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نیروی جوان با انگیزه ای که غیرهدفمند روی آن سرمایه گذاری
کرده در نقطه ای دیگر از دنیا که شدیدا به نیروهای کار جوان
نیاز دارد از آن به طور هدفمند استفاده می کند.

کیفیتی که نباید فدای کمیت شود...
احسان آزاد/سردبیر

در پی بررسی علل این پدیده به حلقه های تکمیل نشده ارتباطی
بین نهادهای صنعتی ،دولتی و دانشگاهی خواهیم رسید که می
توان گفت ریشه اصلی این مشکل سوء مدیریت های دست

با ب ررسی کوتاهی در سیستم آموزش عالی کشورهای پیشرفته و

اندرکاران امر هستند .در ادامه به جهت دهی این بحث در حوزه

حتی کشورهای همتراز ایران به چند نکته خواهیم رسید .بر

تخصصی معدن کاری خواهیم پرداخت .تعداد معادن فعال و اصلی

اساس نیاز بازار کار باید ظرفیت های رشته های دانشگاهی را

کش ور ما ،واحدهای معدنی و فرآوری و همچنین زیرساخت های

تعیین نمود .در هر منطقه با توجه به نیازهای موجود می بایست

موجود جهت انجام عملیات اکتشاف معادن در کشور گویای این

رشته های تحصیلی ایجاد شود .با توجه به نیاز به امر پژوهش و

امر است که در حال حاضر ظرفیت معادن و بخش های مرتبط

گسترش مرزهای دانش و انجام پروژه تحقیقاتی مرتبط با صنعت

فعال در این حوزه به گونه ای است که تنها گنجایش میزان

ظرفیت هایی جهت رشته های مختلف در تحصیالت تکمیلی باز

مشخصی نیروی تحصیل کرده را خواهد داشت این در حالی است

شود .اکثرا یحصیالت یکمیل در این رونه کشورها منوط
به وجود سرمایه رذار و حام

که با یوجه به ومارهای موجود در سازمان سنجش مطابق

مال از طرف صنعت م

نمودارهای موجود در این مقاله در ط

باشد و ممکن است در یک سال به اعلت اعدم یعریف پروژه
از صنعت و نبود بستر مناسب مال

همواره ظرفیت رشته مهندس

جهت انجام پروژه،

چند سال اخیر

معدن در مقاطع

کارشناس و کارشناس ارشد سال به سال افزایش یافته

پذیرش دانشجو انجام نگیرد و این اعیب نیست بلکه

است.

مدیریت است .اینها تنها نکات اندکی است که با عنایت به آنها
مشکل اشتغال قشر تحصیل کرده تا حدودی حل خواهد شد .از
طرفی باید نگاهی که همه را به سمت دانشگاه سوق می دهد
اصالح شود زیرا جامعه تنها به افراد با تحصیالت عالیه نیاز ندارد
بلکه برعکس در کشورهایی همچون ایران بیشتر به نیروهای فنی
و تکنسین های زبده نیاز دارد تا در واحدهای مختلف صنعتی و
صنفی کشور به باال بردن بهره وری و تولید کشور کمک کنند و
از آفت های این نوع نگاه ایجاد توقع های بیجا در جامعه خواهد
بود که فرد بعد از چندین سال تحصیالت در مدارج مختلف حاضر
نخواهد شد در موقعیت های شغلی با حقوق و مزایای پایین تر
مشغول به کار شود و از طرفی در صورت قبول این قضیه این عمر
فرد و سرمایه کشور است که هدر رفته است .نکته ای که باید مد
نظر قرار داد این است که بسیاری راه موفقیتشان از مسیر
دانشگاه و یحصیالت یکمیل نم رذرد اما همچنان بر این
راه اصرار دارند .افرادی که میلیون ها ریال در طی چندین سال
در وزارت علوم برای آنها صرف شده است و بعد از فارغ التحصیلی
همچنان جویای کار هستند و در صورت امکان مهاجرت برای فرد
تنها متضرر این امر کشور خواهد بود که
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این در حالی است که از طبق نظرسنجی انجام شده در یکی از

های ورودی نمی توان به هیچ وجه گذشت ،استادی که می

د انشگاه های تهران از فارغ التحصیالن یک سال تنها تعداد کمی

بایست نیرو و توان خود را صرف تربیت و هدایت و اشتغال یک

این افراد به فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول

یا دو دانشجو کارشناسی و یا تحصیالت تکمیلی در سال می کرد

هستند و این نشانگر عدم پذیرش بازار کار برای این حجم زیاد

حال با سیاست های نادرست موجود ،خواسته یا ناخواسته این

فارغ التحصیل معدن است که متاسفانه روند رو به رشد آن ادامه

وقت را بین چندین دانشجو تقسیم کند و ماحصل آن چیزی می

دارد.

شود که می توان از آن به رشد قارچی مدرک گرایی در دانشگاه
ها تعبیر نمود.

از نگاهی دیگر خیلی از این فارغ التحصیالنی که وارد عرصه کار
شده اند از تخصص و دانش کافی برخوردار نیستند که این گله

نقد بعدی به دانشجو بر می گردد ،دانشجوهایی که می توان با

بزرگی است که همواره از طرف بخش صنعت مطرح بوده است

اندکی اغماض گفت باالی  21درصد آنها بدون آگاهی و شرایط

که هر چند ممکن است مشکالتی در امر تدریس دانش فنی در

الزم وارد رشته معدن شده اند و صرف اخذ مدرک و یا فرار از

دانشگاه ها وجود داشته باشد اما کلید اصل حل مشکل در

سربازی و یا هزاران دلی ل دیگر وارد شده اند از انگیزه کافی برای

دست خود صنعت هاست اگر امکان فراهم آمدن دوره های

درس خواندن برخوردار نیستند .هدف آینده خود را روشن

کارورزی و کارآموزی با کیفیت (نه آنچه هم اکنون شاهد آن

نساخته اند .در این جا وجود اسایید مشاور خیل م یواند

هستیم) را از اهداف اصلی خود قرار دهند در واقع گامی در

کمک کند یا دانشجو راه خود را پیدا کند هدفمند درس

راستای سرمایه گذاری بلندمدت برای رسیدن به نیروی کار زبده

بخواند .او باید بداند که عمر و سرمایه جوانی خود را در این راه

مورد نیاز خود برداشته اند .مشکل اصل را م یوان در وجود

خواهد گذاشت که دیگر باز نخواهد گشت .این راه برای دانشجو

های مزاحم در امر اریباط ریری

هموار نمیشود مگر با اراده خود او ،بسیاری از دانشجوهایی را

دانشگاهیان با صنعت دید .چگونه است که حاضر هستیم

داریم که منتظر کمک دولت و صنعت و جای دیگر نمانده اند و

جهت ورود سرمایه خارجی به کشور تمام موانع را برای آنها

با فکر خود سعی در ایجاد کسب و کار های نوپا در این عرصه

برداریم اما وقتی یک دانشجو دنبال کارآموزی می گردد و یا دنبال

کرده اند .متخصصان این امر معتقدند که یک کسب و کار

اطالعات جهت انجام پروژه و یا پایان نامه خود می گردد آنقدر او

معدن لزوما نباید خالقانه و نو باشد م یواند از ایده های

را به خسته می کنیم که از این راه باز می ماند و ترجیح می دهد

یجربه شده قبل در جهت یولید اشتغال و ثروت استفاده

با تمام دغدغه های موجود به هر شکل ممکن و بدون کیفیت

کرد .اینها نکاتی است که باید بیش از پیش در محیطی خارج از

الزم کار خود را به پایان برساند .اما در این بین از تقصیر وزارت

فضای تئوری محض در کالس های درس به دانشجوها آموخت.

سدها و بروکراس

علوم و مدیریت دانشگاه ها در افزایش ظرفیت
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بررسی میزان شدت کانیسازی بر اساس شاخصهای روش هندسه
فراکتالی در نهشته پلی متالیک گلوجه ،زنجان
فرشاد دارابی گلستان ، 1اردشیر هزارخانی

2

 1دانشجوی دکتری مهندسی معدن گرایش اکتشاف  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()pooyan@aut.ac.ir
 2استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی ام یرکبیر ()Ardehez@aut.ac.ir

چکیده
تعیین میزان شدت کانی زایی عناصر مختلف یکی از عواملی استت کته در یتک نهشتته پلتی متالیتک بستیار متورد توجته متی باشتد .در ایتن
بررسی ،از روش هندسه فراکتالی استفاده میگتردد کته بتر استاس مفهتوم هندسته نااقلیدوستی ایجتاد و در اغلتب شتاخههتای علتوم زمتین
استتتفاده متتی شتتود .بتتر استتاس دو شتتاخص مهتتم انیزوتروپتتی ابعتتاد فراکتتتالی ( )κو زوایتته شکستتت جوامتتع ژئوشتتیمیایی مختلتتف ( )αدر
نمودار تمام لگاریتمی غلظت-تعداد عناصر مختلف می تتوان بته مقایسته شتدت کتانی زایتی عناصتر پرداختت .یافتته هتای ایتن مقالته نشتان
متتیدهتتد کتته شتتاخص  κبتترای عناصتتر  Au, Ag, Cu, Pbو Zn

از طرفتتی ،شتتاخص  αایتتن تغییتتر را بصتتورت  Zn  Cu

بصتتورت  Pb   Au   Ag   Zn  Cu
  Pb   Au   Agبیتتان متتیکنتتد .بنتتابراین اینگونتته نتیجتته
تغییتتر متتیکنتتد.

میگتردد کته در نهشتته پلتی متتال گلوجته عناصتر  Au, Agو  Pbرفتتار بستیار نزدیکتی بته یکتدیگر دارنتد و بته نستبت شتدیدتر از دو
عنصر  Cuو  Znمیباشند.

واژه های کلیدی :
هندسه فراکتال  ،ابعاد فراکتال  ،هندسه نااقلیدوس  ،زوایه شکست ،جوامع ژئوشیمیای  ،نهشته پل متال رلوجه
منطقه اکتشافی گلوجه ،به عنوان بخشی از مجموعه ماگمایی

مقدمه
جدایش آنومالی از زمینه یکی از مهمترین و عمدهترین مراحل اکتشافات
ژئوشیمیایی است که با روش هندسه فراکتالی مرز جدایش جوامع
ژئوشیمیایی بخوبی مشخص میگردد ] .[0این مرز جدایش با تغییر در
ابعاد فراکتالی برجسته میگردد ] .[2تئوری هندسه فراکتال جهت
توصیف ناهمگنی محیط میباشد که با تغییر ابعاد نشان داده
میشود] .[3-4مدل فراکتالی بیان میکند که مجموعهای از مقادیر

ترشیاری البرز باختری ،جزو کمربند چین خورده و رورانده محسوب
میشود ،که در جنوب نقشهی زمین شناسی  0:011111هشتجین ] [9
واقع میباشد .تودههای نفوذی زون طارم ارسباران دارای ویژگیهایی
تیپ  Iمتعلق به حاشیه قارهای است که بعد از فعالیت های تکتونیکی
در اثر فرورانش یک حوضه کششی پشت قوسی مثل فروافتادگی حوضه
خزر ایجاد گردیده است ,واحدهای سنگی منطقه را ولکانیکهای متعلق
به دوران سوم تشکیل میدهند که شامل توف ،آندزیت و سری ولکانیکی
اسید از ریوداسیت تا التیت آندزیت میباشد که در یک مقطع عرضی
از ترانشه  TR2مالحظه میشوند (شکل  .)2در محدوده دو رگه اصلی

ژئوشیمیایی در یک مدل مولتی فراکتال نشان میدهد که غلظتهای
بدست آمده در منطقه در هر مقیاسی خود متشابه میباشد .بسیاری از
مدلهای فراکتالی در علوم زمین با افزایش بعد از جامعه ابتدایی تا جامعه
انتهایی در یک نمودار تمام لگاریتمی مشخص میگردد] .[0در این
مطالعه به تحلیل نتایج فراکتالی عناصر اصلی پرداخته میشود و میزان
شدت کانیزایی بر اساس ابعاد فراکتالی و تغییر زاویه شکست جوامع
تفسیر میگردد.

که با حروف  Bو  Aبه فاصله  41متر معرفی شدهاند و همچنین
رگههای فرعی  Dو  Cو چندین رگه و رگچه دیگر که در کنار و به
موازات هم ،دارای روند شرقی ت غربی هستند شناسایی شده است (شکل
 .)2رگه  Aدارای طول  401متر ضخامت متوسط  2/0متر و عیار
میانگین  2/89گرم در تن طال است.

موقعیت جغرافیای و زمینشناس
محدودۀ اکتشافی پلی متال گلوجه ،به مساحت  0کیلومتر مربع ،در 40

فعالیتهای اکتشافی منطقه محدود به تعداد  00ترانشه با فواصل بین
 20متر جمعاَ به متراژ  482/8متر مکعب حفاری ،و میزان 0013/24

کیلومتری شمال غربی شهرستان زنجان قرار گرفته است (شکل .)0
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متر مغزه از  00عدد گمانه مورد بررسی و برداشت زمین شناسی قرار
گرفت (شکل  .)2تمام آنالیزها محدود به پنج عنصر Au, Ag, Cu,
 Pbو  Znمیباشد .آزمایش طال به روش  Fire assyدر آزمایشگاه
زرکاوان البرز و عناصر  Ag, Cu, Zn, Pbبه روش جذب اتمی در
آزمایشگاه شرکت توسعه علوم زمین صورت گرفته است .به منظور
تعیین و شناخت عناصر موجود در منطقه یک گمانه انتخاب (گمانه
شماره  )BH2N1و نمونههای سیستماتیک یک متری از آن برداشت
و برای آنالیز طال و  ICP 44عنصری ارسال گردید .در مجموع تعداد
 039به همراه  04نمونه تکراری از این گمانه برداشت شده است .این
گمانه رگه  Aرا در عمق  22/08تا  33/41متری ورگه  Bرا در عمق
 29/01تا  80/01متری قطع میکند .

روش هندسه فراکتال
در مدل غلظت – فاصله فراکتال مبنای بر این است که
تغییرپذیری غلظت عناصر به عنوان تابعی از فاصله نمونه-برداری
نشان دهنده دو الگوی توزیع فرکتالی برای زمینه و آنومالی که
در دو محدوده متفاوت عمل میکند میباشد] .[3در هاله
پراکندگی ژئوشیمیایی ناشی از منابع آنومال محلی ،با افزایش
فاصله از منابع اغلب غلظت عناصر نسبت به غلظت پایه اولیه
انحراف مییابد .نتیجۀ این خواهد بود که توزیع غلظت عنصر به
سمت فرکتال چندگانه الگنرمال متمایل میشود .به این
توزیعهای فضایی اصطالحاً "غبارهای فرکتالی " گفته میشود.
مندلبروت ( )0983خاطر نشان کرد که غبارهای فرکتالی از قانون
تراکم – شعاعی (معادله  )0پیروی میکنند:
C (r )  kr D2

معادله ()0
در این رابطه مقدار ) C(rتراکم نقاط در محل داده شده است،
 Kثابت معادله است D ،بعد فرکتالی و  rفاصله از مرکز دسته می
باشد[ .]2-8ابعاد فراکتالی مهمترین مفاهیم و ابزارها برای
شناسایی الگوهای فراکتالی میباشند .ابعاد فراکتالی ( )Dبر
اساس شیب خط جامعه در مدل فراکتالی مشخص میگردد .با
رسم مدل فراکتالی عنصر  Auبرای  038نمونه از گمانه BH2N1
در جامعه زمینه  Dبرابر  1/092و در جامعه رگه و زون برشی
برابر  1/230حاصل گردیده است (شکل  .)3در نهایت با
بکارگیری انیزوتروپی ابعاد فراکتالی ( )κ =D2/D1این شاخص
برابر  3/2میباشد .از طرفی برای دیگر عناصر نیز این شاخص
محاسبه گردیده است () و عناصر  Au, Ag, Cu, Pbو  Znبه
ترتیب مطابق روند زیر بدست میآیند:

شکل  .1موقعیت نهشته پلی متال گلوجه بر روی زون طارم-هشتجین
و واقع شده در شمال استان زنجان.

) Pb (3.91)   Au (3.7)   Ag (3.52)   Zn (2.12)  Cu (1.8

که حاکی از شدت باالی کانیزایی  Pb, Auو  Agمیباشد .فاکتور
دیگر که تغییرات زاویه در راستای ساعتگرد جوامع را نشان
میدهد با زاویه شکست جوامع ) (αمعرفی میگردد .این زاویه با
محاسبه زاویه  θکه از تقاطع خط عمود بر نقطه تقاطع دو جامعه
بدست میآید ایجاد میشود .این زاویه برای سه عنصر Au, Ag
و  Pbتقریباً برابر و بیشتر از عناصر  Cuو  Znمیباشد (شکل .)4
بنابراین:

 Zn  Cu
شکل  .2شمای کلی رگههای معدنی و ترانشههای حفاری شده در فاز 1

 Pb   Au   A g

بطور کلی با محاسبه این شاخصها نتیجه میگردد که عناصر

اکتشاف (در فاز  2اکتشاف  5ترانشه دیگر بین این ترانشهها
حفاری گردید) .مقطع عرضی ترانشه  TR2و رگهها در موقعیت

 Cuو  Znشدت کمتری نسبت به دیگر عناصر  Au, Agو Pb

برخورد با گمانهها در این تصویر نمایش داده شده است.

دارند .با محاسبه حد زمینه برای جوامع آنومال Au, Ag, Cu,
0
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 Pbو  Znبه ترتیب ppm ،02/20 ppm،0809/20ppb

1.1
Y=1.55-0.197X
)(2.79, 1

 ،8011 ppm ،001/9و  4982/0 ppmبه عنوان حد استانه

1.0

theta 1

alpha=206°

0.8

theta 2
)(4 , 0.762

نمونه آنومال برداشت گردیده است (جدول  .)0با بهینه سازی

0.7

)(3.6 , 0.7

Background area R-sq=99.6% ; D(Au)=0.197
Polymetalic vein R-sq=95.2% ; D(Au)=0.735

بهینه موقعیت رگه در نهشته پلیمتال گلوجه و محاسبه بیشترین
نمونه مشترک تعداد  02نمونه به جامعه آنومالی نسبت داده

0.6
0.5

Y=3.347-0.735X

)Log(Number in data set

کانیزایی تعیین گردید و به ترتیب تعداد  02 ،22 ،2 ،9و 03

)(3.34 , 0.892

0.9 this data set concluded
127 noumber of samples

0.4

میشود.

0.3
4.25

3.75

4.00

3.25
3.50
)Log(Au Concentration

3.00

2.50

2.75

شکل  .3جدایش جوامع آنومالی و زمینه با روش فراکتال و محاسبه
زوایه شکست  αبا توجه به تغییر بعد فراکتالی
جدول  .1مقادیر حد زمینه جامعه آنومالی و نمونههای آنومال از روش
هندسه فراکتالی
anomaly seperation by fractal geometry in BH2N1
Background area
Polymetalic vein

element

28, 27, 79,
80, 29, 32,
31, 30, 34

9

1856.25ppb

Au

32, 33, 34,
35, 31, 27,
28

7

12.75ppm

gA

33, 46, 70,
48, 80, 14,
128, 30,
47, 32, 13,
107, 101,
27, 29, 49,
28, 63,
102, 127,
39, 34

22

32, 28, 33,
34, 27, 35,
31, 29, 80,
46, 30, 79

12

32, 31, 29,
34, 27, 19,
80, 28, 25,
16, 26, 79,
41

13

Zn

alpha-Zn

alpha-Cu
Pb

alpha-Pb

Au

Y=0.93-0.139X; R-sq=94.4%; D=0.139
Y=1.29-0.49X; R-sq=96.9%; D=0.49
Y=1.67-0.183X; R-sq=99.7%; D=0.183
Y=2.93-0.49X; R-sq=99.9%; D=0.49
Y=13.58-2.73X; R-sq=99.6%; D=2.73
Y=3.26-0.57X;R-sq=97.8%; D=0.57
Y=5.61-1.21X; R-sq=99.7%; D=1.21
Y=2.8-0.6X; R-sq=100%; D=0.6
Y=4.07-1.08X; R-sq=93.3%; D=1.08
Y=1.55-0.197X; R-sq=99.6%; D=0.197
Y=3.35-0.735X; R-sq=95.2%; D=0.735

alpha-Au

1.4
1.2

)Y-Log(Number in data set

samples

Number
of
anomalous
samples

threshold
of anomaly

Cu

1.6

1.0

Ag

0.8

alpha-Ag

0.6
0.4
0.2
5

4

2
3
)X-Log(Concentration

1

0

شکل  .4مقایسه ابعاد فراکتال اعناصر پل متال در اندیس رلوجه و
مقایسه شدت ونها

510.9ppm

uC

نتیجهریری
با توجه به اینکه در محاسبات فراکتالی بیشتر جدایش زمینه از
آنومالی تک عنصری مورد توجه قرار میگیرد بکارگیری فراکتال
چند عنصری و با در نظر گرفتن شاخصهای انیزوتروپی ابعاد

8100ppm

فراکتالی ( )κو زاویه شکست جوامع ( )αمیتوان بحث شدت

bP

کانیزایی را بخصوص در نهشتههای پلی متال مطرح نمود .نتایج
شدت سنجی کانی زایی عناصر مختلف در این مورد

Zn  Cu
4687.5ppm

(

 ) Pb  Au  Agبا روشهای دیگر

همانند روش آنالیز تطبیقی تائید گردیده است .بنابراین روش

nZ

فراکتال بعنوان یک روش جهت شدت سنجی نیز میتواند کاربرد
داشته باشد .با تعیین حد آستانه کانیسازی برای هر عنصر و با
بهینه سازی جوامع آنومال در نهایت تعداد  02نمونه بعنوان رگه
و زون یرشی مشخص گردیده است.
9
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ارائه نرمافزار برای محاسبه شدتجریان هوای موردنیاز
برای تهویه تونلها در حین حفاری
رضا نبی زاده ،1مهدی پورمحمدی ،2حسن مدنی
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چکیده
یکی از مهمترین عملیات جانبی در حین حفر و اجرای تونلهای طویل ،تهویه جبهه کار و فضای تونل است .اهمیت آن به این دلیل است که
بهطور مستقیم بر سالمت کارکنان تاثیر میگذارد و برخالف سایر عملیات جانبی که تأخیر در آنها فقط سبب تأخیر عملیات اجرایی میشود،
هرگونه تأخیر در هوا رسانی به جبهه کار میتواند سبب بروز حوادث جبرانناپذیری بشود .با توجه به لزوم تهویه مکانیکی حین اجرای تونل،
طراحی سیستم تهویه تونل بر اساس روش اجرا ،مشخصات هندسی تونل ازجمله طول ،قطر و ارتفاع ،آالیندههای موجود در تونل نظیر دود و گاز
حاصل از لکوموتیو دیزلی مورداستفاده در سیستم باربری و حمل در تونل ،گازهای آالینده محیط ،دما ،رطوبت و همچنین با توجه به تعداد
کارکنان مشغول به کار در تونل انجام میشود.با توجه به اهمیت تهویه تونلها و حجم زیاد محاسبات برای طراحی تهویه آنها ،در این مقاله
نرمافزاری برای طراحی تهویه تونل در حین حفاری و محاسبه حجم هوای موردنیاز برنامهنویسی شد .این برنامه شدتجریان موردنیاز برای تهویه
در جبهه کار را محاسبه میکند .ساختار اصلی برنامه بهگونهای است که با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات تونل ،تعداد کارکنان ،ماشینآالت
و مواد منفجره مورداستفاده همچنین ارتفاع از سطح آزاد دریاها و سرعت پیشروی تونل با استفاده از فرمولهای ارائهشده ،شدتجریان هوای
موردنیاز برای تنفس کارکنان و رقیق کردن آالیندهها محاسبه میشود .این نرمافزار عالوه بر اینکه سرعت محاسبات را باال میبرد ،هیچگونه
خطای محاسباتی و یا اشتباه انسانی ندارد و نتایجی که میدهد دقیق و قابلاعتماد است.

واژه های کلیدی :
یهویه یونل حین حفاری ،شدتجریان یهویه ،نرمافزار یهویه

مقدمه
نصب میشود و به کمک لولهای که از دهانه تونل تا جبهه کار
ادامه دارد ،هوای تازه را به داخل تونل میفرستتتند و یا هوای
آلوده را از طریق آن بیرون میکشند [.]0

مهم ترین اهداف در طراحی تهویه تونلها در حین حفاری،
کاهش آالیندههای مضتتر ستتمی حاصتتل از کارکرد دیزل و
پاکستتازی هوای داخل تونل و درنتیجه تامین ستتالمتی افراد
داخل تونل و تامین اکسیژن موردنیاز است .در مرحله حفاری در
جبهه کار پیشتتروی تونل آلودگیهای مختلفی ازجمله گازهای
حاصتل از آتشباری و گردوغبار وجود دارد بنابراین برای اینکه
بتوان پیشروی تونل را ادامه داد ،باید جبهه کار را تهویه کرد .در
حالت کلی تهویه تونلها در مرحله حفاری تحت عنوان تهویه
فرعی انجام میگیرد .بدین منظور در دهانه تونل ،بادبزنی

ضرورت یهویه یونل در حین حفاری
تهویه در طی ساختوساز به دالیل زیر الزامی است:
الف -تامین اکسیژن موردنیاز :مقدار اکسیژن در هوا نبایستی
کمتر از  21درصد حجمی باشد
ب -تمیز کردن هوا از آلودگیها :میزان آلودگیها نباید از حداکثر
غلظت مجاز بیشتر باشد به جدول  0مراجعه شود.
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فرمولهایی ارائهشده است که در این نرمافزار مورداستفاده قرار
میگیرند و از تشریح آنها صرفنظر میشود.

جدول  :1غلظت مجاز ولودر ها []3،2

آلودگی

غلظت مجاز در جبهه کار
()ppm

منواکسید کربن

30

اکسیدهای ازت
دیاکسید گوگرد

0
2

سولفید هیدروژن

9/9

محاسبه شدتجریان هوای الزم با یوجه به حداکثر یعداد
نفرات داخل یونل
شدتجریان هوا باید بهگونه ای باشد که اکسیژن موجود در هوا
از  21درصد کمتر و دیاکسید کربن در آن از  1/9درصد بیشتر
نباشد .براین اساس در شرایط عادی برای هر نفر حدود  31لیتر
در دقیقه کافی است اما برای رعایت مسائل ایمنی آن را حداقل
 2/0مترمکعب در دقیقه منظور میکنند .بر اساس استاندارد
روسیه ،به ازای هر نفر از افراد در هر دقیقه باید  9مترمکعب
هوای تازه در نظر گرفته شود []2؛ بنابراین شدتجریان هوای
الزم از این برای افراد حاضر در تونل مطابق رابطه  0خواهد شد.

ج -دفع گردوغبار :گردوغبار حاصل از بارگیری و باربری و
همچنین انفجار باید از محل به کمک تهویه دور شوند
د -خنک سازی :هوای داخل تونل در اثر کار کردن ماشینآالت و
همچنین تنفس افراد و دالیل مختلفی گرم میشود که باید به
کمک تهویه خنک شود تا بازدهی کارکنان کاهش نیابد.
از طرفی فقدان سیستم تهویه تونلهای طویل باعث حوادث و
خسارات زیادی مانند مسمومیت و خطرات جانبی برای کارکنان
تونل را می توان نام برد .همچنین کاهش بازدهی کار لوکوموتیو و
موتورها و حتی خاموش شدن آنها به علت کمبود هوا از دیگر
مشکالت است؛ و الزم به یادآوری است که وجود مسائل فوق باعث
خسارات مالی و جانی شده و متوقف شدن حفاری تونل را به دنبال
خواهد داشت.

()0

𝑛𝑄1 = 6

محاسبه شدتجریان هوای الزم با یوجه به ماشینوالت
فعال در یونل
مهمترین ماشین آالتی که به هنگام کار به هوا نیاز دارند موتورهای
دیزل هستند .همچنین موتورهای برقی نیز به برای خنک کاری
و لوکوموتیوهای باطری دار برای رقیق کردن هیدروژن متصاعد
شده در حین شارژ نیز به هوای تازه نیاز دارند .طبق استاندارد
آمریکا به ازای هر اسب بخار توان موتور دیزل  0/2تا 2/3
مترمکعب در دقیقه هوای تازه باید به جبهه کار برسد .طبق همین
استاندارد شدتجریان هوای الزم برای کار موتورهای دیزل عالوه
بر شدت جریان هوایی است که برای نفرات در نظر گرفته میشود
[.]4

محاسبه شدت جریان هوای الزم
اولین قدم محاسبه شدتجریان هوای تازه موردنیاز برای تهویه
تونل است .میزان هوای تازه موردنیاز به عوامل زیادی مانند روش
حفاری ،حداکثر مقدار مجاز تعیینشده برای مونواکسید کربن،
دوده و اکسیدهای ازت ،تعداد وسایل دیزلی مورداستفاده در تونل،
حداکثر تعداد کارکنان حاضر در تونل و مشخصات هندسی تونل
بستگی دارد [.]0
محا سبه هوای موردنیاز برای تهویه جبهه کار تونل در حین
حفاری با توجه به هریک از موارد زیر موردبررسی قرار میگیرد:
الف -حداکثر تعداد نفرات در جبهه کار
ب -گازهای ناشی از آتشباری در هر مرحله از انفجار
ج -هوای الزم جهت برطرف نمودن گردوغبار (تامین سرعت
حداقلی در سطح مقطع تونل)
د -آلودگیهای ناشی از کار ماشینآالت حفاری و ترابری
ه -هوای موردنیاز بهمنظور خنک نمودن موتور ماشینآالت برقی
و دیزلی
در حالت کلی باید هوای الزم برای هریک از این موارد بهطور
جداگانه محاسبه و بررسی شود .برای هریک از موارد یادشده

محاسبه شدتجریان هوا بر اساس رقیق کردن رازهای
ویشباری
برای محاسبه شدتجریان هوا بهمنظور رقیق کردن گازهای
حاصل از آتشباری استانداردهای متفاوتی وجود دارد مانند
استانداردهای روسیه و آمریکا که به دلیل طوالنی بودن محاسبات
از آوردن توضیحات صرفنظر میشود ولی همه فرمولها در
نرمافزار مورداستفاده قرارگرفته است.
حجم گازهای سمی حاصل از انفجار هر کیلوگرم ماده منفجره،
طبق دستورالعملهای ایمنی نباید از  41لیتر تجاوز کند و عیار
مجاز گازهای سمی حاصل از آتشباری را نیز  1/118درصد در
نظر میگیرند [.]3
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دریا ،شیب تونل و سرعت وسایل نقلیه توابع کمکی مربوط به هر
روش درون همان روش فراخوانی و ضریب تصحیح موردنظر
اعمالشده و خروجی هر روش که شدتجریان موردنیاز برای
تهویه تونل در حین حفاری است در متغیری ذخیره می شود.

