به منابع تنگستن با عیار باال ،موجب شده اسرت
تا عالوه بر تالش برای دستیابی به فرآیندهایی با بازدهی باالتر برای استحصال فلز تنگستن از کانیهای اصلی آن (شئلیت
و ولفرامیت) ٬بازیافت قراضه ها و پسماندهای حاوی تنگستن بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد .در این برین،
هرچند فرآیندهای کانه آرایی نقش مهمی در پرعیارسازی تنگستن و حذف کانیهای نامطلوب ایفا میکنند ،ولی فرآینرد
اصلی فرآوری تنگستن روشهای هیدرومتالورژی است .اگرچه روش های پیرومتالورژی نیز در مواردی به عنروان فرآینرد
اصلی و یا کمکی نقش بسزایی در این زمینه ایفا میکنند ،ولی کماکان نتای مطلوب از طریق فرآیندهای هیدرومتالورژی
حاصل می شود .فرآیندهای نوین نظیر فرآینردهای مکانوشریمیایی نیرز در کنرار روشهرای هیردرومتالورژی بره منظرور
استحصال تنگستن مورد استفاده قرار گرفته است.

واژههای کلیدی:
تنگستن ،هیدرومتالورژی ،مکانوشیمیایی ،بازیافت ،شئلیت ،ولفرامیت
به طور کلی فرآیند استحصال تنگستن از کانیهای تشکیل دهنده آن
در دو مرحله تغلیظ و پرعیارسازی و استحصال به کمک روشهای
شیمیایی (نظیر هیدرومتالورژی) ،مکانوشیمیایی و پیرومتالورژی قابل
تقسیم است.

مقدمه
تنگستن فلزی ضعیف و نادر به رنگ خاکستری فوالدی تا سفید قلعری
(یا سفید – نقرهای) است .این فلز در گروه ششم جدول تناوبی (فلزات
واسطه) قرار دارد .تنگستن شعاا و برار یرونی مشرابه مولیبردن دارد و
بدین علت این دو عنصر مری تواننرد جانشرین یکردیگر شروند .منرابع
استحصال تنگستن به طور عمده عبارتند از :کانیهایی کره در سراختار
آنها تنگستن به عنوان یکی از عناصر اصلی وجود دارد ،کانیهایی کره
در آنها تنگستن به مقدار بسیار کم وجود دارد و استحصال به عنروان
محصول جانبی صورت میگیرد و در آخر فلزاتی و موادی که در تولیرد
آنهررا از تنگسررتن بهررره گرفترره شررده اسررت و طرری فرآینررد بازیافررت
استحصال میشود.
خصوصیات مثبت کانیهای تنگستن شامل وزن مخصوص باال و
خاصیت فرومغناطیس از عوامل مثبت در فرآیند تغلیظ بهشمار می-
آیند .درمقابل شکنندگی وقابلیت تردی که منجر به هدرروی ذرات
ریز به صورت نرمه در طول مدار خردایش میشود ،از ویژگیهای
منفی محسوب میشوند .]0

روشهای کانهآرایی تنگستن
از آنجایی که فرآیندهای موجود جهت فرآوری ذرات با ابعاد درشت تا
متوسط و با عیار کم ،جهت توجیه اقتصادی به میزان خوراک ورودی
باالیی نیاز دارند ،استفاده از تکنیکها و روشهای پیش تغلیظ و
تجهیزات پرعیارساز ی ثقلی با ظرفیت باال متداول شده است .عالوه بر
روش های ثقلی ،سنگجوری ،جدایش مغناطیسی و فلوتاسیون نیز برای
پرعیارسازی مورد استفاده قرار میگیرند .تنوا در روشهای ذکر شده
به دلیل محدودیت ابعادی دستگاههای جداکننده بوجود آمده است.

 -1سنگجوری
سنگجوری نسبت به دیگر روشهای معمول کانهآرایی یک روش پیش
23
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فرآوری است .عملیات سنگجوری مکانیکی نیز در بعضی از معادن و
کارخانهها به کار برده می شود .مثالً در استرالیا روش فتومتریک
(نورسنجی) جهت جدا کردن ریف کوارتز (که شامل ولفرامیت و
شئلیت است) از سنگهای شیستوزیتی همراه به کار برده شده است.
همچنین وسایل و تجهیزاتی که از اشعه فرابنفش استفاده میکنند
برای عملیات سنگجوری مورد استفاده قرار میگیرد  .استفاده از این
روشها آزادی عمل در انتخاب روش معدنکاری روباز که نسبت به
عملیات زیرزمینی کم هزینهتر است ،را بیشتر کرده است .]2

 -1روش لیچینگ بازی
در روش لیچ بازیک از محلول سدیم کربنات یا سدیم هیدروکسید به
عنوان عامل لیچ استفاده میشود .واکنش  0فرآیند لیچ توسط سدیم
کربنات را نشان میدهد .]0
Na2WO4 (s) + CaCO3 ↔CaWO4 + Na2CO3
() 0
در این روش با استفاده از اتوکالوهای فوالد آلیاژی و با استفاده از
سدیم کربنات در درجه حرارت بین  051درجه سانتیگراد تا 229
درجه سانتیگراد سنگ معدن تجزیه میشود .از مزایای این روش
هزینه های نسبتا پایین نگهداری و مناسب بودن استفاده از آن برای
کانسارهای تنگستن با درجه خلوص پایین است .محلول بازیک می-
توان از محلول هیدروکسید سدیم به عنوان عامل لیچ استفاده کرد.
فرآیند لیچ را میتوان به صورت واکنش  2نشان داد :]0
CaWO4 + 2NaOH = Na2WO4 (s) + Ca(OH)2
()2

 -2روش ثقلی
جدایش ثقلی نسبت به روشهای دیگر کانرهآرایری دارای چنرد مزیرت
مانند کارایی باال ،هزینه اجرایی و اولیه پایین ،کاهش در مصررف آب و
انرژی مورد نیاز ،کاهش وسایل آسیا ،کراهش میرزان نرمره و از دسرت
دهی نرمه ،عدم نیاز به مواد شریمیایی (در بیشرتر مروارد) و در نتیجره
عدم نگرانی زیسرت محیطری اسرت .از طررف دیگرر برا توجره بره وزن
مخصوص براالی کانرههرای تنگسرتن ،مهمتررین فرآینرد بررای تولیرد
کنسانتره تنگستن از سایر کانیهای همراه که وزن مخصروص سربک-
تری دارند ،روشهای ثقلی است .هرچند در بسریاری از مروارد کرارایی
این تکنیک وابستگی زیادی به ساختار کانه و نروا درگیرری باطلرههرا
دارد .]3

 -2روش لیچینگ اسیدی
لیچ با اسید از قدیمیترین روشهای تولید تنگستیک اسید است ،که
بعدا به آمونیوم پاراتنگستات تبدیل میشود .این روش هنوز از روش-
های تولید نسبتاً اقتصادی است که برای کنسانترهای با عیار باال
مناسب است .در روش لیچ اسیدی از هیدروکلریک اسید و یا نیتریک
اسید استفاده میشود .در این فرآیند واکنشهای شیمیایی مطابق
واکنشهای  3و  3انجام میشود.

 -3روش مغناطیسی
جدایش مغناطیسی در فرآوری کانیهای تنگستن به دو دلیل میتواند
به کار گرفته شود .دلیل اول حذف کانیهای مغناطیسی مانند گارنرت،
مگنتیت و پیریت تشویه شده که به صورت باطلره بره همرراه شرئلیت
وجود دارند .دلیل دوم تغلیظ ولفرامیت بوسیله جردایش از کرانیهرای
غیرمغناطیسی است.

مدارها و تجهیزات ثقلی مترداول عمردتا بخرش ابعرادی کمترر از 31
میکرون را بازیابی نمیکنند و در این دامنه ابعادی از کرارآیی مطلروبی
برخوردار نیستند .بازیابی این دسرته از مرواد معمروالً توسرط میزهرای
نرمه یا تجهیزات پیشرفته دیگری امکانپذیر است .فرآینرد فلوتاسریون
به ویژه درمورد فرآوری نرمههای شئلیت یک فرآیند متداول است .]0

() 9

Na2WO4 (s) + 2H2O ↔ H2WO4 + 2NaOH

()4

(NH4)2WO4 (s) + 2H2O ↔H2WO4 + 2NH4OH

سپس محلول سدیم تنگستات به کمک روش استخراج حاللی از
ناخالصیهایی نظیر گوگرد ،فسفر ،آرسنیک و غیره تخلیص شده و
تنگستن به کمک روش استخراج حاللی استخراج ،و پس از آن به
کمک محلول آمونیاک و طی مرحله استریپینگ 3تنگستن از فاز آلی
به صورت آمونیوم پارا تنگستات جدا میشود .عالوه بر این از واکنش
تنگستیک اسید و آمونیوم هیدروکسید ،آمونیوم تنگستات تولید می-
شود (واکنش .)7

روشهای هیدرومتالورژی استحصال تنگستن
روشهای هیدرومتالورژی تنگستن به صورت کلی ،فرارغ از نروا روش،
بررر مبنررای فرررآوری کنسررانتره و تولیررد سرردیم تنگسررتات ،1حررذف
ناخالصیها از محلول سدیم تنگستات  ،تولید آمونیوم پاراتنگستات 2و
تولید پودر فلز تنگستن از آمونیوم پاراتنگستات است.

)Ammonium para tungstate (APT

()3

H2WO4 (s) + CaCl2↔CaWO4 + 2HCl

پس از تشکیل اسید تنگستیک ،سدیم تنگستات از واکنش با سدیم
هیدروکسید (واکنش  )9و یا آمونیوم تنگستات از واکنش با آمونیوم
هیدروکسید (واکنش  )4تولید میشود.

 -4فلوتاسیون

)Sodium tungstate (NaWO4

() 3

H2WO4 (s) + Ca(NO3)2 ↔CaWO4 + 2HNO3

() 7

(NH4)2WO4 (s) + 2H2O ↔H2WO4 + 2NH4NO3

0
2

Stripping
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)Na2WO4 (s) + Ca(OH)2 (s)↔ CaWO4 (s) + 2NaOH (s

اکسید تنگستن از تکلیس آمونیوم پاراتنگستات به طریق حرارت
غیرمستقیم به دست می آید و در ادامه با کمک هیدروژن به عنوان
عامل احیا کننده اکسید تنگستن به پودر تنگستن تبدیل میشود .]3

() 5

روشهای پیرومتالورژی استحصال تنگستن
در این روش کنسانتره بدست آمده در مرحله کانهآرایی همراه با سدیم
کربنات در دمای بین  811الی 511درجه سانتیگراد ذوب میشود.
این فرآیند به صورت واکنش  8نشان داده میشود.
()8

CaWO4 + Na2CO3 ↔Na2WO4 (s) + CaCO3

اگر باقیمانده فرآیند ذوب با آب شستشو شود آنگاه محلول سدیم
تنگستات بهدست میآید .روش ذوب با سدیم کربنات برای کنسانتره
های با عیار پایین اکسید تنگستن نیز مناسب است .پس از تهیه
محلول سدیم تنگستات مطابق مراحل طی شده در روش
هیدرومتالورژی ،پس از زدودن ناخالصی های موجود در محلول،
آمونیوم پاراتنگستات و پس از آن پودر تنگستن تولید میشود .]0

شکل ( )1پراش پرتو ایکس واکنش شئلیت و هیدروکسید سدیم[.]5

محلول  1/0موالر سدیم و آب برای استحصال تنگستن از ذرات بدست
آمده مورد استفاده قرار گرفت .مقدار بازیابی تنگستن در آب مقطر با
میزان بازیابی تنگستن در حالتی که نمک سدیم (به حالت سولفاته،
فسفاته ،سیلیکاته و کربناته) در آن حل شده باشد ،در شکل  2مقایسه
شده است .]9

استحصال مکانوشیمیایی تنگستن
روش نوین استحصال تنگستن از شئلیت ،به صورت خردایش خشک
بوسیله سدیم هیدروکسید و کنترل انحالل کلسیم (بر مبنای دو
روش) استوار است .روش اول شستوشوی ذرات تولید شده سدیم
تنگستات و کلسیم هیدروکسید در محلول سدیم به جای آب است .به
عنوان مثال ،بازیابی تنگستن از  31درصد (توسط آب) به  54درصد
در محلول  1/0موالر سدیم کربنات ،به علت تشکیل کربنات کلسیم،
افزایش یافت .روش دوم اضافه کردن هیدروکسید آلومینیوم اضافی
در خردایش مشترک شئلیت و سدیم هیدروکسید و تشکیل کاتوییت
است .در این روش به سادگی بازیابی باالی  58درصد توسط شست-
وشو محصوالت بوسیله آب ،به علت وجود کاتوییت نامحلول ،بدست
آمد .]9

شکل ( )2بازیابی تنگستن در حضور محلولهای شست و شوی مختلف[.]5

از طرف دیگر به علت وجود کلسیم در محلول ،امکان واکنش مجدد
کلسیم برای تشکیل شئلیت وجود دارد .طی مشاهدات ،استفاده از
محلول شستوشو سدیم کربنات درست ،تمایل کلسیم برای واکنش با
قسمت کربناته بیشتر از سایر آنیونها بود .در نتیجه استفاده از سدیم
کربنات برای این فرآیند بهترین نتیجه ممکن را در بر داشت .]9

 -1واکنش بدون حضور هیدروکسید آلومینیوم
واکنش مکانوشیمیایی بین شئلیت و سدیم هیدروکسید ،با نسبت
مولی  0به  2/3انجام شد .پس از مدت زمان یک ساعت از محصوالت
بدست آمده آزمایش پراش پرتو ایکس گرفته شد و مطابق شکل ،0
پیک شئلیت در آزمایش مشاهده نشد اما پیک سدیم تنگستات به
عنوان پیک اصلی قابل مشاهده بود .همچنین پیک کلسیم
هیدروکسید و سدیم تنگستات دی هیدارت نیز در زمینه مشاهده
شد .]9

 -2واکنش در حضور هیدروکسید آلومینیوم
مقادیر مختلف آلومینیوم هیدروکسید به مخلوط در حال خردایش
شئلیت و سدیم هیدروکسید اضافه شد و نتای پراش پرتو ایکس
(شکل  ) 3حاصل شد .در مقایسه با حالتی که بدون حضور آلومینیوم
هیدروکسید صورت گرفت ،سدیم تنگستات همچنان به عنوان فاز
اصلی در زمینه وجود داشت .تفاوت مهم حضور کاتوییت نامحلول در

بنابراین مشخص شد که مطابق واکنش  5تمامی شئلیت موجود طی
فرایند آسیا به سدیم تنگستات تبدیل شده است .]9
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باقی مانده است .در نقطه مقابل اضافه کردن بیش از حد آلومینیوم
هیدروکسید منجر به مصرف سدیم هیدروکسید و تشکیل سدیم
آلومینات (مطابق واکنش  )00شده است که در نتیجه آن مقدار سدیم
هیدروکسید از میزان الزم آن برای واکنش مکانوشیمیایی با شئلیت
کمتر شده و به دنبال آن میزان کمتری تنگستن محلول در آب پس از
اضافه کردن هیدروکسید آلومینیوم بدست آمد .]9

زمینه نتیجه آزمایش پراش پرتو ایکس بود که با افزایش میزان
آلومینیوم هیدروکسید از میزان کلسیم کربنات موجود در محلول
کاسته ،و به کاتوییت آن اضافه شده است .]9
در شکل  3میزان بازیابی تنگستن از نمونه در مقادیر مختلف از
آلومینیوم هیدروکسید نشان داده شده است .بازیابی تنگستن با
افزایش میزان آلومینیوم هیدروکسید تا مقدار  58/0که نسبت
مولکولی آلومینیوم هیدروکسید به شئلیت برابر  2به  3بوده است،
رشد کرده است (که این مقدار در مقایسه با حالتی که تنها از سدیم
کربنات استفاده شده بود ،بیشتر است) .ولی اضافه کردن بیشتر
آلومینیوم هیدروکسید به محیط منجر به تولید سدیم آلومینات 0و
مصرف هیدروکسید سدیم و متعاقبا کاهش تدریجی بازیابی تنگستن
شده است .]9

)3Na2WO4 ↔3CaWO4 (s) + 6NaOH (s) + 2Al(OH)3 (s
)Ca3Al2(OH)12 (s) +(s
()01
)2H2O (l) + NaAlO2 (s) ↔NaOH (s) + Al(OH)3 (s
()00

شئلیت و سدیم هیدروکسید ،در بازههای زمانی  1تا  091دقیقه به
همراه آب مقطر به منظور بازیابی تنگستن خردایش شد .مطابق شکل
 ، 9با افزایش زمان آسیا ،میزان بازیابی نیز افزایش یافت .مطابق شکل
در زمان  021دقیقه ،بازیابی به مقدار  58/0رسیده است و این همان
مقداری است که در صورت حضور آلومینیوم هیدروکسید و در زمانی
به مراتب کمتر حاصل شده است .این امر خود گواهی بر مطلوب بودن
این روش نوین در استحصال فلز تنگستن از شئلیت است .]9

شکل ( )3پراش پرتو ایکس محصوالت تولیدی واکنش شئلیت و سدیم
هیدروکسید در حضور مقادیر مولی متفاوت آلومینیوم هیدروکسید [.]5

شکل  :5نسبت بازیابی به مدت زمان آسیا کردن[.]5

بازیابی تنگستن کارباید از پسماند مواد سخت
آلیاژهای سخت ،موادهای کامپوزیتی هستند که از ترکیب شبه فلزات
با فلزات یا آلیاژهایی که پایه آنها معموال کاربید فلزات واسطه است،
بوجود میآیند .در بین انواا مختلف فلزات و کاربایدهای موجود ،رای -
ترین آلیاژ کبالت و تنگستن کارباید است .]4

شکل ( )4بازیابی تنگستن در نسبتهای مولی متفاوت آلومینیوم هیدروکسید
به شئلیت[.]10

شکل  3و  3بیانگر واکنش کلسیم با آلومینیوم هیدروکسید تحت
شرایط بازیک و تشکیل کاتوییت نامحلول است (واکنش .)01
هنگامیکه میزان آلومینیوم هیدروکسید اضافه شده به محلول کمتر از
نسبت استوکیومتری  3به  2نسبت به کلسیم است ،تشکیل کاتوییت
به صورت کامل انجام نشده او مقدار کمی از کلسیم کربنات در محلول
)Sodium aluminate (NaAlO2

خردایش آلیاژ کبالت و تنگستن کارباید موجب تشکیل ذرات بسیار
ریز میشود .بنابراین مطالعات بسیاری به منظور بازیافت آلیاژهای
کبالت و تنگستن کارباید انجام شده است .فرآیندهای اصلی بازیافت
در گروههای هیدرومتالورژی ،ذوب ،فرآیندهای اکسیداسیون و احیا،
روشهای الکتروشیمیایی و بازیافت مستقیم طبقهبندی شده اند .]4

