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 چکيده
 کيلـومتری جنـوب غربـی شـهر         ۲۵ کيلومتری جنوب شهرستان شـاهرود و        ۸۵فلدسپات بيارجمند واقع در     مجموعه معادن سيليس و     

ميليون تن فلدسپات از جمله نقاط غنـی معـدنی کشـور     ۲ ميليون تن سيليس و ۱دوده معدنی با ذخيره ای بالغ بر    مح ۶بيارجمند شامل   
 .است

 , ...روزافزون به اين ماده معدنی باارزش در صنعت شيشه سازی و الکترونيک و            باتوجه به افزايش چشمگير قيمت سيليس در کشور ونياز          
 علت نحوه هب همانند اغلب ذخايرسيليسی کشور سيليس بيارجمندهایکانسار.توليدبيشتراين ماده معدنی اهميت فراوانی پيدا کرده است

العه و تحقيق بيشتر درموردروش استخراج اين مـاده          اهميت مط  , و شکنندگی   شديد فلزات   خاصيت ذاتی خورندگی    و  نفوذی کانی سازی 
 ]۸[,]۷[ .دنمعدنی را طلب می ک

 مقايسـه ای فنـی و       , تهيه شـده اسـت      و دراين مقاله که به سفارش و حمايت شرکتهای سنگ سيليس بيارجمند و معدن کاران چاه جم               
 در ايـن    ترکيبی از روشـهای آتشـباری و بولـدوزر        ی و   اقتصادی بين روش استفاده از مواد منفجره و روش استفاده از چکش بيل مکانيک             

 , روش در ايـن معـادن صـورت گرفتـه اسـت     ۳بعد از اين مقايسه که برپايه اطالعات گذشـته اسـتفاده از هـر    .معادن انجام گرفته است  
 ايـن مقالـه راهکـار    اميـد اسـت  .مطلوبترين روش استخراج به همراه نحوه برنامه ريزی و بهينه سازی توليدآن روش پيشنهاد شده است  

 . مناسبی برای افزايش توليد اين ماده معدنی باارزش دراختيار متوليان آن قرار دهد
 

 سيليس بيارجمند, مقايسه فنی و اقتصادی, وشکنندگیخاصيت خورندگی فلزات,سيليس و فلدسپات : کلمات کليدی

 

Compare Of Technique And Economic Measure Of Production Of Blasting 
Method And Method Of Using From Pikor In Biarjmand Silis Department 

Mines 
Sayed Esmaeil Rahimi, Mehdi Ahmadi  

 
Biarjmand silis and pheldspat department mine is in the 85 km of south shahrood city and 25 km east-
south and it is a sample of enrich mines. 
According to increase of silis cost in country and necessary to this ore in electronics and glass industry. 
The more production for ore is important. biarjmand silis deposit same some silis deposit of country 
because of the method magma tic mineralization and cohesion properties need to study and investigation 
for method of extraction . 
The paper make for biarjmand silis rock co and chahjam co technical and economic compare between 
method of using from explosion and method of using from pikor and composite of blasting method and 
bulldozer have been done. after this comparison ,that use past based information from three methods in 
this mines. the most admissible method for extraction as well as programming and optimization produce 
has been suggested. Hopefully this article was been the product increasing way for valuable ore mineral 
produce. 
 
Key words: silis and phdspat , briskness and cohesion properties, compare of technique and economic, 
silis of biarjmand  
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  مقدمه‐١

 روز بـه   تقاضا بـراي سـيليس  ،گري و سراميك ريخته  بخصوص صنايع شيشه سازي،با توجه به مصرف باالي سيليس در صنعت
 اينكه ايران جزء كشورهاي در حال توسعه مي باشد و با توجه به دورنماي رشد مصرف سـرانه  نظر به.  است افزايشروز در حال

، لـذا نيـاز بـه فـراوري         خواهد کرد  سازي افزايش پيدا    در سالهاي آينده حجم پودرسيليس موردنياز صنايع شيشه        ،شيشه كشور 
پيش بينـی مـی    ،گري توجه به سوددهي باالي سيليس براي عرضه به صنعت ريخته با.سيليس بيش از پيش احساس می گردد

داخلي قيمت آن كـاهش   گري روندي افزايشي داشته باشد و در صورت تأمين تقاضاي سيليس مورد نياز براي ريخته عرضهشود
 ]۹ [ .يابد