محاسبه شدتجریان هوا با یوجه به میزان رردوغبار
یولیدشده :
برای محاسبه مقدار هوای موردنیاز برای تهویه بهمنظور رقیق
کردن گردوغبار دو روش به شرح زیر وجود دارد:
الف -محاسبه بر اساس شدت تشکیل گردوغبار:
در این روش ابتدا با توجه به شرایط محیط حفاری و قطر چالها
شدت تشکیل گردوغبار تعیین میشود سپس با توجه فرمولهای
ارائهشده ،میزان گردوغبار موجود در هوای ورودی و عیار مجاز
گردوغبار ،شدتجریان هوای موردنیاز برای تهویه محاسبه می
شود.
ب -محاسبه بر اساس تعداد دستگاههای چالزن
با توجه به استانداردهای ارائهشده میزان هوای الزم جهت برطرف
ساختن گردوغبار ناشی از هر دستگاه چالزن حدود  0تا 0/2
مترمکعب در ثانیه است؛ بنابراین با توجه به حداکثر تعداد چالزن
هایی که بهطور همزمان در جبهه کار به کار گرفته میشوند می
توان شدتجریان الزم برای تهویه را محاسبه کرد.

شکل  :1الگوریتم کل برنامه

محاسبه شدتجریان هوا با یوجه به حداقل سراعت هوا :
ضرایب تصحیحی که در هریک از روشها مورداستفاده قرار
میگیرند بهصورت مجزا و مستقل کد نویسی شدهاند تا در صورت
لزوم در همه قسمتهای برنامه قابلاستفاده باشند ،به این صورت
که در صورت نیاز با اجرای دستور فراخوانی تابع موردنظر
اطالعات موردنیاز مربوط به تابع کمکی همزمان با فراخوانی
ارسال می شود و در داخل تابع ،مستقل از برنامه در حال اجرا
عملیات تعیین ضریب تصحیح انجام میشود .خروجی بهعنوان
ضریب تصحیح به برنامه میفرستد که برنامه با دریافت این ضریب
تصحیح آن را در محاسبات اعمال میکند.

بر اساس مطالعاتی که در این زمینه انجامگرفته است ،برای
برطرف ساختن گردوغبار حداقل سرعت هوا در تهویه مکشی 1/9
متر در ثانیه و در تهویه دهشی  1/2متر در ثانیه است [ ]2که
نباید سرعت هوا از این مقادیر کمتر باشد .بدین ترتیب با تعیین
حداقل سرعت میتوان حداقل شدتجریان تهویه را با توجه به
مقطع تونل محاسبه کرد.
حداقل سرعت هوا بر اساس استاندارد آمریکا  1/20متر در ثانیه
است [.]0

الگوریتم محاسبه شدت جریان هوای الزم در
نرمافزار

انتخاب شدتجریان نهای در نرمافزار

در این نرمافزار ،شدتجریان هوای الزم برای تهویه تونل در حین
حفاری ،بر اساس معیارهای مختلف محاسبهشده و موردبررسی
قرار میگیرد (شکل .)0
همانطور که در الگوریتم شکل  0مشاهده می¬شود نرم¬افزار
بعد از تعیین ضرورت تهویه مکانیکی و دریافت اطالعات موردنیاز
توابع الزم برای محاسبه شدتجریان موردنیاز برای تهویه تونل
در حین حفاری را برای روشهای مختلف فراخوانی می¬کند،
سپس برای اعمال ضریبهای تصحیح مربوط به ارتفاع از سطح

پس از محاسبه شدتجریان هوای الزم بر اساس هریک از
پارامترهای یادشده ،شدت جریان موردنیاز برای تهویه بر اساس
حداکثر تعداد نفرات موجود در تونل با شدتجریان موردنیاز برای
تهویه تونل بر اساس آلودگیها ناشی از ماشینآالت جمع میشود
سپس از بین شدتجریانهای محاسبهشده بر اساس هریک از
پارامترها بزرگترینشان انتخاب میشود ،این شدتجریان
انتخابی همه موارد موردنظر برای تهویه را پوشش میدهد.
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ورودی و خروج نرمافزار

4

سراکیپ

0

این نرم افزار برای انجام سریع محاسبات مربوط به تهویه تونل در
حین حفاری طراحیشده است و برای محاسبه شدتجریان
موردنیاز برای تهویه تونل در حین حفاری میتوان از آن استفاده
کرد .این نرم افزار در محیط متلب کد نویسی شده است .نرمافزار
برای شروع کار اطالعات مربوط به مشخصات هندسی تونل را از
فایلهای اکسل موجود می خواند و بقیه اطالعات مربوط به تونل
را از کاربر دریافت می کند اطالعات ورودی به شرح زیر است:
 -0ارتفاع متوسط از سطح آبهای آزاد.
 -2طول قسمت حفرشده تونل
 -3میزان پیشروی در هر سیکل
 -4تعداد حداکثر کارکنان هر شیفت
 -0تعداد و توان وسایل حفاری و ترابری
 -9مشخصات هندسی تونل
خروجی برنامه شدتجریان هوای موردنیاز برای تهویه تونل
است.هرکدام از روشها بهطور جداگانه در تابعی از متلب
برنامهنویسی و ضرایب تصحیح نیز هرکدام بهطور جداگانه با دقت
 3رقم اعشار بهطور جداگانه کد نویسی شده است که در صورت
لزوم برای استفاده از هرکدام از ضرایب تصحیح تابع مربوط به
همان ضریب باید بازخوانی شود تا ضریب تصحیح موردنظر اعمال
شود .درنهایت خروجی نرمافزار در صفحه نهایی نرمافزار نمایان
میشود.

0

کارگر تونل

01

9

مشاور

0

جمع کل کارکنان حاضر

با توجه به این حداکثر تعداد نفرات حاضر در تونل در زمان
تعویض شیفتها ممکن است اتفاق بیافتد که در این حالت
کارگران هردو شیفت بهطور همزمان در تونل حضورداشته باشند.
پس اعداد داخل جدول 3بخش کارگران را برای این منظور دو
برابر در نظر گرفته میشود.
برنامه زمانی کار نیز براساس جدول  0به صورت کلی ارایه شده
است و از آوردن جزئیات در این برنامه صرف نظر شده است .که
از ساعت  8صبح شروع و تا ساعت  22شب ادامه دارد و هرروز
این برنامه تکرار میشود.
جدول  :4شیفتهای کاری[] 5

برای ارزیابی نرمافزار ،از اطالعات تونل که به روش غیرمکانیزه
حفاری میشد استفادهشده است .اطالعات ورودی به شرح جداول
 2تا  4است:
جدول  :3ماشینوالت فعال حاضر در یونل [] 5

ردیف

نوع ماشین

تعداد

2

لودر نوع ولوو021

0

091

3

ارابه چالزن

2

001

4

411
0901

کمپرسی اسکانیا
0
توان کل تجهیزات (اسب بخار)

ردیف
0

عنوان شغلی
مسئول شیفت

2
3

نقشهبردار
جوشکار و تأسیسات

2
2

0
2

صبح
عصر

2
2

ردیف

عنوان کار

زمان

0

عملیات چالزنی و
خرجگذاری چالها

8-02

2

تخلیه تونل ،انفجار
و تهویه گازهای سمی

02-03

3

خاکبرداری

03-02

4

عملیات نقشه برداری

02-09

0

عملیات پایدارسازی و نگهداری

02-22

جدول  :۶مشخصات هندس یونل و اطالاعات حفاری[]5

عنوان

مقدار

واحد

طول تونل

3911

متر

سطح مقطع تونل
پیشروی در هر سیکل حفاری

81
2

مترمربع
متر

خرج ویژه

0.2

کیلوگرم برمترمکعب

مدت زمان تهویه انفجار

21

دقیقه

خروجی محاسبات نرمافزار با نتایج گزارش همخوانی داشته و
نتایج قابل قبولی دارد .جدول  2نتایج را نشان میدهد .اختالف
جزئی که درنتیجه مشاهده میشود به دلیل دقت باالتر محاسبات
نرم افزار نسبت به محاسبات دستی است ،همچنین ضرایب
تصحیح استفادهشده در محاسبات دستی عمدتا بهصورت چشمی
از نمودارها استخراج میشود و احتمال خطا باال است به همین

جدول  :2حداکثر یعداد نفرات حاضر در یک شیفت کاری []5

تعداد
0

ردیف

شیفت کاری

زمان شیفت

جدول  :5یایم کاری[] 5

ااعتبارسنج نرمافزار

توان (اسب بخار)

02

00
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دلیل خطای ناشی از محاسبات در روش دستی نسبت به
محاسبات نرمافزار باالتر است.
جدول  7نتایج برنامه و رزارش شدت جریان های مورد نیاز براساس
موارد مختلف (متر مکعب بر ثانیه)

عنوان

نتیجه برنامه

نتیجه گزارش

تنفس افراد

3

3

ماشین آالت
گرد و غبار

23
43

21
40

تهویه انفجار
حداقل

81
20

20
20

جدول  7نتایج برنامه و رزارش شدت جریان های مورد نیاز براساس

انتخاب نهایی

82

20

موارد مختلف (متر مکعب بر ثانیه)

نتیجهریری

محاسبات با انواع فرمول های ارایه شده برای محاسبه تهویه تونل
در حین اجرا بررسی شده است که در هعایت خروجی آن به
صورت نمودار شکل  2و جدول  8ارایه شده است .همانطور که
در نمودار مشاهده میشود بیشترین شدت جریان مورد نیاز برای
تهویه مربوط به قسمت تهویه گازهای سمی ناشی از انفجار می-
باشد و همچنین برای تهویه گازهای سمی ناشی از انفجار از
فرمولهای ماستل  0و ورنین  2نیز استفاده شد و نتایج آنها از نتیجه
کلی کمتر بود بنابرین نتیجه نهایی از نظر ایمنی نیز مورد تایید
است .و در نهایت برای حالتی که هیچ فعالیتی در داخل تونل
وجود نداشته باشد یک شدت جریان حداقل نیز محاسبه شده
است.

با ایجاد برنامه و استفاده از آن در محاسبات:
الف -سرعت محاسبات افزایش مییابد و زمان انجام محاسبات به
سریعترین حد ممکن میرسد.
ب -خطای محاسباتی کامالً حذف میشود و جوابهای
بهدستآمده دقت باالیی دارند.
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جمعبندی
با توجه به اینکه محاسبات الزم برای تعیین شدتجریان هوای
موردنیاز برای تهویه تونل حجم بسیار باالیی دارد و انجام این
محاسبات بهصورت دستی از دقت خوبی برخوردار نیست ،ممکن
است در محاسبات بهصورت دستی خطاهای محاسباتی و یا
انسانی پیش آید ،با استفاده از این نرمافزار این خطاهای انسانی
و محاسباتی به حداقل ممکن کاهش مییابد و نتیجه دقیق و
قابلاعتماد را به کاربر ارائه میدهد.

- P.I.Mustel
- V.N.Voronin
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چکیده
در این مقاله به امکان سنجی قابلیت پرعیارسازی معدن اسکندیان توسط روشهای ثقلی و مغناطیسی پرداخته شده است .با توجه به اینکه در
این کانسارها ،کانیهای آهن نظیر منیتیت و هماتیت همراه همیشگی ایلمنیت هستند ،جدایش مغناطیسی مورد استفاده قرار گرفته است .با
بررسی خوراک اسپیرال که باطله غیر مغناطیسی جداکننده مغناطیسی مرحله دوم است ،مشخص گردید که ابعاد این نمونه نیز  011درصد زیر
 001میکرون بوده و  21درصد آن زیر  20میکرون است که باعث کاهش کارایی اسپیرال و عدم دستیابی به عیار مورد نظر تیتانیم شده است.
همچنین میتوان به منظور افزایش بازیابی و عیار ،مرحله جدایش ثقلی را قبل از جدا کننده مغناطیسی اول و پس از آسیاکنی جانمایی کرد.
پیشنهاد شده است که اگر با ترکیب فرایند میز و اسپیرال همراه با جدا کننده ثقلی نتوان به کنسانتره تیتانیوم مطلوب دست یافت ،میتوان از
جدا کننده الکترواستاتیکی استفاده کرد.

واژه های کلیدی :
ایلمنیت ،پراعیارسازی ،جداکننده مغناطیس  ،میز لرزان

) ،FeO + TiO2بطور تئوری دارای  30/9درصد تیتانیم
)36/8 ،(Tiدرصد آهن ) (Feو  30/9درصد اکسیژن
میباشد .همچنین متوسط مقدار  TiO2در حالت تئوری در
ایلمنیت  02/2درصد است و بر حسب دگرسانی کانی ،این
مقادیر متفاوت خواهند بود[.]2

مقدمه
عنصر تیتانیوم عمدتاً به دو صورت دی اکسید تیتانیوم وفلز به
منظور تهیه آلیاژهای مختلف کاربرد دارد که سهم دی اکسید
تیتانیوم  93درصد و فلز تیتانیوم  2درصد است .کاربرد فلز
تیتانیوم در صنایع هوافضا ،صنایع ساختمانی ،شیمیایی،
غذایی ،بهداشتی ،ریخته گری و غیره است .از کاربردهای دی
اکسید تیتانیوم صنایع کاغذسازی ،چینیسازی ،شیشه،
الستیک و پالستیک را میتوان نام برد ،ولی مهمترین کاربرد
فلز تیتانیوم به علت دارا بودن ضریب شکست نوری باال ،در
ساختن رنگدانهها است .با وجود مصارف گوناگونی که
تیتانیوم در صنایع مختلف دارد ،در حال حاضر کلیه نیازهای
کشور به فلز و دی اکسید تیتانیوم از خارج تأمین میشود
که با توجه به قیمت باالی مواد مذکور ،سالیانه مبالغ قابل
توجهی ارز جهت تأمین آن از کشور خارج میشود [.]0

متداولترین روش پرعیارسازی کانسارهای حاوی آهن بویژه
اکسیدهای آهنی که مانند مگنتیت دارای خاصیت
مغناطیسی قوی هستند ،روش پرعیارسازی از طریق
مغناطیسی است که ارزانترین و کارآمدترین روش
پرعیارکردن و حذف ناخالصیها است .اکثر ناخالصیهای این
نوع کانسنگها انواع فسفاتها و ترکیبهای گوگرددار (به
استثنای پیروتیت که دارای خاصیت مغناطیسی است) فاقد
خاصیت مغناطیسی بوده و در صورتی که درجه آزادی
مناسبی داشته باشند جدا و حذف میشوند .بطور کلی اکثر
اکسیدهای آهن کم و بیش دارای خاصیت مغناطیسی
هستند و گانگهای متداول همراه با آن از جمله سیلیس،
سیلیکاتها و کربنات کلسیم در مقایسه با خاصیت
مغناطیسی اکسیدهای آهن از خاصیت مغناطیسی بسیار کم

نام ایلمنیت از کوه ایلمن ،واقع در کوههای اورال روسیه
اقتباس شده است .کانی ایلمنیت به عنوان فراوانترین کانی
تیتانیم ،با فرمول شیمیایی(  FeTiO3ترکیب اکسیدهای
03
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 )2با انجام تست میز لرزان بر روی باطله جدا کننده مغناطیسی

برخوردار هستند و با این روش جدا میشوند .مصرف
ترکیبات تیتانیوم در کشور عمدتاً به صورت رنگدانه
دیاکسید تیتانیوم میباشد و با توجه به اینکه هیچگونه
تولیدی از ترکیبات تیتانیوم صورت نمیگیرد .لذا کل
دیاکسید تیتانیوم مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین
میشود که این واردات در سالهای اخیر عمدتاً از کشورهای
روسیه ،آفریقای جنوبی ،استرالیا ،اوکراین ،چین و سوئیس
انجام میگیرد []3

شدت متوسط اول ( )MIMSمشخص شد که مقداری از
ایلمنیت ( 8درصد وزنی) موجود در کانسنگ که به درجه
آزادی نرسیده و درون کانیهای سیلیکاته است ،به باطله میرود.
 )3کنسانتره نهایی دارای عیار  09/8درصد آهن بوده که پس از
انجام آنالیز سرندی مشخص گردید که  011درصد نمونه زیر
 001میکرون بوده است که دارای مقدار نرمه بسیاری زیاد
است که یکی از دالیل نرسیدن عیار آهن به  91درصد است.

با توجه به اینکه کانسارهای ایلمنیت از نظر زمینشناسی ،به
دو دسته کانسارهای اولیه یا سنگی و کانسارهای ثانویه یا
ماسهای تقسیم میشوند  ،لذا روشهای کانهآرایی
کانسنگهای ایلمنیت نیز بسته به نوع کانسار متفاوت بوده
و با عنایت به خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و شیمی فیزیکی
جالب توجه ایلمنیت ،شامل روشهای مختلف جدایش ثقلی،
مغناطیسی ،الکترواستاتیکی و فلوتاسیون میباشد [.]4

 )4با بررسی خوراک اسپیرال که باطله غیر مغناطیسی جداکننده
مغناطیسی دوم است ،مشخص گردید که ابعاد این نمونه نیز
 011درصد زیر  001میکرون بوده و  21درصد آن زیر 20
میکرون است که باعث کاهش کارایی اسپیرال و عدم دستیابی
به عیار مورد نظر تیتانیم شده است.
 )0با توجه به بررسی آنالیز انجام شده مشخص گردید درصد

کانسارهای اولیه ایلمنیت ،اغلب به صورت تودهای بوده و جهت
دستیابی به درجه آزادی مطلوب نیاز به مراحل مختلف خردایش
دارند .در واحدهای کانهآرایی این کانسارها ،بخشهای جدایش
ثقلی و فلوتاسیون ،مهمترین بخشها هستند .با توجه به اینکه در
این کانسارها ،کانیهای آهن نظیر منیتیت و هماتیت همراه
همیشگی ایلمنیت هستند ،جدایش مغناطیسی نیز معموالً مورد
استفاده قرار میگیرد [ .]0در این مطالعه ،از روشهای ثقلی و
مغناطیسی برای پرعیارسازی معدن تیتانومنیتیت اسکندیان
استفاده میشود.

جامد مناسب برای اسپیرال بین  21تا  40درصد بوده و
همچنین خوراک اسپیرال بایستی دانهبندی شده و فاقد ذرات
نرمه باشد که در این کارخانه رعایت نشده است.
)9

در نهایت پس از خردایش نمونه گرفته شده از خروجی آسیا
و دانه بندی آن در محدوده ابعادی  +20 -001میکرون
آزمایش های پرعیار سازی به منظور دستیابی به کنسانتره
آهن و تیتانیم قابل قبول بر روی آن انجام شد.

وزمایش های پراعیارسازی

رلوراههای مدار پراعیارسازی کارخانه اسکندیان

با توجه به بررسی نمونه های برداشت شده از خط پایلوت
اسکندیان و بررسی شرایط نمونه ها با استفاده از مراحل مختلف

در این مقاله به گلوگاه های اساسی که با تغییر آنها احتمال

دانه بندی ،میز لرزان و جدا کننده مغناطیسی به این نتیجه

دستیابی به عیار مورد نظر سنگ آهن (باالی  )% 91و تیتانیوم

رسیده شد که از نمونه کنسانتره جداکننده مغناطیسی شدت

باالی  41درصد وجود دارد ،پرداخته شده و در ادامه آزمایشهایی

متوسط ( ) MIMSبه عنوان خوراک اولیه مراحل پر عیار سازی

برای پرعیارسازی انجام گرفته است.

استفاده شود بنابراین با در نظر گرفتن مطالعات قبلی انجام شده،

با بررسی نمونه های برداشت شده از خط کارخانه فراوری

آزمایشهای زیر به منظور دستیابی به کنسانتره مناسب (آهن و

اسکندیان نتایج زیر حاصل شد:

تیتانیوم) با کمترین تغییرات در خط پایلوت انجام شد.

 )0با دانه بندی نمونه خروجی آسیای اول مشخص شد که ابعاد

 -با توجه به درجه آزادی نمونه (ایلمنیت زیر  001میکرون و

نمونه مورد نظر  %011زیر  911میکرون و  81درصد زیر 011

مگنتیت و تیتانومگنتیت کمی باالتر از  001میکرون) سه

میکرون است.

محدوده ابعادی به صورت زیر برای پرعیارسازی ثقلی انتخاب
گردید .دانه بندی نمونه اولیه (کنسانتره  )MIMSدر محدوده
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در آزمایش دیگر ،محدوده ابعادی  +40 -20میکرون به عنوان
بار ورودی میز لرزان مورد استفاده قرار گرفت .کنسانتره میز
توسط جداکننده مغناطیسی  411گوس پرعیارسازی شد که به
کنسانتره آهن با عیار  04/0درصد با بازیابی حدود  90درصد
رسیده شد .این کنسانتره مجددا توسط جداکننده مغناطیسی
 0211گوس مورد پرعیارسازی قرار گرفت که نهایتا کنسانتره
آهن با عیار حدود  00درصد با بازیابی  91درصد حاصل شد.
بخش غیر مغناطیسی جداکننده  411گوس به میز لرزان
باردهی شد که کنسانتره ایلمنیت با عیار تیتانیم حدود 39
درصد و بازیابی  32/0درصد به دست آمد.

های ابعادی ( +20 -001میکرون) +40 -20( ،میکرون) و
 -40میکرون.
 هر فراکسیون با استفاده از تست میز لرزان و جداکنندهمغناطیسی شدت پایین زیر  011گوس و همچنین 0211
گوس به صورت جداگانه مورد جدایش قرار گرفت .نمونه های
حاصل از این مراحل به منظور شناسایی اولیه و ارزیابی کیفی
محصوالت از نظر حضور کانیهای گانگ و با ارزش توسط
میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت.
 در نهایت با ترکیبات مختلفی از روشهای پرعیارسازی فیزیکی،چیدمان مناسب این جداکننده ها تعیین شد.
 با استفاده از این چیدمان بهینه ،کنسانترههای آهن و تیتانیومتهیه گردید که نمونههای نهایی مورد نظر برای آنالیز و بررسی
به آزمایشگاه فرستاده شد.
نتایج آنالیز شیمیایی حاصل از این آزمایش ها در جدول  0ارائه
شده است .همچنین فلوشیت مورد استفاده در این آزمایشها در
شکلهای  0تا  3نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  0نشان داده شده است ،کنسانتره حاصل
از جداکننده مغناطیسی شدت متوسط موجود در کارخانه
پایلوت اسکندیان بعد از آنالیز سرندی و جدایش ابعاد -001
 + 20به عنوان بار ورودی میز لرزان مورد استفاده قرار گرفت.
پس از آزمایش میز لرزان کنسانتره به دست آمده به جداکننده
مغناطیسی شدت پایین ( 411گوس) وارد شد .در نهایت
کنسانتره با عیار آهن حدود  00درصد با بازیابی  94درصد به
دست آمد .بخش غیر مغناطیسی مجددا توسط میز لرزان
پرعیارسازی شد که در نهایت کنسانتره ایلمنیت با عیار تیتانیم
حدود  40درصد با بازیابی  30درصد به دست آمد.

شکل  .3پراعیارسازی نمونه ( +45 -75میکرون )

محدوده ابعادی  -40میکرون نیز همانند مراحل قبل به میز لرزان
باردهی شد که کنسانتره حاصل با استفاده از جدا کننده
مغناطیسی  411گوس تحت جدایش قرار گرفت .کنسانتره آهن
به دست آمده دارای عیار  91/30درصد با بازیابی  00/20درصد
و بخش غیرمغناطیسی دارای  31/40درصد تیتانیوم با بازیابی
 40/2درصد حاصل شد.

شکل  .2پراعیارسازی نمونه ( -45میکرون)

همانطور که در جدول  0نشان داده شده است ،حضور
آلومینوسیلیکاتهایی نظیر کلریت ،آنورتیت ،هورنبلند در کنسانتره

شکل  .1پراعیارسازی نمونه ( +75 -151میکرون )

های آهن و تیتانیوم منجر به کاهش عیار محصول گردیده است.
00
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با توجه به مطالعات کتابخانهای و کارخانههای مشابه نظیر

افزایش بازیابی و عیار ،مرحله جدایش ثقلی را قبل از جدا کننده

تیتانیوم کهنوج ،استفاده از جداکننده الکترواستاتیکی برای حذف

مغناطیسی اول و پس از آسیاکنی جانمایی کرد .مهمترین نکته

آلومینوسیلیکاتها قابل استتناد می باشد .لذا برای افزایش عیار

در دستیابی به جدایش بهتر ،حذف ذرات نرمه (زیر  21میکرون)

محصول تیتانیوم حاصل از جداکننده های ثقلی و مغناطیسی،

است که بایستی از مدار جدایش حذف گردد.در صورتیکه با

کنسانتره به دست آمده را می توان با استفاده از جداکننده

ترکیب فرایند میز و اسپیرال همراه با جدا کننده ثقلی نتوان به

الکترواستاتیکی پرعیار کرد.

کنسانتره تیتانیوم مطلوب دست یافت پیشنهاد می شود که از
جدا کننده الکترواستاتیکی استفاده گردد.
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شدت و چیدمان آنها مستلزم مطالعات دقیقتر می باشد .چرا که
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[3] Fathi Habashi ( 1997 ) ; “Handbook of
Extractive Metallurgy “ , Vol .3 , pp . 1129 – 1180

پارامترهای عملیاتی مستلزم مطالعات دقیق تر است .در نهایت در
بخش جدایش ثقلی که بار ورودی آنرا مواد با دانه بندی زیر 211

[4] Colin J Douch ,( 2001 ) ; “ Ilmenite , titanium
dioxide and titanium “ , In : NEW ZEALAND
MINING , Vol . 30 ; pp . 30 – 37

میکرون تشکیل میدهند ،جدایش بسیار مشکل بوده و پایدار
کردن شرایط عملیاتی دشوار است.

[5] Oden . L . L , etal , “Studies on recovering
Rutile from Titanium – enriched High – Iron Smelte
Slag” , Report of Investigation 7742 , USBM . 10
PP.

بنابراین استفاده از جدا کننده ثقلی میز لرزان به جای اسپیرال یا
همراه با آن پیشنهاد می شود .همچنین میتوان به منظور

جهت مشاهده ونالین مقاالت و ارسال وثار خود به ودرس
یارنمای نشریه اعلم یخصص بلور مراجعه نمایید
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بهینهسازی برنامهریزی تولید در ذخایر چند عنصری
با انتخاب مقاصد چندگانه برای تولیدات معدن
محسن جمشیدی ،1مرتضی اصانلو

2

1دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()jamshidi@aut.ac.ir
 2استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکب یر ()osanloo@aut.ac.ir

چکیده
در ذخایر چند عنصری ،کیفیت محصول نهایی تابع درصد عناصر مختلف موجود در بلوکهای ماده معدنی است .بنابراین در برنامهریزی تولید این معادن،
عالوه بر محدودیتهایی نظیر دسترسی ،شیب و ظرفیتهای معدنکاری ،محدودیت اختالط نیز را باید در نظر گرفت .موضوعی که در این زمینه مطرح
میشود این است که آیا این امکان وجود دارد که تولید معدن نیز بهینه شود؟ از این رو در این تحقیق تاثیر داشتن چند محصول در مقابل تولید تنها یک
محصول بررسی شده است .به صورتی که با انجام اختالط مناسب ،به جای تولید یک محصول ،چندین محصول با خصوصیات مختلف تولید شوند .برای
این منظور یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط توسعه داده شده است .در این مدل برنامه ریزی تولید معدن با در نظر گرفتن مقاصد چندگانه برای
فروش محصوالت انجام میشود و ترتیب اختالط بلوکهای ماده معدنی به صورتی انجام میشود که در نهایت هر بلوک در مدل اختالطی وارد شود که
سود نهایی را بیشینه کند .مدل اشاره شده برای انجام برنامه ریزی تولید یک معدن سنگ آهن فرضی استفاده شده است و نتایج نشان میدهد در نظر
گرفتن فرصتهای فروش بیشتر و تولید چند محصول ،میتواند باعث افزایش ارزش خالص فعلی در عملیات معدنی گردد.

واژه های کلیدی :برنامهریزی یولید ،اختالط ،MIP ،ذخایر چند اعنصری
شود ،تخصیص ماشین آالت متناسب با نیاز معدن باشد ،خروجی

مقدمه

معدن مطابق با خوراک مورد نیاز کارخانه فرآوری بوده و همچنین

پس ازآن که یک کانسار مراحل مختلف اکتشاف را پشت

در دامپهای ماده

سرگذاشت و سودآوری آن در مطالعات امکان سنجی تاییدگردید،
میبایست درقالب برنامه ریزی تولید ،چگونگی استخراج بخش

معدنی ،مواد کافی برای رسیدن به اختالط مورد نظر وجود داشته

های مختلف ذخیره در طول عمر معدن مشخص گردد و با در

باشد .تمامی موارد مطرح شده فوق ،در برنامهریزی تولید دارای

نظرگرفتن محدودیتهای معدنکاری نظیر اختالط  ،0رعایت نظام

اهمیت هستند اما نکتهای که در اینجا مطرح میشود این است

برداشت بلوکها ،محدودیت دسترسی وشیب پایدار ،یک یا

که آیا این امکان وجود دارد که در برنامهریزی تولید ،به گونهای

ترکیبی از اهداف برنامهریزی مانند بیشینه کردن ارزش خالص

عمل شود که عالوه بر بهینه بودن برنامه زمانبندی استخراج،

فعلی ( ،)NPVبیشینه کردن میزان استخراج کانسنگ از ذخیره،

محصول قابل فروش نیز بهینه شود .در صورت محقق شدن این

بیشینه کردن ارزش هر تن محصول نهایی و بیشینه کردن عمر

موضوع ،میتوان ارزش تولیدات معدنی را افزایش داد.

معدن برآورده شود.

بهینه سازی محصول قابل فروش ،در معادن چند عنصری بیشتر

در میان اهداف برنامه ریزی تولید ،در اغلب موارد ،هدف بیشینه

قابل بررسی است .یک ذخیره چند عنصری ذخیرهای است که

کردن ارزش خالص فعلی پروژه مد نظر قرار میگیرد [ .]0برای

کانی هدف با یک یا چند کانی مفید یا مزاحم همراه باشد.

رسیدن به این هدف ،الزم است که عملیات انفجار به خوبی انجام

حضورکانیهای همراه مزاحم میتواند مشکالتی را در مراحل
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توسط پنگ  0و همکاران در سال  ،0929وایت و السون در سال

تغلیظ و پاالیش کانی اصلی ایجاد نماید .کانیهای همراه مفید از

2

3

دو منظر قابل بررسی میباشند ،بعضی از این کانیها موجب

 ،0989چاندا و داغدلن ( ،)0990کومرال در سال ،2113رمضان

تسهیل در امر فرآوری و تغلیظ میشوند و در برخی موارد در

و دیمیتراکوپولوس در سال  ،2114غالمنژاد و اصانلو (،)2119

صورتی که استحصال آنها توجیه اقتصادی داشته باشد ،به عنوان

ژو در سال  ،2118لی ) ،(2119سوزا در سال  ،2101زاکربرگ

2

محصول فرعی مطرح بوده و میتوانند درآمد ناخالص پروژه

و همکاران در سال  ،2100عسکری نسب ( ،)2100رحمانپور و

معدنی را افزایش دهند .برنامهریزی تولید در معادن چند عنصری،

اصانلو ( ،)2102بندروف و دیمیتراکوپولوس  ،2103نیومن 2109

از پیچیدگیهای بیشتری برخوردار است ،چراکه در این معادن

و دیمیتراکوپولوس  2109اشاره کرد .در جدول  0خالصه

عیار ماده معدنی و درصد کانیهای همراه در کیفیت محصول

اطالعات مربوط به این مدلها آمده است.

4

معدن تاثیرگذار بوده و نسبت ترکیب مواد ،دارای اهمیت است.