0
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روشهای هیدرومتالورژی مختلف برای فرآوری قراضههای کبالت و
تنگستن کارباید مورد استفاده قرار گرفته است .روشهای مرسوم
برپایه جداکردن کارباید و فلز کبالت و یا لیچینگ بازیک پس از
اکسیداسیون است .بنابراین ناخالصیها تصفیه و عناصر با ارزش از
محلول خارج میشوند .هرچند معایبی مرتبط با این فرآیندها نظیر
تشکیل پودر کارباید دانه درشت ،مشکالت زیست محیطی ناشی از
مواد شیمیایی مورد استفاده و هزیته باالی فرآیند وجود دارد.
فرآیندهای مهم دیگر بازیافت ،فرآیند تجزیه روی 0و منستروم 2است.
در فرآیند تجزیه روی ،قراضه آلیاژهای سخت در حوضچه حاوی روی
در حضور آرگون غرق میشود و کارباید و کبالت جدا میشوند .متعاقبا
روی بوسیله تقطیر از مذاب حذف میشود و آنچه باقی میماند مواد
حاوی تنگستن کارباید است .در نقطه مقابل ،در فرآیند منستروم،
قراضه آلیاژهای سخت ،پس از انحالل در مذاب آهن اشباا شده
بوسیله کربن و یا کبالت در اسید لیچ میشود .آنچه پس از این فرایند
باقی می ماند ،به عنوان منبع تنگستن کارباید مورد استفاده قرار می-
گیرد .اگرچه این فرآیند نیازمند امکانات گسترده و به تبع آن افزایش
هزینههای بازیافت است .]4

شکل ( )6الگوی پراش پرتو ایکس پس از فرآیند اکسیداسیون[.]6

فرآیند اکسیداسیون و کربوترمال ،3فرآیندی نسبتا آسان ،دوستدار
محیط زیست و مقرون به صرفه است که در دو مرحله انجام میشود.
مرحله اول اکسیداسیون قراضههای حاوی کبالت و تنگستن کارباید و
مرحله دوم فرآیند کاهش محصوالت تولیدی مرحله اول است .در
مرحله دوم ،پودر اکسیدی تولید شده در مرحله اول به کمک واکنش
کربوترمال احیا میشود .بدین منظور قراضههای حاوی آلیاژ کبالت و
تنگستن کارباید به میزان کافی خشک و در کوره مافل 3در دمای
 537کلوین اکسیده میشود (شکل  .)4پودر اکسیده شده به مدت 23
ساعت در آسیای گلولهای خردایش میشود .متعاقبا پودر کربن به مواد
اکسیده اضافه شده و مخلوط حاصل مجدد به مدت  23ساعت در
آسیای گلولهای برای حصول اطمینان از همگن شدن مواد ،آسیا می-
شود (شکل  .)7کربن مورد نیاز به صورت تئوری با توجه به میزان
مورد نیاز برای احیای اکسید تنگستن و اکسید کبالت طی واکنش
کربوترمال محاسبه میگردد .نهایتا پودر مخلوط شده در بوته
آلومینیومی در دمای  0173الی  0273کلوین به مدت  4ساعت در
حضور جریان گاز آرگون احیا میشود (شکل .]4 )8.3

شکل ( )7پراش پرتو ایکس پودر اکسید شده و پودر بدست آمده از فرآیند
احیای کربوترمال در نسبتهای متفاوت پودر کربن [.]6

Zinc decomposition

0

شکل ( )0پراش پرتو ایکس برای پودر احیا شده در فرآیند کربوترمال در

Menstruum

2

دماهای متفاوت[.]6

Carbothermal

3

Muffle furnace

3
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نهایتا پس از فرآیند کربوترمال ،مطابق شکل  ،8پس از آزمایش پراش
پرتو ایکس ،تشکیل تنگستن کارباید و کبالت تایید شد .عالوه بر این
تاثیر نسبت ترکیبی کربن و دمای واکنش کربوترمال در شرایط
مختلف بررسی شد .در آخر حالت بهینه برای احیای کربوترمال
تنگستن کارباید و کبالت برابر مخلوط  311درصدی پودر کربن و
دمای  0111درجه سانتیگراد بدست آمد .]4

پسماندها و قراضههایی که حاوی مقادیر قابل توجهی تنگستن هستند
نیز صورت گیرد .فرایندهای بازیافت تنگستن از قراضهها ،فرآیندهایی
نوین هستند که توامان از روشهای هیدرومتالورژی و پیرومتالورژی
برا استحصال فلز تنگستن بهره میبرند .این فرآیندها با توجه به اقبال
روزافزون به امر بازیافت ،قابلیت پیشرفت و بهینهسازی و نوآوریهای
فراوان دارند.

نتیجه گیری

مراجع
 ]0بارانی بیرانوند ،کیانوش؛ حیدره ،سعید؛ "بررسی روشهای

افزایش حجم مواد معدنی موجب شده است تا فرآیندهای کانهآرایی
مورد توجه ویژهای قرار گیرد .در این قسمت سعی بر حداکثر جدایش
انتخابی مواد مطلوب از مواد باطله همراه است .تنگستن به علت
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد نظیر وزن مخصوص
باال ،خاصیت پارامغناطیسی و فلوئورسانس ،در مرحله کانهآرایی و با
استفاده از روش های سنگجوری ،ثقلی و مغناطیسی تا حد قابل قبولی
پرعیارسازی میشود .البته نکته حائز اهمیت در این فرآیندها توجه به
محدوده ابعادی مواد موجود است تا ضمن استفاده از مناسبترین
تجهیزات  ،باالترین بازیابی ممکن بدست آید.
پس از پرعیارسازی ،استحصال فلز تنگستن به کمک روشهای
هیدرومتالورژی و پیرومتالورژی صورت میگیرد .در بعضی از مواقع
این دو روش به صورت مکمل ،و در باقی شرایط به صورت جداگانه
مورد استفاده قرار میگیرند .تشخیص استفاده از روش مناسب برای
فرآوری کانه های تنگستن پس از انجام خواص سنجی و مطالعه دقیق
بر روی کانسار انجام میپذیرد .روشهای هیدرومتالورژی برای فرآوری
تنگستن بر پایه لیچینگ اسیدی و بازی ،فرآیندهای اکسیداسیون و
احیا و استخراج حاللی بنا شده است .این روشها به خصوص در
مواردی که فلز تنگستن به همراه سایر فلزات که خواصی مشابه با آن
دارند و به طور همزمان در کانسار وجود دارند ،به علت انتخابی بودن
فرآیند جدایش ایدهال ترین روش تلقی میشوند نکته مهمتر در
استفاده از روشهای هیدرومتالورژی ،توجه روزافزون به فرآوری عناصر
جانبی همراه با کانسار اصلی است .زیرا به علت عیار پایین و حضور
سایر عناصر با خاصیت مشابه ،تنهاروش ممکن برای فرآوری تنگستن،
روشهای هیدرومتالورژی است .روش مکانوشیمیایی نیز بازیابی باالی
تنگستن را نشان داده است و میتواند به عنوان روشی نوین در
فرآوری تنگستن مورد توجه قرار گیرد.
از طرف دیگر به علت روند رو به رشد تقاضای مواد معدنی ،نیاز است
تا استحصال فلزات و از جمله تنگستن عالوه بر منابع طبیعی ،از

تولید فلز تنگستن از سنگ معدن کم عیار تنگستن"،
همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی ،زیست-
شناسی ،زمین شناسی ،دوره دوم.0353 ،
[2] Sutaone, A.T; Raju, K.S.; "Physical separation
processing of bulk Tin – Tungsten pre
concentration into individual constituents for
commercial applications", International mineral
processing congress (IMPC), 9, p.p. 7-12.
;[3] Hedayati, H.; Noaparast, M.; Shafaei, S.Z
"Application of gravity separators for enrichment
of south Chah-Palang tungsten ore", International
journal of mining and geology engineering, Vol.
50, No.1, p.p. 1-12, June. 2016.
[4] Gurmen, S.; Timur, S.; Duman, I.; "Acidic
leaching of scheelite concentrate and production of
hetero-poly tungstate salt", International journal of
mining and geology engineering, Vol. 50, No.1,
p.p. 1-12, June. 2016..
[5] Chen, M.; Li, Z.; Li, X,; "Mechanochemically
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مقاالت گردآوری

سیستمهای کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی
حمزه اسحقی
کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
()hamzeheshaghi@gmail.com

چکیده
کنترل اتوماتیک همزمان با رشد صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته است .کنترل اتوماتیک به عنوان بخش مهمی از
فرایندهای صنعتی ،در صنعت فرآوری مواد معدنی نیز علیرغم پیچیدگیهای موجود در مراحل مختلف از جمله خردایش
و فلوتاسیون کاربرد دارد .استفاده از سیستمهای کنترل در باالبردن کارایی هر بخش و جلوگیری از افت مواد معدنی ،مواد
شیمیایی و انرژی تاثیر قابل توجهی دارد .با توجه به توسعه رویکردها و روشهای کنترل در صنایعی مانند صنایع
پتروشیمی ،به کارگیری این روشها و کنترلکنندهها مشکالتی را در مدارهای فرآوری ایجاد میکند که این مشکالت از
طبیعت کانه و خواص پال ناشی میشوند و در این خصوص بایستی روشهای کنترل پیشرفته و هوشمند به کار گرفته
شود .بنابراین شناخت تئوریهای کنترل امری ضروری است و برای بهینه سازی و پایدارسازی فرآیندها باید از روشهای
جدید کنترل در فرآوری مواد معدنی استفاده کرد.

واژههای کلیدی
کنترل اتوماتیک ،فرآوری مواد معدنی ،روشهای کنترل ،حسگرهای کنترلی
ممکن میسازند .بنابراین تجهیزات میتوانند به طور مناسب شررایط را
به حالت نرمال برگردانند .لرذا موضروا اصرلی در کنتررل ایجراد مردل
ریاضرری پویررا و پررایش مقرردار انحررراف از مرردل و سرررانجام برگردانرردن
عملیات به شرایط اصلی میباشد .]2
هدف از مدلسازی پیادهسرازی رفترار سیسرتم برا اسرتفاده از امکانرات
موجود اسرت .مردل بیران کننرده ارتبراط برین خروجری و ورودی یرا
ورودیها به صورت یک رابطه ریاضی است .در اغلب موارد این ارتبراط
یک معادله دیفرانسیلی است که به آن معادله مشخصه سیسرتم گفتره
میشود .بسته به این که قوانین فیزیک و شیمی و سایر موارد حاکم بر
اجزای سیستم با چه دقت و صحتی انتخاب شردهانرد ،دقرت و صرحت
مدل ریاضی قابل محاسبه است .با توجه به سرادهسرازیهرای فیزیکری
اغلب مدلها تقریبی از عملکرد واقعری سیسرتم را در اختیرار مرا قررار
میدهند .]0
2
کنترل فرایند ،برای بهینهسازی و پایدارسازی مدارهای فرآوری مرواد
معدنی ابتدا در اواخر دهه  41میالدی ایجاد شد و پس از گذشرت سره
دهه توسعه یافته است .هنر و علم کاربرد تکنولوژی بره عنروان هسرته
مکمل در صنعت به وجود آمده است .هدف آن فراهم آوردن چرارچوب

مقدمه
کنترل علمی است که به تنظیم رفتار یا مقدار کمیتهرای موجرود در
محیطهای مختلف عملیراتی مری پرردازد .علرم کنتررل روشهرایی را
معرفی میکند که در این روشها به منظور تنظیم خروجی سیستمهرا
میتوان با استفاده از محاسبات ریاضی ،ورودی مناسب هرر سیسرتم را
بدست آورد .]0
مدلهای ریاضی ،برای اجرا و پیکربنردی موفرق فرآینردهای واحرد بره
همراه پروسههای پیچیده و نامنظم به کرار مریرونرد .هردف اصرلی در
کاربرد مدلهای ریاضی این است که عملیات تحت شرایط پایا 1انجرام
شود .اما در عمل شرط حالت پایا به آسانی با تغییراتی که در متغیرهرا
به وجود میآید به هم میخورد .اگر شررط حالرت پایرای ایردهال را در
نظر بگیریم در این حالت میانگین تغییرات و انحراف از مقدار متوسرط
توسط ابزارهای مناسبی تعیین میشود که احتمال دارد به حالرت پایرا
برگردانده شود .از سالها پیش ابزارهایی برای این هدف طراحری شرده
است .این ابزارها توسط سیگنالهای الکتریکی تولیرد شرده بره وسریله
متغیرهای خاص عمل میکنند .این سیگنالها به نحروی هسرتند کره
امکان برنامهریزی برای تشخیص و کنترل انحراف از مقدار میرانگین را
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فنی معموال با اندازه سیستم (تعداد ورودی–خروجی) و پیچیردگی آن
(ورودی-خروجی آنالوگ) افزایش مییابد و معموال با سطح پیچیردگی
سیسررتم و آمرروزش ،کرراهش مررییابررد .در یررک کنترررل پیشرررفته 4و
تنظیمی 5باید فرایند اصالح شده اجرا شرود .بعرالوه ،کنتررل فراینرد و
بهینهسازی آن به عنوان هسته اصلی در عملیات فرآوری مرواد معردنی
و جذب سرمایه است .]3

آرایشی سیستمها برای پرداختن به کنترل فرایند به وسیله جسرتجوی
اجزای اصلی شامل فراینرد ،انردازه گیری/مردل سرازی ،خرط مشری،1
کاربران 2و نگهداری و توسعه آن است .]3
سیستم پایدار به سیستمی گفته میشود که پاسرخ خروجری آن بررای
همه ورودیهای کران دار محدود باشد .سیستمی کره بره ورودیهرای
کراندار پاسخ بیکران میدهد ناپایدار است .ورودی کرراندار ترابعی از
زمان است و معموال در داخل محدودههای خاصی قرار میگیرد .بررای
مثال ،تابع پله و سینوسی دارای ورودی هرای کرراندار هسرتند .ترابع
 f(t)=tبیکران است .در سیستمهای ناپایدار ،حالتهرایی کره در آنهرا
خروجی بیکران میشرود فقرط از نظرر ریاضری صرحیح هسرتند و در
سیستمهای فیزیکی و واقعی ،خروجیها کراندار هستند .]3
عالرغم بکرارگیری ابزارهرای غیرر قابرل اعتمراد و پراکنرده ،مردارهای
فرآوری مواد معدنی از مشکالت دیگری مانند اندرکنش بین واحردهای
فرایند ،زمانهای مرده 3طوالنی ،اندازهگیری کم و در بعضی مواقع غیر
قابل اطمینان از متغیرهای فرایند ،سیستمهای غیر خطری ،اخرتالالت
وارد شده بره فراینرد ،فراینردهای دینامیرک مختلرف و متعردد همرراه
هستند .]9
کنترل اتوماتیک ابزاری است که کمک میکند تا فعالیتهای سیسرتم
بهتر و سریعتر انجام شرود ،قردمهرای بزرگری در توسرعه فراینردهرا و
بکارگیری ماشینهای بزرگ جهت بهبود بهرهوری برداشته شده اسرت.
توسعه تجهیزات خودکار و فرایندهای پیوسته انجام کارهای تکرراری و
خسته کننده را تسهیل کردهاند .ولی این پیشرفتها نیاز به تجهیرزات
و نیروی کار را نیز افزایش داده است .بنابراین وسرایلی نیراز اسرت کره
اطالعات را به صورت اتوماتیرک جمرع آوری کررده و کارهرا را مطرابق
برنامهریزی اجرا نمایند .واحردهای صرنعتی برا ظرفیرت براال ،نیازمنرد
تجهیزات و سرمایه گذاریهای بزرگی هستند و یکی از اهداف کنتررل،
استفاده بهینه از سرمایهگذاری و تجهیزات جدید است.
بر خالف مواد خامی که در صنایع دیگر مورد استفاده قرار میگیرنرد و
به کار گیری کنترل اتوماتیک را با موفقیتهای بسیاری همرراه کررده-
اند ،کانهها از معدنی به معدن دیگر و حتی در یک کانسار تغییرر مری-
کنند و در نتیجه کنترل فرایند مشکل خواهد بود  .]4فراینرد کنتررل
در یک سیستم پویا مانند سیستمهای فرآوری مواد معدنی کره تعرداد
زیادی از متغیرها به صورت همزمان تغییرر مریکننرد ،پیچیرده اسرت.
کنترل اتوماتیک عملیات واحدهای صرنعتی باعر بهبرود بهررهوری و
افزایش درجه خلوص محصوالت و کاهش نیروی انسانی مریشرود .لرذا
عبارت کنترل فرایند معرف یک کار مهندسی است که برا مجموعرهای
از وسایل و تجهیزات برای کنترل فرایندها و سیستمها در ارتباط است
. ]7
در هر سیستمی وجود ساختاری برای پشتیبانی از سیستمهای کنترل
فرایند شامل تجهیزات و نیروی انسانی امری ضروری است .تعداد افراد

تاریخچه و اجزای کنترل اتوماتیک در فرآوری مـواد
معدنی
کنترل در فرایند تغلیظ مواد معدنی ،بره مردت چنرد دهره در حاشریه
بوده است .با گذشت زمان ،توازن برین تنظریم و بهینرهسرازی دسرتی
نسبت به تنظیم اتوماتیک فرایندهای اصلی به طور عمده تغییرر یافتره
است .در دهه  71همزمان با رشد کامپیوترها به عنوان سازمان دهنرده
اصلی که متغیرهای ورودی–خروجی را برا تجهیرزات کنترلری ترکیرب
میکنند ،تغییر چشمگیری در کنترل فرایند ایجراد شرد .ایرن ابرزار در
مقایسه با استانداردهای امروزی فوق العاده ابتردایی بودنرد ولری بررای
اولین بار مهندسان فرایند روشهایی را برای توسعه ،آزمایش و اصرالح
استراتژیهای کنترل فرایند در اختیار داشرتند .بره هرحرال ،اپراتورهرا
ابزاری را داشتند که دادهها و اطالعات مربوط بره فراینرد را بره شرکلی
مرتب نشان میدهد که آنها را قادر میساخت تا تصمیمهای بهترری را
اتخاذ کنند  .محصرول جرانبی ایرن تکنولروژی ایرن برود کره زمینرهای
مناسب برای مهندسین فراهم ساخت ترا ایردههرایی را کره بره بهبرود
فرایند کمک میکردند مورد بح و بررسی قرار دهند .]3

ضرورت کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی
با توجه به پیچیده شدن شرایط فراوری کانهها ،افزایش دستمزد و
انرژی ،حفظ شرایط بهینه در کارخانجات فراوری امری ضروری است.
در بهینهسازی عملیات فراوری ،استفاده از کنترل اتوماتیک باع
کاهش هزینههای عملیاتی میشود .بنابراین هدف از مکانیزاسیون و
اتوماسیون در فرآوری کانهها میتواند شامل موارد زیر باشد.
 .0افزایش بهرهوری پرسنل
 .2افزایش بهرهوری تجهیزات
 .3کاهش هزینههای فرآوری
 .3تسهیل کار کارکنان برای انجرام برخری کارهرای دشروار و
یکنواخت
 .9حفظ و افزایش کارایی تکنولوژیکی و تکنیکری –اقتصرادی
در واحدهای صنعتی
در حال حاضر ،اغلرب واحردهرای فررآوری مرواد معردنی بره ابزارهرای
مختلفی در نقاط بحرانی و مهم تجهیز شدهاند تا با پایش سیستم ،هرم
فرآیند را تنظیم کرده و هم در صرورت نیراز هشردارهای الزم را اعرالم

Strategy

0

User Group

2

Advance control

Dead time

3

Regulatory control

31

3
9

Journal of Mining engineering

Blour

)Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic
Scientific Association of Mining engineering

....................................................... ..... ........................................................................................ ..................................... .............................................................................................................................
..........................................................................

