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کاربرد سنجش از راه دور ) (Remote Sensingدر شناسایی آتشسوزیهای زغالی
4

امیر صفاری ،*1فرهنگ سرشکی ،2محمد عطائی ،3کرامت قنبری

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن؛ دانشگاه صنعتی شاهرود؛ دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک
 -2دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود؛ دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک
 -3استاد دانشگاه صنعتی شاهرود؛ دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک
 -4مدیر  HSEشرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
amirsaffari5710@yahoo.com
چکیده
آتشسوزیهای زغالی یکی از رایجترین خطرات زمین شناسی در کشورهای اصلی تولید کننده زغالسنگ مانند هند ،چین ،ایاالت متحده
آمریکا ،استرالیا ،اندونزی ،روسیه ،آفریقای جنوبی و غیره است .احتراق زغالسنگ میتواند به صورت خودبخودی یاا بار ا ار فعالیاتهاای
انسانی در الیه های زغال زیرزمینی یا در الیه های زغال روباز در سطح زمین ایجاد شود .سوختن میلیونهاا تان زغالسانگ ،تاا یرات من ای
عظیمی در محیط زیست محلی و جهانی دارد .آتش سوزیهای زغالی باعث تولید مقادیر زیادی از گازهاای گلخاناهای مانناد ،CO2 ،CO

 SOx ،CH4و  NOxمی شوند که این گازها دارای تا یر مساتقی بار روی ترکیات اتمسا ر محلای و جهاانی دارناد .از دوران قبا از انقاب
صنعتی تاکنون ،غلظت گاز  CO2که یکی از اصلیترین گازهای گلخانهای در گرمایش زمین محسو

مایشاود از  280ppmباه 375ppm

افزایش یافته است .نشست زمین یکی دیگر از مشکبت مرتبط به مناطقی است که تحت تا یر آتش سوزی قرار گرفته است .آتش ساوزی
زغالی همچنین باعث ایجاد مشکبت در معادن فعال موجود و باعث به مخاطره افتادن ایمنی انسانها میشود .بعد از اولین است اده «سانجش
از راه دور» برای مطالعه آتشسوزی زغالی در اوای دهه  0691میبدی ،این تکنولوژی ،به عنوان یکای از ابزارهاای م یاد و مناسات بارای
کشف ،آشکارسازی و نظارت بر آتش سوزیهای زغالی شناخته شده است .در این روش شناسایی از چنادین گیرناده و حساگر گرماایی
هوایی -ماهواره ای است اده میشود .تبشهای اندکی در زمینه برآورد نشر آتشسوزیهای زغالی با است اده از روش «سنجش از راه دور»
صورت گرفته است به همین دلی در این مقاله به معرفی و روش شناسایی و آشکارسازی آتشسوزیهای زغالی توساط آن پرداختاه شاده
است.

کلمات کلیدی :زغالسنگ ،تاثیرات زیست محیطی ،آتش سوزیهای زغالی ،خودسوزی زغال ،سنجش از راه دور

 -1مقدمه
مواد معدنی ستون فقرات رشد اقتصادی هر کشوری را تشکی میدهند و زغالسنگ یکی از مواد معدنی اسات کاه باه راحتای و در
مقدار زیاد در دسترس میباشد و به عنوان منبع اصلی انرژی در بسیاری از نقاط جهان مورد است اده قرار میگیارد .کا ذخاایر قابا
استحصال زغالسنگ در سراسر جهان در حدود  0101میلیارد تن تخمین زده شده است ،که با سطح مصرف فعلی تا  001سال دیگار
به پایان میرسد ).(Gangopadhyay, P.K, 2007

اگر چه ذخایر زغالسنگ به طور گسترده ای در سراسر جهان توزیع شده است ،اما  %91از ذخایر قاب استخراج در  1کشور
قرار گرفته است :ایاالت متحده آمریکا ( ،)%02اتحاد جماهیر شوروی سابق ( )%01و چین ( .)%00استرالیا ،هناد ،آلماان و آفریقاای
جنوبی در مجموع  %06از ذخایر قاب