9

0

در تمامی مطالعات معرفی شده ،برنامهریزی تولید معدن به

به این ترتیب که مواد معدنی با خصوصیات مختلف با نسبتهای

منظور تولید یک محصول انجام شده است ولی با انجام اختالط

وزنی مشخص با یکدیگر ترکیب میشوند به صورتی که نیازهای

در معادن چند عنصری ،به جای داشتن یک محصول مشخص،

تولید از نظر عیار و تناژ را برآورده سازد ،همچنین اهدافی نظیر

می توان به یک بازه از تولیدات معدنی دست یافت .به عنوان مثال

حداقل کردن هزینه تولید ،حداقل کردن نرخ جریمه پرداختی به

در معادن سنگ آهن ،با در نظر گرفتن عیار آهن ،فسفر و گوگرد

دلیل وجود کانیهای مزاحم ،حداکثر کردن ماده معدنی قابل

موجود در بلوکها ،امکان تولید محصوالتی با درصدهای مختلف

استحصال و حداکثر کردن ارزش خالص فعلی ،نیز برآورده شود.

این عناصر وجود دارد (شکل.)0

روشهای موجود برای برنامهریزی تولید معادن روباز ،زمان

محصول n

استخراج هر بلوک و مقصد نهایی ارسال آنها را مشخص

محصول 1

محصول 2

می کنند .مشکالتی از قبیل تعداد ورودیهای مدل ،ماهیت
پارامترها (قطعی/غیرقطعی) و زمان حل آن همواره محققین را بر
یافتن الگوریتمهای مناسب متمایل ساخته است ،به نحوی که از
اخت

اواسط دهه  91میالدی تا کنون الگوریتمهای ابتکاری و ریاضی
زیادی برای حل مسئله زمانبندی تولید در معادن روباز ارائه شده
است.
در معادن چند عنصری عالوه بر محدودیتهای متداول در برنامه-

2

I

1

ریزی تولید معادن ،کیفیت ماده معدنی تولید شده نیز دارای
اهمیت است و ماده معدنی تولید شده باید شرایط کیفی و کمی

محدوه معدن

را تامین نماید .بنابراین در برنامهریزی تولید این معادن به منظور
رسیدن به این خواسته ،همواره کیفیت ماده معدنی نیز مورد

شکل  -1اختالط بلوکها و یولید محصوالت چندرانه

توجه قرار میگیرد .در این برنامهریزی تضمین کمیت ماده معدنی

مصرف کنندگان مختلف سنگ آهن ،بر اساس نوع مصرف خود،

ارسال شده به کارخانه فرآوری یا مشتری در طول دوره مورد نظر،

خواستار کیفیت و کمیت مشخصی از سنگ آهن هستند و این

دارای اهمیت است.از تحقیقهای انجام شده در برنامهریزی تولید

موضوع می تواند به عنوان یک استراتژی در برنامهریزی تولید

در معادن ،مرتبط با بحث اختالط میتوان به مدلهای ارائه شده

1

4T.JXu

2Chanda

5

Peng

Li
6M.J.F Souza
7Zackerberg

3Dagdelen
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معادن ،مورد استفاده قرار گیرد .برای این منظور ،تولید معادنمی-

در این معادن ،کانی اصلی همراه با عناصری است که تغییرات

تواند بر اساس اعالم نیاز مصرفکنندگان برنامهریزی شود و

عیار کانیهای همراه ،در عملکرد کارخانه فرآوری تاثیرگذار است.

بلوکهای مختلف ،به شکلی با یکدیگر ترکیب شوند تا عالوه بر

یکی از راه کارهای عملی برای مواجهه با تغییرات عیار در خوراک

تامین نیاز مصرف کنندگان ،سود حاصله را نیز بهینه کند.

کارخانه و ثابت نگه داشتن کیفیت مواد ورودی ،استفاده از
اختالط است .برای این منظور ،نسبت ترکیب مواد ،دارای اهمیت

معادن چند اعنصری

است .به این ترتیب که مواد معدنی با خصوصیات مختلف با نسبت

معادنی نظیر معادن سنگ آهن ،زغالسنگ ،فسفات ،بوکسیت و

های وزنی مشخص با یکدیگر ترکیب می شوند به صورتی که هم

کانیهای صنعتی ،از جمله معادن چند عنصری تلقی میشوند.

نیازهای تولید از نظر عیار و تناژ را برآورده سازد و همچنین کردن
هدف حداکثر کردن ارزش خالص فعلی ،محقق شود.

جدول  -1یحقیقات مریبط با برنامهریزی یولید با در نظر ررفتن کیفیت ماده معدن
ویژر

ارائهدهنده

سال

مدل

پنگ و همکاران []2

0929

Linear Programming

کمینه کردن هزینه ،در نظر گرفتن کیفیت ماده معدنی نیست

وایت و السون []3

0989

Linear Programming

استف اده عملیاتی از مدل ،محدودیت در تعداد قیدها

چاندا و داغدلن []4

0990

Goal Programming & Huristic

ترکیب برنامهریزی آرمانی خطی و شبیهسازی برای برنامهریزی کوتاه مدت ،عدم

کومرال [] 0

2113

Meta huristic

جواب بهی
روشنهو عدم تضمین جواب بهینه
ن بودن
تضمییده
استفاده در ذخایر مرکب ،پیچ

رمضان و دیمیتراکوپولوس []9

2114

Mixed Integr Programming

عملیاتی بودن زمانبندی به دست آمده،کمینهسازی ریسک انحراف از تولید

غالمنژاد و اصانلو []2

2119

Stochastic Integer Programming

عدم قطعیت عیار ،عدم استفاده در ذخایر بزرگ

ژو و همکاران []8

2118

Genetic Algorithm & Phassy

تابع چند هدفه ،عدم تضمین جواب بهینه

لی و همکاران []9

2119

Genetic Algorithm & Phassy

تابع چند هدفه ،عدم تضمین جواب بهینه

سوزا و همکاران []01

2101

Meta huristic

تخصیص بهینه کامیونها ،عدم تضمین جواب بهینه

زاکربرگ و همکاران []00

2100

Mixed Integr Programming

تابع چند هدفه

عسکری نسب و همکاران

2100

Mixed Integr Programming

کمینه ساختن هزینههای معدنکاری

رحمانپور [و]02
اصانلو []03

2102

Mixed IntegrLinear
Programming

تعیین محدوده نهایی بر اساس اختالط

بندروف و دیمیتراکوپولوس [] 04

2103

Stochastic Integer Programming

در نظر گرفتن عدم قطعیت عیار

نیومن و همکاران []00

2109

Linear Programming

تلفیق برنامه ریزی تولید بر اساس پیت معدن و انباشتگاه مواد معدنی

دیمیتراکوپولوس و همکاران

2109

Stochastic Integer Programming

برنامه ریزی تولید با بهینهسازی استفاده از ماشینآالت

[]09

در این معادن اختالط مواد معدنی استتتتخراج شتتتده ،پیش از

ماده معدنی با کیفیت و کمیت مورد نظر تولید شتتتود .مزایای

عملیتات فرآوری یتا فروش ،بته عنوان یتک عملیات تاثیرگذار

انجام اختالط را می توان به صورت زیر بیان نمود:

شناخته می شود و هدف استخراج مواد معدنی به صورتی است



افزایش کارآیی کارخانه فرآوری



کاهش هزینههای معدنکاری

تولید کوتاهمدت و میانمدت اهمیت بیشتری پیدا میکند ،زیرا



افزایش تولید معدن

طراحان معدن درصتدد کاهش نوسانات عیاری در تولید معدن



کاهش معدنکاری انتخابی

که در نهایت تناژ و کیفیت ماده معدنی تامین کننده خصوصیات
مورد نظر خریدار یا کارخانه باشد .بحث اختالط در برنامهریزی

هستند و همچنین میبایست با استخراج از بلوکهای مناسب،
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گسترش ذخیره معدنی

است .به عنوان مثال در معادن زغالسنگ ،عیار کربن ،درصد



کمک به فرآیند کنترل عیار

خاکستر ،درصد گوگرد ،درصد مواد فرار و محتوای
حرارتی(  ، )BTU2در معادن فسفات ،عیار فسفات ،رطوبت ،میزان

ممکن است طراحی اختالط در معدن توسط یک یا گروهی از

رس و میزان انواع عناصر کمیاب مورد توجه قرار میگیرد.

فاکتورهای زیر دیکته شود:


در برنامهریزی تولید معادن سنگ آهن ،یکی از پارامترهای

طراحی کارخانه فرآوری :برای عملکرد اقتصتتتادی کارخانه،

تاثیرگذار ،کیفیت ماده معدنی از لحاظ عیار ماده معدنی و

طراحی آن معموال به صورتی انجام میشود که دارای خوراک

ناخالصیهای همراه میباشد .زیرا کورههای بلندبه عنوان مصرف-

وروردی با کیفیت مشخص و ثابت باشد .انحراف خوراک از

کننده عمده سنگ آهن ،شرایط معینی برای خوراک ورودی دارند

این کیفیتت بتاعث کاهش راندمان تولید و افزایش هزینهها

و ماده معدنی باید دارای کیفیتی مشخص از نظر درصد آهن و

میشود.


سایر عناصر موجود در آن باشد .بنابراین سنگ آهن استخراجی

فاکتورهای زیستتتمحیطی :در برخی موارد ممکن استتت به

از معادن در اکثر مواقع نیازمند سنجیدن تمهیداتی است که قابل

منظور کاهش تولید گازهای گلخانهای یا کاهش مصتتترف

مصرف در صنایع ذوب آهن باشد و عیار آهن و عناصر همراه به

انرژی ،قوانینی برای کیفیت ماده معدنی وضع شده باشد.


حد قابل قبول برسد .هدف از فرآوری سنگ آهن ،افزایش عیار

اگر هتدف از تولیتد ،تتامین خوراک مورد نیاز یک کارخانه

آهن و کاهش عیار عناصر مضر و مزاحم در آن است.

ثانویه باشتد (به عنوان مثال :زغالسنگ برای نیروگاه برق،



سنگ آهک برای کارخانه سیمان یا سنگ آهن برای کارخانه

به طورکلی داشتن یک ذخیره همگن از نظر عیاری که نیازی به

فوالد) ،معموال در قرارداد یک مقدار جریمه مشخص به ازای

انجام اختالط درآن وجود نداشته باشد ،غیرمعمول است و با

انحراف از عیتار متاده معتدنی و عناصتتتر همراه ،در قرارداد

افزایش تعداد شاخص های کیفی تاثیرگذار ،پیچیدگی برنامه

قیدمیشود.

ریزی تولید برای حفظ کیفیت ماده معدنی در شرایط مورد نظر

شرایط بازار :در مواردی که قصد فروش مستقیم ماده معدنی

بیشترخواهدشد.

وجود داشته باشد ،ماده معدنی باید دارای مشخصات معینی

مدل برنامهریزی یولید

باشد.

به منظور انجام برنامهریزی تولید در یک معدن چند عنصری و با

هر معدن ممکن است به منظور انجام اختالط با یک یا گروهی از

هدف تولید محصوالت متنوع با توجه به نیاز مصرفکنندگان ،یک

موارد اشاره درگیر باشد ،که در انجام اختالط تاثیرگذار خواهد

مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط ( )MIP3ارائه شده است .در

بود .در مورد معادن چند عنصری ،کیفیت ماده معدنی بر اساس

این مدل ،فرآیند اختالط بلوکهای مختلف به صورتی انجام می-

خصوصیات و عیار کانیهای چند گانه تعریف میشود .به عنوان

شود که مناسبترین مصرفکننده (مقصد) برای هر یک از بلوک-

مثال در معادن سنگ آهن ،کانیهای آهن ( ،)Feفسفر (،)P

ها در دورههای مختلف و با در نظر گرفتن محدودیتهای عیاری

گوگرد ( ،)Sسیلیس ( ،)SiO2آلومینا ( )Al2O3و میزان مواد فرار

مشخص شده از سوی مصرف کنندگان ،انتخاب شود .در واقع ،با

( ،) LOI0دارای تاثیر در کیفیت ماده معدنی هستند که بر اساس

توجه به آنکه بلوکهای مختلف استخراج شده از معدن ،دارای

شرایط تشکیل و ژنز کانسنگ ،این ترکیبات و عناصر موجود می-

ترکیبات عیاری متفاوتی هستند ،دراین مدل ،خصوصیات کیفی

توانند متغیر باشند.

مورد نیاز هر یک از مقاصد بررسی شده و ترکیبات مختلف از
بلوکها برای رسیدن به خوصیات مورد نیاز ساخته میشود و در

به غیر از سنگ آهن ،مواد معدنی دیگری نیز وجود دارند که عالوه
بر عیار ماده معدنی ،درصد عناصر همراه موجود نیز دارای اهمیت

1

British Thermal Unit
Mixed Integer programming

Loss on Ignition
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𝑑𝑡𝑏𝑥:متغیر تصمیم (در صورت استخراج در دوره tبرای مقصد  ،dبرابر
یک و در غیر اینصورت برابر صفر)

نهایت از میان ترکیبات ایجاد شده ،ترکیبی که دارای بیشترین
سود باشد ،به عنو ان مقصد ارسال برای هر بلوک انتخاب میشود.
تابع هدف این مدل ،به صورت بیشینهسازی ارزش خالص فعلی

𝑑𝑡𝑏𝐼:درآمد حاصل از بلوک bدر صورت استخراج در دوره tبرای ارسال
به مقصد )$/ton( d

شامل ،ظرفیت معدنکاری ،میزان تقاضا (ظرفیت) مصرف-

𝑑𝑡𝑏𝐶:هزینه

مربوط به بلوک bدر صورت استخراج در دوره tبرای ارسال
به مقصد )$/ton( d

برای عناصر مختلف در هر یک از مقاصد میباشد .مدل بهینه-

𝑒𝐹𝑏𝑔 :عیار آهن در بلوک )%( b

سازی به صورت زیر تعریف شده است (روابط .)9-0

𝑒𝐹
𝑛𝑖𝑚𝑔 :حداقل عیار قابل قبول عنصر آهن ()%

عملیات استخراج تعریف شده است .محدودیتهای این مدل
کنندگان ،محدودیت شیب و حداقل و حداکثر عیار قابل قبول

)(0

) 𝑑𝑡𝑏𝐶 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑏𝑡𝑑 (𝐼𝑏𝑡𝑑 −
𝐷∈𝑑 𝐵∈𝑏 𝑇∈ 𝑡

𝑒𝐹
𝑛𝑖𝑚𝑔 ∑ 𝑥𝑏𝑡𝑑 (𝑔𝑏𝐹𝑒 −
𝑇 ∈ 𝑡 ) ≥ 0 ∀ 𝑑 ∈ 𝐷.

)(2

𝐵∈𝑏

)(0

𝑆𝑏𝑔:

عیار گوگرد در بلوک )%( b

𝑃𝑏𝑔:

عیار فسفر در بلوک )%( b

𝑆
𝑥𝑎𝑚𝑔 :حداکثر عیار قابل قبول عنصر گوگرد ()%

𝑇 ∈ 𝑡 𝐹𝑒 − 𝑔𝐹𝑒 ) ≥ 0 ∀ 𝑑 ∈ 𝐷.
𝑥𝑎𝑀𝑔( 𝑑𝑡𝑏𝑥 ∑
𝑏

)(3
)(4

𝑒𝐹
𝑥𝑎𝑚𝑔 :حداکثر عیار قابل قبول عنصر آهن ()%

𝐵∈𝑏

𝑆
𝑥𝑎𝑚𝑔 :حداکثر عیار قابل قبول عنصر فسفر ()%

𝑆
𝑥𝑎𝑀𝑔( 𝑑𝑡𝑏𝑥 ∑
𝑇 ∈ 𝑡 − 𝑔𝑏𝑆 ) ≥ 0 ∀ 𝑑 ∈ 𝐷.

𝑏𝑋  :وزن بلوک )ton( b

𝐵∈𝑏

𝑃
𝑥𝑎𝑀𝑔( 𝑑𝑡𝑏𝑥 ∑
𝑇 ∈ 𝑡 − 𝑔𝑏𝑃 ) ≥ 0 ∀ 𝑑 ∈ 𝐷.
𝐵∈𝑏

)(8

)(9

𝑑𝑡𝑏𝑂 :تناژ ماده معدنی در بلوک bدر صورت استخراج در دوره tبرای
ارسال به مقصد )ton( d

∑ ∑ 𝑥𝑏𝑡𝑑 = 1

𝐵 ∈ 𝑏∀

)(9

)(2

𝐶𝑀 :ظرفیت معدنکاری ()ton/year

𝐷∈𝑑 𝑇∈𝑡

𝑇 ∈ 𝑡∀

𝑇∈𝑡

𝐶𝐷 :ظرفیت مقاصد/مصرفکنندگان ()ton/year

𝑑𝑡
𝑐𝑀 ≤ ) 𝑏𝑋 × 𝑏𝑥(∑ ∑ {
𝐷∈𝑑 𝐵∈𝑏

در رابطههای  2و  ،3به ترتیب حداقل و حداکثر عیار قابل قبول
عنصر آهن ،بر اساس هریک از محصوالت مورد نظر بررسی می-
شود و اختالط به صورتی انجام میشود که محصول تولیدی از
نظر عیار سنگ آهن ،در بازه قابل قبول برای هر یک از مقاصد
قرار گیرد .برای عناصر گوگرد و فسفر نیز طبق مشخصات تعریف
شده برای هر یک از مقاصد ،یک حد بیشینه تعیین شده است
که محصول تولید باید از این نظر نیز در بازه قابل قبول قرار گیرد،
این محدودیت در رابطههای  4و  0اعمال میشود .در رابطه
شماره  ،9این اطمینان حاصل میشود که هر بلوک تنها یک بار
استخراج میشود .با توجه به محدود بودن ظرفیت معدنکاری
شامل استخراج ماده معدنی و باطله ،باید مطمئن شد که میزان
تولید معدن در هر دوره ،از ظرفیت معدنکاری فراتر نخواهد بود،
بنابراین در رابطه  ،2این محدودیت منظور شده است .همچنین،
میزان ماده معدنی و محصولی که به هر یک از مقاصد ارسال
می شود نیز باید مطابق با قرارداد یا مقدار از پیش تعیین شده
باشد ،که این محدودیت در رابطه  ،8اعمال میشود .در رابطه

∑(𝑥𝑏𝑡𝑑 × 𝑂𝑏𝑡𝑑 ) ≤ 𝐷𝑐 ∀𝑑 ∈ 𝐷.
𝐵∈𝑏

𝑇∈𝑡

́

∑ 𝑥𝑏𝑡𝑑 ≤ ∑ ∑ 𝑥𝑏𝑡 𝑑′ ∀𝑏 ∈ 𝐵.
𝐷∈𝑑 ́
𝑡≤𝑡

𝐷∈𝑑

عالئم اختصاری استفاده شده در مدل عبارتند از:
 NPV :Zپروژه ()$
 :Tمجموعه دورههای معدنکاری
 :Bمجموعه بلوکهای ماده معدنی
 : Dتعداد محصوالت/مقاصد
 bو ’ :bشناسه بلوک
 tو ’ : tشناسه دوره استخراج
 :dشناسه مقصد
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شماره  9نیز محدودیت شیب و اولویت استخراج بلوکهای
باالسری کنترل میشود و بررسی میشود که قبل از استخراج هر
بلوک ،بلوکهای باالسری آن بلوک ،استخراج شده باشند.

حل مدل
در مدل ارائه شده ،برنامهریزی تولید به صورتی انجام میشود که
تولید معدن متناسب با نیاز مصرفکنندگان بوده و به جای تولید
یک محصول نهایی ،محصوالت مختلف با خصوصیات مورد نیاز
مصرف کنندگان تولید شود .در این حالت ،مدل برای معادنی
استفاده می شود که امکان فروش مستقیم محصول بدون نیاز به
انجام عملیات فرآوری وجود داشته باشد .در اصطالح این ذخایر
تحت عنوان "کانسارهای فروش مستقیم "0شناخته میشوند.
ذخایر سنگ آهن با عیار باال ،در مجموعه این ذخایر قرار می-
گیرند .از اینرو ،یک ذخیره فرضی سنگ آهن با تعداد 3111
بلوک در نظر گرفته شده است .این بلوکها دارای ابعاد 01× 01
× 00هستند و اطالعات مربوط به عیار آهن ،فسفر و گوگرد در
این بلوکها وجود دارد.در شکلهای  2تا  ،4منحنی عیار تناژ
مربوط به  S ،Feو  Pنشان داده شده است.

شکل  -4منحنی عیار تناژ P

به منظور تعیین محصوالت مورد نظر یا مقاصد نهایی برای بلوک-
ها ،از اعالم نیازهای موجود برای انواع مختلف سنگ آهن استفاده
شده است .در این اعالم نیازها ،مصرفکنندگان مختلف ،بر اساس
نیاز خود ،نوع سنگ آهن مورد نظر را از دیدگاه خصوصیات کیفی
و کمی مشخص می کنند و متناسب با شرایط ذخیره ،تعدادی از
این اعالم نیازها را می توان به عنوان مقصدی برای فروش محصول
در نظر گرفت .بنابراین ،با توجه به درخواستهای موجود برای
سنگ آهن ،بر اساس اعالم مرجع اطالع رسانی معادن فلزی ایران
[ ،]02قیمت سنگ آهن تولید ایران بر اساس کیفیت ،به شرح
جدول  2بوده است .با در نظر گرفتن درخواستهای موجود در
این جدول ،تعدای از این درخواستها که امکان تامین مواد اولیه
آن بر اساس مشخصات ذخیره مورد مطالعه ،قابل انجام است ،به
عنوان مقصد برای فروش محصوالت معدنی در نظر گرفته می-
شوند .همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،درخواستهای
سنگ آهن بر اساس نوع و کیفیت متنوع بوده و هر یک از این
درخواستها به عنوان یک فرصت برای فروش محصوالت معدنی
مطرح است و میتوان در برنامهریزی تولید ،با در نظر گرفتن

شکل  -2منحنی عیار تناژ Fe

فرصتهای فروش مختلف ،بلوکهای معدنی را به صورتی با
یکدیگر ترکیب کرد تا عالوه بر تامین خصوصیات اعالم شده از
طرف مصرفکنندگان ،ارزش پروژه معدنی نیز بهینه شود.
جدول  -2درخواستهای مرتبط با سنگ آهن ایران
)($/T

Max
P
)(%
1/2

Max
S
)(%
1/0

Min
Fe
)(%
90

0

02/2

1/2

1/0

91

2

49/9

1/2

1/0

09

3

40/0

1/2

1/0

08

4

40/9

1/2

1/0

02

0

قیمت
04/2
شکل  -3منحنی عیار تناژ S

Shipping Ore

1Direct
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1/2

1/0

09

9

برای ارسال بلوکهای ماده معدنی منظور شده است .در این

30

1/3

1/0

00

2

32

1/3

1/0

04

8

حالت ،سه فرصت فروش برای محصوالت معدنی وجود دارد .در
جدول  ،4سناریوهای در نظر گرفته شده با خصوصیات محصول
مورد نظر نشان داده شده است.

هدف از برنامهریزی تولید ،با احتساب مقاصد چندگانه برای ارسال

جدول  -4سناریوهای فروش محصول در برنامهریزی تولید

محصوالت معدنی ،آن است که با در نظر گرفتن هزینههای

قیمت
)($/ton

P
)(%

S
)(%

بیشترین سود را حاصل نمایند .در جدول  ،3هزینههای مختلف

مختلف دخیل در استخراج و فروش ،محصوالتی تولید شوند که
مرتبط با تولید محصوالت نشان داده شده است.

جدول  -3هزینههای در نظر گرفته شده ()$/ton
شرح هزینه

مقدار

استخراج ماده معدنی
استخراج باطله

4/0
2/8

سنگ شکن و دانهبندی
طراحی و مهندسی

0/9
1/0

اختالط

1/0

)Fe (%

تعداد

سناریو

محصوالت

95/5

>6/2

>6/2

95-06

1

اول

83

>6/2

>6/2

90-95

1

دوم

20/2

>6/8

>6/2

98-92

1

سم

99/5

>6/2

>6/2

01-02

8

چه م

91/0

>6/2

>6/2

95-93

25/8

>6/8

>6/2

98-99

برنامه ریزی تولید معدن سنگ آهن مورد نظر برای هر یک از
سناریوهای اشاره شده در جدول  4انجام شده است .در برنامه-
ریزی تولید تمامی سناریوها ،میزان تولید ساالنه معادل 3/0
میلیون تن در نظر گرفته شده و مدت زمان برنامهریزی تولید
برای مدت سه سال انجام شده است .نتیجه حاصل از برنامهریزی

با استفاه از هزینههای اشاره شده در جدول  3و با در نظر گرفتن

تولید در سناریوهای مختلف در جدول  0نشان داده شده است.

موقعیتهای فروش اشاره شده در جدول  ،2برنامهریزی تولید
برای ذخیره سنگ آهن مورد مطالعه ،انجام شده است .در این

جدول  -5نتیجه برنامهریزی تولید در سناریوهای مختلف
)NPV ($

مدل ،سه مقصد برای ارسال بلوکهای ماده معدنی در نظر گرفته

سناریو

شده و با توجه به خصوصیات کیفی مورد نیاز هر یک از مقاصد،

اول

01.089.992

دوم

04.404.083

سوم

03.308.022

چهارم

02.429.991

بلوکهای معدنی به ترتیبی با یکدیگر اختالط میشوند تا ترکیب
حاصل ،عالوه بر برآورده کردن نیازهای اعالم شده از طرف هر
یک از مقاصد ،بیشترین سود را نیز تولید نماید .برای این کار،
خصوصیات کیفی هر یک بلوکهای در دسترس برای استخراج،

همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،از سناریوهایی که در

کنترل میشود و با ترکیب کردن بلوکهای مختلف ،مناسبترین

آنها یک مقصد برای فروش محصوالت در نظر گرفته شده است،

ترکیب و مقصد بهینه برای هر یک از بلوکها اعالم میگردد.

سناریوی دوم دارای بیشترین ارزش خالص فعلی است .این

خروجی مدل ،بیانگر دوره استخراج هر بلوک و مقصد در نظر

موضوع نشاندهنده اهمیت انتخاب مقصد مناسب برای فروش

گرفته شده برای ارسال آن بلوک در دوره مورد نظر میباشد.

محصول متناسب با شرایط ذخیره معدنی است .با بررسی ارزش
خالص فعلی پروژه در سناریوی چهارم مشاهده میشود در این

به منظور بررسی تاثیر در نظر گرفتن مقاصد فروش مختلف در

سناریو ،میزان NPVدارای بیشترین مقدار است .با در نظر گرفتن

برنامه ریزی تولید و در نهایت ارزش پروژه معدنی ،چهار سناریو

تعداد بیشتر مقاصد فروش برای محصوالت معدنی ،امکان استفاده

در نظر گرفته شده است .در سناریوهای اول تا سوم ،محصول

از فرصتهای فروش موجود بیشتر میشود و با انجام برنامهریزی

نهایی معدن به صورت واحد بوده و تنها یک محصول برای فروش

تولید متناسب با این فرصتهای فروش ،میتوان  NPVپروژه را

در نظر گرفته میشود ولی در سناریوی چهارم سه مقصد جداگانه

افزایش داد .در برنامهریزی تولید برای سناریوی چهارم ،بلوکهای
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معدنی بر اساس خصوصیات مورد نیاز هریک از مقاصد فروش ،به

یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح توسعه داده شده است .در این

صورتی ترکیب می شوند که عالوه بر برآورده شدن خصوصیات

مدل ،بلوکهای ماده معدنی که به عنوان ورودی مدل شناخته

کمی و کیفی مورد نظر هر یک از خریداران محصوالت معدنی،

می شوند ،به صورتی با یکدیگر ترکیب میشوند که خصوصیات

سود بیشینه نیز محقق شود.

کمی و کیفی خواسته شده از طرف خریدارن محصوالت معدنی
برآورده شوند و همچنین بیشترین ارزش خالص فعلی نیز حاصل

بحث و نتیجهریری

شود .در حل مدل ،سه مقصد جداگانه برای فروش محصوالت
معدنی در نظر گرفته شده است .هر یک از مقاصد دارای

هدف از برنامه ریزی تولید آن است که زمان استخراج بلوکهای

مشخصات تعیین شدهای از نظر میزان عنصر اصلی (آهن) و سایر

معدنی با در نظر گرفتن محدودیتهای عملیاتی به گونهای تعیین

عناصر همراه (شامل فسفر و گوگرد) هستند .در برنامهریزی تولید

شود که عملیات استخراج بهینه باشد یا به عبارت دیگر ،موجب

باید این موضوع مد نظر قرار گیرد که محصول ارسالی به هر یک

بیشینه شدن ارزش خالص فعلی یا سود شود .برنامهریزی تولید

از مقاصد ،باید عیار عنصر اصلی از حداقل میزان تعیین شده

در برخی معادن دارای پیچیدگی بیشتری است .در این معادن

بیشتر باشد و همچنین درصد عناصر همراه نیز از حد مجاز تعریف

که تحت عنوان ذخایر چند عنصری شناخته میشوند ،باید بلوک-

شده فراتر نرود،این در حالی است که سایر عوامل تاثیرگذار در

های مختلف ماده معدنی به صورتی با یکدیگر ترکیب شوند تا

برنامه ریزی تولید نظیر محدودیت دسترسی ،شیب و ظرفیت

محصول تولید دارای مشخصات کیفی مورد نظر باشد .از ذخایر

تولید ساالنه نیز باید در نظر گرفته شوند.

چند عنصری می توان به سنگ آهن ،زغالسنگ و خوراک ورودی
کارخانههای سیمان اشاره کرد .در این ذخایر کیفیت محصول

مدل ارائه شده ،برای یک معدن سنگ آهن فرضی اجرا شده است.

تولید تابع میزان عنصر اصلی و همچنین سایر عناصر موجود در

در مدل بلوکی معدن سنگ آهن مفروض ،درصد عناصر آهن،

ذخیره است .بنابراین انجام اختالط ( )Blendingدر این ذخایر

فسفر و گوگرد مشخص است و برنامهریزی تولید برای این بلوک-

امری اجتنابناپذیر است .با انجام اختالط این امکان فراهم می-

ها به صورتی انجام شده است که محصوالت تولیدی معدن

شود که محصول تولید معدن دارای همخوانی بیشتری با

متناسب با سه مقصد در نظر گرفته شده باشند و همچنین سود

مشخصات تعیین شده از طرف مصرفکنندگان باشد.

نهایی حاصل بهینه شود .در حالتی که سه مقصد برای ارسال و
فروش محصوالت معدنی در نظر گرفته شده است ارزش خالص

م وضوع دیگری که مطرح است ،آن است که در برخی ذخایر مانند

فعلی پروژه معادل  02.429.991دالر شده است .مدل بلوکی

ذخایر سنگ آهن پر عیار ،امکان فروش مستقیم ماده معدنی

مفروض ،در سه حالت دیگر برنامهریزی تولید شده است ،در این

وجود دارد .در این ذخایر به دلیل باال بودن عیار ماده معدنی ،این

حاالت محصول خروجی معدن به صورت واحد بوده و تنها یک

شرایط فراهم است که بدون نیاز به فرآوری یا با انجام یک مرحله

محصول برای فروش تولید میشود .در بهترین حالت از فروش

پرعیارسازی ساده ،محصول معدنی فروخته شود .بنابراین در اینجا

تک محصولی ارزش خالص فعلی پروژه معادل  04.404.083دالر

این سوال مطرح میشود که آیا میتوان محصول معدن را نیز

میشود.