 کيلـومتری جنـوب غربـی    ۲۵ کيلومتری جنوب شهرستان شاهرود و ۸۵ معادن سيليس و فلدسپات بيارجمند واقع در    مجموعه
 ميليون تن فلدسپات از جمله نقاط غنی        ۲ ميليون تن سيليس و      ۱ محدوده معدنی با ذخيره ای بالغ بر         ۶شهر بيارجمند شامل    

 آذرين می باشد که در دايک هايی باضخامتهای تقريبا کوچک به             ذخاير سيليسی اين منطقه تماما بصورت      . کشور است  سيليس
ين شکل خاص اين ماده معدنی در ايـن نقطـه از کشـور و در عـ                .طول و عرض های چندين متر و عمق های باال ديده می شوند            

خراجی از ايـن    که تحقيقی برای هرچه بهتر نمـودن رونـد اسـت          مارا برآن داشت    حال عيارهای بسيار باالی سيليس اين مناطق،        
برای استخراج اين معادن عمليات آتشباری چندين بار صورت گرفت که نتايج آن چنـدان بـرای صـاحبان                   .معادن را انجام دهيم   

در اين مقاله بعد از بررسی فنی و اقتصـادی عمليـات اسـتخراجی در مجموعـه معـادن                   .سرمايه و معدنکاران مطلوب نبوده است     
ش پيشنهادی خود را برای استخراج اين معادن ارائـه نمـودم کـه اتفاقـا بسـيار مـورد پسـند                      سيليس و فلدسپات بيارجمند، رو    

معدنکاران اين منطقه قرار گرفت و هم اکنون روند استخراجی اين معادن با اين روش ادامـه داردکـه در زيـر بـه شـرح آن مـی           
  .پردازيم

 
 زمين شناسی و چينه شناسی منطقه ‐٢
 زمين ريخت شناسی ‐۱‐۲

تنوع ترکيب سنگ شناختی و پايداری نايکسان ,ديدگاه زمين ريخت شناسی منطقه دارای وضعيت بسيار ناهماهنگ استاز 
واحدهای سنگی نسبت به پديده های فرسايشی و نيز بازتابهای گوناگون در برابر عوامل تکتونيکی موجب شده است که شکل 

 در نتيجه ساختار ريخت شناسی نا هماهنگی در ناحيه ايجاد ،يکنواخت باشددره ها و شکل آبراهه ها و بلندای واحد ها بسيار نا 
بلندترين ارتفاعات را بيشتر سنگهای دگرگونه کربناته و نيمه ژرف تشکيل می دهند و واحدهای آواری و آذرآواری با .شده است

شکل دره ها  .ی ماسه ای می شوددر بخش های کويری باد سبب جابجايي تپه ها.ريخت شناسی کم ارتفاع تر ظاهر می شوند
 .بيشتربصورت کم ژرفا و پهن است,در واحد های که از سنگ های آواری و آذر آواری تشکيل شده اند

  منطقهچينه شناسی ‐۲‐۲
اين ناحيه متاثر از عملکرد گسله ها و ريز گسله ها گوناگون با .از ديدگاه زمين شناسی ساختاری در ايران مرکزی قرار دارد

بعنوان آشکارترين پديده حاکم و به شکل )با درجه پايين(دگرگونی ضعيف .است)جنوب شرق ‐شمال غرب(اد عمده ی امتد
دن ا شرقی معهایماگماتيسم و پديده های وابسته نيز در بخش ,دگرگونی ناحيه ای مجاورتی نمايان شده است و فزون بر اين

ی سنگهای موجود در منطقه از پايين  توالی چينه .اسی منطقه داشته اندفعال بوده اند و تاثير مهمی در روند تکوين زمين شن
ترياس و کرتاسه و ماگماتيسيم مربوط به ,توالی های رسوبی مربوط به پرمين,به باال شامل سنگهای دگرگونه پيش از پرمين

ها وجود دارد که از  اين واحدآذرين همراه بافزون بر اين سنگهای ديگری با منشا  .ائوسن و سنگهای رسوبی پس از آن است
 .جوان تر از دگرگونه های ياد شده است,نقطه نظر سن
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 مباحث اقتصادی در مورد سيليس ‐٣