مقاالت گردآوری

 -0کاهش واریانس :یعنی نشان دادن این کره فراینرد را مری-
توان کنترل کرد.
 -2جابجا کردن اهداف یعنی بهرره بررداری از فراینرد کنتررل
توسط حفظ اهداف بهینه

کنند .طرحریزی کنترل اتوماتیک را زمانی میتوان برا موفقیرت عملری
کرد که با تقسیم کل زنجیره عملیاتی بره بخرشهرا و زیرسیسرتمهرا،
کمترین تعداد فاکتورهای نیازمند بره کنتررل وجرود شرده باشرد .]3
مکانیزاسرریون و اتوماسرریون کارخانجررات فراوریرردر دو راسررتای مهررم
هستند.
 .0تنظیم فرایند به صورت اتوماتیک با ابزارهای اندازهگیری
 .2تثبیت عیار مواد خام و کمکری و مطمرئن برودن از انجرام
فرایند تحت شررایط پیوسرته و یکسران بره طرور کامرل و
دقیق
در حالت اول ،کارخانه فرآوری نیاز به استفاده از تعداد زیرادی وسرایل
نظارتی ،اندازهگیری و کنترل و تطبیق آن با سایر تجهیزات اتوماسیون
دارد که ممکرن اسرت شرامل سرادهتررین واحردهای سریگنال دهری،
کامپیوترهای پیچیده و ماشینهای برنامهریزی باشد.
حالت دوم شامل استفاده از عملیات ماشینی مواد خام ،استفاده از مواد
کمکی با عیار مشخص (محیط آسیا ،معرفها ،آب و غیرره) و اسرتفاده
از تجهیزات بادوام و پر محصول است که فرایند با محوریت آنها کنترل
میشود.
چنانکه مکانیزاسیون و اتوماسیون پیچیدهای بررای واحردهای فررآوری
مواد معدنی به کار گرفته شود باید تحقیقات و آزمایشات کافی در ایرن
زمینه انجام شود که به طور معمول مشکالت زیر را خواهد داشت.
 -0مطالعه پارامترهای مختلف از قبیل اسرتاتیک و دینامیرک
فرایندها
 -2مطالعه فرایندهای مورد هدف اتوماسیون
 -3تعیین ترتیب فرایندها
 -3توسعه فرستندهها و وسایل اندازهگیری
 -9فرموله کردن الگوریتمها برای کنترل فرایندها
 -4توسعه تجهیزات جدید آسریاکنی ،تغلریظ و کمکری بررای
واحدهای فرآوری مواد معدنی که به منظرور اتوماسریون و
مکانیزاسیون پیچیده نیاز هستند.
 -7یافتن راه حلهای جدید برای طراحی واحردها ترا اجررای
اتوماسیون عملیات اصلی و فرعی را آسان نماید.
عملیات مختلف سیستمهای کنترل شامل مراحل زیر میشود.
 -0کشف تغییرات
 -2انتقال سیگنال اخطار
 -3نشان دهندههای موثر تغییرات
 -3بکارگیری مکانیزم تصحیح
برداشتی که از کنترل فرایند میتوان داشت (مخصوصرا زمرانی کره بره
سطوح باالتر کنترل پیش میرویم) این است که خیلی پیچیده و غیرر
شهودی است .به هرحال باید به خاطر داشت که اهداف عمومی کنترل
فرایند سر راست و قابل دسترس هستند و همان طور کره در شرکل 0
نشان داده شده است آنها را میتوان به دو صورت ساده تقسیم کرد.

شکل ( )1تفسیر گرافیکی از اهداف کنترل فرایند []3

تجهیزات کنترل اتوماتیک میتوانند جزییات فرایند را نظرارت کننرد و
همچنین هشدارهای مناسب برای تغییرر را بدهنرد ،اطالعرات را ثبرت
کرده یا مراحل ضروری برای اصالح انحراف از حالرت نرمرال را در نظرر
بگیرند .در حال حاضر ،این امکان وجود دارد که سیسرتمهرای کنتررل
اتوماتیک را در اغلب پروسههای واحدهای فرآوری که شامل بخشهای
مهم شامل خروراک دهری ،مخلروط کرردن ،خرردایش و طبقرهبنردی،
جدایش ثقلی ،لیچینگ و فلوتاسیون میشود به کار گرفت .]2

روش های کنترل
سیستمهای کنترلی را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
 )0کنترل پیوسته یا آنالوگ کره مانیتورینرگ و کنتررل
رویدادها به صورت پیوسته انجام میشود.
 )2کنتررررل دیجیترررالی کررره در آن از کامپیوترهرررا و
ریزپردازندهها استفاده میشود.
برای مثال برای کنترل سطح مخزن فلوتاسیون که به طور پیوسرته در
حال پر شدن است و به طور پیوسته پال از آن خالی میشود میتوان
به سادهگی با مشاهده سطح پال در مخزن انجام گیرد .همچنین می-
توان به طور دستی و برا تنظریم نرر ورودی توسرط شریرهای ورودی
جریان مخزن و سطح پال در آن را تنظیم کرد .روش روشن-خراموش
یا روش دو وضعیتی سطحی با پروفیل متغیر را نتیجه میدهد (شرکل
30
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.]0 )2
در یک فرایند دو نوا تغییر میتواند اتفاق بیافترد .اگرر در مقردار مبنرا
تغییری ایجاد شود مشکل را سروو 4یا فرمرانیرار و اگرر در برار ورودی
تغییری ایجراد شرود مشرکل را تنظیمری گوینرد .روش بدسرت آوردن
پاسخ هر دو نوا اساسا یکسان است و ممکن است برای بدسرت آوردن
پاسخ ترکیب خطی مقدار مبنا و بار ،دو پاسخ بر روی هم جمرع شروند
 .]3مقایسهگر 5سه وظیفه دارد .اولین وظیفه این است که به صرورت
صحیح سیگنالهایی را از مانیتور دریافت نمایرد .دومرین وظیفره ایرن
است که سیگنال را با مقدار مبنا یا همان مقدار مطلوب مقایسره کررده
و انحراف از حالت نرمرال را محاسربه نمایرد .سرومین وظیفره ،کنتررل
کننده نهایی را برای تصحیح خطا فعال میکند .]0
دو فاکتور وجود دارد که کنترل فیردبک را نرامطلوب مریسرازند .ایرن
فاکتورها عبارتند از اخرتالالت مکررر کره اغلرب دارای مقرادیر بزرگری
هستند و پس افت زمانی در طول پروسره برین رخرداد یرک رویرداد و
تاخیر در شناسایی سیگنال اتفاق میافتد .این اخرتالالت و پرس افرت
زمررانی را بایررد انرردازهگیررری و اصررالح کرررد .در سیسررتم فیرردفوروارد،
سیگنال ورودی ،بررای مثرال بررای خروراک ورودی ،قبرل از ایرن کره
خوراک وارد فرایند شود ،مانیتورینگ و کنترل میشرود و برا انجرام آن
انتظار میرود که خوراکدهی بره فراینرد بردون تغییرر انجرام شرود و
بنابراین کارایی فرایند بدون تاثیر باقی میماند .شکل  3نمرودار بلروکی
از سیستم فیدفوروارد را نشان میدهد .]0

شکل ( )2کنترل دستی روشن-خاموش برای سطح سلولهای فلوتاسیون []1

این وضعیت در اغلب مدارهای فرآوری مرواد معردنی غیرر قابرل قبرول
است .بنابراین برای حل این مشکل ابزارهایی به کار گرفته مریشروند و
که نوسانات سطح پال در مخزن را کرم کننرد .بردین منظرور کنتررل
کنندههای اتوماتیک برای کنترل نر جریران ،دانسریته پالر  ،سرطح
مخزن ،وظیفه پم و تقریبا کنترل عملیات همه واحدها ماننرد سرنگ
شکنها ،آسیاها،کالسیفایرها ،تیکنرها ،تجهیزات فلوتاسیون و سیستم-
های انتقال مواد مرورد اسرتفاده قررار مریگیرنرد  .]7دو خرط مشری
اساسی کنترل عبارتند از:
0
 )0سیستم کنترل فیدبک ( کنترل بازخورد)
 )2سیستم کنترل فیدفوروارد ( 2کنترل پسخورد)
در سیستم کنترل فیدبک ،خروجری یرک پروسره بره صرورت پیوسرته
توسط یک حسگر ثبت میشود .زمرانی کره خروجری تغییرر مریکنرد
حسگر این تغییر را شناسایی و سیگنالهایی را برای مقایسرهگرر مری-
فرستد که این سیگنال ها برا مقردار مبنرا یرا ورودی مرجرع کره بررای
عملیات حالت پایا تنظیم شده است ،مقایسه میشوند .بنابراین خطا یرا
انحراف از میانگین برآورد میشود .سپس سیگنالی به سیسرتم تنظریم
یا همان محرک 3فرستاده میشود تا این خطا را به صفر کراهش دهرد.
این سیگنالها ممکن است الکتریکی ،مکانیکی یرا پنومراتیکی باشرند.
شکل  3نمودار بلوکی معمول از یک سیستم کنتررل فیردبک را نشران
میدهد .]0

شکل ( )4نمودار بلوکی سیستم کنترلی فیدفوروارد

شاخص جریان ورودی ،انحراف از ویژگریهرای جریران ورودی (ماننرد
نر جریان خوراک) را به کنترلکننده ارجاا میدهد و کنتررلکننرده
عکسالعمل آن را به جریان ورودی (و نه در روی پروسه) محدود مری-
کند .بزرگی خطا محاسبه شده و سیگنالهایی به کنترل کننرده بررای
فراهم کردن عکس العمل مناسب بررای حفرظ شررایط جریران ورودی
فرستاده میشود تا جریان به سطح اصلی خود برگردانده شود .]0

شکل ( )3نمودار بلوکی سیستم کنترلی فیدبک []1

ابزار و سخت افزار کنترل
Feed back

0

Feed forward

2

Servo

Actuator

3

Comparator
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ابزارهای فیلد شامل حسگرها (حسگرهای جریان ،دما ،چگالی ،ترکیب،
فشار ،سطح و غیره) و اجزای نهایی کنترل (شامل شیرها و غیره) می-
شود .جدول گسرتره تکنولروژی حسرگرهایی کره بره طرور معمرول در
فرایند کنترل مدارهای آسیا کنی بره کرار مریرود را نشران مریدهرد.
واضح است که تکنولوژیهای مختلفی برای انتخراب وجرود دارنرد .بره
هرحال ،اغتشاشات مدار و خط مشی که بررای حرذف ایرن اغتشاشرات
اعمال میشود مشخص میگمرد کره کردام مرورد از ایرن لیسرت بایرد
انتخاب شود.

وظیفه ابزار ،اندازهگیری حالت پایا و رفترار ناپایرداری فرآینردها اسرت.
معموال طراحی تجهیزات شامل فعالیتهای اعمال شده به شراخههرای
آموزشی مختلف میشود که یک مهنردس فررآوری همره آنهرا را نیراز
ندارد اما باید از قابل اطمینان بودن آنها آگاه باشد کره اجررای صرحیح
تجهیزات و همچنرین حساسریت آنهرا را شرامل مریشرود .بره عرالوه،
ضروری است که از کمینره کرردن اثرر براردهی بره آنهرا و از ایرن کره
سیگنال بدون تضعیف در بزرگی یا تغییر فاز عبور کند ،مطمئن شرود.
برای اغلب تجهیزات نرم افزارهای از سوی کارخانره سرازنده در اختیرار
واحد قرار میگیرد .خطای تجهیزاتی ذاتا از ساختار مکانیکی و بخرش-
های الکتریکی ناشی میشود .این محردودیت مهرم را بایرد در مرحلره
انتخاب تجهیزات معلروم باشرد .تجهیرزات معمرول کره سرطح کنتررل
تنظیمی را در واحدهای فرآوری مواد معدنی پوشش میدهد درجردول
 0نشان داده شده است .]0

جدول ( )2انواع تکنولوژی مختلف حسگرها برای استفاده در سیستمهای
خردایش []3

اندازه گیری
ارتقاا انبار (مواد جامد)

جدول ( )1نمونهای از تجهیزات مورد استفاده درواحدهای فراوری []7

تجهیزات

ویژگی اندازهگیری شده

وزن سنج

اندازهگیری وزنی جریان مواد ،معموال

ارتفاا مخزن (پال )

قسمت کوچکی از طول نوار نقاله به سلول-
های بار اختصاص داده میشود
شاخص ارتفاع

توان موتور

ارتفاع توسط ابزارهای مافوق صوت،
اختالف فشار و یا توسط گلولههای شناور

جریان جامد
جریان پال
جریان آب

ثبت میشود
دبی سنج

اندازهگیری دبی وزنی جریان توسط روش-
های غیر تهاجمی مانند دبی سنجهای
مغناطیسی و مافوق صوت ،و روشهای
تهاجمی شامل دبی سنجهای اوریفیس

رطوبت(جامد خشک)
رطوبت (پال )

()Orifice
چگالی سنج

اندازهگیری چگالی پالپ به صورت متمرکز
با چگالی سنج اشعه گاما یا برداشتن نمونه
فشار
لرزش/صدا
دما

و اندازهگیری با چگالی سنجهای دیگر
فشار

اندازهگیری فشار یا فشار تفاضلی سیستم-

سنج/ترموکوپل

های هیدرولیکی یا پنوماتیکی و اندازه-
گیری دما

آنالیز کننده

اندازهگیری ابعاد ذراتی که از سرندهای

ابعاد ذرات

مشخصی عبور میکنند

ابعاد ذرات (مواد جامد)
ابعاد ذرات (پال )

شاخص pH

اندازهگیری درجه اسیدی یا قلیایی محلول

pH

مبدل A/D-D/A

تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال و
دیجیتال به آنالوگ

تضعیف کننده

فلزات آزاد
بار آسیا

تبدیل دامنه سیگنالهای ورودی-خروجی

33

تکنولوژی به کار گرفته شده
تجهیزات مافوق صوت
تجهیزات لیزری
سلولهای فشار
تجهیزات مکانیکی
تجهیزات مافوق صوت
تجهیزات مکانیکی
تجهیزات فشار تفاضلی
فرستندههای جریان و قدرت
گشتاورسن ها
ترازوهای نواری الکترونیکی
ترازوهای نواری هستهای
ابزارهای مغناطیسی
ابزارهای مافوق صوت
ابزارهای فشار تفاضلی
ابزارهای میکروموج
رادیواکتیو سن ها
لولههای  Uشکل
ابزارهای فشار تفاضلی
تجهیزات دیافراگمی
شتاب سن  /میکروفون
ترموکوپلها
تصویربرداری مادون قرمز
تکنیکهای آنالیز تصویر
تجهیزات مافوق صوت
تجهیزات مکانیکی
الکترودهای ویژه
پروبهای هدایتی
تجهیزات مغناطیسی
وسایل مبتنی بر توان
صوتی
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استخراج اورانیوم از آب دریا
ژاپنی ها از معدود کشورهای قدرتمند اقتصادی هستند که علیرقم جمعیت زیادی که دارند از ضعف منابع
طبیعی رن میبرند .تقریبا تمام سیستم تامین برق ژاپن مبتنی بر انرژی هسته ای می باشد لذا تامین سوخت
راکتورهای ژاپن بسیار حائز اهمیت هست .در همین راستا دانشمندان مراکز مختلف ژاپن بر روی راه های
تامین اوارنیوم مورد نظر برای تامین سوخت راکتور ها کار کرده اند .یکی از منابع با ارزش اورانیوم ابهای ازاد
هستند که چیزی بالغ بر  3.9میلیارد تن اورانبوم به صورت یون اورانیوم تخمین زده می شود که برای تامین
شش هزار سال برق کره زمین کافی است .اخیرا یک دانشمند ژاپنی موفق به تولید فیلتری شده است که از
خرمالو تهیه شده است .با این فیلتر ژاپن میتواند هزینه های خود برای خرید اورانیوم از کشور های دیگر را به
شکل قابل توحهی کاهش دهد وعمال به منبع عظیمی از این ماده دست پیدا کند و چه بسا در اینده ای نه
چندان دور صادر کننده اورانیوم بشود.البت پژوهش هایی دیگر هم در مناطق مختلف جهان انجام شده است
که نشان دهنده عزم برای دسترسی به این منبع بزرگ اورانیوم هست.البته ابهای ازاد حاوی مواد دیگری هم
هستند که میتوان در اینده انها را ب رداشت کرد و مواد موجود در خود ابهای ازاد جدای از مواد معدنی در بستر
کف دریاست.
محمد حیدری
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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چکیده
بالیای طبیعی هر سال خسارات زیادی به منابع مالی و انسانی در سراسر دنیا وارد میسازند .یکی از دغدغههای بشر از
بدو خلقت چگونگی مقابله با این حوادث بوده است .به تدری و با پیشرفت علوم گوناگون رویکردی که تنها به چگونگی
جان سالم به در بردن از حوادث معطوف بود؛ به چگونگی پیشگیری و به حداقل رساندن خسارات و نحوه از درگیری
زندگی عادی پس از یک حادثه تغییر یافت .یکی از حوادثی که همهساله به سبب شرایط گوناگون زمینشناسی و اقلیمی
در کشور خود با آن مواجه هستیم؛ زمینلغزش است .زمینلغزشها که عمدتاً رویکرد منفی داشته و برای جوامع تهدید
محسوب می شوند نیاز به مدیریت صحیح در مراحل پیش؛ حین و پس از وقوا دارند .در این نوشتار کوشیده شده است تا
با بررسی مفاهیم اولیه زمینلغزش و زلزله ،مروری اجمالی بر مبانی نظری پایداری دامنهها ،بررسی انواا حرکات دامنهها،
ذکر مبانی روشهای نوین پهنهبندی خطر زمینلغزش و بررسی روشها و رویکردهای پهنهبندی خطر و انتخاب بهینه
این روشها پرداخته شد .برخی طبقهبندیهای یادشده تنها متکی به دانش کارشناس بوده و در برخی از آنها مانند
شبکههای عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان تحلیل وضعیت با توجه به دادههای قبلی و بر پایه استخراج روابط
میان دادهها صورت میگیرد .علیرغم گسترش نسبتاً خوب بهکارگیری انواا شبکههای عصبی ،قابلیتهای الگوریتم
ماشین بردار پشتیبان در طبقهبندی دادههای مرتبط با علوم زمین در سطح دنیا کمتر از سایر روشها به کار گرفته شده
است .روش های نوین ذکرشده هرکدام دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که در انتخاب روش مطلوب باید مؤلفههای
مختلفی را در نظر گرفت ،اما آنچه مسلم است ،همه این روشها قادرند تا با حداقل دادهها و هزینهها و در زمانی بسیار
کم ،نتایجی با صحت و دقت باال را ارائه نمایند.