بهینه کرد .برای انجام این کار الزم عملیات اختالط به صورتی
برنامه ریزی شود که عالوه بر تامین مشخصات کمی و کیفی

همانگونه که مشاهده میشود استفاده از فرصتهای فروش متعدد

خواسته شده در محصول ،بیشترین سود نیز حاصل شود .با این

موجود برای این ذخایر ،امکان افزایش سودآوری معدن و

هدف ،می توان از امکان اختالط استفاده کرد و در عوض تولید

همچنین بهینهسازی محصوالت معدنی فراهم میشود .در حالتی

یک محصول واحد ،چند محصول با کیفیتهای متنوع تولید کرد.

که سه مقصد برای فروش محصوالت معدنی در نظر گرفته شده

با این کار میتوان از فرصتهای مختلف فروش محصوالت معدن،

است ،میزان ارزش خالص فعلی عملیات معدنی  0/9درصد نسبت

برای افزایش سودآوری پروژه استفاده کرد.

به بهترین حالت تک محصولی افزایش یافته است .بنابراین
استفاده از فرصت فروش محصوالت چندگانه در عوض تک

در این تحقیق ،موضوع تولید محصوالت چندگانه در مقابل تک

محصوله بودن معدن میتواند بهینه شده عملیات معدنکاری شود.

م حصوله بودن معدن مورد بررسی قرار گرفته است .برای این کار
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آماره فضایی  : Uروشی مناسب برای شناسایی
ناهنجاریهای محلی ژئوشیمیایی
بیژن روشن روان
دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتی شاهرود ( )b.roshanravan@mi.iut.ac.ir

چکیده
روش های شناسایی مرز جدایش ناهنجاری از زمینه از انواع ساده (بر اساس پارامترهای آماری توزیع) تا پیچیده (بر اساس ساختار فضایی داده
ها) تغییر می کنند .گروه دوم شامل روش هایی است که موقعیت نقاط نمونه برداری و ارتباط فضایی آن ها را در تخمین مناطق آنومال در نظر
می گیرد .بنابراین روش های جداسازی ناهنجاری از زمینه را می توان به دو گروه روش های ساختاری و غیرساختاری تقسیم کرد .یکی از روش
های ساختاری ،روش آماره فضایی  Uاست که به عنوان یک روش قوی در جدایش ناهنجاری از زمینه مطرح می باشد .آماره  Uبرای محیط های
همسانگرد و ناهمسانگرد منطق محاسباتی جداگانه ای دارد .در این مطالعه روش آماره  Uبا منطق محاسباتی محیط همسانگرد به منظور جدایش
مقادیر آنومال از زمینه و تهیه نقشه ناهنجاری در مورد داده های اکتشافی سطحی مورد استفاده قرار گرفته است.

واژههای کلیدی :
جدایش ناهنجاری ژئوشیمیای  ،وماره U

مقدمه

نمونه نتایج بهتری حاصل می شود .این روش از جمله روش های

روش های آماری مختلفی به منظور شناسایی مرز جدایش

جداسازی ناهنجا ری از زمینه است که با در نظر گرفتن موقعیت

ناهنجاری از زمینه پیشنهاد شده است .این روش ها از انواع ساده

فضایی نمونه ها و بدون نظر کارشناسی ژئوشیمیست به تجزیه و

(بر اساس پارامترهای آماری توزیع) تا پیچیده (بر اساس ساختار

تحلیل داده ها می پردازد[ .]2بنابر این آماره  Uیک میانگین وزن

فضایی داده ها) تغییر می کنند .گروه دوم شامل روش هایی است

دار است ،یعنی در هر نقطه از نقاط اندازه گیری و یا نمونه برداری

که موقعیت نقاط نمونه برداری و ارتباط فضایی آن ها را در

مقدار  Uبه صورت میانگین وزن داری از نقاط اطرافش محاسبه

تخمین مناطق آنومال در نظر می گیرد .بنابراین روش های

می شود[.]3

جداسازی ناهنجاری از زمینه را می توان به دو گروه تقسیم کرد

در ادامه این مقاله ،ابتدا به معرفی منطقه مورد مطالعه و ویژگی

که شامل روش های غیرساختاری و روش های ساختاری است.

های زمین شناسی آن پرداخته می شود و در بخش بعدی ،تئوری

روش آماره فضایی  Uاز جمله روش های ساختاری است که به

روش آماره فضایی  Uتشریح می شود و نتایج آزمایشگاهی به

عنوان یک روش قوی در جدایش ناهنجاری از زمینه مطرح می

منظور شناسایی نقاط امیدبخش برای عملیات حفاری ارائه خواهد

باشد .این روش نوعی روش میانگین متحرک است ،با این ویژگی

گردید و در پایان ،نتیجه گیری ارائه می گردد.

که در هر نقطه خاص ابعاد پنجره ای که در داخل آن میانگین

محدوده مورد مطالعه

گیری صورت می گیرد ،تغییر داده می شود .بنابراین برای هر
نقطه خاص تعدادی از مقادیر برای آماره  Uآن نقطه از روی نقاط

کانسار مس -طالی شادان در  90کیلومتری غرب شهر بیرجند

اطراف آن محاسبه می شود .بدین ترتیب ارتباط فضایی نقاط در

(استان خراسان جنوبی) واقع شده و از نظر تقسیمات جغرافیایی

این روش کامالً در نظر گرفته می شود [ .]0-9تنها عامل کنترل

جزء توابع بخش مرکزی شهرستان خوسف (اراضی روستای

کننده دو نوع خطای  e1و ( e2خطاهای جداسازی ناهنجاری از

شادان) به شمار میرود .محدوده مورد نظر بین طولهای

زمینه) در این روش تعداد نمونه ها است .معموالً با افزایش تعداد

جغرافیایی ” 58° 56’ 43” – 59° 00’ 00غربی و عرضهای
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جغرافیایی ” 32° 20’ 50” – 32° 25’ 4شمالی واقع شده

دقت جداسازی این روش را می تواند تا حد قابل مالحظه ای

است و مساحتی در حدود  30کیلومتر مربع را پوشش می-

افزایش دهد .در این تحقیق منطق محاسباتی که در مورد آماره

دهد.

 Uبه کار رفته است برای محیط همسانگرد می باشد.

منطقه اکتشافی شادان (ناحیه کوه شاه) در کمربند ولکانو -

فرض کنید  αiموقعیت  iامین نمونه در منطقه مورد مطالعه و

پلوتونیکی ترشیری بلوک لوت واقع شده است .بیش از  02توده

 Xiکمیت مورد نظر در این مختصات باشد ،دایره ای به مرکز این

نفوذی اسیدی تا حدواسط با ترکیب دیوریت تا سینیت در منطقه

نقطه و شعاع همسایگی  )0 ≥ r ≥ rmax( rدر نظر می گیریم

شناسایی شده است .زونهای دگرسانی هیدروترمالی مرتبط با

و آن را ) K(αi , rمی نامیم .مانند همه روش های محاسبه

تودههای نفوذی شامل آرژیلیک ،پروپیلیتیک ،آرژیلیک پیشرفته،

میانگین وزن دار ،نقاط نزدیکتر وزن بیشتری نسبت به نقاط

سیلیسی ،کوارتز-سریسیت -پیریت ،گوسان و برش هیدروترمالی

دورتر دارند .کمیت زیر معیار نزدیکی و یا دوری نمونه  αjبه نمونه

است که اغلب با یکدیگر تداخل کرده و این امر به همراه هوازدگی

 αiرا به دست می دهد[.]8

شدید ،سبب پیچیدگی تفکیک زونهای دگرسانی شده

()0

است.کانیسازی به شکل سولفیدی (پیریت و به مقدار کمتر
کالکوپیریت) و اکسیدهای آهن دانه پراکنده و رگچههای استوک

) 𝑗𝑎 𝑟 − 𝑑(𝛼𝑖 ,
𝑟

= ) 𝑗𝛼( )𝑟µ𝑘(𝛼𝑖 ,

که در آن ) d(ai , ajفاصله بین موقعیت نمونه های  aiو  ajاست.

ورک کوارتز  -اکسید آهن مشاهده میشود .بررسیها نشان داده

این تابع خواص زیر را دارد:

است که توده اصلی این منطقه ،از جنس کوارتز مونزونیت بوده و
دایکهای میکرودیوریتی ،گرانودیوریت و مونزودیوریت و توده

()2

های آندزیتی تا آندزیت بازالتی در منطقه وسعت دارند.

1 ≥ µk(αi ,r) (αj ) ≤ 0

 اگر  ai = ajآن گاه  . µk(αi ,r) (αj ) = 0یعنی اگر در روی هماننقطه مورد تخمین داده ای وجود داشته باشد ،آن داده با بیش ترین
وزن ممکن که برابر واحد است شرکت می کند.
 اگر ) aj € K(ai , rآن گاه  . µk(αi ,r) (αj )= 1یعنی نمونه ای کهخارج از شعاع جستجو قرار دارد ،هیچ تاثیری در تخمین مقدار  Uنقطه
مورد نظر ندارد.

حال مقدار  Wjرا به صورت زیر تعریف می کنیم [.]8

شکل - 1موقعیت محدوده مطالعای بر روی نقشه های پایه  1/250Kبیرجند
(راست) و  1/100Kسر چاه شور (چپ)

()3

) 𝑗𝑎( )𝑟µ𝑘(𝛼𝑖,

) 𝑗𝑎( )𝑟∑𝑛𝑗=1 µ𝑘(𝑎𝑖 ,

= )𝑟( 𝑗𝑊

یئوری روش وماره فضای U

که در آن  nتعداد نمونه هایی است که در محدوده جستجو قرار می

آماره  Uبرای محیط های همسانگرد و ناهمسانگرد منطق

گیرند Wj(r) ،اشاره به آن دارد که وزن ها تابع شعاع جستجو می باشند.
همان گونه که در باال ذکر شد )  µk(αi ,r) (αjمعیاری از نزدیکی نقطه

محاسباتی جداگانه ای دارد .در محیط های همسانگرد ،شعاع

 ajبه نقطه مورد تخمین ( ) aiاست و در حقیقت همان وزن نقطه aj

جستجو در تمام جهات یکسان فرض می شود (به صورت دایره

است .ولی از آن جا که باید جمع وزن ها برابر واحد باشد ،لذا رابطه فوق

ای) .اما در بعضی از موارد محیط های اکتشافی ناهمسانگرد

نقش برقرارکننده این شرط را دارد .پس از محاسبه وزن هر نمونه واقع

هستند .برای مثال یک کانسار الیه ای و یا عدسی شکل دارای

در محدوده جستجو ،می توان مقدار میانگین وزن دار نقاط واقع در

یک ناهمسانگردی هندسی است .در این گونه موارد انتخاب

محدوده جستجو برای نقطه  iام را از رابطه زیر محاسبه کرد [.]8

فضای جستجو بیضی شکل و در حالت سه بعدی ،بیضوی شکل،
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𝑛

()4

می شود .چون در صورت کسر جمله اول میانگین وزن دار مقادیر

𝑗𝑋)𝑟( 𝑗𝑊 ∑ = )𝑟( 𝑖̅𝑋

عیار تعدادی نمونه از جامعه ناهنجاری محاسبه می شود لذا

𝑗=1

مقدار به دست آمده نزدیک به  µAخواهد شد که با کسر  µاز آن

که در آن  Xjکمیت اکتشافی مورد نظر در نقطه  ajاست .تنها عاملی

مفداری نسبتاً بزرگ مثبت به دست می آید .اگر نمونه هایی که

که در محاسبه فوق در نظر گرفته نشده است چگونگی پراکندگی نمونه

به ازای یک  rمشخص در همسایگی نقطه  rقرار می گیرند همگی

ها در محدوده ج ستجو است .این پارامتر را به صورت زیر تعریف می

از جامعه زمینه باشند ،در رابطه فوق جمله اول صفر می شود.

کنیم [.]8

چون در صورت کسر جمله دوم میانگین وزن دار مقادیر عیار

()0

𝑛

)𝑟( √∑ 𝑤𝑗2
𝑗=1

تعدادی نمونه از جامعه زمینه محاسبه می شود لذا مقدار به دست

= )𝑟( 𝑖𝑆

آمده نزدیک به  µBخواهد شد که با کسر  µاز آن مقدار نسبتاً
بزرگ منفی به دست می آید .بنابراین در حالتی که نمونه های

وقتی نمونه ها حول نقطه مورد تخمین به طور منظم پراکنده شده اند
1

1

n

n

اطراف نمونه  iهمگی از یک جامعه (ناهنجاری یا زمینه) باشند،

هر کدام وزنی معادل پیدا می کنند و در نتیجه = )Si(rمی شود.

با افزایش شعاع جستجو مقدار قدرمطلق  Uافزایش می یابد ،ولی

اما در حالتی که نقاط معل وم حول نقطه مجهول به طور نامنظم پراکنده

برای حالتی که همه نمونه های اطراف از جامعه ناهنجاری باشند

1

شده باشند مقدار ) Si(rبزرگتر از  nخواهد بود به طوری که در حالت

این مقدار مثبت و در حالت عکس ،منفی خواهد بود .این افزایش

حدی آن یعنی وقتی یک نمونه وزنی معادل  0دریافت می کند و بقیه

تا زمانی ادامه می یابد که محدوده همسایگی از یک جامعه مثالً

نمونه ها وزن صفر پیدا می کنند ،مقدار  Si(r) = 1می شود.

ناهنجاری (یا زمینه) وارد جامعه دیگر مثالً زمینه (ناهنجاری)

حال مقدار آماره  Uدر نقطه  iام را با تاثیر ) Si(rدر )̅ i (r
 Xو استاندارد

شود .در این حالت جمله اول عبارت فوق مقداری مثبت و بزرگ

کردن آن به صورت زیر تعریف می کنیم [:]8
𝑋̅𝑗 (𝑟) − µ
𝜎

()0

و جمله دوم آن مقداری منفی با قدرمطلق بزرگ خواهد شد که
جمع جبری آن ها ،مقداری کوچک و نزدیک به صفر می شود.

= )𝑟( 𝑖𝑈

بنابراین مقدار بهینه  rکه بیش ترین جدایش بین دو جامعه

که در آن  µمیانگین و  σانحراف معیار کل داده ها می باشد.

ناهنجاری و زمینه را موجب می شود مقداری است که به ازای

مقدار ) Ui(rتابعی از  rاست یعنی با تغییر  rمقادیر مختلفی برای

آن  Uحداکثر است [.]8

 Uiبه دست می آید .به ازای هر  rتعدادی از نمونه های اطراف

𝑥𝑎𝑚𝑟 ≤ 𝑟 ≤ 0

;

) |) 𝑈𝑖∗ = max( |𝑈𝑖 (𝑟0

در محاسبه مقدار  Uنقطه مجهول شرکت می کنند .در نتیجه
Uهای مختلفی برای نقطه مجهول به دست می آید .در واقع در
هر نقطه مقدار  Uiبه ازای شعاع جستجوی  rمیانگین از تعداد

مطالعه و بررس

0

داده های حاصل از نمونه های

nنمونه از جامعه ناهنجاری و  n2نمونه از جامعه زمینه است.

لیتوژئوشیمیای محدوه شادان

بنابراین می توان نوشت [.]9

نمونه برداری در این منطقه شامل  292نمونه سنگ است .نمونه

2
∑𝑛𝑘=1
𝑤𝑘 (𝑟)𝑥𝑘 − µ
𝜎

+

1
∑𝑛𝑗=1
𝑤𝑗 (𝑟)𝑥𝑗 − µ

𝜎

ها عمدتاً از سنگ های متوسط تا بازیک و در زون های آلتراسیون

= )𝑟( 𝑖𝑈

برداشت شده اند .نمونه برداری سیستماتیک به صورت شبکه
مربعی انجام شده است (شکل .)2

اگر میانگین جامعه ناهنجاری را  µAو میانگین جامعه زمینه را
 µBبنامیم ،آن گاه خواهیم داشت .µB<µ<µA :اگر نمونه هایی
که به ازای یک  rمشخص در همسایگی نقطه  iقرار می گیرند
همگی از جامعه ناهنجاری باشند ،در رابطه فوق جمله دوم صفر
29
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شکل  -2هیستوررام داده های خام (باال) و نرمال شده (پایین) اعنصر
مس در نمونه های سنگ شادان

شکل  - 4نمودار فراوان یوزیع مقادیر  Uبرای اعنصر مس با

شکل  -3شبکه نمونه برداری در منطقه شادان

همسایگ دایره ای شکل

نظر به پیشفرض نرمال بودن دادهها جهت انجام محاسبات ،ابتدا
داده های مربوط به عیار مس با استفاده از توزیع لگاریتمی سه

حال به منظور جداسازی مقادیر ناهنجاری از زمینه به کمک روش
 Uو ̅ +1/5S
 Uاز حد آستانه ای ̅ +S
 Uاستفاده می کنیم .در

آماری مربوط به عنصر مس را نشان می دهد.

اشکال  0و  9نمونه های آنومال و نمونه های مربوط به زمینه

پارامتری نرمال و سپس وارد پردازش گردید .جدول  0پارامترهای

برای عنصر مس به کمک این دو معیار به نمایش در آورده شده

جدول  -1پارامترهای وماری مربوط به اعنصر مس
عنصر

میانگین
عیار
ppm
980/43

980244/000

ثابت
افزودنی

میانگین
لگاریتمی

واریانس
لگاریتمی

میانگین
آماره U

+44

0/922

0/320

1/982

مس

واریانس عیار
ppm

ماکزیمم
عیار
ppm
4228

واریانس
آماره U
0/098

است.

نوع توزیع
لگاریتمی
سه
پارامتری

شکل  -5ناهنجاری های جدا شده مس به روش  Uبا معیار ̅ +S
𝐔

شکل  -۶ناهنجاری های جدا شده مس به روش  Uبا معیار ̅ +1/5S
𝐔

.
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موقعیت فضایی نمونه ها و بدون نظر کارشناسی ژئوشیمست به
 با توجه به.جداسازی زیرجوامع و تشخیص مناطق آنومال می پردازد
نتایج حاصله می توان محدوده ای که دارای چگالی بیشتری از نمونه
های آنومال (دایره های قرمز رنگ) می باشد را به عنوان مناطق
̅ +S  همچنین مشاهده گردید که معیار.ناهنجاری در نظر گرفت
 نسبتU
̅ +1/5S به معیار
. نمایانگر هاله وسیع تری می باشدU
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معرفی مدلهای رفتاری وابسته به زمان سنگ
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چکیده
امروزه با توسعه جوامع بشری ،ایجاد فضاهای زیرزمینی با طول عمر باال همانند فضاهای نگهداری پسماندهای اتمی ،نیروگاههای زیرزمینی و
مغارهای ذخیرهسازی نفت و گاز گسترشیافته است .با توجه به عمر سرویسدهی طوالنی این نوع سازههای زیرزمینی ،به نظر میرسد رفتار
وابسته به زمان توده سنگ میزبان بهعنوان مسئلهای اساسی در پایداری این نوع از فضاهای زیرزمینی مطرح میباشد .رفتارهای وابسته به زمان
جزءمشخصات مکانیکی بنیادی مصالح سنگی هستند که میتوانند به عنوان اصول اولیه در تشریح و آنالیز بسیاری از پدیدههای زمینساختی،
همانند پیشبینی پایداری سازههای مهندسی سنگ به منظور جلوگیری از خرابی در نظر گرفتهشوند .پیشبینی رفتار بلند مدت فضاهای
زیرزمینی به دلیل نیاز به انتخاب مدل رفتاری مناسب دشوار است؛ به عبارت دیگر برای دستیابی به یک محاسبهی قابل اطمینان بایستی تاحد
امکان شرایط محاسباتی را به واقعیت نزدیک نمود تا بتوان از پایداری فضای زیرزمینی اطمینان حاصل کرد .همچنین تعیین پارامترهای مخصوص
هر پروژه با توجه به پیچیدگی رفتاری سنگ میزبان مشکالت خاصی به دنبال دارد زیرا خواص مکانیکی نمونههای سنگی که در آزمایشگاه
مشخص میشود با خواص سنگ برجا تفاوت قابل مالحظهای دارد .در این مقاله سعی شده است به دستهبندی و توصیف شماری از مدلهای
رفتاری وابسته به زمان همراه با بیان نقاط ضعف و قوت پرداخته شود.

واژه های کلیدی :
رفتار وابسته به زمان ،مدلرفتاری ،مدلیجرب  ،مدل ویسکواالستیک

پژوهشگران در حوزهی مکانیکسنگ ارائه شدهاند که عبارتاند
از [:]2
•مدلهای تجربی
•مدلهای ویسکواالستیک
•تئوریهای ویسکوپالستیک
با توجه به پیچیدگی رفتار وابسته به زمان سنگها ارائه مدلی
که بتواند تمام جوانب خزش را در نظر بگیرد ،دور از انتظار
است .هدف اصلی این قسمت دستهبندی و توصیف مشخصات
مدلهای رفتاری وابسته به زمان همراه با معایب و مزایای آنها
است.

 .1مقدمه
در تحلیل تنش و تغییرشتتکلهای هر ستتازهی زیرزمینی ابتدا
بایستتی رفتار صتحیح مصتالح تشکیلدهنده آن سازه در برابر
بارهای وارده را شناخت .سپس با انتخاب مدل رفتاری مناسب
به تحلیل آن پرداخت .در میان پیشبینیها و بررستتتیهای
متعددی که در فرآیند طراحی و احداث فضتتاهای زیرزمینی
صورت میپذیرد ،در بسیاری اوقات تحلیل رفتار وابسته به زمان
سنگ میزبان نادیده گرفته میشوند؛ درحالیکه تغییرشکلهای
وابسته به زمان سنگها یکی از مهمترین عللی است که در طول
زمان ،استفاده از تونلها را غیرممکن میسازد[]0
هدف اصلی پژوهش پیرامون رفتارهای مکانیکی وابسته به زمان
توستعهی مدلهای رفتاری در تحلیل مستتائل مکانیک ستتنگی
استتت که نیازمند تحلیل تغییر شتتکل ،جابجایی ،مقاومت و
تغییرات پایداری با گذشتت زمان است و در طراحی سازههای
زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است.
روشهای متعددی برای مدلسازی رفتار وابسته به زمان توسط

 .3مدلهای یجرب
مدلهای تجربی خزش به طور کلی از مشاهدهی روابط بین تنش،
کرنش و زمان در آزمایش خزش به دست میآیند .برای تعیین
پارامترهای این مدلها عمدتا دادههای آزمایشگاهی و صحرایی
روی محورهای مختصات پیاده شده و با بهترین منحنی تقریب
زده میشود .برخی مواقع این مدلها با تعداد زیادی از پارامترها
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شکل ریاضیاتی پیچیدهای پیدا میکنند .همچنین این مدلها به
طور معمول برای برخی از انواع سنگها توسعه یافتهاند و ممکن
است برای انواع دیگر سنگها کاربرد نداشته باشد[ .]3در ادامه
به دو نمونه از مدلهای تجربی پرکاربرد اشاره شده است:

()3

 .1-3مدلیوان
استفاده از مدل تجربی توانی در مدلسازی رفتار خزشی سنگ
نمک بسیار رایج است .نموکرنش در مرحلهی خزش ثانویه با
استفاده از رابطهی ( )0محاسبه میشود:
Q
)
RT

()1

(

در رابطهی ()4

  D  ne

توانی و  Wippدر نظر نگرفتن خزش اولیه در مدل توانی می-
باشد[.]4

.مدلهای ویسکواالستیک

صورت تجربی با استفاده از آزمایشهای خزش در دما و سطح
تنشهای مختلف تعیین میشوند .همچنین تنش ونمیسز

مدلهای ویسکواالستیک ابتدا برای توصیف رفتارهای وابسته به

میباشد و با استفاده از رابطه( )2تعیین میگردد.
()2

در رابطهی ()2

 2 ،  1و  3

نمو کرنش بحرانی میباشد .همانطور که

خزش ثانویه در مدل توانی میباشد .بنابراین تنها تفاوت مدل

میباشد D ،n .و از خواص ماده بوده و به

( 1   2 )2  ( 1   3 )2  ( 2   3 ) 2
2

* ss

(

 s  D  ne

مشاهده میشود رابطهی خزش ثانویه در این مدل برابر با رابطهی

برحسب کلوین R ،ثابت جهانی گازها و برابر 8/304

Kj .mol 1.k 1

Q
)
RT

()4

نمو کرنش در مرحله خزش ثانویه T ،دما

در رابطهی ()0

*(A  B  p ) s if  s   ss


 p  
  ss*  
*
A

B

  p   s if  s   ss


 s  



زمان فلزات استفاده شده است .سپس توسط محققین حوزهی
مکانیک سنگ این مدلها برای مصالح سنگی نیز تعمیم دادهشده



است .این مدلها بهطورکلی در شرایط یک بعدی و ارائهی روابط
بنیادی وابسته به زمان در فرم دیفرانسیلی یا راهحل فرم بسته

تنشهای اصلی هستند .معموال

فرمولبندی شده است .مدلهای ویسکواالستیک قابل تعمیم به

کمبود اطالعات در دسترس مانع از افزودن پارامترهای دیگر به

حالت سهبعدی نیز است .

این قانون میشود .مدول بالک ،مدول برشی و ثابتهای  n ،Dو

این مدلها از ترکیب اجزای مکانیکی (فنر ،میرا کننده ،لغزندهی

Q
R
این مدل در شبیهسازی شکست سنگ ناتوان است[.]4

پارامترهای مورد نیاز برای بهکارگیری این قانون میباشند.

اصطکاکی) بهصورت سری یا موازی و یا ترکیبی تشکیل شدهاند.
این سیستمهای ترکیبی فقط رفتار مکانیکی مواد را تحت شرایط
آزمایش بیان میکنند ،اما هیچ وجه مشترکی با مواد واقعی

.3-3مدل Wipp

ندارند .در ادامه سه المان اصلی تشکیلدهنده مدلهای مکانیکی

مدل  Wippمدلی تجربی برای توصیف رفتار وابسته به زمان و

معرفی میشود:

دما سنگ نمک میباشد .این مدل در ابتدا برای بررسی رفتار
محلهای دفن پسماندهای هسته ای ،توسعه داده شد .اما بعدها

.0فنر کامالً االستیک که بیانگر تغییر شکلهای االستیک است.

به منظور بررسی رفتار وابسته به زمان مخازن ذخیرهسازی

.2میرا کننده که بیانگر تغییر شکل ویسکوز است.

هیدروکربنها در ساختار نمکی نیز استفاده شده است .در این

.3جرم واقع بر روی صفحه با نیروی اصطکاکی برابر با حد تسلیم

مدل نمو کرنش در مراحل خزش اولیه

p

و ثانویه

s

که از حرکت بلوک تحت نیروهای کمتر از حد تسلیم جلوگیری

به

میکند و بیانگر رفتار پالستیک است.

ترتیب با استفاده از روابط ( )3و ( )4محاسبه میشوند.

در صورتی که رفتار ماده تحت بارگذاری وابسته به زمان باشد،
لحاظ میراگر در مدل مکانیکی ماده برای در نظر گرفتن وابستگی
به زمان ضروری است .در این راستای الگوهای متعددی پیشنهاد
شده اند که برخی از آنها در ذیل توضیح داده شدهاند:
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 .1-2مدل ماکسول

0

 0   s  k


s

c 

k


s
  0 (t  c )  0 c
 0 


()7

مدل مطابق شکل ( ) 0از ترکیب سری فنر و میراگر حاصل می-
شود .در این مدل تغییر مکان کل سیستم از مجموع تغییرمکان
فنر و میراگر محاسبه میشود.

بنابراین مقدار کرنش از رابطهی ( )8محاسبه میشود:
0 0
t

ks

()8

در رابطهی ( )8جملهی دوم سمت راست معادله ،مقدار کرنش
آنی و جملهی اول کرنش تابع زمان را نشان میدهد .مدل
ماکسول برای قسمت برگشتپذیر منحنی خزش رابطهای خطی
در نظر گرفته میشود که با رفتار واقعی آن مطابقت ندارد؛
بنابراین مدل رفتاری ماکسول برای بررسی پدیدهی خزش
مناسب نیست.

شکل  1مدل ماکسول

   s  d ,    s   d



d 



d


dt 

d 

,


ks



s 

dt
 

(       )5
ks 
ks
در روابط باال



   s  d     s  d 

کرنش کل سیستم،

s

کرنش فنر  d ،کرنش

Force
میراگر  ،تنش کل سیستم ]
Surface

  dتنش در میراگر و k s

شکل  2نمودار کرنش-زمان مدل ماکسول.

[   s ،تنش در فنر،

Force
خاصیت ارتجاعی فنر ]
Surface

 .3-2مدل کلوین
مدل کلوین مطابق شکل ( )3از ترکیب موازی فنر و میراگر

[

استفاده میشود .در این شرایط تنش وارد بر سیستم به دو قسمت

هستند .رابطهی به دست آمده در باال در اصل رابطهی بین تنش

(  sتنش موجود در فنر) و (  dتنش موجود در میراگر) تجزیه

و کرنش است ولی از آنجایی که نمو کرنش و ویسکوزیتهی سیال
در آن نقش دارد ،بنابراین به زمان نیز بستگی دارد .برای بررسی

پدیدهی خزش با مدل ماکسول فرض میشود تنش ثابت  0

میشود.

در

طول زمان بر سیستم اعمال شود .در این حالت تغییرات کرنش
با گذشت زمان به شرح زیر محاسبه میشود:

()6


0
(t  c )  



d
   0 dt  d 
 0 dt  d  

0
dt



شکل  3مدل کلوین

 0    

از آنجایی که در لحظهی  t  0مقدار کرنش کل برابر مقدار

   s   d ,    s  d

کرنش فنر است ،با اعمال شرایط مرزی (اولیه)  t  0روابط


  s  s  k s
ks

( )2به دست میآید:
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d
d
  d    

dt
d
dt

()9

مجموع کرنشهای مدل ماکسول و کلوین و به صورت رابطهی



( )02محاسبه میشود:

   s   d  k s .  

برای بررسی پدیده خزش با مدل رفتاری کلوین مطابق حالت
قبل فرض میشود؛ تنش ثابت   0در طول زمانبر سیستم اعمال
شود در این حالت تغییرات کرنش باگذشت زمان به شرح زیر

شکل  0مدل برگر.

محاسبه میشود:
d
dt

()11


 d
 d
  0  
k s dt
ks
k s dt
d


0
ks



t


k s
 
dt  
0



()11

 0   s   d  k s  

0

d

0
ks

 

dt 



 k s 2 
t   
  
1  exp  

1 k s 1 k s 2 
 2  

0

مدل برگر به شکل مناسبی با رفتار واقعی ماده در قسمت خزش

ks

تطبیق دارد.

k s



بنابراین مقدار کرنش از رابطهی ( )00محاسبه میشود:

0 

 k s 
()11
1  exp   t  
ks 
  
در رابطهی ( ،) 00با افزایش زمان مقدار کرنش بهصورت
غیرخطی افزایش پیدا میکند .ضعف مدل کلوین در بررسی
پدیده خزش عدم توانایی در نمایش کرنشهای آنی سیستم
است (شکل())4



شکل  9نمودار کرنش زمان مدل برگر.

 .2-2مدل ویسکواالستیک-پالستیک)(CVISC
مدل  CVISCمدلی قیاسی است که از پیوستن سری مدل
برگر ویسکواالستیک (زمانی که مدل کلوین و ماکسول بهصورت
سری قرار بگیرند) با یک المان لغزندهی پالستیک ایجاد میشود
و مبتنی بر معیار شکست موهر کولمب است[. ]0
در این مدل فرض میشود که رفتار مکانیکی به دو قسمت رفتار
حجمی و انحرافی تجزیه میشود .این مدل به لحاظ کرنش به
شکل زیر نوشته میشود(باالنویس
باالنویس

شکل  4نمودار کرنش-زمان مدل کلوین.

