
 نحوه استخراج فلورين از معدن فلورين كمرپشت

:ارائه دهندگان

، رضا نيك روش  سيامك رضازاده، مسيح كاوياني چراتي
:كليد واژه
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:چكيده

و در اين ارتباط تنها معد1354توليد فلورين در كشورها عمدتاً حسب نياز صنايع ذوب مادر از سال ن فلورين سرب آغاز گرديد

و مورد بهره برداري قرار گرفت-پاجي و توليد فلورين با توجه به توسـعه. ميانا راه اندازي لذا با توجه به ضرورت راه اندازي

، اين معدن در سال هاي بعد از انقالب توسط كارشناسـان  توليد فوالد نقش فلورين به عنوان كاالي واسطه از طرف كارخانجات

،2رز مركزي با حفر زغال سنگ الب   تونل دنباله رگه مورد مطالعه اكتشافي سطحي قرار گرفـت معـدن فـوق در اسـتان مازنـدران

از لحاظ وضعيت زمين شناسي ناحيه. در بخش خطيركوه قرار دارد) كيلومتري بعد از شهرستان دوآب2در(شهرستان سوادكوه

، مربوط به سـازند اليكـا اسـت از شامل نهشته هاي مربوط به دوران دوم زمين شناسي اس  و قديمي ترين سازن در اين منطقه ت

و با توجه به عملكرد شديد عوامل تكتونيكي دو گـسل اصـلي در و تكتونيكي وضعيت آرام نداشته نظر زمين شناسي ساختماني

.منطقه مشاهده مي شود

و بندرت در شرايط پگماتيتي است  كاني معموالً به صورت رگه اي در بعضي از مـوارد اين. شرايط تشكيل آن هيدروترمال است

از لحاظ نحوه استخراج آن در اين معدن، دنبال رگه اي است يعني به دنبال نحوه عملكرد رگه،. به صورت رگه اي يافت مي شود

ح.و گاهي نيز به صورت روباز استخراج مي شود) تونل(گاهي به صورت زير زميني  فر چال با طـول در استخراج آن معموالً از

 كيلوئي استفاده مي شود كه معموالً از ديناميت دانفـو24و18 با استفاده از چكش هاي حفاري به وزن40/1و20/1و80هاي 

و چالزني آتشباري استفاده مي شود در. براي خرج گذاري و نيـز و نگهـداري بـه دليـل روبـاز بـودن اين معدن از لحاظ تهويه

عل  ، به و سنگ هـا در آخـرين.ت كوتاه بودن طول تونل ها، طبيعي مي باشدصورت تونلي پس از استخراج فلورين از دل كوه ها

و نيز با استفاده از سـرند  و جدا كردن فلورين از باطله بر اساس تجربه كارگردان ، نوبت به عمليات كانه آرايي مرحله اين معدن

.مي رسد



وا.1  حد قائم شهر مدير گروه معدن دانشگاه آزاد اسالمي

 دانشجوي كارشناسي استخراج معدن دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر.2

 دانشجوي كارشناسي استخراج معدن دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر.3

 مقدمه.2

مي توانـد بطـور مـستقيم.بخش معدن بدون شك يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي كشور است اين بخش نه تنها

و كسب درآمد بگذارد بلكه آثار آن در اعـتالي سـاير بخـش هـاي تأثير قا  بل مالحظه اي بر ميزان توليد خالص داخلي

، باالخص علـم مهندسـي. صنعتي نيزغير قابل چشم پوشي است  و اعتباري در اين بخش ولي با توجه به چنين ارزش

به خوبي شناخته نشده است  ، هيچ گاه اين علم توسط مردم ي. معدن  1556 خـود در سـال2 در كتـاب خـود1كـوال اگر

و و دشوار است كـه بـه دانـش ميالدي نوشته است كه بسياري از مردم گمان مي كنند كارهاي معدني، كارهاي سخت

او. مهارت نيازي ندارد اما او عقيده اي غير از اين داشت  ، مهارت خيلي زيادي الزم است چـرا كـه براي يك معدنكار

و پيجـويي نمايـد در ابتدا بايد آنچه  و كامالً بررسي و دره هاست را بشناسد و تپه ها كه در كوه ها عـالوه بـر ايـن. را