واژههای کلیدی
زمینلغزش ،پهنهبندی خطر ،الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ،شبکه عصبی مصنوعی ،تحلیل سلسله مراتبی

مقدمه
سوانح طبیعی بخشی از محیط زیست مرا انسرانهرا مریباشرد .سروانح
طبیعی تبعیضی بین افراد یک جامعه با دیگر جوامع ایجاد نمیکند .بره
طور اعم هیچ بحرانی تنها و به طور کامل بسرتگی بره عوامرل طبیعری
ندارد .ساخت و ساز بیرویه انسان ها در حریم گسلها ،مسیل سیلها و
همچنین دیگر عواملی که به دست بشر و بردون توجره بره پتانسریل و
خطرات بالقوه منطقهای انجام میگیرد ،به تشردید بحررانهرا و فجرایع
انسانی میافزاید .بدین صورت است که بحرانها به عوامل بسیار زیرادی
از جمله عوامل طبیعی و انسانی بستگی دارد در نتیجه سراختار بسریار
پیچیدهای به خود می گیرد که مبارزه با آنها نیز عمالً بسریار پیچیرده و
دشوار مینماید .]0

از آنجا که شناخت و بررسی خطرات به طور اساسی بره بررسری دقیرق
شرایط محلی کشور ارتباط داشته معموالً جهت اینگونه بررسیها نیراز
بسیار زیادی بره نظررات مؤسسرات تخصصری و مسرئولین ذیصرالح و
همچنین آمار و اطالعات جمع آوری شده مربوط به بحرانهای گذشرته
را دارد .بررسی های شناخت خطر به طور معمول شرامل مکران یرابی و
نقشه ریز پهنه بندی محلهرای خطرر مریباشرد و ایرنگونره نقشرههرا
مکانهایی را که احتمال وقوا بحرانهای طبیعی و یرا سراخته بشرر در
آنجا وجود دارد به طور مشخص تعیین مینماید  .]2نمونره ای از یرک
نقشه حساسیت وقوا زمین لغزش در شکل  0آورده شده است.
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حرکت روی دامنهها ،تابعی از پایداری دامنههاست و پایرداری در برابرر
تنشهای برُشی ،پایداری برشی 3نامیده میشود .]3
پایداری برشی تابع سه عامل اصرلی زاویره اصرطحکاک داخلری ،ترنش
مؤثر و همچسبی معررف فشرردگی سریمانی و زنجیررههرای ارتبراطی
الکتروشیمیایی بین مواد است .هنگامی کره ترنش مرؤثر برر جسرم یرا
ماده ای افزایش یابد ،آن جنس یا ماده به تدری تغییر شکل مریدهرد.
تغییر شکل در مواد طی سه مرحلهی اساسری االسرتیک ،پالسرتیک و
گسیختگی روی می دهد .چنانچه پس از رفع تنش مؤثر جسم یا مراده
به حالت اولیه ی خود برگردد این حالرت را االسرتیک مریگوینرد .اگرر
تنش مؤثر بر جسم از حد کشسانی تجاوز کند تغییر شکل خمیرری در
جسم یا ماده ر میدهد .اگر تنش مؤثر بر جسم به تدری اضافه شرود
پس از مرحله خمیری ،شکستگی در جسم ایجاد شده و جسم یا مراده
نهایتاً گسیخته میشود .برای خراکهرا رسهرا و مرواد مشرابه مراحرل
تغییر شکل به وسریله حردود آتربررگ 3نشران داده مریشرود .میرزان
افزایش آب و رطوبت در اینگونه مواد باع تغییرر شرکل آنهرا و برروز
ناپایداری میشود .مراحل سهگانه این حدود شامل حد چروکیدگی 9یرا
انقبا  ،حد موم سانی 4یا خمیری و حد آبگونگی 7هستند که در آنها
به تدری برر میرزان آب و رطوبرت مراده افرزوده مریشرود .در حالرت
کشسانی مقدار تنش مؤثر بر خاک یا توده مواد بره حردی نیسرت کره
تغییر شکل در آن ایجاد کند لذا در این حالت توده پایردار اسرت .اگرر
وضعیت به حد چروکیدگی یا انقبا برسد یعنری حجرم آب و مقردار
تنش مؤثر افزایش یابد ،آنگاه حرکت اتفاق خواهد افتاد و توده ناپایردار
میگردد؛ بنابراین چنانچه تنش مؤثر و حجم آب افزایش یابند در کنرار
اثر نیروی گرانش (ثقل) باع ناپایداری توده میگردند .در این هنگرام
تنها عمل اصطحکاک و هرم چسربی مرواد در برابرر حرکرت ،مقاومرت
خواهررد کرررد؛ لررذا چنانچرره مجمرروا نیروهررای محرررک گسرریختگی و
ناپایداری یعنی نیروی گررانش (ناشری از شریب تنرد یرا تروده لغزنرده
سنگین) ،تنش های برشی و درصد آب و فشار آب منفذی براال ،بیشرتر
از مجمع نیروهای مقاومتی (اصرطحکاک و هرم چسربی) باشرند تروده
ناپایدار میگردد.

شکل( )1نمونه ای از یک نقشه حساسیت وقوع زمین لغزش بر اساس تابع
حلقوی در روش .]3[ SVM

مروری اجمالی بر مبانی نظری پایداری دامنهها
سیستم دامنه ای ،نظامی از عناصر و تأثیر دینرامیکی آنهرا برر یکردیگر
است که باع تغییر شرکل اولیره دامنره شرده و در نهایرت بره ایجراد
شرایط تعادل و پایداری میل دارد .در این میان عوامل چنردی موجرب
بروز ناپایداری در دامنهها مریشروند کره نیرروی گررانش اصرلیتررین
آنهاست .در صورت بروز شرایط ناپایداری ،مواد دامنهای به طرف پایین
جا به جا شده و لغزش و حرکت تودهای ر میدهد.
مبانی نظری پایداری دامنه بر اصول ریاضی و دانش تغییر شکل مواد و
جریان ها (علم رئولوژی) استوار است و اصول و بنیادهای آن را میتوان
به تفصیل در کتب و نوشتههای مربوط به ژئوتکنیک و مکانیرک خراک
یافت .در اینجا تنهرا بره اشراره مختصرری بره مبرانی نظرری پایرداری
دامنه ها و نیروهرای مرؤثر برر آن خواهرد شرد سرپس شررایط ذاتری و
بنیادین مؤثر در لغزش بیان شده و نهایتاً علل مؤثر در لغزش و حرکت
تودهای دستهبندی میشود.

تعریف و مفهوم زمین لغزش

مطالعه رفتار مواد دامنه ای بخشی از دانش رئولوژی است (علم جریران
و تغییر شکل مواد) است که در برگیرنده مفراهیم نیرروی مکرانیکی و
مقاومت می باشد .حرکت مواد بر روی شیبها به صورت عام تابع قانون
حرکت مواد و اجسام بر روی سطوح شیبدار است .فرآینرد حرکرت در
طول سطوح (بُرش) 0نامیده میشود و غالباً به صورت لغزیردگی اسرت
که اصطحکاک از آن ممانعت به عمل میآورد .شدت نیروهای مؤثر برر
جسم یا ماده (تنش) نامیده میشود که به صورت یک کمیرت بررداری
بوده و مشتمل بر دو نوا تنش عمودی و تنش 2مماسی یا برشی است.
دامنهها اغلب در اثر اعمال نیرو به وسیله ترنشهرای برشری ،در طرول
سطوح برشی مستقیم یا مدور ناپایدار میشوند .مقدار مقاومت در برابرر

زمین لغزش فرمی از فرایندهای دامنهای است که بره جرا بره جرایی و
حرکت روبه پایین مواد ،خاک و سنگ ها در دامنه اشاره دارد .فرم اولیه
یک دامنه که در اثر عوامل درونی به وجود آمرده برا گذشرت زمران بره
وسیله عوامل بیرونی به صورت مختلف هوازدگی تخریب و جا به جرایی
شکل ثانویهای به خود می گیرد .حرکات تودهای و زمرین لغرزشهرا در
واقع از فرایندهای اصلی مسئول تغییر شکل دامنهها هستند کره وقروا
آنها تبعات زیست محیطی و اقتصادی بسریار برا اهمیتری را بره دنبرال
3. Shear strength
4. Atterberg limits
5. Shrinkage limit

1. Shear

6. Plastic limity

2. Stress

7. Liquid limit
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دارد .در بسیاری از متون زمین لغزش اصطالحی است عرام و رایر کره
برای بررسی و اشاره به حرکت و جا به جایی رو به پایین خراک و مرواد
سنگی در دامنهها بکار میرود .این واژه به طور گسرتردهای بره وسریله
مهندسان و پژوهشگران مرتبط با موضوا استفاده میشد و اکنرون نیرز
واژههای مصطلح و رای است .مفهروم زمرین لغرزش در شرکل عامیانره
خود در برگیرنده کلیه حرکرات دامنره اسرت کره تحرت ترأثیر عوامرل
مختلف بر روی شیبها ر میدهند اما باید خراطر نشران سراخت کره
اصطالح حرکات تودهای در این زمینه واژهای جرامعترر و رسراتر اسرت.
«حرکات تودهای شامل تمامی جا به جاییها و جداشدگیهای خراک و
مواد سنگی به صورت توده ای است که تحت ترأثیر نیرروی گررانش ر
میدهد .]9 ».این تعریف به طور جامعی تمامی حرکرتهرای دامنرهای
اعم از کوچک و بزرگ ،سریع و کند را در برمیگیررد .لریکن خرزش در
داخل این تعریف قرار نمیگیرد .چنانچه منظرور در نظرر گررفتن کلیره
حرکات تودهای و غیرتودهای (نظیر خزش) باشد ،در این هنگام بایرد از
اصطالح حرکات دامنهای استفاده کرد.

روشهای نوین پهنهبندی خطر زمینلغزش
تاکنون روشهای مختلفی جهت پهنهبندی خطر زمینلغزش ارائه
شدهاند .صحت و یا خطای هرکدام از این روشها و همچنین
بهکارگیری و مقایسه هرکدام از این روشها ،نیازمند دانستن مبانی و
پایههایی است که روش ها بر آن استوارند .از اینرو در این مطالعه به
بررسی روشهای:
.0
.2
.3
.3
.9
.4

روش آماری دو متغیره ارزش اطالعات
روش آماری دو متغیره تراکم سطح
روش داده محور
روش تحلیل سلسله مراتبی
الگوریتم SVM
شبکه پرسپترون چندالیه

پرداخته شده است .کوشیده شده است تا در حد مطلوب مبانی و
روابط ریاضی حاکم بر این روشها معرفی گردد و از ذکر مطالب اضافی
که سبب تطویل نوشته میشوند ،خودداری شود.

ترازاکی در سال 0591زمین لغزش را اینگونه تعریف کرده است :زمرین
لغزش جا به جایی سریع توده سنگی ،خاکی یا رسوبهای نهشته شرده
بر دامنهها است .مرکز ثقل تروده لغزشری در جهرت پرایین و خرارج از
محل شروا کشیده می شود و سررعت حرکرت مرواد در زمرین لغرزش
نمونهوار صفر تا حداقل یک پا در هر ساعت افزایش مییابد .]4

 -1روش آماری دو متغیره ارزش اطالعات
این روش با توجه به رابطه متغیرهای مؤثر در رخرداد زمرین لغرزش برا
پراکندگی زمین لغزش هرا اقردام بره پهنرهبنردی خطرر زمرین لغرزش
میشود  .]8بر این اساس وزن و سهم هرر یرک از پارامترهرا در رخرداد
زمین لغزش بر اساس رابطه  0به دست میآید :]5 -]02

نیکاندیش معتقد است که زمین لغزشها دستهای از حرکرات ترودهای
میباشند که جا به جایی مواد سرنگی و خراکی دامنرههرا تحرت ترأثیر
نیروی گرانش را در بر میگیرنرد و دارای سرطح گسریختگی مشرخص
هستند و براساس معیارهای ویرژه ای خرود بره انرواا مختلفری تقسریم
می شوند .در این تعریف نیک اندیش زمین لغزشها را نوعی از حرکرات
توده ای دانسته در حالیکره شرریعت جعفرری در تعریرف خرود زمرین
لغزشها را مرادف با حرکات تودهای در نظر گرفته .شریعت جعفرری در
سال  0379زمین لغزشها را اینگونه تعریف مینمایرد «زمرین لغرزش
عبارتست از کلیه حرکات و گسیختگیهای شریبی یرا دامنرهای نسربتاً
سریع که با کاهش ناگهانی ضریب اطمینان به سطح پرایینترر از یرک،
تحت تأثیر غلبه نیروهای مخرب یا مهاجم بر نیروهای مقاوم در سطوح
شیبدار به وقوا میپیوندد» .]7

 Npix(Si) 
 Npix(Ni) 


()0
LnWi  Ln 

Ln

 Densmap 
  Npix(Si) 
 Npix(Ni) 


که در آن  Wiوزن مربوط به طبقه مشخص از یک متغیر،
 Densclassتراکم زمین لغزش در طبقه مشخص از یک پارامتر،
 Densmapتراکم زمین لغزش در کل محدوده NpiX(Si) ،تعداد
سلولها یا مساحت زمینلغزشهای ر داده در هر طبقه از پارامتر،
) Npix(Niتعداد سلولها یا مساحت کل هر طبقه از پارامتر هستند.
 Densclass 

پس از تهیه نقشههای وزنی مربوط به پارامترهای مؤثر در رخداد زمین
لغزش ،همه آن ها باهم جمع شده و یک نقشه وزنی تجمعی به دست
میآید .در مورد مقدار عددی وزنها ،هر چه عدد منفیتر باشد،
نشاندهندهی تأثیر کمتر پارامتر مربوطه در رخداد زمین لغزش و عدد
مثبتتر نشاندهندهی بیشترین تأثیر است.

وقوا حرکات تودهای باع تغییر شکل ناهمواریها و دامنرههرا شرده و
حجم قابل توجهی از مواد را به سرمت پرایین منتقرل مریکنرد .عمرل
فرسودن و پست کردن زمین به وسیله حرکات تودهای و سایر فرمهرای
فرسایشرری تخریررب تررودهای نامیررده مرریشررود بنررابراین آن دسررته از
جابهجایی های دامنهای که به صرورت ترودهای ر مری دهنرد حرکرات
تودهای نامیده میشوند ]7

 -2روش آماری دو متغیره تراکم سطح
در این روش مانند روش ارزش اطالعاتی از طریق روابط ( )2و (،)3
برای هر نقشه عامل یا پارامتر ،تراکم زمین لغزش محاسبه
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میشود و سپس مانند مراحل یادشده ،در روشی ارزش اطالعاتی اقدام
به تهیه نقشه پهنهبندی زمین لغزش میشود :]03

()2

) Npix(SXi
) Npix(Xi

D Darea 


 Npix(SXi ) 
()3
W area  1000  D area 

 Npix(Xi ) 
که در آن  Dareaتراکم زمین لغزش در هر رده از پارامتر،
) Npix(SXiتعداد پیکسلهای زمین لغزش در هر رده از هر پارامتر
مشخص Npix(Xi) ،تعداد کل پیکسلها در هر رده از پارامتر
مشخصی Warea ،وزن متغیر هر رده از هر پارامتر.

شکل ( )2تعیین وزن هر بخش از کل سطح بر پایه درصد تعداد نمونه در آن
[.]15

 -3روش داده محور

 -4روش تحلیل سلسله مراتبی

روش داده محور مبنای اصلی محاسبات در هر مطالعه آماری برا کمرک
روش داده محررور ،وجررود اطالعرراتی در مررورد تعررداد و مکرران رخررداد
پدیدهها و عوامل مؤثر در ایجاد آنهاست .در این روشها رابطره متغیرر
مؤثر در رخداد زمین لغزش با پراکندگی زمین لغزشها ،مورد سرنجش
و ارزیابی قرار میگیرد  :]03بنابراین ،از اطالعرات رخردادهای پیشرین
یک پدیده برای وزن دهی به عوامل اصلی مرؤثر در ایجراد آن پدیرده و
وزن دهی به زیر الیه هایشان استفاده میشود و وزن و سرهم مشرارکت
هر یک از متغیرهای مؤثر در رخداد زمرین لغرزش بره دسرت مریآیرد
 .]09در روش داده محور اگر فر شود چندین عامل مهرم در ایجراد
یک پدیده نقش داشرته باشرند ،وزن هرر یرک از ایرن عوامرل اصرلی از
تقسیم تعداد دفعات تکرار آن عامل به تعداد کل رخداد عوامل مؤثر بره
دست می آید .برای به دست آوردن وزن زیر الیههای هرر عامرل اصرلی
مؤثر ،مسئله به این صورت روشن میشود که اگر بررای نمونره ،از یرک
پدیده (مانند زمین لغزشی)  21عدد نمونه رخداد مطلوب وجود داشرته
باشد که تعدادی عامل اصلی در ایجاد آن پدیده نقش داشته و یکری از
آن عوامل اصلی (مانند جنسی زمینشناسی) سره زیرر الیره  I ،IIو III
(مانند خاک ،سنگ نرم و سنگ سخت) داشته باشد ،وزن هر زیر عامرل
برابر نسبت نمونههای منتسب به آن گزینه برهکرل نمونرههرای رخرداد
پدیده است .با این شرط که هرر داده حتمراً و بیشرینه بره یرک گزینره
منتسب باشد (شکل  .)2پس از تعیین مقدار وزنهرای عوامرل اصرلی و
زیر الیههای هر یک از آن ها ،برای به دست آوردن وزن پایانی هر جرزء
از نقشه ،باید وزن پایانی هر زیر الیه در کل را به دست آورد که نشرانگر
میزان اهمیت آن ویژگی در کل است .اگر الیرههرای عوامرل اصرلی بره
بخشهای زیر الیه ها تقسیم و برای هر زیرر الیره ،مقردار وزن آن قررار
داده شود ،برای هر عامل نقشه ردهبندی تولید میشود که هر بخشی از
آن ،مقداری برابر وزن زیر الیه خود را دارد .چنانچه مقادیر هرر یرک از
نقشههای ردهبندی وزن داده شده در وزن خرود عامرل اصرلی ضررب و
همه این نقشهها با هم جمع شوند ،نقشه پایانی دارای نرواحی مختلفری
است که هر ناحیه آن مقدار دارد و بره عنروان نقشره پهنرهبنردی ارائره
میشود.