()03

p

برای رفتار پالستیک):

 P   ep   pp

(eij  eijve  e ijp )04

 .2-2مدل بررر
مدل برگر مطابق شکل ( )00از ترکیب سری مدلهای کلوین و
ماکسول حاصل میشود .در این مدل کرنش کل سیستم از
30

e

برای رفتار االستیک و

و

و

 p   mm

1
e ij   ij   ij . mm
3
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رفتار حجمی تنها اال ستوپالستیک است و از قانون االستیک
خطی و جریان پالستیک پیروی میکند (شکل (.2الف)).
درحالی که رفتار انحرافی ویسکواالستوپالستیک است و با استفاده
از مدل برگر و قانون پالستیک محاسبه میشود (شکل (.2ب)).
این بدین معنی است که کرنشهای ویسکواالستیک انحرافی
هستند و تنها به وضعیت تنش

انحرافی s ij

بستگی دارد.

درحالیکه کرنشهای پالستیک هم انحرافی و هم حجمی هستند
و به وضعیت تنش

 ij

مطابق قانون جریان انتخاب شده وابسته

است[. ]0
رفتار قسمت ویسکواالستیک مدل برگر مطابق با استفاده از روابط
ذیل بیان میشود (باالنویس

k

برای المان کلوین و باالنویس

M

برای المان ماکسول):

شکل 2شمای مدل)( (CVISCالف) رفتار حجمی (ب) رفتار
انحرافی[.. ]5

eijve  eijveK  e ijveM

()00
( )09المان کلوین

در رابطهی(  )09ضریب پالستیک و  gتابع پتانسیل

s ij  2G K .eijveK  2 K .eijveK

پالستیک است .این مدل بهوسیلهی  9پارامتر توصیف میشود،
که عبارتاند از:

veK
در رابطهی ( )00و ( e ij )09کرنشهای ویسکواالستیک

کلوین،

 -یک مشخصهی االستیک(مدول بالک )k

veM

 e ijکرنشهای ویسکواالستیک ماکسول G K ،مدول

برشی کلوین و

k

 -چهار مشخصه ویسکواالستیک (ویسکوزیته دینامیکی ماکسول

 ویسکوزیتهی دینامیکی کلوین است .نمو

M

کرنشهای ویسکواالستیک المان ماکسول از رابطهی ()02

کلوین  و مدول برشی کلوین ) G K

محاسبه میشود:

()02

 ، مدول برشی ماکسول  ، G Mویسکوزیته دینامیکی
K

s ij
2 M



s ij
M

2G

 -چهار ویژگی پالستیک (چسبندگی  ، cزاویه اصطکاک ، 

e ijveM 

مقاومت کششی تکمحوری  t

و زاویه اتساع )

در رابطهی ( G M )02مدول برشی ماکسول و  M

پارامترهای معرفیشده در این مدل را میتوان در مرحلهی اول با

ویسکوزیتهی دینامیکی ماکسول است .همچنین مؤلفهی کرنش

استفاده از دادههای واقعی حاصل از رفتارنگاری یا ابزاربندی به

االستیک رفتار حجمی با استفاده از رابطهی ( )08نیز تعریف

دست آورد و سایر مطالعات با استفاده از این مدل انجام میگیرد.

میشود:

پارامترهای االستیک و پالستیک با استفاده از آزمونهای

()08

مقاومتی و تغییر شکل به دست خواهند آمد .پارامترهای

p  k . ep

ویسکواالستیک را میتوان از آزمایش سه محوره (آزمون خزش،

نموکرنشهای پالستیک با استفاده از قانون جریان پالستیک

آسودگی) به دست آورد.

بهصورت رابطهی ( )09بیان میشود:

 .4نتیجهریری

()09

g
 ij

در مدلهای تجربی عمدتا دادههای صحرایی و آزمایشگاهی

 ijp  .

حاصل روی محورهای مختصات پیاده شده و با بهترین منحنی
39

Journal of Mining engineering
)Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic
General office of Scientific Association and Olympiad Affairs

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

تقریب زده میشود .محدودیت اغلب مدلهای تجربی کاربرد در

دایرهای و مقایسه با مدلهای موجود" ،پژوهشنامه حمل و نقل ،شماره

شرایط خاص میباشد ،به عنوان مثال مدل توانی برای بیان رفتار

اول ،سال هشتم ،بهار .0391

خزشی سنگ نمک بیان شده است و در دیگر سنگها استفاده

[2] D. Debernardi, "Viscoplastic behaviour and
design of tunnels," Polytechnic University of
Turin, Turin, 2008.
[3] C.-W. Yu, "Creep characteristics of soft
rock and modelling of creep in tunnel," Doctor
of Philosophy thesis, Department of Civil and
Environmental Engineering, University of
Bradford, UK, 1998.
[4] "Creep material model", Flac2D
manual,version 7,Itasca 2011.
[5] G. Barla, M. Bonini, and D. Debernardi,
"Time dependent deformations in squeezing
tunnels," in The 12th international conference
of international association for computer
methods and advances in geomechanics
(IACMAG), Goa, India, 2008, pp. 4265-4275.

نمیشود .مدلهای ویسکواالستیک نمونهی دیگری از مدلهای
رفتاری برای بیان رفتار وابسته به زمان سنگ هستند .روابط اصلی
این مدلها در شرایط تکبعدی فرمولبندی شدهاند ولی این
مدلها قابل تعمیم به حالت سهبعدی نیز هست .این مدلها اغلب
برای توصیف رفتار ویسکواالستیک سنگها استفاده میشوند.
بدین منظور مدلرفتاری  CVISCکه از پیوستن سری مدل
برگر با یک المان لغزندهی پالستیک ایجاد میشود بیان شد .در
این مدل کرنش کل از مجموع کرنش االستیک و پالستیک
محاسبه میشود .ایراد عمدهی این مدل عدم توانایی در شبیه-
سازی کرنشهای پالستیک با زمان است.

مراجع
[ ]0فهیمیفر ،احمتد؛ پاکنیت ،احستتتان؛"معرفی یک مدل رفتاری
االستتوویستکوپالستیک برای پیش بینی رفتار خزشی جدار تونل ه ای
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مروری کوتاه بر روشهای جدایش و
تخلیص سریوم از محلولهای مختلف
ابراهیم اله کرمی ،1بهرام رضایی ،2داود مرادخانی

3
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چکیده
عناصر نادر خاکی گروهی از مواد شیمیایی هستند که شامل النتانیدها ،ایتریوم و اسکاندیوم میباشند .این عناصر بدلیل داشتن خواص طیفی و
مغناطیسی مشخص ،این عناصر نقش مهمی را بسیاری از صنایع مواد پیشرفته بازی میکنند .در این مقاله عنصر سریوم بعنوان فراوانترین عنصر
نادر خاکی برای مطالعه انتخاب شده است .سریوم را از محلولهای مختلف با روشهای مختلفی از قبیل غشای مایع ،رزین تبادل یونی ،جذب
(رسها ،مواد زیستی و موارد مشابه) ،کروماتوگرافی استخراجی و استخراج حاللی بازیابی میکنند .سریوم در عناصر نادر خاکی بصورت سه
ظرفیتی وجود دارد .برای جدایش سریوم از سایر عناصر نادر خاکی ،اکسایش سریوم امری ضروری است .بر اساس مطالعات انجام شده ،روش
استخراج حاللی کارآمدترین روش برای جدایش عناصر نادر خاکی است.

واژههای کلیدی :
اعناصر نادر خاک  ،سریوم ،استخراج حالل  ،جذب ،رزین یبادل یون

مقدمه

عناصتتر نتتادر ختتاکی در اغلتتب آنهتتا  01- 311میلتتیگتترم

در جدول تناوبی ،عناصر نادر خاکی با نشانه اختصاری ""REEs

در کیلتتوگرم استتت .در بتتین ایتتن کتتانیهتتا ،ستته کتتانی

یا فلزهای خاکی کمیاب ،مجموعه 02عنصر شیمیایی جدول

باستتتتتتانزیت))(Ce,La,Y)(CO3)F

تناوبی است .این دسته از عناصر ،از پانزده عنصر النتانیدها و دو

) ((Ce,La,Nd,Th)PO4و زنوتتتتتتایم

عنصر اسکاندیم و ایتریم تشکیل شده است .عناصر کمیاب خاکی

ستته کتتانی اقتصتتادی متتیباشتتند کتته حتتاوی مقتتدار قابتتل

به دو زیر گروه تقسیمبندی میشوند

تتتتوجهی از عناصتتتر نتتتادر استتتت .همچنتتتین ،از دیگتتتر

 ،مونازیتتتتتت
)(YPO4

منتتابع اقتصتتتادی عناصتتر نتتتادر متتیتتتتوان بتته رسهتتتای

 -0زیرگروه عناصر کمیاب خاکی سبک یا سریم ،این گروه

حتتاوی عناصتتر نتتادر ،آپاتیتتت ،آالنیتتت ،زیتترکن ،اگزنیتتت

شامل  2عنصر اول (با عدد اتمی  02تا  )93می باشد.

و لوپاریتتت اشتتاره کتترد .مهتتمتتترین کتتانیهتتای حتتاوی

 -2زیرگروه عناصر کمیاب خاکی سنگین یا ایریتیم شامل

سریوم در جدول  0ارائه شده است .

عناصری با عدد اتمی ( 94تا  )20میباشد و ایریتیم و

عناصر نادر خاکی گروهی از مواد شیمیایی هستند که شامل

اسکاندیم.

النتانیدها ،ایتریوم و اسکاندیوم میباشند .این عناصر بدلیل

در طبیعتتتت عناصتتتر نتتتادر ختتتاکی ستتتبک نستتتبت بتتته

داشتن خواص طیفی و مغناطیسی مشخص ،این عناصر نقش

عناصتتر نتتادر ختتاکی ستتنگین بیشتتتر در طبیعتتت یافتتت

مهمی را بسیاری از صنایع مواد پیشرفته بازی میکنند .بهرحال،

متتیشتتود .کتتانیهتتای عناصتتر نتتادر بتته کتتانیهتتایی اطتتالق

با توجه به نیاز روزافزون صنایع به این مواد ،پرعیار سازی کانسنگ

متتیشتتود کتته در فرمتتول شتتیمیایی آنهتتا مقتتدار قابتتتل

حاوی این عناصر امری ضروری است .این عناصر در بسیاری از

تتتوجهی عناصتتر وجتتود داشتتته باشتتد .حتتدود  201کتتانی

مواد معدنی از قبیل باستانزیت ،مونازیت ،زنوتایم و دیگر کانیها

از عناصتتتر نتتتادر ختتتاکی بصتتتورت هالیتتتدها ،کربنتتتاتهتتتا،

یافت میشوند .سریوم یکی از عناصر گروه النتانیدها است .سریوم

فستتفاتهتتا ،ستتیلیکاتهتتا و  ...وجتتود دارنتتد کتته مقتتدار
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عنصری فلزی به رنگ خاکستری است که با ساختار کوبیک

سریوم در فوالد ضد زنگ بعنوان عامل سخت کننده

متبلور می شود در دمای اتاق مخصوصاً در هوای مرطوب اکسید

سریع کاربرد دارد 3 .تا  4درصد سریوم که به همراه

میشود.

 1/2تا  1/9درصد زیرکونیم به آلیاژهای منیزیم اضافه
شده است ،به پاالیش غالت کمک نموده و موجب

جدول  - 1مهمیرین کان های حاوی سریوم
کان

قالبگیری بینقص اشکال پیچیده میشود .بعالوه

فرمول شیمیای

باستانزیت

(Ce,La,Y)(CO3 )F

مونازیت

(Ce,La,Nd,Th)PO4

آالنیت

)(Ca,Ce)(Al2 ,Fe+2)(Si2O7)(SiO4 )O(OH

پاریسیت

Ca(Ce,La)2(CO3 )3F2

آنسیلیت

SrCe(CO3)2(OH) · H2O

بریتولیت

)Ca2(Ca,Ce)3(SiO4 ,PO4 )3(OH,F

سریت

(Ca,Ce)9(Fe,Mg)(SiO4)3 (HSiO4 )(OH)3

موجب مقاومت منیزیم قالبگیری شده در برابر
حرارت میشود.


سریوم در آلیاژهایی که برای ساخت آهنرباهای
دائمی بکار میرود ،مورد استفاده قرار میگیرد.



سریوم در روشنایی با قوس کربن ،بخصوص در صنعت
سینما کاربرد دارد.



سریوم جزئی از میش متال است که در تولید آلیاژهای
آذرافشان ،در فندک سیگار کاربرد وسیعی دارد.



اکسید آن در توریهای گازی پُر نور مورد استفاده قرار
میگیرد.

سریوم به علت خاصیت الکترونیکی متغیری که دارد ،بسیار قابل



اکسید آن بعنوان کاتالیزور هیدروکربن در اجاقهای

توجه است .انرژی داخلی تراز  f4مربوط به الکترون های خارجی

خود پاکساز و بصورت جزئی از دیواره اجاق کاربرد

است و تنها مقدار کمی از انرژی برای اشغال ترازهای الکترونی

دارد.

الزم است .ظرفیت سریوم هنگامی که سرد و یا متراکم است بین



 3و  4تغییر میکند .سریوم در حالت اکسیداسیون  ،3+سروس ،

سولفات سریک بعنوان یک عامل اکسید کننده
حجمی در آزمایشهای کمی کاربرد گستردهای دارد.

و در حالت اکسیداسیون  ،4+سریک نامیده میشود .نمکهای



سریوم ) (IVنارنجی ،قرمز یا زردفام هستند ،درحالی که

ترکیبات سریوم در تولید شیشه ،هم بعنوان جزئی از
آن و هم بعنوان رنگ زدا کاربرد دارد.

نمکهای سریوم ) (IIIمعموالً سفیدند .رفتار سریوم در دمای



پایین پیچیده است .محلول های قلیایی و اسیدهای رقیق و غلیظ

از ترکیبات سریوم برای رنگ لعاب استفاده میشود.



استفاده از اکسید آن بعنوان عامل صیقل دهنده شیشه

به سرعت به فلز حمله میکنند .تکه باریکی از سریوس معموالً به

رو به افزایش است.

رنگ سفید است .وقتی سریوم رادیواکتیو نباشد ،حاوی مقداری



ناخالصی توریم است .اکسید سریوم یک ماده مهم برای پوشش

بنفش را بوجود میآورد.

گازی گداخته است و برای پاالیش کوره ها به عنوان کاتالیزور



هیدروکربن بکار می رود .سریوم دارای کاربردهای فراوانی است


سریوم در ساخت آلومینیوم ،آلیاژهای آلومینیوم و

عناصر نادر خاکی بدلیل داشتن خواص طیفی و مغناطیسی

افزودن سریوم به چدن ،مانع گرافیتی شدن آن شده ،

مشخص ،نقش مهمی را در بسیاری از صنایع پیشرفته بازی

تولید آهن چکشخوار میکند.


ترکیبات سریوم ) (IIIو سریوم ) (IVدر سنتزهای
آلی بعنوان کاتالیزور مورد استفاده هستند.

فوالد و آهن بکار میرود.


اکسید سریوم در پاالیش نفت خام بعنوان
سرعتدهنده جداسازی کاربرد دارد.

که در ذیل به آن اشاره شده است [.]2


اکسید سریوم در شیشه امکان جذب انتخابی اشعه فرا

میکنند .بهرحال ،با توجه به نیاز روزافزون صنایع به این مواد،

در فوالدها ،سریوم به کاهش سولفیدها و اکسیدها

پرعیار سازی کانسنگ حاوی این عناصر و استحصال آنها امری

کمک کرده و مانع گازی شدن میشود.

ضروری است .این عناصر در بسیاری از مواد معدنی از قبیل
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باستانزیت ،مونازیت ،زنوتایم و دیگر کانیها یافت میشوند .پس

عناصر نادر و یا خشک کردن در هوا به سریوم ) (IVاکسیده

از پرعیارسازی کانسنگ حاوی عناصر نادرخاکی با روشهایی از

میشود [.]3

قبیل مغناطیسی ،ثقلی و فلوتاسیون و موارد مشابه کنسانتره با

سریوم ) (IVدر  = pH 8هیدرولیز میشود ،درحالیکه سایر

ارزشی از عناصر نادرخاکی بدست میآید .معموالً برای دستیابی

عناصر نادر خاکی در  = pH 9-8هیدرولیز میشود .یون Ce4+

به نمونه پرعیاری از عناصر نادر خاکی از روش فروشویی استفاده

ترکیبات پایداری را با یونهای فلوئور و اکسیژن در محلول

میکنند .برای تخلیص محلول لیچ لیکور از روشهای غشای

تشکیل میدهد که بسادگی توسط استخراجکنندههای آلی

مایع ،رزین تبادل یونی ،جذب (رسها ،مواد زیستی و ،)..

استخراج میشوند .برای مثال ،ثابت پایداری کمپلکسهای

فلوتاسیون یونی ،کروماتوگرافی استخراجی استفاده میکنند.

][CeF3+] ،[CeF22+] ،[CeF3+و ] [CeF4در محلول

در محلول لیچ لیکور معموالً عناصر نادر خاکی با هم حضور دارند

اسید پرکلریک به ترتیب برابر  0121 ،012،0104و 0124

که استحصال هر کدام از آنها دشوار است ،چون ویژگیهای

میباشد [.]3

فیزیکی شیمیایی بسیار مشابهی دارند .لذا باید برای مطالعه

جدایش یا حذف یونهای عناصر نادر خاکی از محلولها و

جدایش آنها ،بسیاری از پارامترهای عملیاتی از قبیل پتانسیل

پسابها معموالً توسط استخراج حاللی ،استخراج فاز جامد و یا

الکتروشیمیایی ،غلظت استخراج کننده ،دما ،غلظت اسید و باز،

کروماتوگرافی انجام میگیرد .بطورکلی ،این روشها برای تصفیه

غلظت افزودنیها (مواد اکسنده) و نوع استخراج کننده و ترکیب

آبهای زیرزمینی یا آبهای نوشیدنی و یا تخلیص محلول لیچ

آنها و سایر پارامترهای مشابه را در نظر گرفت .بنابراین با توجه

بکار برده میشود.

به اهمیت عنصر سریوم و تأثیر پارامترهای عملیاتی بر استحصال
آن ،بهینهسازی عوامل مؤثر بر جدایش سریوم از سایر عناصر نادر

سریوم در عناصر نادر خاکی بصورت سه ظرفیتی وجود دارد .برای

خاکی از اهمیت ویژهای برخوردار است.جدایش عناصر نادر خاکی

جدایش سریوم از سایر عناصر نادر خاکی ،اکسایش سریوم امری

از یکدیگر بسیار مشکل است ،زیرا خواص فیزیکی و شیمیایی آنها

ضروری است .روشهای جدایش مختلفی مانند ترسیب سولفاته

بسیار مشابه است .در محلولهای آبی ،عناصر نادر بصورت

برای استحصال سریوم وجود دارد .بهر حال ،روش ترسیب به

کاتیونهای سه ظرفیتی وجود دارند .سریوم بر خالف دیگر عناصر

صورت سولفاته بدلیل بازیابی کم و تولید پسابهای رادیواکتیو

نادرخاکی تمایل به اکسید شدن دارد که به شکل چهار ظرفیتی

روش پرکاربردی نیست .امروزه استخراج حاللی بدلیل ظرفیت

تبدیل شود .بر این اساس ،جدایش آن نسبت به سایر عناصر

زیاد ،واکنش سریع و جدایش مناسب سریوم از محلولها

سادهتر است .زیرا یون سریوم چهار ظرفیتی رفتار شیمیایی

مؤثرترین روش بوده است.

مختلفی را نسبت به سایر یونهای سه ظرفیتی عناصر نادر خاکی

استخراج حالل :

نشان میدهد [.]3

استخراج حاللی فرایند شیمیایی است که متأثر از پارامترهای نوع

ساختار اتمی النتانیدها بصورتf0-14 5d0-1 6s2 4است.
عناصرTb3+ ،Pr3+ ،Ce3+و  Dy3+تمایل به از دست دادن

و میزان استخراج کننده ،pH ،غلظت یون حل شده ،نوع رقیق

الکترون دارند تا دارای ترکیب اتمی f0 4یا f7 4شوند و به

کننده ،دما ،زمان و نوع فاز آبی (اسیدی ،خنثی و بازی) و موارد

)RE(IVتبدیل شوند ،اما تنها عنصر سریوم در محلول پایدار

مشابه بسیاری است .یک فرآیند استخراج حاللی معموالً دارای

برای

یک مرحله استخراج ،اسکراب و شستوشو ،استریپینگ و گاه

)Ce(IV)/Ce(IIIکمترین مقدار است .این ویژگی نقش بسیار

بازتولید حالل میباشد .در مرحله استخراج ،حالل آلی که با نام

مهمی را در رفتار الکتروشیمیایی سریوم در مقایسه با سایر عناصر

استخراج کننده شناخته میشود ،وظیفه بارگیری گونه مورد نظر

نادر خاکی بازی میکند .سریوم ) (IIIدر محلولهای قلیایی

را دارد .پس از انتقال گونه از فاز آبی به فاز آلی (که معموال

بسادگی توسط دمش گاز اکسیژن در طی رسوب هیدروکسیدی

بصورت انتخابی انجام میشود) ،در مرحله اسکراب یا شستشو

است،

زیرا

پتانسیل

الکترود

استاندارد

آن

توسط مواد مختلفی مانند آب و اسید و باز ،ناخالصیهای جزئی
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(که در نتیجه دنبالهروی فیزیکی یا شیمیایی وارد فاز آلی شدهاند)

سیستمهای استخراج جدید برای استخراج سریوم ) (IVمخصوصاً

از فاز آلی زدوده میشوند .حالل باردار در مرحله آخر ،جهت

در محلولهای اسید نیتریک از اهمیت ویژه ای برخوردار است

بدست آوردن محلولی خالص و غلیظ از گونه مورد نظر ،تحت

[ .]0استخراجکننده  DEHEHPنیز که یکی از انواع استرهای

عملیات استریپینگ قرار میگیرد .مواد استریپ کننده فاز آلی

پایه فسفر خنثی است ،به عنوان حالل مناسبی برای استخراج

معموال انواع اسیدها ،بازها و حتی نمکها میباشد [.]0

سریوم ) (IVدر محلول نیتراتی کاربرد دارد.

استخراج حاللی یکی از کارامدترین روشها برای تخلیص سریوم

در جدول  2انواع استخراجکنندههای مرسوم که در فرایند

)(IVمیباشد .تحقیقات زیادی برای استخراج سریوم ) (IVتوسط

استخراج حاللی استفاده میشوند ،ارائه شده است .اغلب این

انواع استخراجکنندهها از قبیل آمین با وزن مولکولی باال،

استخراجکننده ها ،مواد شیمیایی و یا حاللهای بر پایه فسفر

اسیدهای پایه فسفر و استرهای پایه فسفر انجام گرفته است.

هستند که مهمترین عضو خانواده آنها دپا میباشد .بسیاری از
استخراجکنندهها برای استخراج سریوم ) (IVاز اسید سولفوریک

استفاده از استرهای پایه فسفر بعنوان استخراجکننده توجه زیادی

و اسید نیتریک گزارش شدهاند که در جدول  2لیست شدهاند .از

را به خود اختصاص داده است .وارف و همکارانش سریوم ) (IVرا

میان این استخراجکنندهها ،تری بوتیل فسفات) ، (TBPدی-2(-

از محلولهای اسید نیتریک توسط تری بوتیل فسفات استخراج

اتیلهگزیل) -2اتیلهگزیل فسفات) ، (DEHEHPدی-2(-

کرد .پس از آن ،کورپوسو و همکارانش و هیلی و مک کای به

اتیلهگزیل فسفات)2- ، (P204اتیلهگزیل فسفونیک اسید مونو

ترتیب با پیشنهاد تشکیل گونههای  Ce(NO3)4(TBP)2و

-2اتیلهگزیل استر ) (P507و سیانکس  923رایجترین

H2Ce(NO3)6(TBP)2مکانیزم استخراج سریوم ) (IVرا
تشریح

کردند.

لو

و

همکارانش

تشکیل

استخراجکنندههای مورد استفاده برای استخراج سریوم )(IV

گونههای

هستند .برای افزایش کارایی استخراج میتوان از اثر همافزایی

Ce(SO4)2.2Cyanex923را برای استخراج سریوم ) (IVاز

استخراجکنندهها استفاده کرد .برخی از محققین با ترکیب

محلولهای سولفاته پیشنهاد کردند.

استخراجکنندههای  P507 + P204و سیانکس+ P204 923

بهرحال ،استرهای پایه فسفر رایج از قبیل دی (ال-متیل-هپتیل)

بطور مؤثری سریوم ) (IVو  Fرا از واسطه اسید سولفوریک

متیل فسفونات) ،TOPO ،TBP ، (P350سیانکس  920و

استخراج کرد .ژانگ و همکارانش از اثر همافزایی سیانکس 923

سیانکس  923معایبی برای استخراج سریوم ) (IVدارند.

و دپا در ان-هپتان برای استخراج سریوم ) (IVو فلورین از

استخراجکننده ، P350بدلیل مشکل حذف ناخالصیهای

محلولهای اسید سولفوریک استفاده کردند .محققین برای

احیاکننده ،نمیتواند برای استخراج سریوم ) (IVبکار برده شود.

بررسی اثر همافزایی در ابتدا اثر هر کدام از استخراجکنندهها را

برای استخراجکننده سیانکس  ،920مشکل احیا سریوم ) (IVدر

به تنهایی برای استخراج سریوم) ، (IVفلوئور ،سریوم ) (IIIو

سیستم سولفاته وجود دارد [ .]4هنگام بکارگیری  TBPبعنوان

مخلوط سریوم-فلوئور بررسی کردند و سپس از مخلوط

استخراجکننده برای سریوم) ، (IVاسیدیته باالتر مورد نیاز است،

استخراجکنندهها برای استخراج موارد فوق استفاده کردند.

عالوه بر این قابلیت استخراج آن در مقایسه با سایر

بیشترین ضریب همافزایی در بخش مولی = XCyanex 1/8

استخراجکنندهها کمتر است .حالل ، TOPOاستخراجکننده

923بدست آمد .با استفاده از این سیستم نمیتوان سریوم )(III

خوبی برای سریوم ) (IVاست ،اما حاللیت آن در رقیقکنندههای

را استخراج نمود .کارایی این سیستم هم افزا برای مخلوط

آلیفاتیک اسید منجر به محدودیت برای بیشترین بارگیری سریوم

استخراجکنندهها بهتر از هر کدام از استخراجکنندهها است.

شده است .در مورد استخراج کننده سیانکس  ،923جنبههای

در مطالعه دیگری ،بازیابی همزمان سریوم و فلورین توسط

تجاری آن مانند قیمت باال منجر به عدم کاربرد آن برای فرایند

مخلوطی از استخراجکنندههای سیانکس  923و )HEP(HEH

صنعتی سریوم استخراج سریوم شده است .از اینرو ،توسعه

انجام شد .با استفاده از این سیستم نمیتوان سریوم ( )IIIو فلوئور
40
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را استخراج کرد ،ولی سریوم ( )IVرا میتوان بخوبی توسط هر دو

یونهای سریوم افزایش یافت .با مطالعات ایزوترم جذب مشاهده

استخراج کننده استخراج کرد .در واقع ،در مرحله استریپینگ

شد که ایزوترم جذب فروندلیچ و D-Rبخوبی بر دادههای حذف

سریوم بصورت  CeF3استریپ میشود [.]9

یون سریوم برازش شده است .در این مطالعه ،با مطالعه
ترمودینامیکی حذف سریوم ،مقدار انرژی آزاد گیبس منفی شد
که بیانگر خودبخودی بودن واکنش جذب است .با افزایش pH

جدول  .3انواع استخراجکنندههای رایج برای استخراج حالل سریوم

از  3/0تا  ،8/0میزان حذف سریوم نیز افزایش یافت .زیرا ZPC
جاذب HFOبرابر  8/4است .در مقادیر کمتر از  ،ZPCسطح
جاذب بدلیل داشتن یونهای H+دارای بار مثبت خواهد بود که
منجر به جذب رقابتی بین یونهای سریوم )(IIIو H+خواهد
شد .در مقادیر pHبیشتر از ZPCسطح جاذب دارای بار منفی
است که از طرفی مقدار یونهای H+نسبت به یونهای سریوم
موجود در محلول کاهش مییابد .رفتار تبادل کاتیونی جاذب
برای یون سریوم )(IIIناشی از بار سطحی pHرا میتوان مطابق
با مکانیزمهای جدول زیر ارائه کرد [.]2
جدول  -2م کانیزم های جذب یون سریوم

()0



()2
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MOH O 
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که  ، MOاکسید فلزی و ، Xb+گونههای کاتیونی هستند.

در مطالعات دیگری ،پوستههای نانوکربن پلیآمین کربونیزه برای
حذف عناصر نادر استفاده شد .این مواد قابلیت انتخابی بودن
باالیی برای جدایش عناصر نادر خاکی سبک (سریوم ،النتانیوم و
 )...نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین دارد .قابلیت جدایش و
جذب مختلف این مواد را می توان به مساحت سطح مخصوص
آنها ،ساختار منافذ و حضور گروههای آمین و کربونیل نسبت داد.
با افزایش اسیدیته محلول آبی ،ثابتهای توزیع این مواد برای
عناصر نادر خاکی کاهش یافت .برای واجذبی این عناصر از ماده
جاذب می توان از اسید نیتریک استفاده کرد .رقابت یونهای

جذب

عناصر نادر خاکی و  H+در فاز آبی برای گروههای کربونیل و

دوبی و همکارانش ( )2100از جاذب اکسید آهن آبدار )(HFO

آمین در پوستههای کربنی خواص واجذبی و انتخابی بودن آنها

برای حذف یون سریوم )(IIIاز محلولهای آبی استفاده کردند.

را افزایش میدهد [.]8

آنها پارامترهای جرم جاذب ،pH ،دما را برای دستیابی به بهترین

جذب سریوم از محلولهای آبی توسط پودر برگ درخت چنار نیز

شرایط عملیاتی مطالعه کردند .با افزایش دما میزان حذف

انجام شد .سرت و همکارانش ( ،)2118تأثیر  pHاولیه ،زمان
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تماس ،غلظت یون سریوم و دما را بر جذب سریوم مطالعه کردند.