و رگچه ها را بشناسد  را. مهندس معدن بايد رگه ها و نيز تركيبات آنهـا ، سنگ ها آب ، پس او بايد خصوصيات زمين

و از كارهاي زير زميني هم دانش كامل در اختيار داشته باش  و بخصوص مبحث اسـتخراج.دبشناسد امروزه معدنكاري

و الكترونيك است  و مجموعه بسياري از علوم ديگر از قبيل علم مكانيك، برق حال بـا توجـه. يك علم چند زمينه اي

كه  ايران با داشتن حـدود يـك درصـد از جمعيـت:به نوشته هاي فوق بايد اين نكته را نيز همواره مد نظر قرار دهيم

برخورداري از ذخاير معدني ارزشـمند بـه حـد. باً سه درصد از ذخاير شناخته شده معدني را دارا مي باشد جهان، تقري 

به شمار آيد  د زمره كشورهاي معدني جهان كه ايران و كـم. وفور باعث شده به اين صـنعت بنابراين عدم توجه كافي

ب و غير قابل جبران مي كندشمردن اهميت آن در دراز مدت ضربه اي سنگين .ر پيكره اقتصادي كشور وارد

:موقعيت جغرافيايي منطقه:3-1

1) Agricola 
2) De Re metalica 



به شرح زير است كه در مورد آن مي خواهيم بحث نمائيم داراي موقعيت جغرافيايي :منطقه اي را

در. دوآب، روستاي كمرپشت– شهرستان سوادكوه، بخش پل سفيد–در استان مازندران 20بطـور كلـي ايـن معـدن

وo53و6'و50"تاo53و2'و43"ي جنوب شرقي شهرستان سوادكوه قرار دارد طولهاي جغرافيايي كيلومتر  شـرق

روسـتاهايي كـه در ايـن. شـمال واقـع گريـده اسـتo35و58'و25" تـاo35و54'و50"عرض هاي جغرافيايي

. ملرد، كرمان، كمرپشت، زرشك دره: محدوده قرار دارند عبارتند از 

كه معدن فلورين در از آن و توضيح اين روسـتا مـي5/2جايي به شرح  كيلومتري بعد از كمرپشت قرار دارد از اين پس

.پردازيم

كه اين كوهستاني بودن بر وضعيت اجتماعي اهالي تاثير بسيار گذاشته روستاي كمرپشت در يك كوهستاني قرار داشته

به عنوان يكي از مناطق  ، در فـصول. ييالقي استان در فصول گرم سال به حـساب مـي آيـد است بطوريكه اين منطقه

و در فصول سرد سال تقريبـاً خـالي از سـكنه اسـت 100گرم سال تعداد خانوار موجود در روستا حدود  ايـن. خانوار

مي باشد كـه رودخانـه كبيـر داراي رونـد شـمالي  و كبير به نام سرخ آباد و-روستا شامل دو رودخانه اصلي  جنـوبي

. جنوب غربي است–ودخانه سرخ آباد داراي روند تقريباً شمال شرقير

و صنعت تقريباً غير فعال است و نيـز دارا بـودن پوشـش. اين روستا در بخش هاي كشاورزي چون كوهـستاني بـودن

و نيز كمبود خاك مناسب براي كشاورزي باعث گرديده تا اكثريت مردم پيشه دامپروري را انتخاب مـي  نماينـد جنگلي

و  كه اين منطقه از لحاظ خصوصيات ژئوموفولوژي در سلسله كوههاي البرز واقع گرديـده و در پايان الزم است بدانيم

و آب هاي آزاد حدود . متر است1300داراي توپوگرافي بسيار مرتفع است بطوريكه ارتفاع آن از سطح دريا

:زمين شناسي منطقه:3-2

و جنوب دريـاي خـزر تـشكيل مـي دهنـد– كوههاي البرز يك رشته شرقي و خم را در شمال ايران . غربي نسبتاً پيچ

سلسله جبال البرز مركزي خود جزئي از قسمت شمالي اوروژن آلپ هيماليا در آسـياي غربـي بـشمار مـي رود كـه از

مي شود  و از جنوب به فالت ايران مركزي محدود به بلوك فرورفته كاسپين سا. شمال ختار سلـسله جبـالبه طور كلي