فرایند تحلیل سلسرله مراتبری ) (AHPشرناخته شردهتررین و مرورد
استفادهترین روش نسبتدهی چند معیراری اسرت  .]04روش AHP
امکان تعیین اهمیت نسبی مجموعرهای از متغیرهرای موجرود در یرک
مسئله تصمیمگیری چند معیاری را فراهم میکنرد .ایرن روش موجرب
ترکیب قضاوت در مورد معیارهرای کیفری غیرقابرل مشراهده در کنرار
معیارهای کمی محسوس میشود  ،]07بره طرور کلری فراینرد تحلیرل
سلسله مراتبی بر سه اصلی زیر استوار است :]08
 .0ایجاد یک سلسله مراتب
 .2قضاوت مقایسهای میان گزینهها و معیارها
 .3ترکیب اولویتها
در مرحلرره اول روش  ،AHPیررک مسررئله چنرد معیرراری در ابترردا برره
سلسله مراتبی از عناصر تصمیم گیری وابسته به هم (اهداف ،نسبتهرا،
معیارها ،گزینهها و  )...تقسریم مریشرود کره در یرک سراختار سلسرله
مراتبی مشابه با سطوح شجرهنامه خانوادگی به ترتیب قررار مریگیرنرد.
در این ساختار ،هردف کلری مسرئله در براال ،معیارهرای چندگانره کره
گزینهها را تعریف میکننرد در وسرط و گزینرههرای تصرمیمگیرری در
پایین جای میگیرنرد ( ]05شرکل  .)3در مرحلره دوم پرس از ایجراد
ساختار سلسله مراتبی ،چگونگی اولویتبندی به منظور تعیرین اهمیرت
نسبی معیارها در هر سطح آغاز میشود .اولویت نسبی داده شده به هرر
عنصر در سلسله مراتب ،با مقایسه سرهم دو بره دو هرر عنصرر در یرک
سطح پایین با توجه به معیار (عناصرر) برا یرک رابطره علرت و معلرولی
تعیین میشود  .]21مقایسه های زوجی چندگانه بر پایه یرک مقیراس
مقایسرره اسررتاندارد بررا  5سررطح توسررط کارشناسرران خبررره برره عنرروان
تصمیمگیرندگان به صورت قضاوتهای شفاهی و با مقرداردهی عرددی
انجام می شود .در مرحله سوم این روش ،پس از مقایسره زوجری میران
عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط به خرود در سرطح ،اولویرتهرا
توسط یک ماتریس وزنها و به صورت ریاضی با هم ترکیب مریشرود و
وزن عناصر به دست میآید .]20
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2

1 W
2

که منوط به محدود کردن زیر است:

w .x 

 b  1

i

Yi

که  Wقاعدهای از فرا طرح نرمال بوده یک پایه عددی بوده و ().
مشخصکننده عمل تولید عددی است .با استفاده از چند ضریبی
الگرانژیان ارزش محاسبه عملکردی میتواند تعریف شود به عنوان:
n

)  i ( y i (( w .x i )  b )  1

1
W
2

2

i 1

L

شکل( )3ارتباط عناصر تصمیم گیری در یک فرایند تحلیل سلسله مراتبی

که i

[.]21

چند ضریبی الگرانژیان است .این راهحل میتواند از طریق

کمینهسازی دوتایی رابطه فوق محاسبه شود .ارزشگذاری متغیرهای
 Wو  Bدر طی روشهای استاندارد صورت گرفته است:

 -5الگوریتم SVM

 b   1 i

الگوریتم  ، SVMپایه تئوری یادگیری آماری بنا شده است .بر اسراس
این تئوری می توان کران نر خطای ماشین یادگیری را برای دادههرای
طبقهبندی نشده ،به عنوان نر خطای تعمیمیافته ،در نظر گرفت .ایرن
کرانها به عنوان تابعی از مجموا نر خطاهرای آموزشری هسرتند کره
میزان پیچیدگی طبقهبندی کنندههرا را نشران مریدهنرد .بره منظرور
کمینه کردن نر خطاهای تعمریمیافتره ،بایرد نرر خطرای آمروزش و
پیچیدگی طبقهبندی کننده کاهش یابد .این کار را میتوان برا بیشرینه
کردن حاشریه جداسرازی انجرام داد؛ بنرابراین ،از آنجرایی کره حاشریه
جداسازی به بعد داده های ورودی بستگی ندارد ،این طبقهبندی کننده،
کارایی مناسبی دارد .الگوریتم  SVMکه در دو دهه اخیرر اسرتفاده از
آن گسترشیافته بر پایه انتقال غیرخطری همگرام برا یرک ابعراد براالی
فضایی ویژه است  .]22دو ایده اصلی زمینه مدلسرازی  SVMبررای
مشخص کردن نوا مشکالت آماری وجرود داشرت .اولرین آن یرک فررا
طرح مجزای خطی بهینه اسرت کره الگوهرای دادهرای مجرزا هسرتند.
دومین ایده استفاده از توابع هسرتهای بررای تبردیل الگوهرای دادهرای
غیرخطی اصلی به فرمتی است که خطی مجزا در یک فضای ویژه ابعاد
باال است  .]23جزئیات توضیحی درباره دو کالس مردلسرازی SVM
در پژوهشی آمده که بهطور خالصه از این قرار است :]23
در نظر گرفتن مجموعهای از سلولهای آموزشی مجزای خطی

w .x 
i

yi

که رابطه  3میشود:
1 n
i
vn i 1

()3



2

1
W
2

L

که ( V )0،1معرفی به حساب شده برای طبقهبندی  ]29و ]23
است .بهعالوه  ]22یک عملکرد هستهای به شمارش برای مرز تصمیم
غیرخطی معرفی کرد .انتخاب عملکرد هستهای در مدل  SVMخیلی
مهم است .اگرچه توابع هستهای ) Xjو  K (Xiزیادی قبالً پیشنهاد و
استفاده شدهاند .تنها بعضی از آنها برای کار در طیف گستردهای از
کاربردها مفید شناخته میشوند .آنهایی که این مهارتها را نشان
میدهند عبارتاند از:

 .0تابع

خطی:

K  x i , x j   x i T .x j

 .2تابع چند جملهای:

K  x i , x j   (  . x i T .x j  r ) d ,   0

X i  i  1, 2, ..., n 

 .3تابع پایه شعاعی:

,  0

سلولهای آموزشی شامل دو کالس بوده که مشخص میشوند به
عنوان  .yi =  0هدف مدل  SVMجستجوی یک فرا طرح افتراقی
 -Nابعادی در دو کالسی بوده که به وسیله شکاف حداکثری آنها
مشخص میشود .از نظر ریاضی این میتواند آورده شود به عنوان:

 .3تابع حلقوی:

35

 ( x i  x j ) 2

K x i , x j   e

) tanh (  .x i T x j  r
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که  rو  yو  dپارامترهای توابع هسته ای هستند و به صورت دستی
وارد میشوند .بعضی مواقع توابع هستهای به عنوان پارامتر زیر

استفاده میشوند:

  12 2
که  σدر این یک پارامتر قابل تنظیم بوده که حاکمیت انجام هستهای
را دارد .اگر باال گرفته شوند ،رفتار نمایی تقریباً خطی و آنجایی که
امکان از دست دادن غیرخطی در طرح های بزرگ ابعاد وجود دارد،
درحالیکه اگر پایین گرفته شوند ،مرز تصمیم برای خطا در دادههای
آموزشی محسوس میشود.
شکل ( )4عملکرد قاعدهی پس انتشار خطا (.]20[ )BP

 -6شبکه پرسپترون چند الیه

نتیجه گیری

شبکه های عصبی الگوریتم های کامپیوتری هستند که می توانند روابرط
مهم مابین تعداد زیادی پارامتر خطی و غیرخطی را از یرک بانرک داده
استخراج نمروده و هرمچنرین قرادر هسرتند ایرن دانرش را بره منظرور
پیشگوئی یا طبقهبندی یک مورد جدید همانند یک سیستم خبره بکرار
ببندند  .]24به واسرطه قابلیرت منحصرربهفررد شربکههرای عصربی در
تعمیم دادن عمومیت های حراکم در پایگراه داده در حرین آمروزش ،از
شبکه عصبی میتوان برای تصمیمگیری در مروارد جدیرد کره قربالً در
اختیار شبکه قرار نگرفته اسرتفاده کررد .بره عبرارت دیگرر شربکههرای
عصبی مصنوعی قادر به انجام عملیراتی هماننرد سیسرتمهرای عصربی
طبیعی میباشند و قادرند براساس محاسبات رویدادهای تجربی ،قرانون
نهفته موجود در ورای دادهها را به ساختار شبکه منتقرل نماینرد بردین
دلیل به آنها سیستمهای هوشمند اطالق میشود .]27

سوانح طبیعی بخشی از محیط زیست ما انسانها میباشد .سوانح
طبیعی تبعیضی بین افراد یک جامعه با دیگر جوامع ایجاد نمیکند .به
طور اعم هیچ بحرانی تنها و به طور کامل بستگی به عوامل طبیعی
ندارد .ساخت و ساز بیرویه انسانها در حریم گسلها ،مسیل سیلها و
همچنین دیگر عواملی که به دست بشر و بدون توجه به پتانسیل و
خطرات بالقوه منطقهای انجام میگیرد ،به تشدید بحرانها و فجایع
انسانی میافزاید .بدین صورت است که بحرانها به عوامل بسیار زیادی
از جمله عوامل طبیعی و انسانی بستگی دارد در نتیجه ساختار بسیار
پیچیدهای به خود میگیرد که مبارزه با آنها نیز عمالً بسیار پیچیده و
دشوار مینماید.
حرکات دامنهای به علت تنوا زیاد به روشهای مختلف طبقهبندی
میشوند .پارامترهای توصیف و طبقهبندی انواا حرکت شامل نوا
مواد ،اندازه مواد ،شکل هندسی گسیختگی ،سرعت نسبی حرکت ،سن
حرکت ،زمینشناسی تحتاالرضی ،علل حرکت ،خواص ژئوتکنیکی
مصالح ،ساز و کار حرکت و … است.
سیستم مدیریت بحران کشور از گذشته تاکنون بیانگر آن است که
یکی از دغدغه های اصلی کشور تالش برای تأمین ایمنی در مواجهه با
بالیای طبیعی و انسان ساز بوده و در این حوزه قوانین و مقررات
متعددی در برهه های زمانی مختلف وضع شده است .از آنجا که
شناخت و بررسی خطرات به طور اساسی به بررسی دقیق شرایط
محلی کشور ارتباط داشته معموالً جهت اینگونه بررسیها نیاز بسیار
زیادی به نظرات مؤسسات تخصصی و مسئولین ذیصالح و همچنین
آمار و اطالعات جمعآوری شده مربوط به بحرانهای گذشته را دارد.
بررسیهای شناخت خطر به طور معمول شامل مکان یابی و نقشه ریز
پهنهبندی محلهای خطر میباشد و اینگونه نقشهها مکانهایی را که
احتمال وقوا بحرانهای طبیعی و یا ساخته بشر در آنجا وجود دارد به
طور مشخص تعیین مینماید.
زمینلغزش هر ساله منجر به خسارت های فراوان و جبران ناپذیری ،به
خصوص در مناطق روستایی میگردد .عالوه بر نقش تخریبی این

مدلهای مختلفی از شبکه های عصبی بر حسب کاربرد و عملکرد آنها
وجود دارد .یکی از انواا آنها شربکه پرسرپترون چنرد الیره اسرت کره
نرونها به صورت موازی با هم قرار گرفتهاند و نرونهای موجود در یرک
الیه با نرونهای الیههای دیگر در ارتباط هستند که میرزان ترأثیر ایرن
ارتباطات ،توسط پارامتری بهنام وزن 0تعیین میشود .شبکه پرسرپترون
چند الیه به ترتیب شامل یک الیه ورودی ،یک یا چنرد الیره پنهران و
یک الیه خروجی است و تابع آستانه به شکل تابع سیگموئید یا تانژانرت
هیپربولیک در نظر گرفته میشود (شرکل .)3تعرداد الیرههرای پنهران،
تعداد نرونهای موجود در هر الیه پنهان و نیز نوا تابع فعالیت بره کرار
رفته در هر نرون می تواند تغییر نماید .برای تعیین تعداد هر یک از این
پارامترها قاعده خاصی وجود ندارد .مناسب ترین راه بررای انتخراب هرر
یک از این پارامترها ،انتخاب حاالت مختلرف بررای هرر یرک و بررسری
کارایی شبکههای بدست آمده است تا در نهایت سراختاری کره نسربت
به دیگر ساختارها نتای بهتری ارائه میکند ،انتخاب گردد .]28

1 . Connection Weight
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منابع الماس قطب جنوب
امروزه دانشمندان کشورهای مختلف در قطب جنوب در حال کاوش در مورد منابع موجود در این قاره ازاد
 اخیرا دانشمندان به نتایجی دست پیدا کرده اند که با توجه به بافت زمین شناسی و سنگ شناسی این.هستند
 الماس ها در توده های کیمبرلیتی.قاره میتوان گفت که منابع عظیمی از الماس در قطب جنوب موجود هست
یافت میشوند که در کاوش های اخیر دانشمندان به این توده ها برخورد کرده اند و احتمال می رود که این
یافته ها منت به برداشت الماس شوداما با توجه به اینکه این قاره به هیچ کشوری تعلق ندارد و طبق معاهد
های بین المللی قرار بر این شده که منابع عظیم تین قاره که شامل نفت وگاز هم میشود دست اندازی نشود
اما انچه که مشخص است در صورت صحت و سقم وجود این منابع.اینده مبهمی برای این منابع رقم زده است
 این شرایط.نیاز انسان تمام معاهد های بین المللی را شکسن خواهد داد چنان چه تا االن هم اینگونه بوده است
برای قطب شمال هم به طور نسبی با ذخایر بسیار عظیم نفت وجود دارد اما این قاره تقریبا تحت تملک روسیه
.و چند کشور قرار دارد
محمد حیدری
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن
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معرفی

معرفی کتاب
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن ،ویژه گرایش های
استخراج و مکانیک سنگ
دانیال قدیانی  ،دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک سنگ  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کترراب حاضررر توسررط دانیررال قرردیانی و احسرران آزاد دانشررجویان
کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیرر بره رشرته
تحریر در آمده است .این کتاب که توسط انتشرارات نراقوس بره چراپ
رسیده در قالب  3فصل کره شرامل درسرنامه هرای جرامعی از دروس
آزمون کارشناسی ارشرد مهندسری معردن در گررایش هرای اسرتخراج
معدن و مکانیک سنگ می باشد .در هر فصل سی شرده اسرت ترا حرد
امکان مباح درسی تشرریح و از طرفری برا توجره بره زمران محردود
داوطلبان به صورت مختصر و مفید بیان شود .در فصرل پایرانی کتراب
نمونه سواالت سه سال اخیر آزمرون هرای سراسرری بره همرراه پاسرخ
تشریحی آورده شده تا پاسخگوی نیراز داوطلبران گرامری باشرد .کلیره
مطالب این کتاب زیر نظر نفرات برتر کنکرور سرال هرای گذشرته و برا
استفاده از مطرح ترین کتب و جزوات این رشته و برر اسراس آخررین
تغییرات اعمال شده در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معدن تدوین
شده است.
به عقیده نگارندگان این کتاب ،با توجه به نبود منبع مناسب و بروز از
کتاب های کنکور منتشر شده در سال های اخیر که دارای طرح درس
های مناسب و خالصه شده در هر مبح و همچنین تشریح سواالت
کنکور سال های گذشته باشد ،با چاپ این اثر سی شده است تا حد
امکان نیازهای داوطل بین رشته مهندسی معدن برطرف گردد .در این
کتاب سواالت کنکور سه سال اخیر دروس تخصصی در گرایش های
استخراج و مکانیک سنگ به طور کامل تشریح شده و با توجه به
درسنامه های جامع ارائه شده در آن تمامی سواالت به نحوی پاسخ
داده شده اند.

در فصل اول کتاب ،توصیه های الزم مربوط به دروس مختلف عمومی
و تخصصی در قالب مشاوره آمده است .در آن سی شده است تا به
مخاطب یک دید کلی از دورنمای آزمون کارشناسی ارشد داده شود تا
با توجه به تغییرات اعمال شده در آزمون های سال  59با نگاه
متفاوتی خود را برای ازمون آماده سازد.
فصل دوم کتاب به تشریح دروس تخصصی گرایش های استخراج و
اقتصاد و مدیریت معدنی می پردازد .این فصل شامل  9بخش معدن-
کاری سطحی ،معدن کاری زیرزمینی ،اقتصاد معدنی ،چالزنی و انفجار
و تهویه در معادن می باشد .در این درسنامه که بیش از  011صفحه
میباشد سی شده است با کمک نمودارها ،شکل ها و گراف های
مختلف به ساده ترین نحو ممکن مطالب مهم درسی بیان شود تا
داوطلب به ساده ترین روش مفاهیم درسی را دریابد.
در فصل سوم کتاب ،دروس تخصصی گرایش های مکانیک سنگ و
تونل و فضاهای زیرزمینی مطابق با تغییرات جدید در سه بخش
مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی) ،حفر چاه و فضاهای زیرزمینی،
کنترل زمین و نگهداری آورده شده است .این درسنامه  41صفحه ای
کلیه مطالب مورد نیاز داوطلب را پوشش خواهد داد.
در فصل چهارم نیز سواالت کنکور سه سال اخیر آورده شده که در
انتهای آن پاسخ هر یک از سواالت به طور کامل تشریح شده تا
داوطلبین با تست های مطرح شده در آزمون های کارشناسی ارشد
آشنا شوند.
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معرفی نرم افزار FLAC 2D/3D
وحید حسین پور
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()v.hp@aut.ac.ir

ویسکواالستیک.
امکان مدل کردن تاثیر تغییرات حرارتی.

امکان مدل کردن جریان آب زیر زمینی و توزیع فشار آن

 امکان افزودن امکانات جدید مورد نظر کاربر با زبان ++C
توسط کاربر
نام  FLACمخفف عبارت « Fast Lagrangian Analysis Of
 » Continuaمی باشد .دکتر پیتر کاندال درسال  0584نرم افزار
 FLACرا برای تحلیل برخی مسائل برروی یک میکروکامپیوتر IMB
طراحی کرد .این نرم افزار برای محاسبات سریع مدل هایی که دارای
المانهای بسیاری هستند طراحی شده است .با افزایش سرعت
محاسبات کامپیوتر و امکان نصب  RAMباال با قیمت ارزان ،مسائل
بزرگتر و مشکل تری با  FLACقابل حل خواهد بود .این برنامه در
سالهای اخیر گسترش زیادی یافته است که توسط شرکت مشاوری
 Itascaانجام گرفته است.
 FLACتوسط زبان ساختیافته  FISHحمایت میشود .بهوسیله این
زبان کاربر میتواند برنامهها و توابع مورد نظر خود را برای افزایش
کارآیی  FLACبه آن بیفزاید.