استخراج زغالسنگ را در خود جای دادهاند ).(Gangopadhyay, P.K, 2007
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آتشسوزیهای زغالی در معادن روباز و زیرزمینی یکی از مسائ جدی در کشورهای تولیدکننده زغالسنگ است .سوختن
زغال میتواند در الیههای زغال (در معادن زیرزمینی و روباز) ،در مح انباشتگاههای زغال یا در مح انباشاتگاههاای باطلاه آن در
سطح زمین ات اق بی تد .آتشسوزی در الیههای زغال میتواند به طور خودبخود تحت شرایط معینی رخ دهد .در پاارهای دیگار از
آتشسوزیها ،جرقه و سه

انگاری نیروهای کاری باعث ایجاد آتشسوزی میشود ).(Sinha, P.R, 1986

همانطور که در شک شماره  0مشاهده میشود آتشسوزیهای زغالی در بسیاری از کشورهای تولیدکنناده زغاال ،مانناد
چین ،هند ،اندونزی ،ایاالت متحده آمریکا ،استرالیا ،آفریقای جنوبی و روسیه رایج است.

شکل  -1آتشسوزیهای زغالی در کشورهای تولیدکننده زغالسنگ )(Gervet, B, 2007

 -2شکل گیری زغالسنگ
زغالسنگ ،به عنوان یکی از پراست ادهترین سوختهای فسیلی ،که به سهولت میسوزد و بیش از  %21از وزناش را ماواد کاربن دار
تشکی داده است بر ا ر دگرگونی بقایای گیاهی ،تحت فشار ،حرارت و با گذشت زمان در طی میلیونها سال به وجود مایآیاد .در
ابتدا بقایای گیاهی در حوزه های باتبقی رسو کرده و و تشکی زغالسنگ نارس یا تور ) (Peatرا میدهند.
زمان ،گرما و فشار  1عام تعیین کننده در درجه زغال شدگی هستند که با افزایش میزان کربن ،زغالها باه اناواع

Lignite

(زغااال قهااوهای -نااارس) و ( Sub-Bituminousزغااال نیمااه قیااری)( Bituminous ،زغااال قیااری) و ( Anthraciteزغااال سااخت)
تقسی بندی میشوند که در شک شماره  0مجموعه فرآیند زغالشدگی مشاهده میشود.
خواص فیزیکی زغال مانند رنگ ،وزن مخصوص ،سختی و غیره به طور قاب مبحظه ای در انواع مختلف زغالها مت اوت
است .این اختبفها به ترکیت ،نوع مواد گیاهی و میزان فشار و حرارتی که در شک گیاری زغاال نقاش داشاتهاناد بساتگی دارد.
مقدار ناخالصیها در زغال به خاک و سیلت (الی سنگ) که با مواد اصلی ترکیت شدهاند و مقادار زماان ،گرماا و فشااری کاه در
شک گیری زغال نقش داشتهاند بستگی دارد (اصانلو م0130 ،.؛ یزدی م.)0100 ،.
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شکل  - 2نمای کلی از مجموعه مراحل زغال شدگی

 -3احتراق خودبخودی یا خودسوزی زغال )(Spontaneous Combustion of Coal

 Self-heatingیا به عبارتی دیگر  Spontaneous Combustionمه ترین علت آتشسوزی و یکی از خطارات اجتناا ناپاذیر در
معادن زغالی و در صنایع وابسته به زغالسنگ در سراسر جهاان اسات .خودساوزی زغالسانگ در معاادن زیرزمینای ،معاادن روبااز،
انباشتگاههای زغال (در معادن ،نیروگاهها و بنادر ساحلی) ،در هنگام حم و نق های دریایی و در مکانهای دفع باطلههاای حاصا
از معدنکاری و صنایع مرتبط میتواند به وجود آید ).(Gangopadhyay, P.K, 2007
سوختن زغال یک فرآیند شیمیایی است که به طور ساده با معادله شماره  0نشان داده میشود.
()1
عمب ،سوختن زغال پیچیده تر است و ممکن است شام مراح مختل ی باشد که در معادله شماره  0نشان داده شاده اسات،
همچنین سوختن زغال وابسته به حضور فاکتورهای دیگری مانند بخار آ  ،پیریت ،سطح تا یر ،میزان اکسیژن موجود در هوا ،دماا،
ترکیت زغال و غیره است.
( )2
این واکنش با جذ سطحی اکسیژن یا برآشامی ) (Adsorptionدر سطح زغال شروع میشود و یک واکنش گرمازا اسات
و باعث افزایش دمای زغال میشود که به این دما« ،دمای آستانه یا  » Threshold Temperatureگ ته میشود .محدوده این دما بین
 01تا  001درجه سانتیگراد است و باعث تولید گازهایی مانند  H2 ،CO ،CO2و غیره میشاود .در شاک شاماره  1نماایی از جاذ
سطحی اکسیژن نشان داده شده است ).(Gangopadhyay, P.K, 2007
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شکل  - 3چگونگی شکلگیری پدیده