 ميزان صادرات سيليس در ايران ‐۱‐۳

 هزارتن در سـال  ۸/۵۸، از %۰۷/۲۱۴با نرخ رشد  ، ( 1385-1376) ميزان صادرات تركيبات مختلف سيليس دار ايران در دوره
 پيـدا کـرده   افـزايش ، ۱۳۸۵ هـزارتن در سـال   ۶۸۲ و۱۳۸۰ هزارتن در سال ۷/۴۶۹ و ۱۳۷۸سال   هزارتن در۶/۳۳۶ به ۱۳۷۶
در سـال   ايـران .  مربوط به شن و ماسه و كوارتزي و سيليسي بـوده اسـت  ۱۳۸۵صادرات ايران در سال   درصد۹۹بيش از .است
 هـزار تـن   ۸/۴ تـن كـوارتز و   ۵۸طبيعي،   تن شن و ماسه۷/۴۰۷ هزار تن شن و ماسه كوارتزي و سيلس، ۸/۶۷۶ مقدار ۱۳۸۵

 تن سيليس در انواع ذكر شده به خارج از كشـور صـادر   ۶۸۲۰۶۵مجموع  خاكهاي سيليس سنگواره اي صادر كرده است كه در
 اين .چشمگيري داشته است  افزايش۸۰ميزان صادرات محصوالت سيليسي ايران بعد از يك دوره كاهش در سال  .است گرديده

 ]٩[  ,]٨[ , ]٧[ . بوده است امر به دليل افزايش صادرات شن و ماسه سيليسي و همچنين كواتز

 ميزان واردات سيليس در ايران ‐۲‐۳

 تـن در سـال   ۱۹/۳۹۱، از %۱۵/۴با نـرخ رشـد    (1385-1376) ميزان واردات تركيبات مختلف سيليس دار ايران در اين دوره
 .پيداکرده استافزايش  ۱۳۸۵ تن در سال۱۹۴۵,۲۲و  ۱۳۸۰ تن در سال۸۵/۱۵۶۷و  ۱۳۷۸ تن در سال ۶۲/۱۲۲۴ به ۱۳۷۶

و سـراميك   اي است و بيشترين اسـتفاده آنهـا در صـنايع شيشـه     سيليس مربوط به خاكهاي سيليس سنگواره بيشترين واردات
اردات شن و ماسه طبيعـي و كـوارتز   افزايش ناشي از و  ميزان واردات داخلي افزايش يافته است كه اين۱۳۸۵در سال  .باشد مي
 ]٩[,]٨[,]٧[ .باشد مي
 ميزان توليد سيليس و روند آن در ايران ‐۳‐۳

شاخص .پرداخت توان به شيشه بعنوان پر مصرف ترين صنعت استفاده از سيليس جايگاه سيليس در ايران مي جهت پي بردن به
تـوان بـا يـك تغييـر سـاده در       ات شيشه سازي است كه مـي جهت استفاده دركارخانج مهم در اين بخش، ميزان توليد سيليس

براي كارخانجات شيشه سازي  توليد كنندگان سيليس. گري قابل مصرف نمود آرايش دانه بندي، آنرا در واحدهاي ريخته فرآيند
شـه سـازي،   با يك سرمايه گذاري كم نسبت به بازار مصرف شي گري و نيز كسب سود باالتر به علت شناخت خواص ماسه ريخته

مـي رود در آينـده    گري پيدا كرده و اقداماتي را در اين زمينه شروع نموده اند به طوري که احتمال ريخته تمايل به توليد ماسه
، %۴/۱با متوسط نـرخ رشـد   )۱۳۸۵‐۱۳۷۶( ايران در اين دوره  ميانگين توليد سيليس در. صورت جدي وارد اين بازار گردند به

و ۱۳۸۰ هـزارتن در سـال   ۱۶۸۷ و ۱۳۷۸ هـزارتن در سـال   ۱۴۸۱ بـه  ۱۳۷۶هزارتن در سال  ۱۶۱۶ز  هزارتن بوده که ا۱۵۵۲
 ]١٠[ ,]٦[ .پيدا کرده است  افزايش،۱۳۸۵ هزارتن در سال۲۱۲۵