امروزه بصورت گسترده ای از روش های شبیه سازی عددی در تحلیل
ها و طراحی های ژئوتکنیکی استفاده میشود .این روش ها بخصوص
بدلیل توانایی که در شبیه سازی توام رفتارهای خطی و غیرخطی
دارند ،اخیرا مورد توجه مهندسان و پژوهشگران این عرصه قرار گرفته
است .عالوه بر این ،ارائه نرم افزارهای کامپیوتری با الگوی عددی که
انعطاف پذیری زیادی در ساخت و تحلیل شرایط هندسی گوناگون
دارند ،شرایط را برای کاربرد این روش ها در طراحی های پیچیده
فراهم کرده است .یکی از نرم افزارهایی که از این روشها استفاده
میکند نرم افزار  FLACمی باشد که در ادامه به معرفی آن
میپردازیم

 FLACیک برنامه تفاضل محدود دو بعدی برای محاسبات مهندسی
می باشد .این برنامه رفتار ساختارهای خاک ،سنگ و یا دیگر مواد را
که ممکن است هنگام نزدیک شدن به محدوده شکست ،رفتارهای
گوناگون از خود نشان دهند را مدل سازی می کند که مواد به صورت
اجزا یا مناطق نشان داده می شوند .این اجزا شبکه ای را که کاربر
برای مدلسازی موضوا مورد نظر طراحی کرده است را تشکیل می
دهند .اجزا می توانند بر طبق خواص داده شده ،شکسته شوند یا
جریان یابند و شبکه می تواند تغییر شکل دهد و یا جابجا شود.
اگرچه  FLACدر اصل برای کاربردهای مهندسی عمران و معدن
طراحی شده است ،اما قابلیت زیادی برای حل مسائل مکانیک نیز
دارد .ساختار های متعددی در این برنامه وجود دارند که مدل سازی
موادی را که رفتارشان غیر خطی باشد را ممکن می سازد .عالوه بر
این  FLACدارای امکانات خاص دیگری از جمله موارد زیر میباشد:
 مدل سازی صفحاتی که ممکن است در آنها لغزش یا جدایش
اتفاق بیفتد
 طرحهای تنش و کرنش صفحهای و مدلهای هندسی.
 مدل المانهای ساختاری برای مدلسازی نگهداری.
 امکان رسم پالت و مشاهده چشمی تغییرات.
 امکان آنالیزهای دینامیکی .امکان مدلسازی خزش و رفتار

 FLACمیتواند به دو صورت مورد استفاده قرار گیرد :وارد کردن
دستورات در خط فرمان و استفاده از رابط گرافیکی .رابط گرافیکی
شرایط اجرای سریعتر فرمانها را فراهم میکند.
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نسخه های جدید این نرم افزار برای نسخه ی دوبعدی ورژن 8
میباشد که به تازگی منتشر شده است و برای نسخه ی سه بعدی این
نرم افزار نیز ورژن  4منتشر شده که هم اکنون نسخه اولیه FLAC
 3Dدر دسترس است که با مشکالتی نیز همراه است  ،اما ITASCA
قول داده تا پایان سه ماهه ی اول  2107نسخه نهایی و پایدار این
نرم افزار را منتشر کند.
در زیر به بعضی از ویژگی های جدیدی که در نسخه جدید نرم افزار
اضافه شده اشاره میکنیم:
در نسخه دوبعدی نرم افزار ویژگی های جدیدی مثل ارائه نسخه 43
بیتی برای این ورژن ،افزودن و آپدیت  9مدل جدید در نرم افزار اضافه
شده است.
در نسخه  8نسبت به قبل سرعت نرم افزار رشد خوبی داشته و
قابلیت بررسی های لرزه ای ،بروزرسانی برای آنالیز سطح آب زیر
زمینی ،نمایش نقشه های ایمنی و  ...به نرم افزار اضافه شده است.
در ورژن  4نسخهی سه بعدی نیز ویژگی هایی مثل افزودن مدولی
برای استفاده از نرم افزار  PFCدر محیط  FLAC 3Dو اضافه کردن
مدل هایی به نرم افزار ،شاهد بروز رسانی های جدید در FLAC 3D
بوده ایم ،مدل هایی که به نرم افزار اضافه شده اند عبارتند از:

در ادامه به چند مورد از کاربردهای نرمافزار  FLACدر پروژههای
کاربردی اشاره می شود:
 تحلیل پایداری شیب در معادن روباز
 تحلیل پایداری شیبهای طبیعی خاکی و سنگی و خاکریزهای
حاوی سازه های نگهدار ،تحت بارگذاری دینامیکی و
استاتیکی در شرایط محیطی اشباا و خشک
 بررسی نشست حاصل از حفر تونلهای کم عمق در مناطق
شهری
 تحلیل پایداری حفاری های زیرزمینی در محیط های ناهمگن
به همراه سازه های نگهدار
 تاثیر روش بازکردن تونل بر پایداری آن
 مدلسازی اندرکنش سازه با خاک یا سنگ
 طراحی کارگاههای جبه کار طوالنی در معادن زیرزمینی
 مدلسازی رفتار غیر خطی و تغییر شکل های بزرگ









نرم افزار  FLACدر دو نسخه  2Dو  3Dعرضه میشود .در مطالب
گذشته ویژگی های نسخهی دو بعدی را برشمردیم .نرمافزار
 FLAC3Dنسخه سهبعدی این نرمافزار است و امکان مدلکردن
ساختارهای مختلف را بهصورت سهبعدی برای کاربر فراهم میکند و
دستیابی به جوابهای دقیقتر را ممکن میسازد.

Plastic-Hardening (PH) Model
Swell Model
Ubiquitous-Anisotropic (CANISO) Model
Mohr-Coulomb-Tension (MOHRT) Model
Cap-Yield (CYSOIL) Model, Updated
Power-Mohr-Ubiquitous Creep (CUPOW) Model

C++ User-Defined Material (UDM) Model

برای به دست آوردن اطالعات بیشتر از نرم افزار و آشنایی با بخش
های مختلف و دریافت اخبار مربوط به وبسایت مراجعه فرمایید.

از مزایای مدل سه بعدی شامل چرخش ،تحلیل از زوایای گوناگون،
تعیین دقیق تنش های واقعی و  ...برخوردار می باشدFLAC 3D .
نسبت به نسخه ی دو بعدی آن  ،دست یابی به جواب های دقیق تر را
ممکن می سازد و با مجهز بودن به زبان برنامه نویسی  FISHتوانایی
های بسیار زیادی یافته است.
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معرفی کانی الماس
مرجان فضلی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()m..fazli@aut.ac.ir

الماس چیست؟
نام این کانی گرانبها از واژه ی یونانی آداماس ( )Adamasبه معنای
نشکن و نفوذ ناپذیر گرفته شده است  .الماس به رنگهای متفاوتی
دیده می شود که رای ترین و معمول ترین آن  ،بی رنگ و شفاف یا
کمی متمایل به زرد یا قهوه ای روشن می باشد .الماس های رنگی
موجود بسیار کمیاب می باشند .این کانی ،سخت ترین کانی موجود
است .الماس برای نخستین بار در گالکوندا در هندوستان استخراج شد
و شمار اندکی نیز از برنئو بدست آمد .به طور تقریبی کربن خالص
همراه با نشانه هایی ناچیز از نیتروژن ،بور و  ...ترکیب الماس را
تشکیل می دهند  .الماس شفاف ،کربن خالص می باشد .در ساختمان
الماس ،هر کربن توسط  3کربن دیگر به وسیله ی پیوند کوواالنسی
بسیار قوی متصل و احاطه شده است .الماس برای نخستین بار توسط
گروهی از دانشمندان سوئدی در سال 0593ساخته شده است.

کشور های تولید کننده:
ذخایر الماس طبیعی تاکنون در بیش از  39کشور دنیا کشف شده
است ،که کشور آفریقایی بوتسوانا با  22میلیون قیراط تولید الماس،
بزرگترین تولیدکننده الماس طبیعی در جهان در سال  2104میالدی
بوده است .کنگو کینشازا با  07میلیون قیراط و روسیه با  09میلیون
قیراط و استرالیا با  00میلیون قیراط و آفریقای جنوبی هم با 3
میلیون قیراط تولید در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند .سایر
کشورها نیز تولیدی معادل  00میلیون قیراط را به خود اختصاص
دادند.
کاربردها:
الماس ها یکی از گرانبها ترین جواهرات به شمار می آیند ،اگر چه
حدود  79درصد الماس هایی که تشکیل می شوند  ،دارای کیفیت
جواهری نیستند و بیشتر مناسب کاربردهای صنعتی هستند ،اما گونه
های بی رنگ یا دارای هاله ای از رنگ آن ها ،به عنوان جواهرات مورد
استفاده قرار می گیرند .همچنین به علت آن که الماس ها از لحاظ
شیمیایی بسیار مقاوم و دارای سختی باالیی هستند ،این ویژگی ها
سبب می شوند که به عنوان ابزار برشی مورد استفاده قرار بگیرند،
عالوه بر آن به عنوان ساینده های صنعتی نیز به کار می روند.

چگونگی تشکیل:
به علت آن که الماس ها تحت شرایط دما و فشار بسیار باال قادر به
تشکیل هستند ،بنابراین در اعماق زیاد گوشته ی زمین یافت می
شوند  .بیشتر الماس های یافت شده در سطح زمین توسط نوعی
ماگمای کمیاب به نام کیمبرلیت ،از عمق زیاد به سطح زمین آورده
شده اند  .این ماگما در طی مسیر خود تکه سنگ های ذوب نشده ای
(زینولیت ها ) را به درون دودکش های آتشفشانی می آورد و سپس
این آتشفشان فوران می کند  .الماس ها معموالً در تنوره های
کیمبرلیتی یافت می شوند که این تنوره ها اغلب کمیابند و اغلب بر
اثر آب های جاری شسته شده اند که میتوان با دنبال کردن مسیر
روخانه هایی که باع شست شوی این تنوره های کیمبرلیتی شده اند
و با توجه به سنگ های کف رودخانه به منبع الماس های پالسری
دست یافت.این کانی اغلب به صورت پالسری در کف رودخانه ها
وجود دارد .برخی معتقدند که بعضی از الماس ها در شرایط دما و
فشار باالی نواحی فرورانش و برخی دیگردر محل اصابت شدید سنگ
های آسمانی به وجود آمده و برخی نیز توسط شهاب سنگ ها به روی
زمین آورده می شوند.
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گونه های مشابه:

منابع

برا ی یک مدت طوالنی از کانی های بی رنگ جواهراتی نظیر :روتیل،
زیرک ،سافیر ،اسپینل ،توپاز ،بریل و کوارتز به عنوان الماس جعلی یا
گونه های مشابهی از الماس ،استفاده می شده است .اما ویژگی های
خاص الماس سبب می شده که به راحتی آن را از گونه های مشابه
تشخیص داد .با تولید الماس مصنوعی که تماماً از مواد غیر طبیعی
ساخته شده است ،تشخیص الماس از این مواد بسیار دشوار شده
است .یکی از این مواد عبارتست از:



The manual of mineral science - after James-DDANA-21 st Edition
http://www.geology.com
http://volcano.oregonstate.edu
http://www.ehudlaniado.com

)GGG(gadolinium gallium garnet

که گارنت نامیده می شود اما با گارنت های طبیعی هم از لحاظ
شیمیایی و هم فیزیکی متفاوت می باشد.
الماس در ایران
هیچ منبع الماسی ،تاکنون در ایران گزارش نشده است  .واقعیت این
است که با توجه به ویژگی های زمین شناسی ایران  ،ما نمی توانیم
انتظار پیدایش الماس را در زمین های ایران داشته باشیم.
شکل بلور

کوبیک

رنگ

بی رنگ و شفاف یا کمی متمایل به زرد یا
قهوه ای روشن

سختی

01

جرم
مخصوص

3.9

ضریب
شکست

2.32

رنگ خاکه

بی رنگ

جال

شیشه ای

سیستم تبلور

در سیستم مکعبی متبلور شده و دارای کلیواژ
کامل  ،در تمام جهات اکتاهدرال می باشد

های

روتیل  ،زیرکن ،سافیر ،اسپینل ،توپاز  ،بریل و
کوارتز به عنوان الماس جعلی یا گونه های
مشابهی از الماس

گونه
مشابه

شکستگی
ر

قربانی،منصور  .سنگ ها و کانی های گرنبها (گوهرها) و جایگاه
آن ها در ایران –تهران  :آرین زمین 0382

صدفی
چهار جهت کامل
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معرفی سایت Info Mine
محمدرضا میرزهی کالته
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()m.m.kazemi@aut.ac.ir

فراهم خواهد آورد .بنابراین طبقه بندی ،حذف اطالعات زاید و
پردازش مناسب و استفاده از ابزار مناسب انتقال اطالعات می تواند
یکی از ماموریت های مهم روابط عمومی را که اطالا رسانی صحیح و
اثر بخش به مخاطبان درون و برون سازمانی است با موفقیت
روبروکند .از این رو منبع مناسبی برای اطالا از اخبار در سطح جهانی
مربوط معدن میباشد.

این سایت با نام  GLOBAL INFO MINEبه ارائه اطالعات درباره
موسسه تشکیل دهنده که به اطالا رسانی در زمینه مهندسی معدن و
استخراج مواد از معادن می پردازد اختصاص دارد.

نکته قابل توجه این سایت افزودن دو قسمت جدید است که به بررسی
تغییرات قیمت مواد معدنی و مسایل و اخبار مربوط به افراد شاغل
در این زمینه میباشد مزیت این سایت به ارایه دقیق اطالعات مربوط
به قیمت به صورت ماهانه ،روزانه و حتی ساعات مختلف روز است که
نمودار زیر یکی از نمودار های سایت است که به بررسی قیمت طال در
یک روز ماه مارس میپردازد.

ماموریت شرکت اینفوماین توسعه ،حفظ و خدمت به نیازهای
اطالعاتی جامعه جهانی از شرکت های استخراج معدن ،تامین کننده،
مربیان ،سرمایه داران در واقع تمام سازمان ها و افرادی که در
استخراج معدن یا اکتشاف مواد معدنی است.
هدف وب سایت اینفوماین به شکل یک سری از مراکز پیوسته معادن
در سراسر جهان به نحوی که در آن اعضای جامعه معدن در سراسر
جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و بتوانند اطالعات واقعی،
تکنولوژی ،آموزش و تفسیر و به اشتراک گذاری ایده ها و  ...بپردازند.
این وب سایت عالوه بر توسعه روابط سودمند متقابل عالقه مند به
اشتراک گذاری مطالب و ارایه خدمات اطالعات استخراج بهینه در
سراسر جهان می باشد.
در این سایت به اولین موردی که برخورد میکنیم اخبار و رویداد
های مربوط به تمام مسایل مربوط معدن از جمله استخراج ،اکتشاف
است.
از انجا که اخبار و رویداد یکی از نیازهای اساسی واحدهای روابط
عمومی ،دسترسی ،طبقه بندی ،پردازش و انتشار مناسب اطالعات از
طریق رسانه های جمعی و دیگر ابزارهای اطالا رسانی برای افزایش
آگاهی و اثر بخشی بر روی مخاطبان یک مجموعه سازمانی است و
آنچه در حال حاضر در فرایند اطالا رسانی به مخاطبان از اهمیت
بسزایی برخوردار است ضرورت آشنایی دست اندرکاران روابط عمومی
ها با مدیریت اصولی انتشار و توزیع اطالعات است.
چرا که هم اکنون به مدد توسعه تکنولوژی های نوین ارتباطی و
اطالعاتی نظیر اینترنت شاهد انبوهی از اطالعات و داده هایی هستیم
که به تعبیری اضافه بار اطالعاتی را ایجاد کرده اند که اگر به درستی
اطالعات موجود مدیریت نشود نه تنها اثربخش و آگاهی رسانی
نخواهد بود بلکه جنبه تخری بی و سردرگمی و گمراهی مخاطبان را
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براساس توانایی و امکانات مورد استفاده بررسی کرد .نکته دیگری که
می توان به آن توجه کرد در مورد امکانات و تجهیزات است که تمام
اطالعات را پوشش می دهد اعم از ساخت وسایل جدید یا پرکاربرد
ترین وسایل در سراسر معادن جهان که منبع مناسبی برای مدیریت و
انتخاب تجهیزات مناسب در طراحی بهینه در سایر قسمت های
معدنی است .نکته دیگر این قسمت خرید و فروش این تجهیزات است
که شما میتوانید وسیله مورد نظر خود را بخرید یا بفروش بگذارید.
میتوانید نحوه کارکرد وسایل جدید و وسیله مورد نظر خود را از طریق
ویدیو های به اشتراک گذاشته شده ببینید و این امر میتواند کمکی
در انتخاب وسیله مورد نظر باشد.
بخش دیگر سایت تکنولوژی معدنی است که پیشرفت های های
جدید را به روش های مختلفی در اختیار کاربر قرار میدهد.کاربر
میتواند در قسمت های مختلفی که تعبیه شده از جمله قسمت
کنفرانس که خود از بخش های کنفرانس های نزدیک،کنفرانس های
گذشته ،انتشارات و کارگاه ها ی کوتاه مدت مطلع شود .قسمت بعدی
مطالب علمی را بصورت انالین وبا استفاده از ابزار و انیمیشنهای
مناسب به کاربر منتقل میکند.

در قسمت های بعدی به مواردی مثل کشورهای تحت پوشش ،کارگاه
و دوره های اموزشی ،فصت های شغلی ،کتابخانه ،نقشه ها ،تکنولوژی
های معدن ،تجهیزات و امکانات بکار گرفته شده در معادن و معرفی
مجالت تخصصی در زمینه مهندسی معدن برخورد میکنیم.
قسمت حرفه و اموزش یکی از مفید ترین قسمت های سایت است
که به بخش های مختلفی تقسیم میشود .که میتوان بخش های
شغلی ،اموزشی ،کنفرانس ها ،رویداد های علمی ،کتابخانه و دیکشنری
اشاره کرد.

بخش بعدی سرویس دهی و اطالا رسانی سایت است که در ان تمام
رویداد های در پیش رو را در سراسر جهان پوشش میدهد که از این
سایت میتوان مستقیم در هر یک از این رویدادها ثبت نام کرده ودر
ان رویداد شرکت کرد.در بخش بعدی سرویس دهی قسمت مشاوران
می باشد شما میتونید براساس اسم ،مهارت و شرکت مشاور ،مشاور
مورد نظر خود را پیدا کنین و با آن ارتباط بر قرار کنید.

در بخش حرفه یا شغل سایت فرصت شغلی هایی را مطرح میکند
که در زمینه مختلف مربوط معدن هست که سایت پذیرای رزومه های
متخصصین است.
بخش اموزش سایت ارائه دهنده پیشرو در جهان در زمینه آموزش و
آموزش و پرورش به صنعت و معدن است .این سایت راه حل های
موثر را برای افراد ،شرکت ها و مربیان بر اساس آموزش ،آموزش مداوم
و نیازهای توسعه حرفه ای ارائه میدهد .دوره های اموزشی سایت به
سه شکل آموزش از راه دور از طریق سایت ،دوره های خود گام آنالین
و برنامه های زنده تعاملی ،و یا بصورت مستقیم دوره های کوتاه مدت
سنتی است.

از دیگر سرویس های مهمی که در اختیار کاربر قرار میدهد برآورد
هزینه با استفاده از استاندارد های صنعت در معدن است که میتوان
به هزینه هایی از قبیل برآورد آسیب به تجهیزات ،هزینه سرویس
دهی معدن و ...را نام برد که برای هر معدن کار از اهمیت باالیی بر
خوردار است .درسایت داده ها و مثال هایی ذکر شده و در اختیار
کاربر قرار داده شده تا در صورت نداشتن داده های واقعی بتواند از
انها استفاده کند .قابل ذکر است که این قسمت شامل قسمت نرم افزار
است که تعداد زیادی از نرم افزارهای پر کاربردی را معرفی می کند
که در ایران استفاده نمیشود.