نانوفیلتراسیون

بیشترین مقدار جذب سریوم در  pH 4و در زمان  91دقیقه انجام
شد .در زمانهای اولیه ،یونها بصورت انتخابی مناطق فعال سطح

نانوفیلتراسیون ) (NFروش مناسبی برای حذف یونهای فلزی

جاذب را پر می کنند .با افزایش زمان تماس ،مناطق فعال بر روی

است ،زیرا در این روش از هیچگونه حاللی استفاده نمیشود و

جاذب پر میشود .نرخ جذب نیز بتدریج کاهش مییابد و ثابت

همچنین برای حذف مواد آلی با وزن مولکولی باالی  211مناسب

می شود .با افزایش غلظت یون سریوم در محلول ،مقدار ماده

هستند .روش ، NFاز لحاظ ویژگی جدایش بین دو روش جدایش

جذب شده بر روی جاذب نیز افزایش مییابد .با بررسی تأثیر دما

استخراج حاللی و اسمز معکوس قرار دارند .ابعاد ذرات ،اندرکنش

در بازه زمانی  21تا  01درجه سانتیگراد ،مشخص شده بود که

مواد حل شده و اندرکنش الکترواستاتیکی از پارامترهای مهمی

دما تأثیر خیلی کمی بر حذف سریوم ) (IIIو النتانیوم دارد .در

هستند که در فرایند جدایش تأثیرگذار هستند .اندرکنش

مطالعه آنها ،ایزوترم النگمویر به خوبی بر دادههای تجربی برازش

الکتوراستاتیکی از طریق سطح غشا و یا منافذ رخ میدهد .برای

شد .مقدار آنتالپی ،آنتروپی و انرژی آزاد گیبس محاسبه شده

افزایش حذف یون از پساب ،میتوان نانوفیلتراسیون را با یک

نشان داد که ماهیت این فرایند گرماگیر و بصورت خودبخودی

مرحله مقدماتی تشکیل کمپلکس انتخابی یونهای هدف با

انجام میشود [.]4

لیگاندهای محلول در آب همراه کرد .عالوه بر این ،شیمی محلول
بویژه  pHو عاملهای کمپلکسزا محلول در آب تأثیر مهمی بر
بار غشا و گونهزایی مواد محلول دارند.

در مطالعه دیگری از باطلههای زیستمحیطی حیوانات و گیاهان
از قبیل کاراپاس میگو ) (PCو ذرت ) (CSبرای حذف سریوم از

مورتی و همکارانش ( )2100از روش نانوفیلتراسیون با غشاهای

محلول آبی استفاده شد .وارسیهینی و همکارانش ( )2104با

تخت و تغییر شرایط عملیاتی از قبیل فشار اعمالی ،دبی خوراک

استفاده از طراحی آزمایش برای پارامترهای عملیاتی ، pHغلظت

و غلظت یون سریوم ) (IIIبرای حذف سریوم استفاده کردند .در

جاذب ،غلظت یون سریوم ،زمان تماس و دما ،شرایط بهینه را

مطالعات آنها مشخص شد که با افزایش یون سریوم در محلول از

برای دستیابی به بیشترین حذف سریوم مطالعه کردند .بیشترین
حذف سریوم تحت شرایط بهینه برای  PCو  CSبه ترتیب 208

 01تا  81میلیگرم در لیتر ،میزان حذف آن کاهش مییابد (شکل

و  081/2میلیگرم بر گرم میباشد .مدل فروندلیچ بخوبی بر

 .)02.2در واقع با افزایش غلظت یون سریوم در محلول ،اثر سپر

دادههای تجربی برازش میشود .بر اساس مطالعات ترمودینامیکی

کاتیونها بر گروههای باردار منفی غشا غلبه میکند که منجر به

جذب سریوم می توان دریافت که فرایند جذب گرماگیر و

کاهش نیروهای دافعه غشا بر آنیونها میشود .با افزایش فشار

خودبخودی است [.]9

اعمالی ،میزان حذف یون سریوم ) (IIIافزایش مییابد .با افزایش
فشار اعمالی ،میزان شار آب از طریق غشا افزایش مییابد،

سادوسکی و همکارانش ( )2109از زیست توده اسپرولینا برای

درحالیکه شار مواد حل شده بدون تغییر باقی میماند ]. [00

حذف یون سریوم ( )IIIاز محلولهای آبی استفاده کردند .حذف
یون سریوم از محلولهای آبی بر اساس متغیرهای  ،pHزمان

برای بررسی حضور عامل کمپلکسزا بر کارایی نانوفیلتراسیون

تماس ،غلظت اولیه یون سریوم ،تعداد مراحل جذب-واجذبی و

برای حذف یون سریوم از محلول ،محلول  EDTAرا با یون سریوم

غلظت نمک بررسی شد .محدوده  pHبهینه برای جذب یون

مخلوط کردند .با مرحله کمپلکسزایی مقدماتی مشخص شد که

سریوم برابر  0-0/0شد .بر اساس ایزوترم النگمویر ،ماکزیمم

میزان کارایی حذف یون سریوم از  91/13به  99/09درصد در

ظرفیت جذب برابر  38/2میلیگرم بر گرم شد .کارایی واجذبی با

فشار اعمالی  01بار و دبی  L/min 16افزایش یافت .افزایش

 1/0موالر اسیدنیتریک بعد از  3مرحله جذب-واجذبی بیشتر از

کارایی حذف یون سریوم ( )IIIرا میتوان ناشی از تشکیل

 92درصد شد [.]01

کمپلکس  Ce-EDTAدانست که با تشکیل این کمپلکس ،اندازه
و وزن مولکولی یون سریوم افزایش مییابد .با افزایش اندازه یون،
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تراوایی آن از طریق غشا کاهش مییابد که منجر به افزایش حذف

داده است ،انرژی فعالسازی حذف سریوم ( )IVاز محلول اسید نیتریک

یون میگردد .همچنین در شرایط تشکیل کمپلکس با ،EDTA

 9موالر برابر (  41 )kJ/molاست .از این مقدار پارامتر ترمودینامیکی

با تغییر  pHاز محیط اسیدی به قلیایی میزان حذف یون سریوم

میتوان برای پیشبینی نرخهای حذف سریوم (  )IVدر دماهای مختلف
و تخمین پایداری طوالنی مدت جاذب استفاده کرد [.]04

از  00به  99درصد افزایش مییابد [.]00

رزین یبادل یون
اسپدینگ و همکارانش ( )0942از جذب رزینهای تبادل یونی آمبرلیت
و شستوشو آن با عامل کمپلکسزا از قبیل محلولهای سیترات
آمونیوم-سیتریک اسید برای جدایش عناصر نادر خاکی با خلوص باال
استفاده کردند .اگر  pHبطور مناسب ان تخاب شود ،برای عناصر نادر
خاکی رقابتی بین کمپلکسهای سیترات و مناطق فعال رزین رخ
می دهد .بنابراین همانطور که محلول سیترات عناصر نادر خاکی را از

شکل  .1یأثیر دما بر حذف سریوم ( )IVدر محلول  ۶موالر اسید نیتریک []14

ستون شستوشو می دهد ،چندین بار یون عناصر نادر خاکی جذب و

نتیجهریری

واجذب میگردد .در مرحله شستوشو ،غلظت سریوم تأثیر زیادی بر
نرخ شستوشوی عنصر سریوم دارد .در غلظتهای باالتر سریوم ،میتوان

جدایش عناصر نادر خاکی از یکدیگر بسیار مشکل است ،زیرا خواص

با حجم بسیار کمتری شستوشو دهنده آنها را شستوشو داد .واجذبی

فیزیکی و شیمیایی آنها بسیار مشابه است .در محلولهای آبی ،عناصر

یون سریوم را میتوان با افزایش  pHافزایش داد .در مقادیر  pHکمتر

نادر بصورت کاتیونهای سه ظرفیتی وجود دارند .سریوم بر خالف دیگر

از  ،2/80واجذبی سریوم نسبتاً کم است [.]02

عناصر نادرخاکی تمایل به اکسید شدن دارد که به شکل چهار ظرفیتی

لیلی و همکارنش ( )2100از رزینهای تبادل آنیونی عاملدار ان-

تبدیل شود .بر این اساس ،جدایش آن نسبت به سایر عناصر سادهتر

متیلایمیدازولیوم به شکل  NO3-برای جذب سریوم ( )IVدر محیط

است .زیرا یون سریوم چهار ظرفیتی رفتار شیمیایی مختلفی را نسبت

اسید نیتریک استفاده کردند .با افزایش زمان لرزاندن ،مقدار ماده جذب

به سایر یونهای سه ظرفیتی عناصر نادر خاکی نشان میدهد .جدایش

شده افزایش مییابد و در نهایت در مدت زمان  081دقیقه تعادل جذب

یا حذف یونهای عناصر نادر خاکی از محلولها و پسابها معموالً توسط

برقرار میشود .در این سیستم ،بخشی از سریوم ( )IVبه سریوم ()III

استخراج حاللی ،استخراج فاز جامد و یا کروماتوگرافی انجام میگیرد.

احیا شد و درصد کاهش سریوم (  )IVبا افزایش زمان تماس ،افزایش

برای تخلیص محلول لیچ لیکور از روشهای غشای مایع ،رزین تبادل

مییابد .رزین  RNO3نسبت به سایر رزینها پایدارتر است که دلیل آن

یونی ،جذب (رس ها ،مواد زیستی و  ،)..کروماتوگرافی استخراجی

را می توان ناشی از مقاومت رزین در مقابل اکسیداسیون دانست.

استفاده میشود .تمامی این روشها ،معایب زیادی از قبیل بازیابی کم

همچنین با افزایش غلظت واسطه اسید نیتریک ،مقدار جذب نیز افزایش

عناصر نادر خاکی ،حذف رسوبات ،افزایش آلودگی محیط زیست ناشی

جزئی پیدا میکند .افزودن سدیم نیترات به سیستم مقدار جذب سریوم

از ذخیره مواد رادیواکتیو و خروج گازهای مضر دارند .تبادل یونی نیز

( )IVرا کاهش میدهد که ناشی از رقابت آنیونها برای واکنش تبادل

یکی روشهای متداول برای بازیابی یونهای مختلف است که معایبی

آنیونی است .در واقع سریوم ( )IVرا میتوان بر روی رزین RNO3

مانند نرخ جذب و واجذبی کند ،بازیابی انتخابی ضعیف دارد و از طرفی

بصورت کمپلکس آنیونی نیتراتو سریوم جذب کرد [.]03لودک و

نیاز به محلول غنی از الکترولیتها برای بازیابی است .امروزه استخراج

همکارانش ( )2119کمپلکسهای نیتراتو سریوم ( )IVرا بر روی دو

حاللی بدلیل ظرفیت زیاد ،واکنش سریع و جدایش مناسب سریوم از

تبادلکننده آنیونی پلیوینیل پیریدین ( )PVPو پلیوینیل پیریدین

محلولها مؤثرترین روش بوده است.

چهارگانه گنجانیده شده در ماتریس سیلیسی متخلخل جذب کردند.
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چکیده
در دهههای اخیر مدلهای پدیدارشناسانه برای مطالعه خرابی مواد سنگی توسط محققین متعددی بکار برده شده است .اغلب مدلهای پدیدارشناسانه
از اصول ترمودینامیک برگشتناپذیر استفاده میکنند .در این مدل ها ،پارامتر خرابی بصورت تابعی از متغیرهای داخلی (کرنش پالستیک ،متغیر خرابی،
متغیر سختشوندگی پالستیک و  )...میباشد .مدلهای خرابی پ دیدارشناسانه فیزیک واقعی فرآیند خرابی در مواد شکننده را در نظر نمیگیرد و از این
رو نقش پارامترهایی از قبیل فاکتور شدت تنش در نوک ترک ،چغرمگی و فرآیند جوانهزنی ترکهای بالدار در نظر گرفته نمیشود ،بههمین جهت فرآیند
رشد و انباشتهشدن خرابی با مدلهای پدیدارشناسانه قابل بیان نمیباشد .مدلهای خرابی ریزمکانیکی بعنوان روشهای نوین برای در نظرگرفتن فیزیک
مساله در خصوص فعالشدن و رشد ریزترکها (جوانهزنی ترکهای بالدار) هستند .با توجه به اینکه مواد سنگی توزیع مختلفی از ریزترکهای اولیه از
نظر اندازه و جهت دارند ،لذا تحت بارگذاری دینامیکی همه ریزترکهای ذاتی موجود در مواد سنگی فعالشده و رشد پیدا میکنند .بههمین جهت اندرکنش
ریزترکهای ذاتی نقش مهمی در میزان خرابی انباشتهشده در مواد سنگی دارد .روشهای همگنسازی متعددی از قبیل ( )SCS( ،)MT( ،)Diluteو
( )PCWبرای محاسبه پارامترهای معادل مکانیکی بهکار برده میشوند .یکی از پارامترهای مهم که در مدلهای خرابی ریزمکانیکی تحت بارگذاری خرابی
در نظر گرفته نشده است ،تغییرشکلهای بازگشت ناپذیر در اثر اصطکاک لغزشی سطوح ریزترکها می باشد .انتشار امواج حاصل از انفجار در معادن و
فضاهای زیرزمینی تاثیر مهمی در پایداری تاسیسات مجاور و گسترش زون خرابی دارد .یکی از موضوعات مهم در معادن بزرگ بررسی و مطالعه تاثیر
انفجار بر لرزش و خرابی ایجادشده در سازههای سنگی احداثشده می باشد .البته انتشار امواج مخرب حاصل از انفجار در یک یا چند پله معدن میتواند
پایداری پله های دیگر معدن را نیز تحت تاثیر قرار دهد .یک مدل رفتاری خرابی ریزمکانیکی جامع می تواند میزان گسترش زون خرابی حاصل از انفجار را
بهخوبی پیش بینی نماید .بنابراین با توسعه یک مدل خرابی ریزمکانیکی جدید میتوان تغییرشکلهای بازگشت ناپذیر و خرابی انباشتهشده در مواد سنگی
را بهازای نرخ های مختلف بارگذاری دینامیکی بصورت توامان در نظر گرفت .همچنین از روشهای همگنسازی میتوان برای محاسبه پارامترهای معادل
مکانیکی و فاکتور شدت تنش استفاده کرد .بعد از توسعه مدل ریزمکانیکی خرابی جدید میت وان مقاومت مواد سنگی و میزان خرابی انباشتهشده به ازای
نرخهای مختلفی بارگذاری دینامیکی پیش بینی نمود و تاثیر گسترش زون خرابی را روی پایداری سازههای سنگی در ناحیه میدان دور بررسی کرد.

واژههای کلیدی:
مدل خراب ریزمکانیک  ،باررذاری دینامیک  ،همگنسازی
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مدلهای خرابی پدیدارشناسانه در حالت کلی براساس نتایج

تالشها در رابطه با مدلسازی رشد خرابی دینامیک تحت شرایط
بارگذاری متنوع میتواند به افزایش فهم و درک از رشد خرابی
در شرایط پیچیده از جمله انفجار سنگ در صنعت معدنکاری
کمک کند .این نوع از مدلسازیها همچنین در درک اساسی
اثرات نرخ در شکست سنگ و خردایش میتوانند کمک کنند.

وضعیت داخلی تانسوری یا اسکالر ارزیابی میشود .در برخی

المان حجم معرف ()REV

مقدمه

آزمایشگاهی ماکروسکوپیک میباشند و فرمولبندی آنها در قالب
ترمودینامیک برگشتناپذیر میباشد .وضعیت خرابی با متغیرهای

در ستتنگ حاوی ریزترک ها المان حجمی معرف ( )REVبا
ناحیه  Ωنشتتان داده می شتتود و از ماتریکس جامد و توزیع
تصادفی از ریزعوارض تشکیل شده است .چنانچه در شکل 0
مشاهده میشود ،این ریزعوارض در ماتریکس با توجه به شکل
عمدتا به دو گروه دستته بندی می شوند :بازشدگیهای صاف و
سکهای شکل که ترک و بازشدگیهای گرد که تخلخل نامیده
می-شوند .بخش جامد بعنوان ماتریکس در نظر گرفته میشود
و بهمین دلیل تمرکز اصتلی بر ارزیابی رفتارهای غیراالستیک
القایی از ریزترکها میباشتد (با متغیر خرابی ارزیابی می شود)
بنابراین  REVمرتبط با ترکیب ماتریکس جامد و ریزترکهای
توزیعشده میباشد [.]0

حاالت خصوصیات فیزیکی برخی متغیرهای داخلی بصورت واضح
تعریف نمیشود .مدلهای خرابی پدیدارشناسانه میتوانند ابزار
مناسبی برای مدلسازی ویژگیهای مهم رفتار مکانیکی مواد از
قبیل سنگ و بتن باشند .با وجود این ،در مدلهای خرابی
پدیدارشناسانه رویدادهای فیزیکی در مقیاسهای مختلف که
بیانگر منشا خرابی و تغییرشکلهای غیراالستیک هستند ،بصورت
مناسب در نظر گرفته نشدهاند .بههمین جهت برخی موانع در
مدلهای پدیدارشناسانه وجود دارند که بعضی از خصوصیات مهم
رفتار مواد را بطور مناسب در نظر نمیگیرند که از جمله این
خصوصیات میتوان به جفتشدگی ذاتی خرابی-اصطکاک ،اثرات
تکجانبه و پیوستگی انتقال بین حالت بازشدگی-بستهشدگی
ترک ،اتساع حجمی در اثر لغزش اصطکاکی و حلقههای
هیسترتیک مرتبط با سختشوندگی جنبشی محلی اشاره نمود.
بر خالف مدلهای خرابی پدیدارشناسانه ،مدلهای ریزمکانیکی
براساس واقعیتهای فیزیکی توسعه داده شدهاند و برای خرابی

شکل  .0المان حجم معرف (.)REV

القایی در مواد چسبنده از قبیل سنگ و بتن بکار برده میشوند.

برای مطالعه ریزمکانیکی مواد و تعیین پارامتر خرابی اغلب
ستادهسازیهایی صورت می گیرد .بمنظور شبیه سازی واقعی تر
سنگ اغلب ریزترکها به شکل دایرهای با ضخامت کم (Penny
شکل) در نظر گرفته میشود .با توجه به اینکه ماتریکس جامد
توسط سیستم ریزترکهای سکهای شکل تضعیف می شود لذا
برای ارزیابی سیستم ریزترکها مطابق با شکل  2از بردار نرمال
▁ ، nشعاع  aو متوسط نصف بازشدگی  cاستفاده میشود.

در مدلسازی پاسخ شکست مواد سنگی نسبت به بارگذاری
دینامیک سه پارامتر در نظر گرفته میشوند .پارامتر اول خواص
ماده میباشد که توزیع عوارض و شکستگیهای ریز موجود در
ماده را تعریف می
کند .پارامتر دوم خواص جنبشی هستند که نرخ بارگذاری اعمالی
بر المان سنگی تحت تنش قرار گرفتهشده را تعریف میکند.
پارامتر سوم معیاری برای شکست شکننده میباشد و زمانی را
معین میکند که به ازای آن بهم پیوستگی ریزترکها اتفاق می
افتد .از آنجاییکه توزیع ناهمگنی ریزترکها در جامد بکر می
تواند هر یک از دو حالت تصادفی یا جهتهای خاص را داشته
باشد ،لذا توزیع تنش در ریزساختارها میتواند بشدت پیچیده
باشد .با وجود این مشاهده شده که جامدهای شکننده بارگذاری
شده تحت فشارهای تکمحوره در راستای محور بارگذاری در
جریان رشد ترک شکافته میشوند.

شکل  .2ارزیابی ترک ها از نظر بردار نرمال ،شعاع و متوسط بازشدگی در ] 2[ REV
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∗
∗
𝑙𝑘𝑗𝑖𝐶 به اندازه
𝑙𝑘𝑗𝑖𝐶 بکار گرفته میشود.
تانسور االستیک موثر

نستبت ابعاد برای ریزترکهای ستکه ای شکل بصورت ϵ=c/a
تعریف می شتتود که مقدار  ϵخیلی کوچک می باشتتد .نستتبت
حجمی ( )φ^cستتیستتتم ریزترکهایی که بصتتورت موازی با
یکدیگر هستند مطابق با رابطه ( )0تخمین زده میشود:
()1

حجم  Vبستگی ندارد .بمنظور آنکه انتخاب حجم  Vبرای
همگن سازی مواد مقدار مناسبی داشته باشد ،مقیاس طول
مشخصه ماده باید شرایط اندازه را اقناع کند ،یعنی:

4
4
𝑑𝜖𝜋 = 𝑁𝑐 𝜑 𝑐 = 𝜋𝑎 2
3
3

𝐿≪𝑑≪𝑙

()2

که  Nچگالی ریزترک (تعداد ریزترک در واحد حجم) برای
خانواده ریزترکهای در نظر گرفته شتتده و  d=Na^3پارامتر
چگالی ترک می باشد که برای اولین بار توسط Budinasky
 )& Oconel (1976معرفی شده است.
مواد شکننده از جمله سنگ و بتن بطور ذاتی حاوی ریزعوارض
و ریزترکهایی هستند که این ریزساختارها جز نقاط ضعف ماده
بشمار میروند و منجر به کاهش پارامترهای االستیک از جمله
صتلبیت می شوند .پیشرفت در علم ریزمکانیک منجر به ظهور
روشهای مختلف همگن ستازی شده است تا با استفاده از آنها
برای ترکیب ماتریکس جامد و مجموعه ریزساختارهای مذکور از
پارامترهای مکانیکی کاهش داده شتتتده استتتتفاده شتتود .در
ریزمقیاس ،تانسور االستیسیته سنگ وابسته به مختصات نقطه،
متفتاوت استتتت .به منظور برقراری ارتباط بین کمیت های
ریزمقیاس و بزرگ مقیاس ستتتنگ ،از المان حجمی معرف
( )REVاستفاده می-شود .المان حجمی معرف سنگ ( )Vبا
مرز ∂ Vکه حاوی ناهمگنیها استتت و فرآیند همگن ستتازی
اعمالی برآن در شکل  3نشان داده شده است.

براساس نظریه کامپوزیتها و مطابق شکل  ،3سنگ حاوی
ریزترک ها را میتوان به عنوان مادهای ناهمگن در نظر گرفت .با
معادلسازی آن با مادهای همگن ،خواص مکانیکی معادل یا
همگنسازی شده را تعیین کرد .کمیتهای بزرگ مقیاس المان
حجمی معرف سنگ چون تنش و کرنش با نمادهای 〉𝝈〈 و 〉𝜺〈
نمایش داده می شود .کمیت های بزرگ مقیاس المان حجمی به
صورت میانگین حجمی آن کمیت در ریزمقیاس تعریف می شود:
1
𝑣𝑑 𝜺 ∫
𝑣 𝑉

()3

= 〉𝜺〈

1
𝑣𝑑 𝝈 ∫
𝑣 𝑉

= 〉𝝈〈

به دلیل یگانگی جواب ،تانسور کرنش ریزمقیاس  εدر المان
حجمی معرف رابطهای خطی با تانسور کرنش بزرگ مقیاس و
یکنواخت 〉 E = 〈εاعمالی در مرز المان حجمی معرف دارد
𝑬 𝜺 = 𝔸𝑐 :

()4

𝑐𝔸 تانسور تاثیر میباشد .معادله رفتاری در هربخش سنگ
(ماتریکس و ریزترک) از رابطه زیر تعیین می شود:
𝜺 𝝈(𝑧) = ℂ(𝑧):

()0

)𝑧( ℂتانسور مرتبه چهارم صلبیت سنگ در نقطهای به
مختصات  zاست .بر اساس راه حل  ، Eshelbyتانسور تأثیر
( 𝑐𝔸) در هربخش سنگ (ماتریکس جامد و ناهمگنی) یکسان
فرض میشود .تانسور صلبیت همگنشده سنگ را میتوان
براساس دو جزء ماتریکس جامد و ریزترک ها به صورت زیر بسط

شکل  .3روند همگنسازی ریزعوارض از مقیاس بزرگ به مقیاس ریز [] 3

داد []2

فرض بر آن است که رفتار مواد در مقیاس کوچک شناخته شده

𝑐𝔸 ℂℎ𝑜𝑚 = ℂ 𝑠 + 𝜑 𝑐 (ℂ𝑐 − ℂ 𝑠 ):

()9

و بصورت االستیک میباشد .اگر سیستم مختصات اضافی دیگری

𝑐𝜑

و 𝑐𝔸

بترتیب بیانگر نسبت حجمی اشغالشده توسط

در این جا معلوم باشد آنگاه ریزساختار را میتوان با وابستگی

که

تانسور االستیک ) Cijkl (xروی مختصات کوچک مقیاس x i

ترکهای موازی با یکدیگر و تانسور تاثیر میباشد.

تعریف نمود .با اندازهگیری پارامتر مواد در مقیاس بزرگ میتوان

به ترتیب تانسور االستیک صلبیت مرتبه چهارم برای ماتریکس

𝑠ℂ

و

𝑐ℂ
𝑐𝔸

حجم  Vرا در مقیاس میکروسکوپیک چنان در نظر گرفت که

جامد و ریزترکها (ناهمگنی) میباشد .مقدار تانسور تاثیر

بعنوان معرف کل ماده میباشد .المان حجمی معرف در فرآیند

بستگی به نوع روش همگنسازی تقریب زده میشود .برخی

همگنسازی بمنظور تعریف پارامترهای بزرگ مقیاس در قالب

روشهای همگنسازی برای تعیین تانسور تاثیر عبارتند از [:]4
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o

روش رقیق ()Dilute

o

روش )MT( Mori-Tanaka

o

روش )PCW( Ponte-Castaneda and Willis

o

روش خودسازگاری ()SCS

است .چنین شرایط ایدهآلی تنها برای سنگ هایی با نسبتهای
حجمی خیلی کوچک از ریزترک ( )𝜑 𝑐 ≪ 1برقرار است.
براساس حل مساله ناهمگنی بیضوی شکل واقع در ماتریکس
همگن با مرزهای بسیار دور از آن توسط  ، Eshelbyتانسور
تأثیر در چنین شرایطی (  )𝔸cdiluteاز رابطه زیر محاسبه می
شود:

سادهترین روش همگنسازی ،روش رقیق میباشد .این روش
بطور مستقیم از راهحل اساسی مساله  – Inclusionماتریکس
که توسط  Eshelbyپیشنهاد شده ،استفاده میکند .متاسفانه
این روش اجازه اندرکنش بین ریزترکها را که یک موضوع مهم
برای تمرکز ریزترکها با نسبت حجمی متوسط تا باال میباشد،
نمیدهد روش استانداردی که بطور معمول برای اندرکنش
فضاهای حفروی شکل در مواد کامپوزیتی استفاده میشود ،روش
() )Mori & Tanaka (1973میباشد .مهمترین نکته در
رابطه با روش ( ) MTآن است که این روش فقط شکل فضای
حفروی را در نظر می گیرد و توزیع فضایی فضای حفروی شکل
را در نظر نمیگیرد .در نتیجه بطور مناسب اندرکنش ریزترکها
را پیشبینی نمی کند .برای غلبه بر این محدودیت Ponte-
) Castaneda & Willis (1995روش جدیدی توسعه داده
که در آن شکل فضاهای حفروی و توزیع فضایی آنها بطور
جداگانه توسط دو تانسور نوع هیل  0توصیف میشود ( 𝜖 ℙمرتبط
با شکل و 𝑑 ℙمتناظر با توزیع فضایی) .در بخشهای بعدی در
باره هریک از روشهای همگنسازی فوق بطور مفصل بحث
خواهد شد []4

−1

()7
𝔸𝑐𝑑𝑖𝑙𝑢𝑡𝑒 = [𝕀 + 𝕊: ℂ 𝑆 : (ℂ𝑐 − ℂ 𝑆)]−1
در این رابطه 𝕀 ،تانسور مرتبه چهارم یکه و 𝕊 تانسور مرتبه چهارم
Eshelbyاست .مؤلفههای تانسور  Eshelbyدر ماده االستیک
بستگی به نسبت پواسون ،نسبت قطرهای اصلی ناهمگنی بیضوی
شکل و جهتداری آنها دارد .با توجه به شرایط ریزترک در الگوی
توزیع رقیق ریزترکها ،از تانسور تأثیر ناهمگنی با مرزهای دور
در معادله ( )2میتوان برای محاسبه تانسور صلبیت در معادله
( )9استفاده کرد .در این صورت تانسور صلبیت همگن شده
سنگ حاوی ریزترک ها برابر است با [:]3
()8

الگوی توزیع رقیق ،شرایط تمرکز زیاد ریزترکها و اندرکنش آنها
با یکدیگر را نمیتواند لحاظ کند .بهطور مثال ،در شرایط بیشینه
تمرکز ریزترکها ( ،)𝜑 𝑐 = 1تانسور صلبیت همگنشده برابر
با 𝑐 ℂاست .اما در شرایط کمینه تمرکز ریزترکها (،)𝜑 𝑐 = 0
تانسور صلبیت همگنشده برابر با 𝑠  ℂاست .در الگوی توزیع
رقیق ،با فرض ریزترک های بیضوی تخت و باز ( )ℂ𝑐 = 0و
جایگذاری نسبت حجمی ریزترک های بیضوی تخت از معادله (
در معادله ( )8خواهیم داشت:

روش همگنسازی رقیق (بدون در نظرریری اندرکنش)
یکی از الگوها و فرضهای سادهکننده برای محاسبه تانسور تأثیر
ریزترکها در معادله ( ،)9الگوی توزیع رقیق ریزترکها است.
مطابق با شکل  4در این الگو فرض میشود ریزترکها در سنگ
)ماتریکس جامد( به صورت رقیق و در فاصلهای دور از یکدیگر
توزیع شدهاند و از اندرکنش ریزترکها با یکدیگر صرف نظر می-
شود .به صورتی که ریزترکها بر یکدیگر هیچ اثر مکانیکی ندارند.
در چنین شرایطی هر ریزترک را میتوان در ماتریکس االستیک
همگن با تانسور صلبیت ( 𝑠  )ℂتحت کرنش یکنواخت اعمالی به
المان حجمی معرف در مرزهای بسیار دور از ریزترک در نظر
گرفت .در این الگو ،ابعاد هندسی ریزترکها در مقایسه با فاصله
آنها از یکدیگر و فاصله از مرز المان حجمی معرف بسیار کوچک

Hill-type tensors

𝑠
𝑐
𝑐
𝑠
𝑚𝑜ℂℎ
𝕀[ 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑡𝑒 = ℂ + 𝜑 (ℂ − ℂ ):
−1
+ 𝕊: ℂ 𝑆 : (ℂ𝑐 − ℂ 𝑆 )]−1

()9

4
𝑠
−1
𝑚𝑜ℂℎ
])𝕊 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑡𝑒 = ℂ : [𝕀 − 𝜋𝑑𝜖(𝕀 −
3

𝑚𝑜 ℂℎبه پارامتر (𝜖) ( نسبت
در رابطه باال ،به نظر می رسد 𝑒𝑡𝑢𝑙𝑖𝑑
بازشدگی به شعاع ریزترک) وابسته است.