 
 هاي داخلي سيليس بررسي قيمت ‐۴‐۳

 ۱۳۷۶يال بر تن در سالهزار ر ۱۶۱، از%۸۹/۲۱نرخ رشد  با متوسط) ۱۳۸۵‐۱۳۷۶( در ايران در اين دوره سيليسميزان قيمت 
 افـزايش  ۱۳۸۵ هزار ريال برتن در سـال  ۳۵۳ و ۱۳۸۰هزار ريال بر تن در سال  ۲۹۱ و ۱۳۷۸سال  هزار ريال بر تن در۱۸۹به 

 ۹۶عيـار کمتـر از    (۳بطوری که سـيليس درجـه   .هم اکنون با توجه به عيار سيليس آنرا درجه بندی می نمايند    . نشان مي دهد  
 ۲۰۰۰۰۰تـا    ريـال  ۱۵۰۰۰۰، قيمت )۹۸ تا ۹۶عيار  (۲ در تن و سيليس درجه  ريال۱۵۰۰۰۰ تا  الري۱۰۰۰۰۰، قيمت )درصد
 ,]٦[ . در تن درجه بنـدی مـی شـود          ريال ۳۵۰۰۰۰ تا    ريال ۳۰۰۰۰۰،قيمت تا   )۹۸عيار باالی    (۱در تن و سيليس درجه      ريال  

]١٠[,]٩[,]٨[,]٧[ 
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 ٤

 مصارف عمده سيليس ‐۵‐۳

سازي، چيني سازي، توليد فروسيليس، سراميك سازي، توليـد   شيشه:عبارت است از SiO2 ليسبه طور كلي موارد مصرف سي
و  توليد سيليكات سديم، توليد ديگر مواد سيليسي، به عنوان نيمه هادی در صـنعت الکترونيـک   آجر ماسه آهكي، ريخته گري،

 ]٨[,]٣[ .وليد پشم شيشهت

 جموعه معادن سيليس بيارجمندبررسی فنی روشهای مختلف استخراج سيليس در م ‐٤

و يا فشـار آب     , اليروبي، به روش روباز بوسيله ماشين آالتي مانند لودر و بيل مكانيكي            سيليس كانسارهاي سخت نشده  بطورکلی  
 ، كانسارهاي سخت به روش روباز استخراج مي شـود اما.مي شود بارگيري و يا از طرق ديگر به كارخانه فرآوري منتقل, استخراج
انفجـار و    برخي معادن زير زميني بـا روش البته.گيرند انفجار و بعد مراحل برداشت و بارگيري صورت مي  ابتدا با حفاري ومنتها

اتاق وپايه بـا يـك تونـل دسترسـي در جهـت شـيب        تريپلي به روش زير زميني و.شوند حفاري مرسوم استخراج و بارگيري مي
از آنجـايی کـه    .ي بعد از برداشت روباره ها بوسيله بلدوزر استخراج مـي شـوند  دست بلورهاي كوارتز به صورت.استخراج مي شود

کانی سازی سيليس در مجموعه معادن سيليس بيارجمند بصورت دايکهای آذرين بـوده کـه در سـطح زمـين رخنمونهـای آن                       
دی و پيشـروی مـا بـرای        اما روشـهای پيشـنها    .پديدار گرديده استخراج سيليس در آنها به روش زيرزمينی منتفی گرديده است           

 :استخراج اين کانسار شامل روشهای زير است
 روش حفاری و انفجار ‐۱
 روش استفاده از پيکور دستی با کارگر ‐۲
  روش استفاده از چکش بيل مکانيکی ‐۳

همچنـين  .رددر تمامی روشهای پيشنهادی در باال اصل باطله برداری از سطح و اطراف ماده معدنی با بولدوزر بسـيار اهميـت دا                     
 ماه تمام در نظر گرفته شد و ميزان توليد هـر روش در يـک             ۱زمان بررسی اقتصادی اين پروژه برای هريک از سه روش موجود            

 .ماه کاری معدن بررسی گرديد
 حفاری و انفجار ‐۱‐۴

ايج ايـن عمليـات    صورت گرفت و نتـ      بصورت آزمايشی   بار عمليات آتشباری   ۴ ،در مجموعه معادن سيليس بيارجمند در مجموع      
 وبا تاخيرهای متفـاوت در رديفهـای مختلـف          ۳و۲و۱ نوع چاشنی با شماره های       ۳از  در تمامی اين مراحل آتشباری      .ثبت گرديد 