:البرز مركزي نتيجه دو كوهزايي مهم است 



 كوهزايي پركامبرين.1

و سنوزوئيك.2  كوهزايي آلپي مربوط به دوران مزوزوئيك

و دوران دوم گسترش معادن بزرگ زغال سنگ در حفره رسوبي شمال البرز مركزي واحدهاي سنگي دوران اول محلي

و فلوئور را در خود جاي و ذخاير سرب . داده استسوز

كه كاني سـازي فلـورين مربـوط بـه دوران تريـاس مي شود و كرتاسه ، ژوراسيك دوران دوم شامل دوره هاي ترياس

. است) دوران دوم زمين شناسي(

و دوره ترياس اسـت به دوران دوم قـديمي تـرين سـازند محـدود بـه. از نظر زمين شناسي نهشته هاي منطقه مربوط

ا كه : قسمت تشكيل شده است2ين سازند نيز از سازند اليكا است

به رنـگ زرد.1 و ندرتاً دولوميتي كه بطور محلي مارني و ورقه اي است كه شامل آهك هاي ور ميكوله قسمت زيرين

به رنـگ زرد آجـري ديـده مـي  و آهك هاي دولومتي به خاكستري است وقسمت بااليي اين سازنده دولوميت متمايل

و در قسمت فوقاني آن تشكيل شدهاست شود فلوري در داخل  در. سازند اليكا بطور كلـي تيـپ كـاني سـازي عمـده

و آهك دولوميتي سازند اليكا مي باشد  فلورين، گالن، باريت عمدتاً در بخش آهك هاي. محدوده در سنگ هاي آهكي

مي شود .دولوميتي سازند اليكا ديده

:كاني شناسي ماده معدني:3-3

به رنگ هاي گوناگون زرد سبز، آبي) ورينفلوئ(فلوئوريت و در سيستم كوبيك به شكل هگزائدريا اكتائدر متبلور شده

و با وزن مخصوص  بي رنگ و فلوئوريـت داراي چهـار جهـت. در طبيعت يافت مي شود4و سختي18/3، بنفش

مي باشد)111(كليبواژ معادل  .كه درجه آنها خوب است

خ  درصـد كلـسيم اسـت معمـوالً فلوئوريـت بـا3/51 درصد فلوئـورد7/48الص بودن تقريباً كاني فلورين در صورت

و سولفيدهاي گوناگون همـراه اسـت ، باريت، سلستين ، كوارتز و. كانيهاي لكسيت شـرايط تـشكيل آن هيـدروترمال

مي باشد بندرت پگماتيتي  مي تواند محصول آبرفتي هيدروترمال نيز اين كاني بعضي اوقات بصورت توده.و همچنين



مي دهد، معمـوالً در ايـن اي است بعضي از كاني هاي فلورين در اثر نور ماورا بنفش خاصيت فلوسانس از خود نشن

.موارد رنگ حاصل بنفش يا آبي است

: توان موارد زير را نام برد از لحاظ كاربرد موارد مصرف فلورين مي

 كاربردهاي متالوژيكي.1

 كاربرد فلورين در فوالد سازي.2

 كاربردهاي شيميايي.3

)مثالً توليد شيشه هاي سفيد يا اوپال(كاربردهاي سراميكي.4

 كاربردهاي اپتيكي.5

و نحوه استخراج معدن:3-4  خصوصيات معدن فلورين كمرپشت

:موقعيت جغرافيايي معدن:3-4-1

و با زواياي16 به مساحت ABCDحدوده معدن عبارت استاز چهار ضلعيم  كيلومتر مربع

AB= BC= CD= OA به طول هر كدام Km4به مبدأ)O(كه فاصله آن تا رأس  برابـرCمركز آبادي كمرپشت

و زاويه خط واصل از مبدأ تا رأس مزكور را شمال جغرافيايي برابـر350/3 يـه خـط مزكـور بـا درجـه زاو87 كيلومتر