1
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شکل  .4شماییک روش همگنسازی رقیق[.]2

بهتر پیشبینی میکند .بهطور مثال ،در شرایط بیشینه تمرکز
ریزترکها ( ،)φc = 1تانسور صلبیت همگنشده تنها در الگوی
 Mori-Tanakaبرابر با  ℂcاست .اما برای مقادیرکم نسبت
حجمی ریزترک ها ( ،)φc = 0نتایج دو روش همگن سازی
تقریبا یکسان و برابر با  ℂsاست [:]3

روش همگنسازی : )MT( Mori-Tanaka
سنگ حاوی ریزترکها را میتوان به صورت کامپوزیتی از
ماتریکس و ناهمگنی )ریزترک( در نظرگرفت .میدان تنش و
کرنش در ماتریکس یکنواخت و با 𝑚〉𝜎〈 و 𝑚〉𝜀〈 نمایش داده

الگوهای توزیع رقیق و  Mori-Tanakaبا استفاده از تانسور
 Eshelbyتنها میتوانند شکل ناهمگنی را لحاظ کنند .این
الگوها نمیتوانند آرایش هندسی و توزیع فضایی ناهمگنیها را
در نظر گیرند .در الگوریتم توزیع  Mori-Tanakaتانسور
صلبیت همگنشده با فرض ریزترکهای بیضوی تخت در شرایط
باز از معادله تعیین میشود .در صورت حضور چند مجموعه
ریزترک در سنگ ،معادله به صورت زیر تبدیل خواهد شد:

میشود .با استفاده از میدان تنش و کرنش یکنواخت در
ماتریکس ،بار اعمالی بر هر ریزترک به حضور دیگر ریزترکها
مربوط میشود .در این الگو ،تغییرات و نوسان موضعی میدان
تنش و کرنش در ماتریکس لحاظ نمیشود .در این الگو ،مطابق
با هر ریزترک واقع در ماتریکس همگن نامحدود با شرایط مرزی
اعمال میدان تنش و کرنش 𝑚〉𝜎〈 و 𝑚〉𝜀〈 فرض میشود [.]3

()03

𝑖

در معادله باال 𝑖𝑐 𝜑 نسبت حجمی مجموعه iام ریزترکها در
المان حجمی معرف با تانسور  )𝕊i ( Eshelbyاست .در شرایط
توزیع تصادفی ریزترکها در سنگ در طی فرآیند خرابی چنانچه
نسبت بازشدگی به شعاع ریزترک ( )ϵبه سمت صفر میل
کند φc ،بر اساس معادله ( به سمت صفر میل میکند و عبارت

شکل  .15شماییک روند همگنسازی .]2[ Muri-Tanaka

()04

براساس حل مساله ناهمگنی بیضوی واقع در ماتریکس با اعمال
شرایط مرزی کرنش یکنواخت توسط Eshelbyخواهیم داشت:

𝑠
−1
𝑚𝑜ℂℎ
)𝑀𝑇 = ℂ : (𝕀 + 𝑑. ℚ

 ∑i φبرابر با  𝑑. ℚخواهد شد .در این صورت
− 𝕊i )−1
خواهیم داشت [:]3

𝑚〉𝜀〈 〈𝜀〉𝑐 = 𝔸𝑐 :

()01

−1

𝑠
𝑐
𝑐
𝑖𝑐
−1
𝑚𝑜ℂℎ
] ) 𝑖𝕊 𝑀𝑇 = ℂ (1 − 𝜑 ): [𝕀(1 − 𝜑 ) + ∑ 𝜑 (𝕀 −

𝕀( ci

1

کرنش المان حجمی معرف سنگ 〉𝜀〈را میتوان براساس کرنش

روش همگنسازی خودسازراری ()SCS

ماتریکس 𝑚〉𝜀〈 و ریزترک 𝑐〉𝜀〈 بسط داد .در اینصورت تانسور

روند اندرکنش عوارض در الگوهای رقیق بهدلیل فاصله زیاد بین

تاثیر ( 𝑇𝑀𝑐𝔸) در الگوی  Mori-Tanakaاز رابطه زیر محاسبه
میشود:

عوارض براساس وضعیت بارگذاری بر تکتک عارضهها تعیین
می شود .الگوهای قبلی اندرکنش بین عوارض با فاصله زیاد بین
عوارض در ماتریکس همگن را در نظر میگیرند .در برخی از موارد

𝑐𝔸𝑐𝑀𝑇 = [𝕀 + (1 − 𝜑 𝑐 )𝕊: ℂ 𝑠−1 : (ℂ

()00

−1

فاصله خیلی زیاد بین عوارض وجود ندارد .برای مثال در مواد

𝑠

]) − ℂ

پلیکریستال ناهمگنیها به شکل دانههای کریستالی عامل غالب

با جایگذاری تانسور تأثیر الگوی  Mori-Tanakaدر معادله
( )9تانسور صلبیت همگن شده در این الگو برابر است با:
()02

𝑐: (ℂ

−1

میباشد که با یکدیگر بصورت مستقیم در تماس هستند و
ماتریکس همگن بین دانههای مذکور وجود ندارد .در چنین

𝑠
𝑐 𝑐
𝑠
𝑐
𝑠
𝑚𝑜ℂℎ
𝑀𝑇 = ℂ + 𝜑 (ℂ − ℂ ): [𝕀 + (1 − 𝜑 )𝕊: ℂ
−1
]) 𝑠ℂ

−

شرایطی ،روش خودسازگار توسعه داده شده است .این روش بر

با مقایسه تانسور صلبیت الگوهای  Mori-Tanakaو توزیع
رقیق نسبت به یکدیگر اثر نسبت حجمی ریزترکها در الگوی
 Mori-Tanakaبیش از الگوی توزیع رقیق لحاظ می شود.
برهمین اساس  Mori-Tanakaرفتار سنگ حاوی ریزترک را

Self-consistent scheme

اساس تقریب کل محیط پیرامون یک عارضه با ماتریکس همگن
بی نهایت با پارامترهای االستیک موثر است .البته یکی از چالش-
های مهم در این روش تعیین پارامترهای االستیک موثر ماتریکس

1

01
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است که روند همگنسازی در شکل  9نشان داده شده است.

روش همگنسازی

تانسور صلبیت ماتریکس همگن پیرامون عارضه منفرد ( ∗ 𝐶) می-

(1 )PCW

باشد .برای عارضه منفرد شرایط مرزی مشابه با مساله مرجع اولیه

بهمنظور غلبه بر محدودیت روشهای همگنسازی (روش رقیق،

میباشد (عارضه منفرد تحت بارگذاری 〉 ε0 = 〈εیا = σ0

 Ponte-Castaneda & Willis (1973) ،)SCS ،MTبا

〉 〈σمیباشد) که از لحاظ فرمولبندی شبیه راهحل توزیع رقیق

تصحیح روش میانگین میدان  2برای مواد ناهمگنی که دارای

میباشد با این تفاوت که پارامترهای ماتریکس با پارامترهای موثر

توزیع ناهمگنیهای بیضوی شکل در ماتریکس میباشند ،روش

جایگزین میشود.

جدیدی را پیشنهاد دادند .مطابق با روش پیشنهادی شکل
فضاهای حفروی و توزیع فضایی آنها بطور جداگانه با دو تانسور
نوع هیل  3توصیف میشود ( 𝝐 ℙمرتبط با شکل و 𝒅𝕡 متناظر با
توزیع فضایی) .تانسور تاثیر کرنش با استفاده از رابطه زیر محاسبه
میشود [:]4
𝔸𝑐 = [𝕀 + ℙ𝜖 : (ℂ𝑐 − ℂ𝑠 )]−1 :
{𝕀 + 𝜑𝑐 [𝕀 + (ℙ𝜖 − ℙ𝑑 ): (ℂ𝑐 − ℂ𝑠 )][𝕀 + ℙ𝜖 : (ℂ𝑐 − ℂ𝑠 )]−1 }−1

()09

در شرایطیکه که  ℙϵ = ℙdمعادله ( )09به تانسور تاثیر روش
همگنسازی ( )MTکاهش پیدا میکند .در شرایطیکه = ℙd
 0باشد ،آنگاه بدون در نظر گرفتن توزیع فضایی معادله ( )09به

شکل  .۶روند رام به رام همگنسازی به روش خودسازرار

تانسور تاثیر روش رقیق کاهش پیدا میکند .تانسور هیل با رابطه
𝑠  𝕊𝜖 = ℙ𝜖 : ℂبه تانسور  Eshelbyمرتبط میشود .با تعریف
𝑐 𝕊𝑑 = ℙ𝑑 : ℂمعادله فوق برای ترکهای باز ( )ℂ𝑐 = 0به

کرنش میانگین عارضه و تانسورهای تاثیر برای ناهمگنیهای

صورت زیر نوشته میشود:

بیضوی شکل مطابق با معادله زیر میباشد [:.]3
()00

𝕀[ 𝔸𝑐 = (𝕀 − 𝕊𝜖 )−1:

()102

〉〈ε〉1 = 𝔸I(SCS) : 〈ε

−1
−1 −1

) 𝜖𝕊 −

]

∗
∞𝔸 = )𝑆𝐶𝑆(𝐼𝔸
) 𝐼 (ℂ𝑀 = ℂ
∗
∗−1
= [𝕀 + 𝕊 : ℂ : (ℂI − ℂ∗ )]−1

𝕀( 𝑑 :

𝕊 𝑐𝜑 +

تانسور صلبیت موثر در روش همگنسازی ( )PCWبصورت زیر
نوشته میشود [:]4
𝕀[ ℂℎ𝑜𝑚 = ℂ𝑠 : {𝕀 − 𝜑𝑐 (𝕀 − 𝕊𝜖 )−1 :

()08
}

−1
−1 −1

]

) 𝜖𝕊 + 𝜑𝑐 𝕊𝑑 : (𝕀 −

بیان تانسوری  𝕊ϵبصورت یک تانسور مرتبه چهارم متشکل از
شش جز میباشد ،مطابق با رابطه زیر میباشد:
] 𝕊1133

𝕊3311

𝕊1111 − 𝕊2222 𝕊1313

𝕊3333

𝜖𝕊
= [𝕊1111 + 𝕊2222

شکل  .7شماییک روند همگنسازی خودسازراری [.] 2

Ponte-Castaneda and Willis
Mean-filed scheme

1

Hill-type tensors

2

00

3
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- آن است که به ازای جفتEshelby از خصوصیات بارز ماتریس

Mechanics & Mining Sciences 45, 2008.
[2]. Dietmar Gross, Thomas Seelig; Fracture
mechanics, Second Edition, Springer, 2011.

های اول و دوم اندیسها متقارن میباشد اما در حالت کلی با
:توجه به تغییرات جفت اندیسها متقارن نمیباشد یعنی

[3]. Sayes A. Dahy’Gaber H. Hassib; “Spectral
discrimination between quary blasts and
microearthquakes in Southern Eqypt”,
Researchjournal of earth sciences

𝕊𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝕊𝑗𝑖𝑘𝑙 = 𝕊𝑖𝑗𝑙𝑘
≠ 𝕊𝑘𝑙𝑖𝑗

𝕊𝑖𝑗𝑘𝑙

)21(

 برایToshio Mura (1984) مطابق با مطالعات انجامشده توسط

[4]. Q.Z. Zhu, D. Kondo, J.F. Shao;
“Micromechanical analysis of coupling between
anisotropic damage and friction in quasi brittle
materials: Role of the homogenization scheme”
International Journal of Solids and Structures 45,
2008.
[5]. Toshio Mura; Micromechanics of defects in
solids, Second revised Edition, Martinus nijhoff
publisher, 1987.

)𝑎1 = 𝑎2 ≫ 𝑎3 (  شکل با ضخامت کم یعنیPenny ریزترکهای
:]0[  بصورت زیر میباشدEshelby عناصر تانسور مرتبه چهارم
𝕊1111 = 𝕊2222 =
, 𝕊3333

13−8𝜐
32(1−𝜐)

𝜋

𝑎3
𝑎1

1 − 2𝜐 𝜋 𝑎3
= 1−
1 − 𝜐 4 𝑎1

)20(

8𝜐 − 1
𝑎3
𝜋
,
32(1 − 𝜐) 𝑎1
2𝜐 − 1 𝑎3
= 1−
𝜋
8(1 − 𝜐) 𝑎1

𝕊1122 = 𝕊2211 =
𝕊1133 = 𝕊2233

𝕊3311 = 𝕊3322 =

𝜐
4𝜐 + 1 𝑎3
(1 −
𝜋 )
(1 − 𝜐)
8𝜐
𝑎1

7 − 8𝜐
𝑎3
𝜋
,
32(1 − 𝜐) 𝑎1
1
𝜐 − 2 𝜋 𝑎3
= 𝕊2323 = (1 +
)
2
1 − 𝜐 4 𝑎1

𝕊1212 =
𝕊1313

1 − 2𝜐 𝜋 𝑎3
𝜈
+
,
1 − 𝜐 4 𝑎1 1 − 𝜈
1 − 2𝜐 𝜋 𝑎3
= 1−
1 − 𝜐 2 𝑎1

𝕊𝑘𝑘11 = 𝕊𝑘𝑘22 =
𝕊𝑘𝑘33

PC-W  شماییک روند همگنسازی.8 شکل
. یقسیمبندی کل مدل های خراب و روشهای همگنسازی.9 شکل

با مرور مطالب بیانشده در این مقاله روشهای همگنسازی را
 تقسیمبندی9 میتوان مطابق با الگوریتم نشان دادهشده در شکل
.نمود
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آن چه را که باید گفت ...
مرتضی پریچه
دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()morteza_pariche@yahoo.com

درد دلی که در ادامه میخوانید فقط و فقط مختص دانشجویان

نتیجه و پایان این موضوع تخیلی چه میشود؟ به کجای درد صنعت و

مهندسی معدن نیست .حرف بسیاری از دانشجویان دیگر حداقل در

مملکت می خورد؟ علم این دانشجو بعدها کجا بدرد خواهد خورد؟ از

دانشگاه امیرکبیر نیز کم و بیش همین است.

همه اینها گذشته ،این دانشجو با چه پشتوانه مالیای این پروژه تخیلی
خود را تمام خواهد کرد؟ اینجاست که همه دانشجوها در چنین وضعی

خیلی زمان نگذشت که مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد

به دنبال پیدا کردن شغل در بیرون دانشگاه میروند و در نتیجه یک

را به پایان رساندیم و حال که دیگر نسبتا راه زیادی تا پایان تحصیل

دوره دکتری که خیلی راحت میتوانست در دو تا سه سال با حل یک

نمانده بر میگردیم و به پشت سر نگاه میکنیم و می بینیم که چه راه

مشکل اساسی صنعت و جامعه به اتمام برسد 0 ،سال 9 ،سال و بعضا

طوالنی و سختی را طی کردهایم ،در نگاه اول شاید احساس غرور کنیم

بیشتر هم طول میکشد.

که تالشمان ثمر داده ،اما واقعا چطور گذشته؟ تا جایی که خاطرم مانده
بیش از  81درصد همکالسیهایم به رشته خودشان بی عالقه بودند .شاید

با یک حساب سر انگشتی ،دولت برای یک دانشجو تا پایان مقطع دکتری

به گونه ای انتظارات بیشتری از خود داشتند .این بود که هر کس تا

 211تا  311میلیون هزینه میکند .در واقع سرمایه گذاری میکند .این

جایی که می توانست سعی کرد از مهندسی معدن فاصله بگیرد و

دانشجو در طول دوران تحصیل شخصیتش بزرگ و بزرگتر میشود.

مهندس عمران شود .در نظام آموزشی که عالقه و استعداد ذاتی هر

انتظاراتش و سطح فکرش باال و باالتر میرود .تا جایی که دیگر به کم

دانش آموز از ابتدای مسیر مدرسه شناسایی نمیشود بیش از این انتظار

قانع نیست .کجا ب رای این سرمایه گذاری انجام شده فکری برای برداشت

نمی رود .هیچ آینده و یا موقعیت شغلی برای هیچ کس اندیشیده نشده

شده است؟ در نتیجه ،این دانشجو وقتی جایی برای خود نمییابد و یا

و ظرفیتهای ایجاد شده در صنعت با نیروی انسانی موجود به هیچ وجه

جاهایی که هست ،آن انتظارات باال رفته را نمیتواند اغنا کند تصمیم

همخوانی ندارد .هر چند وقت بازار یک رشته و یک کسب و کار گرم

میگیرد که در مملکت دیگری که آن شرایط برایش مهیا شده زندگی

میشود .دانش آموزی که تازه به دنبال انتخاب رشته است با مشورت با

کند .این میشود که ما اینجا سرمایه گذاری میکنیم و دیگران بهرهاش

تعدادی به اصالح متخصص که حتی ساعت حمام کردنت را برایت

را میبرند .چرا؟

مشخص میکنند (از این راه نان در میآورند) قدم در راهی مینهد که

معدن! میگویند میخواهند سرمایه خارجی را در این حوزه به کار

هیچ کس نمی داند پایان آن چه می شود .در واقع انتخاب رشته بر

بگیرند .برای راه اندازه یک پروژه معدنی نسبتا بزرگ مقیاس چند صد

مبنای عالقه و شناسایی توانایی ها صورت نمیگیرد .در کشورهای دیگر

میلیون دالر سرمایه گذاری الزم است .اینچنین پروژهای نزدیک به 00

ارتباط صنعت و دانشگاه یک پیوند بسیار عمیق است .صنعت به راحتی

تا  21س ال زمان الزم دارد تا سرمایه اولیه خود را برگشت دهد (از

مشکالتش را با دانشگاه در میان گذاشته و برای رفع آن بودجه ای در

ابتدای پی جویی) .کدام آدم عاقلی پیدا میشود که این مقدار پول را

نظر میگیرد .برای رفع این مشکل از نیروی جوان و با استعداد (دانشجو)

در کشوری که هر روز یه نرخ بهره و یک نرخ تورم دارد سرمایه گذاری

کمک گرفته میشود تا در سایه حمایت و همیاری اساتید این مشکل

کند به امید این که  21سال دیگر شرایط اقتصادی این کشور ثابت باقی

به خوبی مرتفع شود .در نتیجه ،آنچنان نیازی به متخصصان خارج از

خواهد ماند ؟ شما این کار را انجام می دهید؟ ما در هر مرحلهای که

کشور نخواهد بود .اما چرا اینجا برای مسائلی که به این راحتی با یک

هستیم فقط و فقط مسئولش خودمانیم .پیشرفتمان ،آسایشمان،

الگو برداری ساده قابل حل هستند لقمه را دور سر میچرخانیم .یک

فرهنگمان همه و همه در دستان خودمان است .تا وقتی که ارتباط بین

فکر خوب برای نسلها سودمند خواهد بود .چرا اینجا کمتر از این

صنعت و دانشگاه را اصالح نکنیم و از نیروی جوانی که برای او

فکرهای درست اندیشیده میشود .یک دانشجوی دوره دکتری باید دو

سرمایهگذاریها کردهایم ،اس تفاده نکنیم هیچ تغییری نخواهیم کرد .این

تا سه سال از عمرش را بگذارد تا یک موضوع تازه که شاید تا بحال هیچ

نیروی کار که به تعبیری مهمترین ذخیره است را ،از دست خواهیم داد.

جایی از دنیا به آن بر نخورده است را به اصطالح تخیل کند .جالب این

پیشرفتی نخواهیم کرد و همیشه وابسته خواهیم بود

که بای د از این موضوع تخیلی خود دفاع هم بکند .سوال اینجاست که
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معرفی کتاب دینامیک سنگ
نگین هوشمند

دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک سنگ  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر()houshmand71@yahoo.com

کلیدی در طراحی سازه است .بارگذاری معموالً به دو روش استاتیکی و
دینامیکی به سازه اعمال میشود.
مکانیسم بارگذاری استاتیکی سازهها نسبتاً روشن و قابلفهم است اما
ویژگی سنجی بارگذاری دینامیکی و مکانیسمهای مربوطه امری بسیار
دشوار و بعضاً غیرممکن است .دانش فنی شناخت دینامیک بارگذاری
سازهها نیز هنوز درحالتوسعه و گسترش بوده و به بلوغ کامل نرسیده
است .بارگذاری ناشی از زلزلههای طبیعی ،انفجار سنگ در معادن،
انفجارهای صنعتی و نظامی ،برخورد و نفوذ پرتابههای موشکی و...
همگی ماهیت دینامیکی داشته و سازههای سنگی را تحت شرایط
بارگذاری پیچیده قرار میدهند.
ازآنجاییکه تمام مسائل مهندسی عموماً مسئله تحلیل تنش هستند و
مسائل مرتبط با طراحی دینامیکی سازهها نیز از این قاعده مثتثنی
نیستند ،فصل اول کتاب به ارائه تعاریف و شناخت مفاهیم پایه در
مکانیک عملی اختصاص دادهشده است .در فصل دوم قوانین حرکت و
این کتاب توسط دکتر علی مرتضوی دانشیار دانشکده مهندسی معدن

معادله موج ارائهشده و تئوری انتشار امواج االستیک در اجسام جامد با

و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصنیف شده و توسط انتشارات

تمرکز بر محیطهای سنگی ارائهشده است .فصل سوم کتاب به رفتار

دانشگاه امیرکبیر نیز به چاپ رسیده است .موضوعات مطرحشده در این

دینامیکی و بارگذاری دینامیکی که ماهیتی پیچیده دارد اختصاص

کتاب برای رشتههای مهندسی معدن ،عمران ،نفت ،زلزله و

دادهشده است .در فصل چهارم کتاب به تشریح فرآیند انفجار در سنگ

زمینشناسی مفید است .مباحث مطرحشده عمدتاً در سطح کارشناسی

و دامنه وسیع کاربرد مهندسی انفجار پرداختهشده است .نظریات و

ارشد و دکترا بوده اما به نحوی ارائهشدهاند که برای دانشجویان

تئوریهای موجود در این زمینه ارائهشده و تجارب شخصی نویسنده در

کارشناسی نیز قابلاستفاده باشند .این کتاب در پنج فصل تدوینشده و

قالب مثالهای کاربردی از نحوه مدلسازی فرآیند انفجار ارائهشده است.

هدف از تحریر آن شناخت دقیقتر و کاملتر از رفتار دینامیکی و

فصل پنجم کتاب به پدیده انفجار سنگ و کاربرد روشهای لرزهای در

بارگذاری دینامیکی سازههای ژئومکانیکی است.

طراحی معادن و سازههای زیرزمینی عمیق پرداخته است .ضمن ارائه

دینامیک اجسام جامد یکی از شاخههای اصلی کلیه رشتههای مهندسی

توضیحاتی در مورد علل وقوع انفجار سنگ و تفصیل مکانیسم وقوع این
رخداد به کاربرد روشهای تحلیل لرزهای در طراحی معادن نشان

است و دینامیک سنگ یکی از جنبههای بسیار مهم مباحث مهندسی

دادهشده و چند نمونه از تجارب نویسنده در معادن کانادا در این زمینه

سنگ است .در بسیاری از پروژههای مهندسی معدن و مهندسی سنگ

ارائهشده است.

رفتار دینامیکی و فرآیند بارگذاری دینامیکی سازه از مقولههای اصلی و
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معرفی نرم افزار Endnote
امیرحسین بدرالدینی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( )abadraddinii@gmail.com

نرمافزار مدیریت اطالاعات و استنادهای اعلم
()Endnote
قابلیتهای نرمافزار Endnote
• ایجاد یک بانک اطالعاتی به شکل کتابخانه مجازی
• برقراری ارتباط با بانکها و پایگاههای اطالعاتی و جستجوی اطالعات
در آنها
• انتقال و ذخیره اطالعات کتابشناختی مقاالت بازیابی شده از بانکها
و پایگاههای اطالعاتی در کتابخانه مجازی

امروزه تهیه پروژهها ،تحقیقات ،پژوهشهای علمی و مقاالت جزو
الینفک آموزشهای آکادمیک شده که تمام اعضای هیئتعلمی و

• تهیه فهرست منابع و مآخذ برای پایان نامه ،مقاله و ...بر اساس 2311

دانشجویان تحصیالت تکمیلی با آن سروکار دارند .مدیریت این

نوع استانداردهای کتابنامه نویسی

سازماندهی منابع و مآخذ هست .از طریق این نرمافزار شما قادر به

• به روزرسانی کتابخانه دیجیتال از طریق ارتباط با بانکها و پایگاههای

ذخیره و سازمان دهی انواع مطالب کتابشناختی با فرمتها و

اطالعاتی

استانداردهای مختلف هستید .این اطالعات میتواند مقاله ،مجله ،مقاله

•

کنفرانسی ،کتاب ،پایان نامه ،ثبت اختراع ... ،باشد .از طریق این نرمافزار

امکان انتقال اطال عات کتابشناختی منابع از طریق سیستم

میتوانید بهراحتی مدارک خود را در واژهپرداز  Wordذخیره نمایید

دستی(ورود اطالعات)

و همچنین منابع و مآخذ برای پایاننامه یا تحقیقهای خود با هر نوع

• ذخیره و سازمان دهی جداول ،تصاویر و نمودارها در کتابخانه مجازی

دغدغه ای است که ذهن پژوهشگران را به خود معطوف کرده است.

ابزارها و امکانات الزم برای استفاده از نرمافزار

نرم افزارهای مختلفی جهت تسهیل امر مدیریت متون و مدیریت منابع

Endnote

استاندار خاصی که در نظر دارید ایجاد کنید .اطالعات علمی کار پر

و مآخذ وجود دارد که محقق را کمک میکند تا ایجاد یک بانک

• نرمافزار Endnote

اطالعاتی از مقاالت به راحتی تحقیق خود را انجام دهد ،سازماندهی

• نرمافزار Word

نماید و به راحتی بر اساس استانداردها فهرست منابع و مآخذ آن را تهیه
کند .ازجمله این نرمافزارها میتوان به نرمافزار  Endnoteاشاره نمود.

• امکان اتصال به اینترنت

نرمافزار  Endnoteکه توسط موسسه  Thomson Scientificتهیه
و عرضهشده ابزاری کارآمد جهت مدیریت اطالعت کتابشناختی و
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معرفی سایت indexmundi
محمد مهدی احسانی فرد
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()Ehsanifard@aut.ac.ir

در این شماره از نشریه به معرفی سایت  indexmundi.comمیپردازیم.

اقتصادی ،انرژی ،راههای ارتباطی ،حمل و نقل و نظامی مقایسه کرد و

همانگونه که از نام سایت پیداست این سایت درزمینه ارائه و جمع آوری

به صورت گرافیکی نمایش داد.

آمار در زمینه های مختلف فعالیت میکند .به گفته نویسندگان سایت

این معیارها و موارد دیگر ) (Topicsرا میتوان به صورت منطقه ای

هدف از تشکیل این درگاه اینترنتی جمع آوری اطالعات و آمارهای

)(Regionsیا به صورت نام یک کشور خاص ) (Countriesانتخاب و

مختلف از مراجع گوناگون و تبدیل آنها به محتوای تصویری برای تحلیل

جزئیات مرتبط با هر کشور را مشاهده کرد.

آسانتر آنهاست .

قسمت  country facts explorerبه بررسی ،مقایسه و تصویر کردن

این سایت با جمع آوری داده های خام از سرار دنیا و تبدیل آنها به

بیش از  0211فاکتور از کشورهای مختلف که توسط بانک جهانی

نقشه ها ،جداول ،و نمودارهای مختلف سعی بر این دارد تا مطالب

منتشرشده است در بخشهایی اعم از سیاستهای اقتصادی ،آموزش،

پیچیده ای که درداده های خام به صورت مستتر قرار دارند را به صورتی

محیطزیست ،سالمت ،زیرساختها ،کار و امنیت اجتماعی ،فقر ،فعالیتهای

که درک مطالب راحت تر باشد بیان کند.

تجاری بخش خصوصی و دولتی در کشورها میپردازد.

بنیانگذار اصلی سایت آقای میگوئل باریِنتوس )(Miguel Barrientos

همچنین برای مقایسه موضوعاتی مثل توزیع سنی ،تولید برق ،ترکیب

فارغ التصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه

تولید ناخالص داخلی) ، (GDP compositionتوزیع درآمدها ،صادرات

ماساچوست ) (MITهست و سابقه کاری خود را در طراحی و توسعه

و واردات کاال و همچنین نمودار درختی از شاخص جهانی بخشی

سیستم های آنالیز داده بزرگ مقیاس در بیش از  011شرکت برپا

جداگانه با عنوان  Visualizationsدر نظر گرفته شده است ؛ بخش

میدارد؛ همچنین دومین بنان گذار سایت کلودیا سوریا (Claudia

انتهایی سایت هم به نقشه ها و دادههای ارتفاعی از تمام نقاط جهان

) Soriaنام دارد که سابقه کار در بخشهای مدیریتی و اجرایی برنامه

اختصاص دارد که تمام شهرها ،شهرستانها ،دریاچه ها ،کوهها و  ...را در

های پاسخگویی برخط و همچنین سایتهای معرفی کشور بولیوی به

برمیگیرد و نقشه های گوگل برای منطقه خاص مورد نظر را با محدوده

عالقه مندان را دارد ،وی دارای مدرک کارشناسی در رشته اقتصاد است

دقیق در اختیار کاربر قرار می دهد.

سایت به صورت کلی از محیطی ساده به شکل ویکیپدیا برخوردار است

سایت دارای یک بالگ نیز هست که نویسندگان سایت به روزرسانی

و آمار و اطالعات ارائه شده طیف وسیعی از موضوعات اعم از کاالها ،ارز،

آمارها و اطالعات مختلف سایت را در آن اعالم می کنند .تا لحظه نگارش

کشاورزی ،انرژی ،معدن و تجارت در جهان را در برمیگیرد .سایت با

این معرفی آخرین به روزرسانی سایت مربوط به اکتبر  2100هست که

وجود پشتیبانی از زبان های مختلف حتی چینی از زبان فارسی

برای سایتی باهدف اعالم آمار یک نکته منفی به شمار میرود اما آرشیو

پشتیبانی نمیکند اما دارای بیانی بسیار ساده و قابل درک در بخش

آمار و اطالعات موجود خالی از ارزش نیست .

انگلیسی است که حتی با وجود دانش کم در این زبان هم میتواند

کالم آخر آنکه با وجود بروز نبودن اطالعات سایت و وجود سایتهای

کارگشا باشد.

آماری بزرگتر وجود این چنین منبع آماری بی طرفی در فضای اطالعات

شاید بتوان سادگی بیش از حد و عدم رعایت ترتیب در اهمیت تیتر

که محتویات را به صورت شماتیک و انتخابی در اختیار کاربر قرار میدهد

بخش های مختلف سایت را اشکال بزرگ این سایت برشمرد .

را میتوان منبعی نسبتاً خوب برای استخراج آمارها و مشاهده روند کلی
تحوالت در زمینه های مختلف قلمداد کرد.

در بخش جداول و نقشه ها ) (Charts & Mapsمیتوان نقشه مقایسه
ای کشورها و رتبه بندی آنها را مشاهده و از نقطه نظرهای جمعیتی،
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معرفی فرایندهای معدنی  :فلوتاسیون
وحید خدابنده لو
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()vahidkh@aut.ac.ir

 -0تنظیمکننده) :(Regulatorبهتمامی مواد شیمیایی که سبب

مقدمه

تنظیم و تعدیل شرایط محیط فلوتاسیون و شیمی پالپ میگردد اطالق
در امر جداسازی مواد معدنی روشهای متعدد موجود است ازجمله

میشود برای مثال مواد تنظیمکننده  PHمحلول در این طبقهبندی

روش های ثقلی ،مغناطیسی ،الکترواستاتیکی و غیره که به کانیهای

قرار میگیرند.

معین یا مواد معدنی مشخصی اختص اص دارند؛ این در حالی است که

وشنای با فرویند فلویاسیون

فلوتاسیون روشی است که با استفاده از اختالف خواص شیمیایی سطوح
کانی ها و مواد شیمیایی تقریباً محدودیتی در جداسازی مواد معدنی

بهمنظور جداسازی کانی های ارزشمند در یک سنگ ،آن را تا ابعاد

ندارد.فلوتاسیون یکی از مهمترین فرآیندهای جداسازی کانیها هست و

مناسب خرد مینمایند .این ابعاد بهاندازه درجه آزادی هست .مواد

نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای در فرآوری مواد معدنی دارد.بدون

خردشده در آب توسط همزن بهصورت معلق درمیآیند که اصطالحاً

شک فلوتاسیون کارآمدترین روش کانهآرایی است و بیشترین کاربرد در

به آن «پالپ» میگویند.پس از مرحله آمادهسازی ،پالپ وارد سلول

آرایش مواد معدنی را دارد؛ به قسمی که امروزه بیش از  2میلیارد تن

فلوتاسیون میشود .سلول فلوتاسیون متشکل از یک تانک ،همزن و

مواد معدنی در سال تحت این فرآیند جداسازی ،قرار میگیرد.کاهش

تجهیزات الزم برای پراکندن و یا ایجاد حباب هوا در پالپ هست .هوای

منابع معدنی با عیار باال سبب روی آوردن صنعت فرآوری به منابع با

دمیده شده و یا ایجادشده در درون سلول بهصورت حبابهایی با ابعاد

عیار کم گردیده است که فلوتاسیون روشی مناسب برای فرآوری

قابلکنترل از درون پالپ بهطرف سطح سلول حرکت مینمایند .حباب-

اینگونه مواد است.