 فاصـله رديفـی   ،در اين مراحـل انفجـار  . عمليات انفجار با استفاده از آنفو و ديناميت بصورت سنتی صورت گرفت         .ستفاده گرديد ا
بـا توجـه بـه جـنس        . متر متفاوت بود   ۶ تا   ۳و عمق چالها بسته به محل حفاری از         متر۱,۵تا۱,۲بردن آنها    متر و    ۱,۸تا۱,۵چالها  

 مرحلـه   ۴ ميلی متـر و در هـر         ۷۲قطر چالها   . متر متفاوت بوده است    ۱,۸ تا ۱ای انفجاری مقدار سرچالی از      سيليس و طول چاله   
ز جمله نکات مورد اهميت در مورد اسـتخراج در ايـن منـاطق              ا. چال انفجاری حفروانفجارگرديده است    ۳۰۰ تا   ۲۵۰آتشباری از   

 over sizeمثال خرديش مطلوب و نداشتن. باشد باهم مطلوب چندين نتيجه دارای حتمااين است که عمليات انفجاری ما بايد
ه به کم بودن و کم بودن پرتاب سنگ و ميزان جابجايی و توده خردايش شده با توج. برای ما بسيار اهميت داردunder sizeو 

بسـيار  ... سروصـداو نداشتن گرد و خاک زياد که از نتايج انفجـار هـوا و       .اهميت ماده معدنی در هر دايک بسيار حائز اهميت است         
 با سنگهای اطراف لزوم سيليس نسبی با توجه به آميختگی. برای ما اهميت دارد،بعلت مسائل تنفسی که سيليس توليد می کند

بعلت . آن صورت گيردوکاهش اختالط م به نظر می رسد تا جدايش مطلوبی بين سيليس با سنگ ميزبان کنترل شده مهانفجار 
در مقابـل  . انفجاری بعد از انفجار، برای برداشت مابقی سـيليس بسـيار حـائز اهميـت اسـت        کوچکی فضای انفجار وضعيت محل    

خشکی منطقـه و آب و هـوای        .ری به مناطق مسکونی و کشاورزی وجود ندارد       بعلت دو ... محدوديتهای محيط زيستی و لرزش و     
 ]١١[ ,]١[. را بوجود نمـی آورد .... خشن و گرم آن هيچ مشکلی از نظرانتخاب فصل انفجار و آبدار بودن چالها و واژگونی هوا و 

]١٣[ 
 .د مطالعه قرار گرفت و در نهايت مزايا ومعايب آن درج گرديدبعد از انجام عمليات انفجاری نتايج حاصل فنی ثبت و مور
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 ٥

 :مزايا
 توليد به نسبت باالو بازگشت سريع سرمايه ‐۱
 ).بعد از انفجار بارگيری پيوسته از جبهه کار صورت می گيرد(عدم نياز به محلی برای دپوی ماده معدنی ‐۲
عدم نياز به پاکسـازی محـل کـار در هنگـام اسـتخراج در مقايسـه بـا                   نيازکمتربه کارکرد بولدوزر به علت آنی بودن توليد و           ‐۳

 روشهای ديگر
 :معايب

 و  باال، با توجه به جنس و چينه شناسی منطقه مطلـوب نبـود      و زمان های  بطورکلی نتايج فنی آتشباری حتی با صرف دقت          ‐۱
 .های دزدکرده نيز وجود داشت چال
 .گرديد که با توجه به کمی ذخيره و حساسيت کار نامطلوب بود متری نيز ثبت ۲۵پرتاب سيليس در فاصله  ‐۲
متاسفانه گرد سيليس و خاک بسيار باال حاصل از انفجاراجتناب ناپذير بود که معدن را برای يـک روز کـاری تعطيـل نمـود                          ‐۳

ری و مهندسـی بطـور      کاری کـارگ   وحتی بعد از آن نيز بعلت ايجاد گرد سيليس نهشته شده روی زمين حاصل از انفجارراندمان               

 .ايجاد حساسيت های تنفسی در چند مورد ديده می شد.چشمگيری کاهش يافت
اين فاکتور به تنهايی قادر بود عمليات آتشکاری        .اختالط ماده معدنی با سنگ همراه که برای ما مهمترين فاکتور بود باال بود              ‐۴

 .را در اين معادن زير سوال ببرد
 بـه وفـور در منطقـه        ذرات ريزو درشت حاصل از انفجـار       . به خواص خردايشی سيليس مطلوب نبود      اندازه سنگ نيز با توجه     ‐۵