تمام دوره ها از نویسندگان یا ارائه شده از سوی کارشناسان برجسته
صنعت در زمینه های زیر می باشد:
-0
-2
-3
-3
-9
-4
-7

اکتشاف و زمین شناسی
ژئوتکنیک
استخراج معدن
فرآوری مواد معدنی
مدیریت نگهداری
محیط زیست و جامعه
سالمت و ایمنی

بخش راه حل سایت اینفو ماین راه حل هایی برای رسیدن به هدف در
معادن در اخیار میگذارد که شامل مواردی از قبیل راه حل های
موفقیت شغلی ،راه حل های کارفرما نیروی انسانی ،راه حل های
تبلیغات و بازار معدن و … میباشد.
و در اخر امکان ثبت نام درسایت و استفاده از بسیاری از امکانات ذکر
شده به صورت رایگان برای کاربر وجود دارد .در حال حاضر این سایت
یکی از بزرگترین جوامع مجازی معدنی است که دارای بیش از
 711.111عضو متخصص میباشد.

بخش بعدی تجهیزات و امکانات به کار رفته در معادن است .در این
قسمت میتوان کمپانی های تامین کننده های تجهیزات معدنی را
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گزارش ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
محمد عنایتی نجف آبادی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( )m.enayati.n@aut.ac.ir

بومی سازی روش های تجربی مکانیک سنگ به ویژه طبقهبندی
سنگ که جایگاه ویژهای در طراحی مهندسان مشاور و ...دارد.

انجمن مکانیک سنگ ایران به همراهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران را در حالی برگزار می کنند
که تجربه پن برنامه قبلی نشان از توسعه این علم نوپا در ایران را
دارد .لزوم وجود چنین کنفرانس هایی از ان جهت اهمیت می یابد که
نقطه عطفی برای آشنایی با روش های نوین نظری و عملی در این
علم و توسعه روابط قدیمی را مهیا میسازد و زمان مناسبی برای
تبادل نظرهای علمی و انتقال تجربیات و دستاوردهای ارزشمند
صاحبنظران و پژوهشگران در عرصه های مختلف مکانیک سنگ
خواهد بود.

تحلیل ریاضی مسائل مکانیک سنگ که در بسیاری از موارد با
دادههای کم انجام میشود .مقاالت و پایاننامههای دانشجویی نیز در
این تی در حال رشد هستند که کاربردی نیستند و خوب است با
توجه به حجم زیاد پروژههای عمرانی کشور ،با استفاده از دادههای
رفتارنگاری انجام شود و با نزدیکی بیشتر دانشگاه و صنعت ،این
مقاالت و پایاننامهها با هدف رویکرد ماموریتگرا و مشکلگشا تعریف
شود و ما شاهد پایاننامههای کاربردیتر باشیم.

محور های برگزاری این دوره به گونه ای پیش بینی شده است که
جامع مسائل موجود در مکانیک سنگ باشد و الویت های آن در جهت
مشکالت موجود در این صنعت قرار گرفته و به شرح زیر می باشد:

تصحیح نظام فنی و اجرایی کشور به طوریکه در عمده طراحیهایی
که مهندسان مشاور انجام میدهند ،بازخوردی از آن طراحیها به
مهندسان مشاور برنمیگردد و حضور تیم طراحی در اجرا ،یا وجود
ندارد یا خیلی کمرنگ است .در نتیجه طراح متوجه اشتباه خود
نمیشود ،علم توسعه نمییابد و هزینههای کار هم افزایش مییابد.

مطالعات بنیادی ،پیشرفت هاو افق های جدید در مکانیک سنگ؛
آموزش و پژوهش در مکانیک سنگ؛ تحلیل و پایداری فضا های زیر
زمینی ،شیروانی ها و ترانشه های سنگی؛ مکانیک سنگ در پروژه
های معدنکاری ،مهندسی نفت و گاز ،نظامی و محیط زیست؛ ابزار
بندی و رفتارسنجی در مهندسی سنگ؛ روش های عددی در مکانیک
سنگ؛ مطالعات جریان سیال در محیط های سنگیی؛ بهسازی زمین
های سنگی؛ آزمون های برجا و آزمایشگاهی مکانیک سنگ.

استفاده دستگاه های اجرایی کشور از ظرفیت انجمن های علمی
موجود در کشور که متشکل از افراد توانمند است اما متاسفانه هیچ
استفادهای از این تشکلها در سیستم برنامهریزی کشور و تهیه
استانداردهای فنی نمیشود.
در پایان باید افزود با توجه به نوپا بودن این رشته در ایران پیشرفت
های گسترده ای در آن ر داده که بدون تالش اساتید دانشگاه  ،افراد
متخصص و فعاالن حوزه ی صنعت این مهم امکان پذیر نبود اما
توجه به موضوا که باید امکانی فراهم شود تا زمینه بروز هرچه
بیشتر این مقاله ها در صنعت فراهم شود نباید از یاد برود.

انجمن مکانیک سنگ ایران به همراه دانشگاه صنعتی امیر کبیر دو
برگزار کننده این کنفرانس هستند ؛ یکی از نکات مثبت این همایش
با توجه به نقش اجرایی انجمن مکانیک سنگ در صنعت ایران
برقراری ارتباط بسیار موثر میان صنعت و دانشگاه است که در موضوا
به خوبی در این کنفرانس به چشم می خورد.
در این دوره از 058مقاله به کنفرانس ارائه شد که به کمک  90داور
 018مقاله شامل  92مقاله شفاهی و  94مقاله پوستری پذیرفته شد.
در این میان هدف از پذیرش مقاله پوستری پوشش ضعف حضور
نداشتن احتمالی ارائه کننده بوده است.
نقطه قابل توجه در این کنفرانس خواسته های مطرح شده وزارت نیرو
از دانشگاه است.که در این باره می توان به موارد زیر اشاره داشت.
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معرفی

معرفی ماشین های معدنی :ماشین حفار مکانیزه TBM
وحید خدابنده لو
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()vahidkh@aut.ac.ir

سال  TBM 0591رابینز ساخته شد که برای حفر در سنگهای
سخت طراحی شد .در سال  0571نسل جدید  TBMها برای حفریات
داخل سنگهای سخت و ساینده با سرعت باالتر طراحی گردید.

تونلها و فضاهای زیزمینی برای مقاصد متنوعی ایجاد میشود که از آن
میان میتوان موارد زیر را نام برد:
 -0تونلهای حمل و نقل و دسترسی
 -2تونلهای آب بر
 -3فضاهای زیرزمینی بزرگ (ایستگاههای مترو ،نیروگاهها،
انبارهای زیرزمینی و کارگاههای استخراج مواد معدنی).
برای اجرای مقاصد ذکر شده در باال میتوان از روش هایی از جمله
آتشباری و چالزنی و یا حفاری با ماشین های حفار استفاده کرد .در
روشهای استفاده از انفجار و متهزنی مشکالتی در محیطهای اطراف و
همچنین ایجاد بینظمی در تونل را خواهیم داشت؛ اما با استفاده از
دستگاه  TBMهیچ یک از این مشکالت بوجود نمیآید که به نوعی
موجب صرفه جویی در هزینهها میشود .البته این در حالی است که
ساخت دستگاه  TBMبسیار گران و همچنین امکان جابهجایی زیادی
ندارد .اگر طول تونل زیاد باشد ،سرعت پیشروی باال مدنظر باشد و
مشکل خاص زمین شناسی در منطقه موجود نباشد حفاری به وسیله
دستگاه های حفار می تواند اقتصادی باشد.

اجزا TBM

یک  TBMاز اجزای مختلفی تشکیل شده است که مجال توضیح
کامل هرقسمت وجود ندارد و فقط در حد معرفی هر جز اکتفا
میکنیم:

 TBMها انواا مختلفی دارند:

 -0سنگ های سخت:
 تی بی ام روباز
تی بی ام تک سپره)(Single Shield

تی بی ام دو سپره )(Double Shield

 -2سنگ های سست:
تی بی ام سپردار ای پی بی)(EPB







بدنه اصلی



صفخه حفار



چنگ زنها



جکهای رانش صفحه حفار

وزن
وزن ماشین تابعی از قطر ماشین میباشد یعنی وزن یک  TBMبا
قطر  2متر در حدود  21تن میباشد این درحالی است که وزن یک
ماشین  TBMبا قطر  4متر تا حدود  031تن نیز میرسد.

SPB

تی بی ام هوای فشرده
تی بی ام های ترکیبی

تاریخچه

قیمت

نخستین دستگاه حفاری ساخته شده در سال  0839توسط هنری
جوزف ماوس بوده است .نمونه اولیه  TBMها در سال  0881به
صورت رسمی به کار گرفته شد هر چند این نمونه خیلی موفق نبود و
سرعت پیشروی پایینی داشت .همگام با پیشرفت تکنولوژی ،دستگاه
های مکانیزه تونل زنی نیز پیشرفت قابل توجهی داشت تا جایی که در

قیمت دستگاه بیشتر به نوا سفارش داده شده به کارخانه سازنده و نو
سنگهای حفرشونده بستگی دارد؛ ولی به صورت کلی قیمتی در
حدود  7 – 8میلیارد تومان را داراست.
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شرکت های تولیدی TBM
در این مبح اشاره ای به شرکت های تولید کننده این دستگاهها
داریم .از مهمترین شرکت ها میتوانیم به شرکتهای زیر اشاره کنیم:
-0
-2
-3
-3
-9

سلی ایتالیا )(Seli Technologie
هرنکشت آلمان )(Herennknecht
ویرث آلمان) (Wirth
ان اف ام فرانسه )(NFM Technologie
رابینز ()Robbins

 TBMدر ایران
هنوز در ایران هیچ شرکتی موفق به طراحی و ساخت و یا حتی
بهسازی دستگاه های  TBMنشده است .البته وجود تحریم های بین
المللی هم متأسفانه بر شدت ضعف ما در این ضمینه تأثیر زیادی
داشته است .اما در سال های اخیر به خصوص در دهه هشتاد  ،یعنی
از سال  0372که اولین پروژه در ایران با حفاری تمام مکانیزه توسط
 TBMتوسط نیروهای ایرانی و در قرار گاه سازندگی خاتم و با
حمایت شرکت های آلمانی و ایتالیایی آغاز شد تا به حال شرکت های
زیادی اقدام به خرید دستگاه های  TBMو تجهیزات حفاری مکانیزه
نموده اند که سهم شرکت های اروپایی در این میان سهم قابل توجهی
است.
در ایران شرکت سلی از پیشگامان صنعت حفاری مکانیزه می باشد و
هم اکنون در بسیاری از پروژه ها به عنوان مشاور و راهبر فعالیت
میکند .شرکت  NFMفرانسه هم در این سال ها با دستگاه های
 EPBسهم بسیار باالیی در حفاری مترو های شهری در ایران دارد.

شماره

پروژه

نوع ماشین

1

قطار شهری
اهواز

EPB

سازنده

NFM

7

2

خط
متروی
شهری تهران

EPB

3

متروی
شهری
مشهد

EPB

NFM

4

تونل انتقال
آب کرج

Double
Shield

Herennknecht

5

تونل انتقال
آب زاگرس

Double
Shield

Wirth

6

تونل انتقال
آب قمرود

Double
Shield

Herennknecht

.
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معرفی

گزارش فعالیتهای شش ماهه دوازدهمین دوره انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن
بیژن پیک
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( )bijan.peik@aut.ac.ir

دوازدهمین دوره ی انجمن علمی دانشجویی معدن ،با توجه به
انتخابات انجام شده ،از بهمن ماه سال 59فعالیت های خود را در
راستای ارتقای سطح علمی دانشکده معدن و دانشجویان آن آغاز کرد.
هسته ی مرکزی انجمن علمی این دوره متشکل از  9عضو اصلی و4
عضو فرعی به شرح زیر می باشد:
 بیژن پیک (دبیر انجمن) -3برگزاری دورهی آموزش زبان انگلیسی  TOEFLبا تدریس خانم
یکه باش به مدت  43ساعت آموزشی
 -9برگزاری دوره ی آموزش زبان انگلیسی  Pre-TOEFL1با تدریس
خانم یکه باش به مدت  43ساعت آموزشی
 -4برگزاری دوره ی آموزش زبان انگلیسی  Pre-IELTS1با تدریس
دکتر حاجیان به مدت  43ساعت آموزشی

 امیرحسین بدرالدینی (نایب دبیر و مسئول امور مالی) -احسان آزاد (مسئول انفورماتیک و سردبیر نشریه ی علمی-ترویجی بلور)

 ابوالفضل حیدری (مسئول نوآوری ،ایده پردازی و امور المپیادها) عارف شیرازی (مسئول ارتباط با صنعت) داریوش محمدی (مشاور انجمن) سینا صالح نیا (مشاور انجمن) مهدی پور محمدی (مسئول امور آموزشی) رضا نبی زاده(مسئول امور پژوهشی) سیاوش ابراهیم پور (مدیر مسئول نشریهی علمی-ترویجی بلور) -علیرضا هاشمی (مسئول کمیته ی همایش ها و سمینار ها)

 -7برگزاری دوره ی آموزش مقدماتی تا پیشرفته  MATLABبا
تدریس دکتر زمانی دوست به مدت  41ساعت آموزشی
 -8برگزاری دوره ی آموزش زبان انگلیسی تافل فشرده با تدریس
استاد علیمحمدی به مدت 38ساعت آموزشی

از مهم ترین اقدامات انجام شده توسط اعضای انجمن ،طی این مدت
در راستای آموزش می توان به برگزاری دوره های آموزشی زیر اشاره
نمود:
 -0برگزاری اولین دوره ی آموزشی نرم افزار  Abaqusبا تدریس
مهندس علیپور به مدت 31ساعت آموزشی
-2برگزاری اولین دورهی آموزشی نرم افزار  Gemcom-surpacبا
تدریس مهندس سلطانی به مدت 38ساعت آموزشی
 -3برگزاری دوره ی آموزشی نرم افزار FLAC 3Dبا تدریس مهندس
زارعی از دانشجویان دکترای دانشکده به مدت 31ساعت آموزشی
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 -0بازدید دو روزهی معدن سرب و روی انگوران ویژهی دانشجویان
ورودی 59در تاریخ 54/2/03

از برنامه های پیش روی دوازدهمین دوره ی انجمن علمی ،در
برگزاری دوره های آموزشی ،می توان به برگزاری اولین دوره ی
 Academic English Courseبا تدریس جناب آقای دکتر امیربیژن
یثربی ،فوق دکتری دانشگاه اگزتر انگلستان و دانشگاه صنعتی
امیرکبیر اشاره نمود.

 -2بازدید از معدن ونارچ قم ویژهی دانشجویان ورودی 59در تاریخ
54/3/3
 -3بازدید از مترو در اردیبهشت 54

همچنین در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان ،کارگاه هایی یک
یا دو روزه به شرح زیر برگزار شده است:

از دیگر اقدامات انجام گرفته توسط انجمن در این دوره میتوان به
برگزاری ششمین دوره از کنفرانس مکانیک سنگ ایران با همکاری
انجمن مکانیک سنگ ایران اشاره کرد .این کنفرانس از روز سه شنبه
 24بهمن در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به
کار کرد و تا بعد از ظهر روز چهارشنبه  27بهمن ادامه داشت.
مطالعات بنیادی ،پیشرفت ها و افق های جدید ،آموزش و پژوهش در
مکانیک سنگ ،تحلیل و پایداری تونل ها و فضاهای زیرزمینی ،تحلیل
و پایداری شیروانی ها و ترانشه های سنگی ،مکانیک سنگ در پروژه
های معدن کاری و ...محور های این کنفرانس بودند .در این کنفرانس
018مقاله شامل  92مقاله شفاهی و  94مقاله پوستری ارائه شد.

-0برگزاری کارگاه مقاله نویسی  ISIمبتنی بر نگارش با تدریس دکتر
حاجیان به مدت  9ساعت آموزشی

 -2برگزاری کارگاه «چرا و چگونه متلب یاد بگیریم؟» با تدریس دکتر
زمانی دوست به مدت 2ساعت آموزشی
 -3برگزاری کارگاه یک روزه ی رسم انواا نمودار در  MATLABبا
تدریس دکتر زمانی دوست به مدت  9ساعت آموزشی
-3برگزاری کارگاه یک روزه ی کار با روابط ریاضی و محاسباتی با
تدریس دکتر زمانی دوست به مدت  9ساعت آموزشی

در این دوره شاهد برگزاری اولین ایده بازار معدنی با هدف افزایش
توانایی و روحیهی کارآفرینی و ایدهپردازی دانشجویان و همچنین
ارتباط موثر و شفاف بین دانشجویان و صاحبان صنعت و سرمایه در
مهرماه 54خواهیم بود.

-9برگزاری کارگاه دو روزه ی آموزش مقدماتی تا پیشرفته ی نرم
افزار Photoshopبا تدریس مهندس آرش قاسمیان به مدت  8ساعت
آموزشی

همچنین انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی
امیرکبیر این افتخار را طی سیزده سال اخیر داشته است که همایش
علمی مهندسی معدن را هرساله در هفتهی اول خرداد ماه (هفتهی
معدن) برگزار نماید .اول خرداد ماه  54چهاردهمین همایش علمی
مهندسی معدن بار دیگر به همت این انجمن برگزار خواهد شد .در
این رویداد جمع کثیری از دانشجویان سراسر کشور با صنعت گران،
معدنکاران و قانون گزاران این رشته ی مهندسی هرچه بیشتر آشنا
شده و مشکالت و مسائل خود را بیان میدارند .میتوان برقراری
ارتباط سازنده بین صنعت و دانشگاه را از مهم ترین دستاورد های این
رویداد دانست.

کارگاه های زیر نیز در اردیبهشت ماه سال 54به همت اعضای انجمن
برگزار خواهد شد:
-0کارگاه دو روزه ی شبکه های عصبی در MATLABبا تدریس
دکتر زمانی دوست به مدت 04ساعت آموزشی در تاریخ 03و09
اردیبهشت
-2کارگاه دو روزه ی پردازش تصویر در  MATLABبا تدریس دکتر
زمانی دوست به مدت 04ساعت آموزشی در تاریخ 07و 08اردیبهشت
ان جمن علمی مهندسی معدن در این دوره همچنین مفتخر به ایجاد
شرایط و بستر آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با صنعت و محیط
کاری ،در قالب برگزاری بازدیدهای دانشجویی زیر خواهد بود:
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گفتگو با دکتر کوروش شعبانی
مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران
سیاوش ابراهیمپور
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر)(siyavashebrahimpour@gmail.com

دکتر کوروش شعبانی دکترای

که از زمان مسئولیت بنده بنا گذاشته شد و تحت عنوان پنل های

زمــین شناســی اقتصــادی از

تخصصی نیمروزه بوده که اندکی متفاوت تر از کارگاه های

دانشــگاه آزاد واحــد علــوم

آموزشی است .تقریبا از اواسط سال  94تاکنون  22پنل

وتحقیقــات تهــران و فــار

آموزشی را در نظام مهندسی استان تهران برگزار کردیم عالوه

التحصیل سـال 94اسـت .وی

بر آن در سال  2 ،59همایش به صورت مشترک با خانه معدن ایران
برگزار شد .از دیگر فعالیت های کمیته آموزش برگزاری دوره های
مشترک با سایر استان ها از جمله استان خراسان رضوی و اصفهان و
همچنین دوره های بازآموزی را ویژه کارمندان وزارت صمت به
درخواست اعضا برگزار کردیم.