های هوابر روی سطح آبگریز قرارگرفته و بااتصال به آن ،این مجموعه
حباب و قطعات کانیهای متصل به آن از آب سبکتر بوده و بهطرف

مواد شیمیای مصرف در فلویاسیون

سطح پالپ باال میآیند .مجموعه این حبابها بهصورت الیهای از کف

مواد شیمیایی مختلفی در طول فرآیند فلوتاسیون استفاده میشود که

جمع گشته و سپس از سلول خارج میگردد.

هرکدام خواص و عملکرد خاصی دارند که در ذیل بهصورت کلی معرفی

ذرات آبگریز که توسط حباب هوا به سطح سلول منتقل و از آن خارج

گشتهاند:

میگردند چنانچه متشکل از کانی یا کانیهای ارزشمند باشند در این

-0کلکتور( :)Collectorمواد آلی فعالکننده سطوح کانیها میباشند

صورت کف ،محصول پر عیار شده را تشکیل میدهد و این روش را

که بهصورت انتخابی در سطح یک یا چند کانی موردنظر جذب و سبب

فلوتاسیون مستقیم میگویند و گاهی نیز سطح کانیهای گانگ را آب-

آبگریز شدن آنها میگردند.

گریز کرده و آن را فلوتِ میکنند که به آن فلوتاسیون معکوس می-
گویند.

-2فعالکننده(َ :)Activatorبهمنظور افزایش جذب انتخابی کلکتور از
فعالکنندهها استفاده میشود.

سایر کاربردهای فلویاسیون

 -3بازداشت کننده(  : )Depressantبازداشت کننده با عملکردی خالف

هرچند کاربرد عمده فلوتاسیون در آرایش مواد معدنی است ،باوجوداین

فعالکنندهها با تأثیر بر سطح بعضی از کانیها عامل جلوگیری از جذب

در سایر صنایع نیز مورداستفاده قرارگرفته است.از عمدهترین کاربردهای

کلکتور بر روی آنان میگردند.

جنبی فلوتاسیون میتوان پاک کردن کاغذهای مستعمل و تصفیه پس
آبهای صنعتی را نام برد.

 -4کفساز( :)Frotherاین مواد بهمنظور تشکیل و پایداری کف
بهکاربرده میشوند به صورتی که کانیهای دارای سطوح آبگریز بتوانند
بهراحتی بدان اتصال پیدا کنند.
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معرفی کانی  :اسفالریت
مصطفی دوست فاطمه
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (aut.ac.ir

@)mostafa76fatemi

میشود .مهمترین تولیدکنندگان روی در دنیا عبارتاند از

اسفالریت چیست؟

روسیه،آمریکا،استرالیا ،پرو،مکزیک و ژاپن هستند.

اسفالریت) (sphaleritاز کلمه یونانی اسفالروس به معنای اشتباه
کننده یا فریبدهنده گرفتهشده است.با فرمول شیمیایی  znsکه حدود
 %92آن از عنصر روی) (znو حدود  %33آن از عنصر گوگرد)(s
تشکیلشده است.کانی اسفالریت به رنگ قهوهای روشن-سبز-زرد-سیاه
و مشکی هست و معموالً همراه با آهن است که رنگ آن با آهن قهوهای
روشن تا تیره است.دارای خاصیت پیزوالکتریسیته است  .بهسختی ذوب
میشود و در اثر حرارت روی زغال هاله روی ایجاد میکند.

نحوهی یشکیل
اسفالریت یکی از کانیهای مهم روی است و مانند گالن مشاء
هیدروترمال دارد .این کانی در رگههای هیدروترمال همراه با گالن و
کانیهایی مانند مارکاسیت  ،کالکوپیریت  ،پیریت  ،پیروتین  ،مگنتیت

کاربردها

 ،کلسیت و دولومیت یافت میشود.

مهمترین مصرف آن در ساختن آهن گالوانیزه است .بیشترین مصرف

اسفالریت در سیستم کوب یک متبلور میشود .بهطورمعمول در پیکره

آن در ساختن آهن گالوانیزه استعمال میشود .برای ساختن آلیاژ برنج

تودههای نامنظم و بلورهای بدون شکل همچنین در سنگهای آذرین

در باتریهای الکتریکی و ساختن ورقههای روی کاربرد دارد .در صنایع

و نهشتههای دگرگونی مجاورتی نیز دیده میشود و اغلب منشأ گرمایی

نقاشی و در تهیهی پردههای فلوئورسانی کاربرد دارد.از روی

دارد .سولفور روی بهطور کامل و خالص را ورتزیت )(Wurtzite

استحصالشده بهعنوان مهمترین منبع برای تأمین عناصر

مینامند و در طبیعت کمیاب است.

کادمیم،ایندیوم،گالیوم و ژرمانیوم به کار میرود.

این کانی که در سیستم مکعبی  24وجهی متبلور میشود،معموالً به

خصوصیات

فرمهای  9وجهی 02،وجهی  8وجهی تشکیل میشوند ولی بلورها عموماً
پیچیده هستند.

رخ کامل است ،اما بعضی اسفالریت ها بهقدری ریزدانهاند که رخ نشان
نمیدهند  .جالی نافلزی و صمغی تا نیمه فلزی ؛ و گاهی الماسی

ساختمان اسفالریت شبیه به ساختمان الماس است که در نیمی از اتمها
بهوسیله اتم روی نیمی دیگر بهوسیله اتم گوگرد جایگزین شده است.

دارد .رخداد و نحوه آن مشابه گالن است و معموالً همراه با آن یافت

اسفالریت در حقیقت پلیمرف دمای پایین سولفیدی است.

میشود .اسفالریت را میتوان با جالی صمغی آشکار آن  ،و رخ کاملش
تشخیص داد  .انواع تیرهرنگ را بارنگ خاکه قهوهای مایل به سرخ

کشورهای یولیدکننده

میشناسند و همواره سبکتر از کانی تودهای است .

روی به مقدار فراوانی در بیش از  41کشور دنیا تولید میشود اگرچه در

بلور اسفالریت ممکن است با سایر کانیهای زردرنگ و یا الماس بیرنگ

بعضی از معادن روی بهصورت همی مورفی،اسمیت زونیت،فرانکلینیت

اشتباه شود .بلورهای شفاف اسفالریت را کلکسیونرها میگویند که ندرتاً

و ویلمیت است ولی بیشترین مقدار روی از کانی اسفالریت استخراج
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به دلیل میزان ضریب شکست نور بسیار باالی آن (تا )2/32مورد تراش

روی و سرب مهدیآباد واقع در ایران مرکزی ،یکی از بزرگترین

قرار میدهند .قدرت پراکندگی نور در اسفالریت بسیار بیشتر از سایر

ذخایر روی در این ناحیه است.

کانیهای طبیعی بوده و حدود  4بار بیشتر از برلیان است ( 1/144در
برلیان و  1/00در اسفالریت).
در اسید  HClو  HNO3که اسیدهای قویای هستند محلول است.

شکل بلور

مأکل پلی سنتیک

رنگ

قهوهای روشن تا تیره

بعد از انحالل در اسید نیتریک رسوب گوگرد برجای میگذارد

سختی

4-3.0

اسفالریت در ایران

شفافیت

شفاف-نیمه شفاف

رخ

عالی مطابق با سطح001

کانسار سرب و روی ایران کوه در فاصله  20کیلومتری جنوب غرب

جال

الماسی  -شیشهای  -چرب  -مات

جرم
مخصوص

 2.9یا 4.1

رنگ خاکه

قهوهای مایل به سرخ

اصفهان و در زون ساختاری سنندج  -سیرجان واقعشده است .ذخیره
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چهاردهمین همایش علمی مهندسی معدن
بیژن پیک
دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ()Bijan715@gmail.com

سخنان مجری در شرح حادثه به اتمام رسید و بررسی فنی موضوع به
ادامه برنامه موکول شد.

همایش علمی مهندسی معدن به مناسبت بزرگداشت روز معدن در روز
یکم خرداد ماه  99برای چهاردهمین بار به همت انجمن علمی
د انشجویی مهندسی معدن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

چهاردهمین همایش علمی مهندسی معدن که با همکاری کامل
اتحادیهی انجمنهای علمی دانشجویی مهندسی معدن برگزار شد
میزبان نمایندهی این سازمان بود که فعالیتهای این اتحادیه دانشجویی
از بدو تشکیل و چشمانداز یک ساله آینده اتحادیه را در مدت  00دقیقه
ارائه داد.

امسال طبق روال همیشه بنا بر این بود که انجمن علمی دانشجویی
مهندسی معدن براى چهاردهمین بار در دانشگاه صنعتى امیرکبیر ،روز
معدن را جشن بگیرد اما فاجعه از دست دادن  43نفر از هموطنان در
معدن زمستان یورت غربى این برنامه را نیز در سایه غم قرار داد و باعث
شد محوریت برنامه امسال این موضوع باشد؛ که با حضور متخصصین
این امر مانند مسئولین عالى رتبه نظام مهندسى معدن ،پیشکسوتان
صنایع معدنى مخصوصا زغال سنگ ،مدیر عامل ذوب آهن اصفهان و
کارشناسان معدن زمستان یورت برگزار شد .همچنین با برگزاری پنل
تخصصى چالش هاى پیش روى معدنکارى ،قرار بر این شد که با تالش
دانشگاه براى همگام شدن با صنعت و دولت بتوان با تکیه بر دانش و
فناورى روز دنیا و نظارت عالى بر معادن ،ایمنى معادن روز به روز
پیشرفت کند .به این ترتیب معدن و نفت یعنى منابع زیرزمینى که
نقشى اساسى در  GDPکشور دارند ،ایمن و مقتدرتر در ساخت و
پیشرفت آینده کشور عزیزمان ایران اسالمى ظاهر شوند.

بررسی عوامل انفجار معدن زمستان یورت در این همایش از مهمترین
بحث های انجام شده بود .نیاز به آموزش نیروهای انسانی بخش معدن و
متوقف شدن فعالیت معادن نا امن ،در دستورکار مسئوالن مربوط قرار
گرفت.

رئیس دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این
همایش با بیان اینکه میلیونها شغل به طور غیرمستقیم وابسته به
معدن است ،گفت :سال گذشته بیش از  022هزار شغل به طور مستقیم
ازسوی معدن ایجاد شد اما به جرات میتوان گفت تعداد اشتغال ایجاد
شده به شکل غیرمستقیم د ر معدن بسیار باالست و صنایع بسیاری به
این بخش وابسته هستند .دکتر همایون کتیبه همچنین با اشاره به
حضور پرشکوه مردم در انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری در

این رویداد که از صبح روز دوشنبه یک خرداد ماه آغاز و تا ساعت 02
بعد از ظهر نیز ادامه داشت با استقبال بسیار خوب دانشجویان و

 29اردیبهشت اظهار کرد :معدن ،مادر تولید در ایران است که متاسفانه
همیشه مظلوم واقع شده است .در این میان حادثه معدن زمستان یورت
که منجر به از دست رفتن  43تن از معدنکاران کشور شد از تلخترین
اتفاقات رخ داده در حوزه معدن بوده است .به گفته وی 3 ،خرداد یادآور

مسئولین و معد نکاران همراه بود .این همایش که تحت تاثیر حادثه
معدن زمستان یورت آزادشهر استان گلستان قرار داشت در ابتدا با یک
دقیقه سکوت و نمایش کلیپی از صحبتهای کارگران بازمانده از حادثه
افتتاح گردید .این قسمت که بسیاری از حاضران را منقلب نمود با
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تعدادی از افراد در بخش ورودی معدن بر اثر خفگی جان باختند و
عدهای بر اثر موج انفجار ،فوت شده و  00نفر دچار سوختگی شدند.

جانفشانی رزمندگان این مرز و بوم است و امروز همان جوانان برومند،
در صحنه دانشگاه و علم با تالش فراوان در حال فعالیت هستند .رئیس
دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه ،هدف از برگزاری این
همایش را ایجاد ارتباط میان سازمانهای مختلف و فعال در حوزه معدن
با تشکل ها ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،صنعتگران و دانشگاه اعالم
کرد.

مدیرعامل ذوبآهن اصفهان به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این
همایش اظهار کرد :حادثه معدن زمستان یورت برای تمامی فعاالن
صنعت و معدن بسیار سخت بود و امید است دیگر شاهد چنین اتفاقاتی
نباشیم .وی در ادامه ،حضور فارغ التحصیالن رشته متالورژی در صنایع
فوالدی را نیک شمرد و گفت :از سال  0349که بنیان فوالدسازی در
ایران گذاشته شد تا به امروز شاهدیم که  2تن از دانشآموختگان رشته
متالورژی توانستند به عنوان مدیران عامل در کارخانههای فوالدی
مشغول بهکار شوند .وی در ادامه صحبتهایش افزود؛ ما توانستیم
نخستین واحد احیای مستقیم را در این کارخانه راهاندازی کنیم.
وی ادامه داد :اکنون مصرف زغالسنگ در ایران حدود  3میلیون تن
است و این در حالی اس ت که تولید این کانی به دلیل شرایط معدن و
نوع استخراج از آن ها به سختی انجام میشود و مقدار تولید کمتر از
نیاز داخلی است .به گفته وی ،اقتصاد هر کشور وابسته به صنعت و
معدن آن است که شاخه ،ستون و ریشه آن را تشکیل میدهند .صادقی
در ادامه با اشاره به رکود در بازار مصرف داخلی ،برنامه تولید ذوبآهن
را اعالم کرد و گفت :صددرصد تولیدات این واحد صنعتی صادر خواهد
شد .به گونهای که اکنون صف بارگیری تولیدات ذوبآهن در بندرعباس
به  9کیلومتر میرسد .به گفته مدیرعامل شرکت ذوبآهن ،چشمانداز

رئیس نظام مهندسی معدن ایران نیز یکی دیگر از سخنرانان این همایش
بود که ضمن ابراز تاسف برای حادثه معدن زغالسنگ یورت در ادامه
گفت :کمیته حقیقتیاب برای بررسی دالیل این حادثه ،تشکیل و
چندین جلسه نیز برگزار شده است .دو کارگروه دیگر به نام کارگروه
انسانی و کارگروه ایمنی نیز برای رسیدگی به این موضوع پیشبینی
شده است .قرار است بعد از اتمام فعالیت دو کمیته حقیقتیاب و انسانی،
برنامهای برای بازدید از معادن زغالسنگ انجام شود و اگر مسئول فنی
در این معادن حضور نداشت و معدن از ایمنی الزم برخوردار نبود ادامه
کار معدن متوقف شود.

تعریف شده برای تولید  00میلیون تن فوالد در سال  0414امری
امکان پذیر است اما برای رسیدن به آن باید ارزیابی درستی شود .در
واقع با رسیدن به این میزان تولید انتظار میرود که رقمی بین  00تا
 21میلیون تن آن صادر شود .صادقی تاکید کرد :سرمایهگذاری الزم در
حوزه اندیشه ،امکان تحقق اهداف کالن در حوزههای مختلف اقتصادی،
صنعتی و… را فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه صحبتهایش افزود :برای بررسی دالیل این حادثه نمیتوان
اظهار نظر کرد زیرا لکوموتیوها هنوز در زیر آوار قرار دارند .اسماعیلی
دهج ،با تاکید بر ایجاد انگیزه و زمینهسازی برای حضور کارآفرینان و
سرمایهگذاران در بخش معدن که عمده آن ها در نقاط دوردست هستند
افزود :سرمایهگذاری خارجی مهمترین نیاز بخش معدن است ،زیرا با
اتکا به آن ،هم امکان استفاده از فناوری روز وجود دارد و هم میتوان
پاسخگوی نیاز معادن بود.رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور در
ادامه به تاکیدهای معاون اول رئیسجمهوری مبنی بر فعالیت نداشتن
در معادن غیرایمن اشاره کرد و گفت :در زمان بروز حادثه آزادشهر،
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد که نباید به معادنی که ایمن نیستند
اجازه کار داده شود و به هیچوجه نباید در این مورد گذشت کرد.
اسماعیلی دهج افزود :در صورت یافتن پاسخ درباره علت انفجار معدن
زغال سنگ یورت ،بدون اغماض نتیجه و مقصر اعالم خواهدشد .رئیس
نظام مهندسی معدن ایران اظهار کرد :علت انفجار معدن ،نشت گاز بوده
است اما باید توجه کرد که گاز موجود در معدن متان است و هیچگونه
بویی ندارد .بنابراین اخبار منتشر شده درباره باال بودن میزان گاز و
استشمام بوی آن در معدن درست نیست .به گفته اسماعیلی دهج،

دکتر مرتضی اصانلو ،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه
صنعتی امیرکبیر در این همایش با بیان اینکه حادثه معدن زمستان
یورت نشان دهنده نیاز به آموزش در معدنکاری و روزآمد کردن تجهیزات
معادن است در ادامه گفت :دورنمای معدنکاری در  21سال آینده نشان
می دهد مصرف محصوالت معدنی رو به افزایش است .وی تصریح کرد:
مصرف محصوالت صنعتی در سال  2111نسبت به سال 0991
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نشاندهنده  41برابر شدن این رقم بوده و پیشبینی میشود در سال
 0409نیز میزان مصرف محصوالت صنعتی  41درصد افزایش یابد.
اصانلو ادامه داد :براساس تعریف بانک جهانی درباره شاخص کیفیت
زندگی ،مصرف ساالنه کانی به ازای هر نفر در امریکا  9/21تن است که
باالترین رقم را دارد .به گفته وی ،پایین بودن میزان مصرف کانی در
کشور به معنای پایین بودن رشد اقتصادی و نبود رشد کافی
زیرساختهاست.وی در ادامه گفت :در  21سال آینده و با توجه به نیاز
بشر به مواد معدنی باید میزان تولید نیز افزایش پیدا کند .در این زمینه
راهاندازی معادن جدید میتواند مقدار تولید را افزایش دهد
 .در ادامه این همایش ،جلسه پرسش و پاسخی درباره حادثه رخ داده در
معدن زم ستان یورت آزادشهر با حضور دو تن از مسئوالن این معدن
برگزار شد .

پنل معدنکاری و چالشه ای پیشرو با پرسش و پاسخ به صورت آنالین
توسط رئیس سازمان نظام مهندسی و دیگر مسئولین انجام شد و در
نهایت پنل با این جمع بندی به کار خود پایان داد:
نکته ای که بسیار در همه ی امور مدیریتی حائز اهمیت است مسئله ی
نظم و انضیاظ در مقررات ایمنی و قوانین حقوقی است که می تواند به
عنوان عامل تعیین کننده در هر مجموعه مطرح باشد.
برقراری نظم و انظباط در اجرای قوانین در تمامی امور میسر نمی شود
مگر با توجه هر سه بخش فعال عرصه ی معدن دانشگاه ،صنایع و معادن،
نهادهای تصمیم گیرنده دولتی.
در پایان و قبل از صرف ناهار مراسم تقدیر و تشکر از اساتید ،فعاالن
معدنی و دانشجویان انجام شد و تندیسی به رسم یادبود به مناسبت
بیستمین سالگرد تاسیس مجله علمی تخصصی بلور انجمن علمی
دانشجویی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مدیر مسئول
وقت این مجله اهدا گردید.

ازنکات مهم این همایش میتوان از حضور مدیر عامل شرکت ذوب آهن
اصفهان نیز نام برد  ،ایشان با ابراد سخنرانی در این همایش مسایل
مهمی در مورد صنعت آهن ایران را مطرح نمودند .
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مصاحبه با سرکار خانم مهندس
مرضیه مینایی مبتکر
علیرضا هاشمی
دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر)(alirezahasehmi@aut.ac.ir

مرضیه مینایی مبتکر ورودی سال  82رشته مهندسی اکتشاف معدن

مسابقه را در دانشگاه دیدم  ،ثبت نام کردم و نشریه ها را برای ایشان

بوده که در سال  90فارغ التحصیل شد .ایشان ورودی  92ارشد دانشگاه

فرستادم و بعد از چند ماه در ماه خرداد به ما گفتند که نشریه شما

صنعتی شاهرود می باشد و در حال حاضر در سمت کارشناس تحقیق

برگزیده شده است  .اما نگفتند که نشریه ما اول شده است .یک

و توسعه انجمن سنگ آهن مشغول به فعالیت هستند .خانم مبتکر در

نمایشگاه برگزار شد که همه نشریه ها از سراسر ایران در دانشگاه شهید

دوره مدیر مسئولی نشریه بلور موفق به کسب مقام اول جشنواره

بهشتی جمع شدند که به طی  3روزبه هر نشریه غرفه میدادند و

نشریات دانشجویی کشور در بخش فنی مهندسی شد .در ادامه به گپ

میخواستند که ما نشریه هامون را در غرفه ها عرضه کنیم .از همه رشته

و گفت با ایشان می پردازیم:

های مهندسی و علوم پایه و انسانی و پزشکی و ...همه آمده بودند و در
این نمایشگاه شرکت کرده بودند.

ـ در چه دوره ای در نشریه بلور فعالیت داشتید و در این مدت

اولین روز که رفته بودیم غرفه را تحویل بگیریم به ما یک غرفه خیلی

چه سمت های داشتید؟

کوچک داده بودند که اصال مشخص نبود کجای نمایشگاه میشد .من

ما از همان موقع که وارد دانشگاه شدیم (پاییز  )82بچه های انجمن

رفتم و به مسئول نمایشگاه گفتم که ما از دانشگاه امیرکبیر آمده ایم و

علمی خیلی برنامه های مختلفی داشتند و خیلی دوست داشتند که

این غرفه در شان دانشگاه ما نیست .آن ها اول قبول نکردند و گفتند

بچه های جدید نیز با انجمن در ارتباط باشند  .آن زمان خانم جوهری

ما دسته بندی کردیم و جایگاه ها را مشخص کرده ایم و نمی توانیم

ناد بودند که خاصه من را که بیشتر عالقه مند بودم به انجمن معرفی

تغییر بدهیم .من که یک غرفه رو انتخاب کرده بودم که بزرگ هم بود

کردند و آن موقع که با اتمام دوره قبل بلور و انتخابات بلور هم زمان

و هم وسط نمایشگاه بود .گفتم یا این غرفه را به ما میدهید یا دانشگاه

شده بود من در انتخابات شرکت کردم و اولین بار به عنوان روابط

امیرکبیر در این نمایشگاه شرکت نمی کند .اول مخالفت کردند ولی

عمومی نشریه بلور انتخاب شدم 3 .سال روابط عمومی نشریه بلور بودم

بعد که دیدند که من جدی هستم و در حال جمع و خروج وسایل

و در سال  91مدیر مسئول بلور شدم .تا سال  93-92هم یک شماره

هستم قبول کردند و آن غرفه بزرگ را به ما دادند  .در آن دوره ما

من سردبیر بودم.

حمایت کمتری از دانشگاه میگرفتیم و خود ما اونجا را با هر امکاناتی
که در انجمن داشتیم درست کردیم  .دانشگاه های دیگر مثال الزهرا

ـ در ون دوره نشریه دیگری در زمینه معدن وجود داشت؟

خیلی مدرن و با امکانا ت بودند اما ما بهتر بودیم و این موضوع را ثابت

نشریات دیگر مثل نشر فن دانشگاه تهران هم بود اما نشریه بلور هم

کردیم .در روز آخر همایش که برنده ها رو اعالم کردند  ،در آن لحظه

قدیمی تر بود و هم همیشه از نشریات دیگر بهتر بوده است  .ما در

اعالم واقعا من خیلی خوشحال بودم که ثمره همه تالش هایمان را

سابقه نشریه داریم که  2بار نشریه برتر رشته های فنی و مهندسی

دیدیم.

کسب نکرده است.

ـ فعالیت در نش ریه بلور به جایگاه

انتخاب شده که هیچ نشریه ای در معدن تا به حال همچین افتخاری را

که االن دارید چه کمک

کرده است ؟

یک یوضیح مختصری هم از همان سال  91که در جشنواره
نشریات به اعنوان نشریه بریر شناخته شده اید( در زمینه فن

حتما تاثیر دارد  .به این خاطر که هروقت وارد یک مجموعه ای می

مهندس نه فقط معدن) بدهید:

شوید شما در حال انجام یک فعالیت اجتماعی هستید و فضاهایی مثل
انجمن علمی و نشریات و این فعالی ت ها به موازات کار علمی پیش

آن اتفاق شاید بتوانم بگویم که یکی از بهترین اتفاق هایی بود که برای

میرود اما آن جنبه اجتماعی حتما وجود دارد که حتما خیلی موثر

من در دوره ی کارشناسی افتاد .من پوستر فراخوان شرکت در این

هست .وقتی شما وارد یک مجموعه می شوید دوستان بیشتر پیدا
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میکنید  ،نسبت به رشته ارتباطات قوی تری میگیرید  ،بیشتر آشنا

با کمی دعوا و کمی مذاکره و مقداری هم وساطت سایرین پول را

میشوید  ،نسبت به صنعت بیشتر آشنا میشوید و اینکه میتونید با صنعت

میگرفتیم .بحث چاپ هم با دانشگاه بود که باهامون همکاری میکردند

ارتباط بگیرید و این ارتباطات در آینده بسیار مفید خواهد بود و از همه

اما رنگی چاپ نمیکردند و ما واقعا نمی توانستیم اون موقع هزینه های

مهم تر اینکه وقتی یک مسئولیتی را بر عهده میگیرید وآن را انجام

چاپ رنگی رو بپردازیم چون که زیاد بود .کیفیت ها رو هم با دانشگاه

میدهید یک رشد شخصی در شما صورت میگیرد و یک اعتماد به نفس

بحث میکردیم که بهتر برای ما چاپ کنند .در موقع توزیع هم اوایل

خوب به انسان دست میدهد .عالوه بر آن در واقع یاد میگیرید در محیط

راحت توزیع میکردیم ولی اواخر از ما میخواستند که نسخه چاپی و

کار چطور کار کنید و اهدافتان را پیش ببرید .جنبه رشد شخصیتی

الکترونیکی را به آن ها تحویل بدهیم و بررسی کنند و بعد مجوز بدهند

مهم ترین بخش اینگونه فعالیت ها است .برای من شما و همه افرادی

که بتوانیم توزیع کنیم .ما بجز آن درامد های جانبی هم داشتیم  ،حق

که در این زمینه ها فعالیت میکنند.

اشتراک می گرفتیم  ،حتی یک دوره هم پیکسل بلور را درست کردیم
و میفروختیم .اما خب یک مقدار سخت بود تا آن زمانی که در آن

ـ یک نشریه مثل بلور چه یاثیری در اریباط با صنعت دارد؟

جشنواره نشریات ما برنده شدیم  .جایزه آن را کامل در اختیار بلور

همین که شما فراخوان مقاالت را به شرکت های مختلف میفرستید

گذ اشتیم تا بچه ها بتوانند راحت تر با مشکالت و هزینه هایی که ما

همین که این مقاالت رو چاپ میکنید و نشریه را به شرکت های مختلف

داشتیم روبرو بشوند.

و اساتید مختلف و حتی وزارت خانه میفرستید  ،وقتی که شما میروید

ـ برای افزایش انگیزه به نظر شما بهتر هست که نشریه خیل

و درخواست می کنید که تبلیغ شرکت خود را به شما بدهند شما با

خودمان و دانشجوی باشد یا یک نشریه ای کامال اعلم باشد؟

محیط آشنا می شوید و از همه مهم تر شما دانشگاه و قابلیت های یک

به نظر شما کدامیک کدام م یواند مفیدیر باشد و طیف خواننده

دانشجو و برند دانشگاه را به آن ها معرفی میکنید .آن ها متوجه میشوند
که دانشجو ها در چه حال و هوایی هستند و چطور تحقیق میکنند و

بیشتری را در بر میگیرد.

یا شما متوجه می شوید که نیاز های آن ها چیست و چطور میتوانید

چون نشری ه بلور طیف گسترده ای از مخاطبان را دارد (دانشجو ها ،

به آن ها کمک کنید .اگر این مسئله از سوی صنعت جدی گرفته بشود

اساتید  ،صنعتیان و شرکت ها) و با توجه به گستردگی این طیف  ،من

من فکر میکنم که میتواند خیلی موثر باشد.

فکر میکنم که مجموعه ای از همه سلیقه ها را باید بلور داشته باشد .
مقاله علمی داشته باشد ،معرفی کتاب داشته باشد  ،مقاالت گرد آوری

ـ برای یهیه یک شماره بلور چه مشکالی داشتید و برای حل

بوده است  ،اخباری از صنعت و کتاب ها بوده است  .من ترجیح میدهم

ونها به چه کسان مراجعه میکردید؟

که ساختاری که به خاطر آن مخاطب خودش را حفظ کند را داشته

بیاد دارم که جلساتی داشتیم و محور موضوعاتمون را در جلسه معین

باشد .

میکردیم که خب این قسمت نیازمند مطالعه و تحقیق بود و این بحثی

ـ لطفا برای کلمات زیر اولین نکته ای که به ذهنتان م رسد را

بود که بین خودمان بود و حل میشد .فراخوان مقاله ها را ارسال می

بفرمایید

کردیم .مقاله های زیادی به دستمون میرسید که ما این مقاله ها را به
اساتید و دانشجو های دکترا میدادیم که خوشبختانه خوب همکاری

پل یکنیک یهران :خیلی دوستش دارم!

میکردند .اما خب نشریه چند بخش داشت یک بخش که مربوط به
دانشکده معدن :متالورژی و نفت :خانه من بوده و هست

مقاالت علمی بود که از طریق فراخوان به دست ما می رسید .یک بخش
دیگر هم برمیگش ت به مقاالت گردآوری که دانشجو ها به ما کمک

دانشگاه شاهرود :خیلی دوستش ندارم!

میکردند .اما در اون قضیه یه مقداری رغبت دانشجو ها کمتر بود گرچه
که ما تالش میکردیم که همه افراد را بیاوریم و ما سعی میکردیم از

انجمن اعلم

روابط دوستانه استفاده کنیم و مطالب را بگیریم اما چیزی که در هر

زندگیم را آنجا داشتم

کاری مهم بود بحث هزینه ها بود  2 .تا هزینه داشتیم یکی هزینه

مهندس

معدن :جایی بود که من بهترین خاطرات

بودجه نشریه:سخت اما بحث و دعواهایی که داشت شیرین

صفحه آرایی و هزینه چاپ که ما اون موقع صفحه آرا داشتیم که خودش
یک معدنی از بچه های قدیمی آقای ایمان جاللی بود .ایشون یک مقدار

بهار :91یکی از بهترین خاطرات زندگی من

حرفه ای بودند و هزینه شان باال بود گرچه به خاطر رفاقت قدیمی با ما

نشریه اعلم یخصص بلور :بهترین نشریه فنی

کنار می آمدند .آن بخش که م ا سعی میکردیم از اداره انجمن ها کمک
بگیریم که آن زمان آقای مالک نادری یکم سخت گیری میکردند اما ما
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