 .ديده می شد
بعلت خاصيت سختی و سايندگی سيليس گيرکردن مته حفاری و          .حتی در مورد عمليات حفاری نيز مشکالتی وجود داشت         ‐۶

يز که از مسائل عمومی حفاری است در چند مورد ديـده            همچنين پرشدن و بسته شدن چالها ن       .رادها درچال بسياروجود داشت   
 .شد که نياز به اسيدهای قوی و تالش فراوان حفارها را برای بازکردن مجدد چالها می طلبيد

 [13] ,[12] .جاده سازی و استقرار دريل واگن و سرصدا و کارگربری حفاری و انفجار از جمله مسائل و مشکالت عمده بود ‐۷
 از پيکور دستی با کارگراستفاده  ‐۲‐۴

از جملـه مزايـای آن توليـد    . ماه در مجموعه معادن سيليس بيارجمند مـورد امتحـان قـرار گرفـت             ۱انجام اين عمليات به مدت      
نيـاز بـه کمتـرين      .اين مسئله معدنکاران را به سمت اين روش بيشتر سوق داد          .انتخابی و کاهش اختالط در حد بسيار پايين بود        

از نظر فنی اين روش بسيار مورد تاييـد بـود و شـرکت              .ياز به نظارت دقيق و مهندسی از جمله ديگر مزايا بود          جاده سازی عدم ن   
بعلت تمرکز کاری کارگر بر محيط، شکل استخراج به بهتـرين نحـو صـورت               .های مصرف کننده سيليس مان بسيار راضی بودند       

تنها مشکل فنی اين روش خطرات      .بعدی استخراجی را داشتند   آمادگی کافی برای مراحل     می گرفت و سينه کارهای پديد آمده        
 کارگران و نظارت بـر      توصيه های ايمنی به   احتمالی روش برای کارگران بود که آنهم در اين مدت هرگز موردی پيش نيامد و با                 

 .کار آنها اين مشکل حاد به نظر نمی رسيد
 روش استفاده از چکش بيل مکانيکی ‐۳‐۴

استفاده از اين وسـيله نيـز دارای   . استخراج اين معادن پيشنهاد گرديد استفاده از چکش بيل مکانيکی بود        روش ديگری که برای   
 .مزايا و معايب فنی بود
 :از جمله مزايای آن

 امکان استخراج انتخابی در حد باال و اختالط سيليس با باطله درحد پايين ‐۱
 سرمايهتوليد باالی ماده معدنی و بازگشت به نسبت سريع  ‐۲
 آلودگی کم محيط زيست و کارگربری کم اين وسيله ‐۳
 . کاهش استفاده از بولدوزر زيرا اين وسيله توانايی دپو زدن و بارگيری و تميز نمودن اطراف خود را در حد پايين دارد ‐۴
 عدم استفاده از وسيله ی ديگری همانند لودر برای بارگيری و استفاده از خود باکت بيل ‐۵
 گی و سرعت باالی تهيه امکانات شروع کار به اين روشساد ‐۶
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 ٦

 :معايب
 سر و صدای باالی وسيله  ‐۱
 خورندگی بسيار باالی چکش بيل ‐۲
 
 بررسی اقتصادی برداشت سيليس درمجموعه معادن سيليس بيارجمند ‐٥
 بررسی روش آتشباری و هزينه های آن ‐۱‐۵

در .ری در مجموعـه معـادن سـيليس بيارجمنـد محاسـبه گرديـده اسـت               مجموع هزينه های حفاری و آتشبا     )۱(درجدول شماره 
 بعـد از    . عدد چـال نيـز حفـر گرديـد         ۱۰۰۰ متر حفاری صورت گرفت و       ۴۴۸۹و در پايان آن در مجموع       کاری   روز   ۱۰مجموع  

ف کننـده   درنظر گرفتن عيـار مطلـوب کارخانـه هـای مصـر           بدون   بار آتشباری معدن     ۴انجام عمليات آتشباری ميزان توليد در       
از ايـن مقـدار سـيليس       . تن سيليس توليـد گرديـد      ۱۰۵۰۰حدودا  ) آتشباری باعث اختالط و کاهش خلوص سيليس می گردد        (