پس از اخذ مدرک کارشناسـی
در سال  73مشغول به فعالیت
های صحرایی و زمین شناسـی
بوده و در سال  06وارد مقطع
کارشناسی ارشد شـد .دکتـر
شــعبانی در زمینــه کارهــای

ارتباط کمیته آموزش و دوره هایی که برگزار میکنید با بدنه

اجرایی از سـال دوم لیسـانس

دانشجویی و دانشگاه ها چگونه است؟

در شرکت های مهندسین مشاور که در آن زمان تعداد آن ها محـدود

این ارتباط به این شکل است که در این دوره ها از اساتیدی دعوت
میکنیم که عالوه بر مدرس دانشگاهی بودن و ارایه در قالب تئوری،
خودشان نیز در بخش معدن فعال هستند .امروزه در بخش معدن
خیلی از این اساتید ما کار میکنند و با بخش معدن به صورت

بود به عنوان کارورز شروع به کار کرد  .بالفاصله بعد از پایان خـدمت
سربازی در اواخر سال  70فعالیـت خـود را در گـروه " زر" کـه از
شرکت های مطرح معدنی کشور هست آغاز کرد .ایشـان از سـال 94
عضو هییت مدیره نظام مهندسی استان تهران بوده و از حدودا اواسط
سال  94به عنوان مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی تهران مشغول

مستقیم با آن درگیر هستند .برای دانشجو ها هم پیشنهاد من

به کار شد .در عین حال نیز در سازمان نظام مهندسـی کشـور عضـو

این است که عالوه بر دوره های مصوب وزارت علوم (دوره های

کمیته آموزش می باشد.

دانشگاهی) از دوره های سازمان نظام مهندسی با دیدگاه
مهارت آموزی و انتقال تجربه استفاده کنند .این توصیه ای
هست که در واقع مقداری در آن موفق هم بودهایم .چون برخی از
دانشجویان عل ی رغم اینکه عضو این سازمان هم شاید نبوده و یا پروانه
اشتغال نداشتد ،در این دوره ها شرکت کرده اند .ضمن اینکه یک فارغ
التحصیل کارشناسی در بخش معدن برای اینکه بتواند در بخش معدن
پروانه اشتغال با حداقل پایه یعنی پایه  3را بگیرد میبایست  9دوره
آموزشی را گذرانده باشد .عالوه بر مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی و
سوابق کاری ،به دانشجویان توصیه میکنیم حتی در سال های آخر
دوره لیسانس در این دوره ها شرکت کنند چون به محض اینکه
بخواهند وارد سازمان نظام مهندسی بشوند و پروانه اشتغال بگیرند که
بعد از  3سال از فراغت از تحصیل امکان پذیر است باید گواهی 9
دوره آموزشی در سازمان نظام مهندسی را ارایه بدهند و البته این
دوره ها را می توانند در سراسر کشور آموزش ببینند.

در ابتدا فعالیت های کیته آموزش سازمان نظام مهندسی معدن
استان تهران را به طور مختصر بیان نمایید.
در گروه آموزش ،ما برای اعضای سازمان نظام مهندسی و البته
عالقهمندان بخش معدن دوره های آموزشی که جهت ارتقا پایهی
پروانه اشتغال مورد نیاز می باشد را برگزار میکنیم .در واقع کار اصلی
ما برگزاری دوره های آموزشی مختلفی از دروس مصوب سازمان نظام
مهندسی بوده که در اصل برای برخی دروس از کتابچه های
مخصوص کمیته تدوین معیارهای وزارت استفاده شده و در بعضی
دروس دیگر سرفصل ها توسط خود کمیته آموزش تعریف میشود و
این دورس توسط اساتید مورد تایید سازمان نظام مهندسی ایران
تدریس میشود .در کنار این برنامهها دوره های دیگری نیز وجود دارد
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از نظر شخص شما چقدر کارآفرینی اهمیت دارد و چه ارتباطی

مدیران معدن هماهنگ کنید و از آنها وقت بگیرید که از معادن بازدید

دارد با اشتغال دانشجوها چیست؟

کنید این افراد قطعا پذیرای شما هستند .یعنی هر یک از فار
التحصیالن لیسانس دوره معدن و زمین شناسی حداقل باید 3

در ابتدا باید دید کار آفرینی یعنی چه و چه تعریفی دارد؟ یک

 4 ،معدن بزرگ را هرکدام  1تا  2روز بازدید کنند (معادن بزرگ

کارآفرین کسی است که مجموعه توانایی های مدیریتی،

مثل سرچشمه  ،میدوک  ،گل گهرو )...

خالقیت ،ریسک پذیری معقول و توان مذاکره را داراست و به

کارآموزی جزو وظایفتان هست و شاید هم به دید "چیزی که باید

خوبی میتواند همه این توانایی ها را مدیریت کند .برخی دیگر

بگذره " ...به آن نگاه کنید و خیلی جدی گرفته نشود .اما شما باید

از توانایی هایی که یک کارآفرین میتواند داشته باشد این است در
بخش های مختلف خلق ایده و ایجاد کار کند .در همایشی که چندی
پیش توسط سازمان نظام مهندسی برگزار شد برخالف چیزی که
شرکت کنندگان مخصوصا دوستان تازه فارغ التحصیل متوجه شدند
که کار آفرینی یعنی اشتغال زایی بح ما این بود که شما هرکدام به
تنهایی یک نفر هستید که باید کار ایجاد کنید نه اینکه آمده اید اینجا
که یک میز پیدا شود و شما پشت آن بشینید .ما برنامه ای برای
وضعیت اشتغال در صنعت معدن نداشتیم بلکه ما سعی داشتیم یک
مدل های جهانی و مدل های داخلی چه در زمینه آموزشی چه در
زمینه ایده از اکتشاف ،استخراج ،فرآوری و بازار داخلی و بین المللی را
تعریف کنیم .و انتظار داشتیم که دوستان بخشی از قوه خالقیتشان

جدی تر به این کارآموزی ها نگاه کنید .چون که مثال خیلی ها
دنبال این هستند که فقط یک امضا بگیرند و به محل سکونتشان
برگردند .کارآموزی ها را بسیار جدی بگیرید و حضور دایمی درمعادن
و مناطق معدنی و کارخانه ها داشته باشید .خودتان به صورت گروه
های چند نفره بروید و از روی نقشه های زمین شناسی  ،زمین
شناسی ایران را ببینید.
عالوه برمسایل تئوری با اساتیدی که چه به صورت دانشگاهی و چه
به صورت تجربی در فعالیت های معدنی از اکتشاف تا بازار مواد
معدنی درگیر هستند بیشتر تعامل کنید نشست و برخاست کنید،
خودتان بازار را بررسی کنید و خال ء های موجود را ببینید یعنی در
واقع بخش در معدن در بخش مورد عالقتون مطالعه داشته باشید و

شکوفا بشود و خودشان خلق کار و خلق ایده کنند که این منجر
به اشتغال میشود .و البته همانطور که میدانید وظیفه نظام مهندسی
اشتغال زایی نیست.

خودتان را از این نظر قوی کنید .صرفا در بند مسایل تئوری
نباشید و وقتی فارغ التحصیل میشوید با بخش معدن آشنا باشید
من این را به شما بگویم که اگر شما یک فارغ التحصیل خوب باشید با
اطالعات خوب تئوری و کمی هم آموزش های نرم افزاری و آشنا و
عالقمند بروید و در جاهای مختلف مجانی کار بکنید ،دوره هایی رو 4
ماه  8ماه  0سال مجانی ببینید و انتظار مادی نداشته باشید (چون در

تاثیر نهاد های دانشجویی از جمله انجمن های علمی را در این
زمینه چگونه می بینید؟
بنظر من تعامل و ارتباط هرچه بیشتر انجمن های علمی دانشجویی با
سازمان های نظام مهندسی مخصوصا که وظیفه این نهاد مهندسی
نمودن فعالیت های معدنی کشور است به نفع بخش معدن کشور
خواهد بود ،شما فارغ التحصیالن دانشگاهی هستید و نیروی جوانی
دارید که بسیار ارزنده هست ،خوش فکر خالق و آشنا به علوم نو
هستید و سازمان نظام مهندسی سعی دارد بستر این ارتباط را فراهم
کند .توصیه من این است که با همدیگر (سازمان ها و انجمن ها و
حتی دانشگاه ها) بیشتر با هم درگیر کار باشیم و تعامل بیشتری

سخن آخر

ایجاد کنیم تا بتوان ایده های نو را وارد بخش معدن کرد.

خسته نشوید و جدی باشید .انسان هایی در بخش معدن باقی

حال حاضر بخش معدن درآمدش کمی دارد) و خیلی انتظار نداشته
باشید که از روز اول به شما حقوق کافی بدهند اگر واقعا
خودتان توان علمی و صرفا عالقه شخصی داشته باشید شک
نکنید که حتما در جایی که رفتید و کارآموزی مجانی کردید
جذب خواهید شد.

داشته باشیم و کارگروه های مشترکی را با همکاری یکدیگر

میمانند که سخت کوش و محکم و قرص باشند .آدمایی که

توصیه شما به دانشجویان حال حاضر چیست؟

ضعیف برخورد کنند و فقط به فکر میز و دفتر باشند به صورت
طبیعی حذف میشوند باید در کارهای معدنی وارد شوید ،باید  01تا
 09سال در صحرا فعالیت کنید .همیشه دنبال دانش فنی اجرایی و
عملیاتی باشید بعد ها و با مرور زمان میتوانید کارهایتان را به شهر
بیاورید و متمرکز کنید ولی اصوال باید به دنبال کارهای صحرایی و
کارهای کارگاهی بروید و تجربه کسب کنید.

توصیه میکنم که خودتون را به نرم افزار های زمین شناسی مجهز
کنید ،جستجو کنید و ببینید در دنیا علوم نوین چیست و اینکه حتما
کارآموزی و بازدید های معدنی را حتی با هزینه شخصی در اصل
برنامه های خود قرار دهید .میتوانید در قالب گروه های  3یا  3نفره با
همدیگر که همفکر هستید در خصوص یک معدن بخصوص درمورد
اطالعات معدن مورد نظر (مختصات جغرافیایی و  ) ...مطالعه کنید .با
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Book to Learn

Environmental Impact of Mining
and Mineral Processing:
Management, Monitoring, and
Auditing Strategies
ISBN: 0128040408
Author: Ravi Jain
Publisher: Butterworth-Heinemann
Published: Sep 2015

This book covers all the aspects related to mining and the environment, including
environmental assessment at the early planning stages, environmental management
during mine operation, and the identification of major impacts. Technologies for the
treatment of mining, mineral processing, and metallurgical wastes are also covered,
along with environmental management of mining wastes, including disposal options
and the treatment of mining effluents.





Presents a systematic approach for environmental assessment of mining and
mineral processing projects
Provides expert advice for the implementation of environmental management
systems that are unique to the mining industry
Effectively addresses a number of environmental challenges, including air
quality, water quality, acid mine drainage, and land and economic impacts
Explains the latest in environmental monitoring and control systems to limit the
environmental impact of mining and processing operations
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Rock Dynamics and Applications State of the Art
ISBN: 978-1-138-00056-8
Editors: Jian Zhao & Jianchun Li
Publisher: Taylor & Francis Group
Published: Jun 2013

Rock dynamics studies the response of rock materials and rock masses under
dynamic loading conditions. In the last a couple of decades, the development of
experimental and computational techniques has been able to capture the progress of
fracturing in microsecond steps, allowing the exploration on how the fracture is
initiated, propagated and branched, leading to the development of new scientific
theories. A summary of these developments on rock dynamic testing, modeling and
theory will help the scientific and engineering community to consolidate the
understanding of rock dynamics and to apply the knowledge to practice.
Rock Dynamics and Applications – State of the Art reviews the state-of-the-art of
rock dynamics scientific research and engineering applications. The 77 technical
papers, including 13 keynotes cover dynamics theory and numerical modelling,
laboratory testing and field observation, engineering design and case study, focus on
the dynamic aspects of rock mechanics and rock engineering. The book will be useful
to academics and engineers interested in rock dynamics and its applications in rock
mechanics and rock engineering.
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Book to Learn

Statistics for Mining Engineering
ISBN: 978-1-138-00113-8
Authors: Czaplicki, Jacek M.
Publisher: CRC Press LLC
Published: Jan 2014

Many areas of mining engineering gather and use statistical information, provided by
observing the actual operation of equipment, their systems, the development of mining
works, surface subsidence that accompanies underground mining, displacement of rocks
surrounding surface pits and underground drives and longwalls, amongst others. In
addition, the actual modern machines used in surface mining are equipped with diagnostic
systems that automatically trace all important machine parameters and send this
information to the main producer’s computer. Such data not only provide information on
the technical properties of the machine but they also have a statistical character.
Furthermore, all information gathered during stand and lab investigations where parts,
assemblies and whole devices are tested in order to prove their usefulness, have a
stochastic character. All of these materials need to be developed statistically and, more
importantly, based on these results mining engineers must make decisions whether to
undertake actions, connected with the further operation of the machines, the further
development of the works, etc. For these reasons, knowledge of modern statistics is
necessary for mining engineers; not only as to how statistical analysis of data should be
conducted and statistical synthesis should be done, but also as to understanding the results
obtained and how to use them to make appropriate decisions in relation to the mining
operation.
This book on statistical analysis and synthesis starts with a short repetition of
probability theory and also includes a special section on statistical prediction. The text is
illustrated with many examples taken from mining practice; moreover the tables required
to conduct statistical inference are included.
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Geochemical Anomaly and
Mineral Prospectivity Mapping in
GIS, Volume 11
ISBN: 978-0-08-093031-2
Authors: E.J.M. Carranza
Publisher: Elsevier
Published: Nov 2008

The book documents and explains, in three parts, geochemical anomaly and mineral
prospectivity mapping by using a geographic information system (GIS). Part I reviews
and couples the concepts of (a) mapping geochemical anomalies and mineral
prospectivity and (b) spatial data models, management and operations in a GIS. Part II
demonstrates GIS-aided and GIS-based techniques for analysis of robust thresholds in
mapping of geochemical anomalies. Part III explains GIS-aided and GIS-based techniques
for spatial data analysis and geo-information sybthesis for conceptual and predictive
modeling of mineral prospectivity. Because methods of geochemical anomaly mapping
and mineral potential mapping are highly specialized yet diverse, the book explains only
methods in which GIS plays an important role. The book avoids using language and
functional organization of particular commercial GIS software, but explains, where
necessary, GIS functionality and spatial data structures appropriate to problems in
geochemical anomaly mapping and mineral potential mapping. Because GIS-based
methods of spatial data analysis and spatial data integration are quantitative, which can be
complicated to non-numerate readers, the book simplifies explanations of mathematical
concepts and their applications so that the methods demonstrated would be useful to
professional geoscientists, to mineral explorationists and to research students in fields that
involve analysis and integration of maps or spatial datasets. The book provides adequate
illustrations for more thorough explanation of the various concepts.
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Mining Mentors

Dr. Evert Hoek

Dr Hoek was born in Zimbabwe and graduated in mechanical engineering from the
University of Cape Town in South Africa in 1955. For his post-graduate work he specialised
in experimental stress analysis and obtained a master's degree for his work on threedimensional photoelastic techniques. In 1958 he joined the South African Council for
Scientific and Industrial Research and became involved in the application of stress analysis
techniques to the study of rock stress problems in deep level gold mines. He was awarded a
PhD in 1965 by the University of Cape Town for a thesis on brittle fracture in rock.
In 1966 he accepted an invitation from the Imperial College of Science and Technology, one
of the colleges of the University of London, to establish an interdepartmental centre of
research and teaching in rock mechanics. He was appointed Professor of Rock Mechanics in
1970 and awarded a DSc in Engineering by London University in 1975.
In 1975 he moved to Canada as a Principal of Golder Associates, an international
geotechnical consulting firm. In 1987 he accepted the post of Industrial Research Professor of
Rock Engineering in the Department of Civil Engineering at the University of Toronto.
Dr Hoek returned to a full time consulting practice in Vancouver in 1993. He is now an
independent consultant and is a member of a number of consulting boards and a technical
review consultant on several major civil and mining engineering projects. He has recently
worked on projects in Canada, Greece, India, Venezuela, Chile, Hong Kong, Indonesia,
Australia and the Philippines.
He has published numerous technical papers and three books: "Rock Slope Engineering",
"Underground Excavations in Rock" and his most recent book on rock support for hard rock
excavations, co-authored with Professors P.K. Kaiser and W.F. Bawden, was published in
January 1995. Amongst the awards which he has received are the E. Burwell Award from the
Geological Society of America (1979), Elected a Fellow of the Royal Academy of
Engineering, UK (1982), Rankine Lecturer, British Geotechnical Society. (1983), The Gold
Medal of the Institution of Mining and Metallurgy, UK, (1985), The Mueller Award,
International Society of Rock Mechanics (1991), William Smith Medal, Geological Society
of London, (1993), the award of an honorary DSc in Engineering by the University of
Waterloo, Canada (1994) and presentation of the Glossop Lecture to the Geological Society
in London (1998).
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Anecdotes
“Unfortunately, soils are made by nature and not by man, and the products of nature are
always complex… As soon as we pass from steel and concrete to earth, the omnipotence of
theory ceases to exist. Natural soil is never uniform. Its properties change from point to point
while our knowledge of its properties are limited to those few spots at which the samples
have been collected. In soil mechanics the accuracy of computed results never exceeds that of
a crude estimate, and the principal function of theory consists in teaching us what and how to
observe in the field.” 0
“I produced my theories and made my experiments for the purpose of establishing an aid in
forming a correct opinion and I realized with dismay that they are still considered by the
majority as a substitute for common sense and experience.”
The Father of Geotechnical Engineering – Karl von Terzaghi

“There are many arts and sciences of which a miner should not be ignorant. First there is
Philosophy, that he may discern the origin, cause, and nature of subterranean things; for then
he will be able to dig out the veins easily and advantageously, and to obtain more abundant
results from his mining. Secondly there is Medicine, that he may be able to look after his
diggers and other workman ... Thirdly follows astronomy, that he may know the divisions of
the heavens and from them judge the directions of the veins. Fourthly, there is the science of
Surveying that he may be able to estimate how deep a shaft should be sunk ... Fifthly, his
knowledge of Arithmetical Science should be such that he may calculate the cost to be
incurred in the machinery and the working of the mine. Sixthly, his learning must comprise
Architecture, that he himself may construct the various machines and timber work required
underground ... Next, he must have knowledge of Drawing, that he can draw plans of his
machinery. Lastly, there is the Law, especially that dealing with metals, that he may claim his
own rights, that he may undertake the duty of giving others his opinion on legal matters, that
he may not take another man's property and so make trouble for himself, and that he may
fulfil his obligations to others according to the law.”2
The father of mineralogy – Georgius Agricola

0

found in the excellent biography of Karl Terzaghi, authored by Professor D. Goodman, titled “Karl Terzagi, the engineer as artist”,

published by the ASCE
2
https://todayinsci.com/A/Agricola_Georgius/AgricolaGeorgius-Quotations.htm
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