و 123 به ترتيب برابرCBوCDاضالع  .مي باشد103 درجه

به شرح زير است :مختصات جغرافيايي رئوس

505835
200353

505835
000653

040136
000653

040136
020353

DCBA

.شماي تونل هاي استخراجي معدن فلورين خطير كوه نيز از قرار زير است



M1825 =hm60=1L

1:NoTo

ca2f

m150 =L

M1790 =hm30=2L

2:NoTo

ca2f

M1770 =hm40=2L

3:NoTo

ca2f

و تعيـين ، نوبـت بـه محاسـبه و نيز شكل كلي معـدن در اين قسمت نيز پس از مشخص شدن محدوده عمومي معدن

مي رسد .ذخيره معدن

ذخ:3-4-2 و نمونه استخراج محاسبه :يره

و خاكهـاي پوشـشي تمـامي كه شركت فلورين انجان داده اسـت و اماده سازي وسيعي به عمليات خاكبرداري با توجه

و بهره برداري آماده  و سطح عمليات معدن جهت استخراج به طور كامل روبرداري شده است محوطه معدن كمرپشت

و اكتشاف در  پي چويي را و همچنين و مطاعه مجـددمي باشد  حين استخراج در سال هاي بهره برداري در ترانشهرها

مي توانـد ذخيـره قابـل و جمع آوري اطالعات از ساير نقاط معدن جهت دستيابي به پتانسيل جديد كاري بر روي آن

.توجهي را در اين محدوده معدني پيش بيني نمود

:رابطه كلي براي تعيين ذخيره از قرار زير است

 طول گسترش رگه در عمق× طول گسترش رگه در سطح× ضخامت رگه× وزن مخصوص= ذخيره ميزان



. برآورد شده استton75048كه با توجه به محاسبات فوق ميزان ذخيره قطعي معدن فلورين كمرپشت

، نوبـت) احتمالي–قطعي(پس از مشخص نمودن ميزان ذخيره و نيز مشخص شدن اقتصادي بـودن معـدن بـه معدن

.استخرش ماده معدني خواهد رسيد

به هر طريقي كه رگه عمل نمايد اسـتخراج مي باشد يعني در معدن فلورين كمرپشت نحوه استخراج بصورت رگه اي

مي گيرد  به صورت تونلي. صورت و در برخي ديگر استخراج ) زيرزمينـي(در برخي از موارد استخراج بصورت روباز

و پايـه مـي باشـد زماني از استخرا. خواهد بود كه حجم نيز نحوه استخراج بـصورت كارگـاه مي كنيم ج تونلي استفاده

و پايه از محاسبه عمليات استخراجي بدون نگهدارنده( مي باشد–كارگاه در اين) تهويه معدن معموالً بصورت طبيعي

و بخشي از ماده  و اسخراج ماده معدني از داخل رگه ها نموده به برداشتن  معدني را بـه همـراه باطلـه بـه روش شروع

مي گذارند به منظور نگهدارنده سقف باقي .عنوان پايه

مي باشد در اين معدن با و آتشباري به حفاري در هر دو سيكل عملياتي از قبيل تونلي يا زير زميني براي استخراج نياز

و نيز با استفاده از چكش هاي حفاري  به حفر چال با طول24و18استفاده از يك دستگاه واگن دريل  كيلويي شروع

، درخواست مواد ناريـه از انبـار مـواد. بااستفاده از متر مي نمايد60/1وcm20/1وcm80هاي پس از حفر چال ها

و ناظر بـر مـصرف ونيـز يـك نفـر بـه عنـوان.مي نمايد  در اين قسمت مواد منفجره درخواست شده به همراه آتشبار

به معدن منتقل مي شود اسكورت مواد از نيرو  ، از انبار مواد از.ي انتظامي  نـوع2در معدن فلورين كمرپـشت معمـوالً

مي شود و معمولي براي انفجار استفاده پس از قرار دادن چاشني در درون چال، ماده منفجره اصـلي. چاشني الكتريكي

را  مي باشد در درون چال قرار مي دهند وسر چال و سپس اين چال را آتـش را كه معموالً ديناميت مي پوشانند  با گل

به عملكرد كارگران اسـتخراجي مـي رسـد در ايـن هنگـام كـارگران.مي زنند پس از آتش زدن چال هاد انفجار نوبت

مي دهند بطور كلي عمليات لق گيـري را انجـام مـي  و بررسي قرار و فضا را مورد بازديد استخراجي وارد تونل گشته