 بـه توضـيح اسـت کـه کـل ايـن       البته الزم.  تن به عنوان سيليس مطلوب خريداران قابل فروش بود     ۶۱۰۰توليد گرديده حدودا    
 .بارگيری تقريبا يک ماه تمام بطول انجاميدفرآيند با توجه به مشکالت آتشباری تا اتمام 

 
  محاسبه ی هزينه های استفاده از روش آتشباری‐۱جدول

/عـدد /متر(واحد موارد عمليات
 )تن

 متـر   ۱۰۰۰هزينه مجمـوع در کـل        )ريال(هزينه واحد
 ) ريال( روز کاری۱۰حفاری يا 

 ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰  عدد ۱روزانه  )سرمته الماسه
 ۱۱۲۲۲۵۰۰۰  ريال۲۵۰۰۰به ازای هرمتر   متر در کل۴۴۸۹ اریدستگاه حف

 حفاری

 ۵۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰روزانه   نفر۲ حفار

 ۵چاشنی با سيم 
 متری

 ۱۶۴۰۰۰۰۰  ريال۱۶۴۰۰هر عدد   عدد۱۰۰۰

 ديناميت
 آنفو

 ۱۳۴۶۷۰۰۰۰  ريال۳۰۰۰۰متری   متر۴۴۸۹

)   عدد چال۲۰۰هر (  چال۱۰۰۰ دستمزد
   ريال۷۵۰۰۰۰۰

۳۷۵۰۰۰۰۰ 

 
 آتشباری

 
 
 
 

 کيلومتر ۱۰۰۰هر   کيلومتر۱۰۰ حمل
  ريال۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰ 

تسطيح بعد 
 از انفجار

 ۱۴۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰هر ساعت   ساعت۴۰ بولدوزر

کارگر،اسکان  ساير
حمل سوخت وو

  ....ونقل و

  ۵۰۰۰۰۰۰ 

 ۳۶۵۷۹۵۰۰۰ مجموع هزينه های عمليات آتشباری و انفجار

 
ريـال بـرآورد    ۵۹۹۶۶ ينه های توليدی ، با استفاده از روش آتشباری ،قيمت توليد هر تـن سـيليس تقريبـا                 با در نظر گرفتن هز    

 ,]٣[ ,]٢ [.گرديد
 بررسی روش استفاده از پيکور دستی و هزينه های آن ‐۲‐۵

اما بعد از گذشت چندين هفتـه  .وب آمدطور که در بررسی های فنی مورد بحث قرار گرفت اين روش از نظر فنی بسيار مطل        نهما
راندمان کارگری نيـز بـه      . از استفاده از اين روش شرکت های توليد سيليس منطقه پی به کاهش شديد ميزان توليد خود بردند                 
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 ٧

 نفـر کـارگر در مجمـوع        ۱۸ا مـاه اسـتفاده از ايـن روش و           در مجموع   . علت بروز مشکالت تنفسی برای آنها بسيار کاهش يافت        
چنين مسائل و مشکالت محيط کـارگری       اين ميزان توليد به هيچ وجه جوابگوی هزينه ها و هم          .تن سيليس توليد گرديد    ۱۹۰۰

همچنين ادامه اين روند مشـکالت فراوانـی را بـرای شـرکت هـا در                 .و نيز هزينه فرصت از دست رفته توليد ماده معدنی را نبود           
ورد حق بيمه ،مسائل آلـودگی محيطـی معـدن و مريضـی مـداوم کـارگران                 شکايات کارگران از شرکتهای مربوطه در م      .برداشت
تصـادی بيشـتر ايـن روش       بنابراين حتی در صورت سودآوری اق     . هر روز بيشتر و بيشتر می شد      گرد سيليس و     استنشاق بخاطر

 .کنندگان تمايلی به ادامه ی آن نداشتندبازهم توليد
 کانيکیبررسی اقتصادی روش استفاده از چکش بيل م ‐۳‐۵

بعلت توانايی بيل . در اين قسمت استفاده از چکش بيل مکانيکی در اين مجموعه معادن را مورد بررسی اقتصادی قرار می دهيم                 
مکانيکی در برداشت بار خرد شده و همچنين بارگيری راحت آن توسط خود بيل،بعد از خردايش سيليس توسط بيل مکـانيکی                     

همچنـين بعلـت توپـوگرافی      .که باعث کاهش هزينه ها برای مـا مـی گـردد           .  به نظر نمی رسد    ديگر نيازی به استفاده از بولدوزر     
مطلوب منطقه و کم ارتفاع بودن دايک های سيليسی استفاده از بيل چرخ الستيکی امکان پذير می باشد که باعث از بين رفتن                     

 .ديده می شود) ۲(انيکی در جدول شمارهبررسی هزينه های استفاده از بيل مک. هزينه های حمل ونقل دستگاه می گردد
 

 محاسبه ی هزينه های استفاده از چکش بيل مکانيکی ‐۲جدول

 موارد وسيله
 

 )ريال(هزينه کل )ريال(هزينه واحد )تن/عدد/متر(واحد

چکش بيل  ۳۰۰۰۰۰۰  ۶۰۰۰۰۰۰  عدد۱ ماه ۲به ازای هر  سايش پيکور
 مکانيکی

 ۱۱۴۰۰۰۰۰۰  ۳۸۰۰۰۰هر ساعت يت معدن  ماه فعال۱ ساعت در ۳۰۰ بيل مکانيکی

اسکان وسوخت  ساير
 ....حمل و نقل وو

 ۳۰۰۰۰۰۰ 

 ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ مجموع هزينه های عمليات استخراجی با استفاده از چکش بيل مکانيکی

 
ا توجـه    تن سيليس توليد گرديد و ب      ۵۷۰۰ ماه استفاده از چکش بيل مکانيکی در اين مجموعه معادن بطور کلی              ۱اما در مدت    

 ]٥[ ,]٤[ . ريال بدست آمد۲۱۰۵۰به هزينه های توليدی آن قيمت تمام شده هر تن سيليس تقريبا 

 نتايج ‐۶

 .استفاده از روش آتشباری از لحاظ فنی دارای معايب و مشکالت فراوانی در سيليس است ‐
از چکش بيل مکـانيکی دارای هزينـه ی          روش ،روش استفاده     ۳بعد از بررسی های اقتصادی در مدت يک ماه استفاده از هر              ‐

 .توليد پايين تری خواهد بود و از نظر اقتصادی دارای سود بيشتری می باشد
ی دارای کارآيی باالتری مـی      از لحاظ فنی روش استفاده از پيکور دستی در اولويت است وبعد از آن روش چکش بيل مکانيک                  ‐

 .باشد
 برتری های باالی فنی که بر ساير روش ها دارد اما به خاطر ايجـاد مشـکالت و                   روش استخراج با پيکور دستی حتی با وجود        ‐

 .مسائل خاص در معدن پيشنهاد نمی گردد
روش . از لحاظ کيفيت سيليس توليدی به ترتيـب روش پيکـور دسـتی،چکش بيـل مکـانيکی و سـپس آتشـباری قـرار دارد                 ‐

ی سيليس توليدی و حتی گاهی اوقات قابل عرضـه نبـودن آن بـه               آتشباری به علت اختالط بسيار باالی آن، باعث کاهش کيف         
 ]١١[. بازار مصرف می گردد
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 ٨

 پيشنهادات ‐۷
اله مجال صـحبت در مـورد       قبطور کلی پس از بررسی های فنی و اقتصادی فراوان و بررسی کليه فاکتورهای ديگر که در اين م                  

 چکش بيل مکانيکی بـرای اسـتخراج سـيليس در مجموعـه معـادن           ،روش استفاده از  ...) امکان تهيه ماشين آالت،     (آن نگرديد   
 ,]١٢[ ]١١[ .سيليس بيارجمند و تمامی سيليس های هم تيپ در کشور پيشنهاد می گردد

 
 تقدير و قدردانی ‐۸

 شرکت مشغول   ۶اين مقاله چکيده ای از يک پروژه فنی و اقتصادی در مجموعه معادن سيليس بيارجمند است که به سفارش                    
بعد از انجام اين پروژه و ارائه نتايج آن به شرکت ها، تمامی معـدنکاران منطقـه اسـتفاده از                    .کار در منطقه انجام گرفته است     به  

ه از آقايان مهندس جـالل مـديرعامل شـرکت توسـعه سـيليس              ژدر تکميل اين پرو   .روش چکش بيل مکانيکی را پيش گرفتند      
 مسئول بخش توسعه معادن سيليس چاه عروس  مهندس امامی  چاه جم،    بيارجمند،مهندس دامغانی مديرعامل شرکت سيليس    

 .و بقيه دوستان تشکر وقدردانی فراوانی می نمايم
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