و. دهند از.مي نمايند) باطله+ فلورين(بلدوزر شروع برداشتن ماده منفجره شده سپس لودر در عمليات روباز معمـوالً

مي شود  پس از استخراج مواد، اين موارد توسط لودر يا بلدوزر به طبقات بااليي معـدن كـه گـارگران. بلدوزر استفاده



مي شود ع. سنگ جوري در آن قرار دارند انتقال داده مليات كانه آرايي جدا كردن باطله از مـاده معـدني در اين قسمت

مي گيرد .در ابتدا توسط كارگران جوري صورت

، بر حسب سفارشات مختلف از سوي مـصرف كننـدگان شـركت ذوب آهـن(پس از جدا كردن ماده فلورين از باطله

ك6تا1اصفهان فلورين در سايزو اندازه  در سانتي متر براي كوره هاي بلند به عنوان و كارخانه سيمان سفيد مك ذوب

مي كنند  و شركتي در اروميه فلورين را با سايز بزرگ دانه تقاضا و اندازه هاي مختلف كـه بـا اسـتفاده از .) سايز

و نيز با استفاده از سرند  و1) ميلي8سرندهاي(تجربه كارگران مي گيرد مواد معدني در يـك2 سانت  سانت صورت

به اندازه كافي درخواست ارسال كمپرسي از سوي البرز مركـزي قسمت خاص دپ مي شود تا پس از جمع شدن مواد و

به سوي مصرف كننده مي نمايد .و فرستادن مواد

 نتيجه گيري

به نوعي از مـشكالت كه كه معن فلورين كمر پشت با برطرف كردن موارد زير مي توان نتيجه گرفت از آنچه گذشت

آ  و هم از لحاظ اقتـصادي موجود در و كارايي بهتر هم از لحاظ توليد مي باشد داراي راندمان ) ارزش افـزوده(ن معدن

و نقل مواد معدني با سـهولت بيـشتري. خواهد شد اگر معدن كمر پشت داراي حداقل يك دستگاه كاميون باشد حمل

و اين ام  و از لودر تنها جهت بارگيري استفاده خواهد شد و ايجاد فـضاي ربيـشتر انجام شده ر باعث باال رفتن راندمان

در نزديكـي كـارگران سـنگ جـوري) فلـورين(براي كارگران سنگ جوري خواهد شد چرا كه با دپوي مـواد معـدني

مي يابد  .راندمان كاري آنها كاهش



مي توان در آنجا كارگاه فر كه با وجود داشتن آب آب در اين معدن است و كانه آرايي بـه دومين نكته نيز نبودن آوري

و مرور وسايل نقليه معدني اسـت چراكـه اكثـراً در فـصول  و سومين نكته نداشتن راه مناسب جهت عبور راه انداخت

سرد سال معدن نمي تواند مواد معدني مورد نياز شركتهاي خريدار را به آنها تحويل دهد اين امر موجب زيان معدن از 

به مقصد مورد . نظر مي شودلحاظ ديركرد كاال

مي توان به آن اشاره كرد نبود ساختمان مناسب يا كارگاه سنگ جوري است كه اين كارگاه موجب مي نكته ديگري كه

و بـا سـرعت عمـل  و همچنين هواي بـاراني براحتـي در آن كـار كـرده شود كارگران سنگ جور در فصول سرد سال

م. موجب بازدهي معدن شوند  ، لنـدرور جفـت نكته آخر اينكه معدن با جهـز شـدن بـه لـوازم معـدني از قبيـل لـودر

و توليد بيشتر نقش موثري در صنعت كشور داشته باشد  اين موارد در صورتي. ديفرانسيل، تراكتور مي تواند با راندمان

و ايـن مـشكالت تنهـا بـا هميـاري  تحقق مي يابد كه مسئولين امر با مشاركت خود موجب بهبود عملكرد معدن شوند

مي شود چرا كه معدن با گرفتن ايـن تـسهيالت مـيب به معدن فلورين كمرپشت ميسر انكها جهت واگذاري تسهيالت

و بـسزايي در خودكفـايي  و راندمان بـاالتر تـاثير مـستقيم و با توليد بيشتر تواند مشكالت مطرح شده را برطرف كرده

. اقتصاد ملي داشته باشد
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