گرمایش خودبهخودی زغالسنگ )(Grewer, 1994

دمای زغال افزایش مییابد تا اینکه به دمایی در محدوده  011تا  001درجه سانتیگراد برسد که در این حالت واکنش به
شدت گرمازا است به عبارت دیگر زغال به حالت اشتعال با شعله ) (Ignitionیا نقطه درخشش ) (Flash Pointرسیده است و آتش
سوزی اصلی در این مرحله شروع میشود ).(Gangopadhyay, P.K, 2007
شک شماره  4نشاندهنده مثلث آتش برای تشکی هر گونه آتشسوزی است.

شکل 4

 -مثلث آتش )(Huw et al., 2002

مجموعه فرآیند خودسوزی را میتوان بر اساس  9مرحله زیر بیان کرد:
 -0ایجاد فرآیند اکسیداسیون زمانی که اکسیژن با سوختی مانند زغالسنگ واکنش نشان میدهد.
 -0شروع فرآیند اکسیداسیون و تولید گرما
 -1اگر گرمای تولید شده از فرآیند اکسایش زغالسنگ توسط سنگ های اطراف جاذ شاود و یاا توساط هاوای تهویاه پراکناده
گردد ،دمای زغال افزایش نمییابد و اکسایش با دمای ک صورت میگیرد.
 -4اگر گرمای تولید شده پراکنده نشود ،دمای زغال افزایش یافته و باعث میشود تا اکسایش سریعتر ات اق افتد.
 -2در دماهای باالتر ،واکنش اکسایش سریعتر ات اق میافتد.

 -9سرانجام در یک دمای بحرانی آتش سوزی و اشتعال زغال صورت میگیرد.
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فاکتورهای بیرونی زیادی در واکنش اکسیداسیون زغال دخی هستند که در زیر به چند مورد از آنها اشاره شده است.

 حج هوای تهویه دریک معدن ،که اگر شدت جریان هوا زیاد باشد باعث خروج گرما میشود و زغال به دمای احتراق
نمیرسد اما اگر این حج از هوا ناکافی باشد و نتواند گرما را به بیرون منتق کند عاملی من ی تلقی شده و باعث رسیدن
دمای زغال به دمای احتراق میشود.
 شکافها ،شکستگیها و تخلخ خاک و سنگهای روباره الیه زغال در یک معدن زیرزمینی ،که باعث رسیدن اکسیژن
به الیه زغال شده و باعث گرمایش زغال میشود (شک شماره .)2
 وجود بخار آ در گرمایش خودبخودی زغالسنگ تا یرگذار است و باعث افزایش تمای به خودسوزی زغال میشود.

شکل 5

 -نمایی از مناطق مستعد احتراق خودبخودی در نواحی معدنکاری شده )(Cao, D, 2007

 -4تاثیرات زیست محیطی آتشسوزیهای زغالی
آتشسوزیهای زغالی یکی از مسای مه در صنعت معدنکاری است که به طور مستقی و غیرمستقی بر مساائ زیسات محیطای و
اقتصادی تا یرگذار است که به بعضی از آنها در زیر اشاره شده است:
 آلودگی فوری محیط زیست توسط انتشار گازهای سامی ،مانناد  SOx ،NOx ،CO2 ،COو  . CH4در باین ایان گازهاای
سمی  CO2و  CH4در گرم شدن کره زمین شرکت میکنند.
 نشست زمین یکی دیگر از رخدادهای رایج در نواحیای است که تحت تا یر آتشسوزی زیرسطحی قرار گرفته است.
 انتشار گرما از آتشسوزیهای زغالی باعث افزایش دمای محلی میشود.

 آتشسوزیهای زغالی باعث افزایش هزینههای تولید ،به دلی ایجاد مشک در بهرهبرداری و استخراج معدن میشوند.
 آتشسوزی زغالی باعث هدر رفت منابع انرژی با ارزش میشود.

محققین بسیاری افزایش غلظت گاز  CO2در اتمس ر را از زمان انقب صنعتی به بعد تایید کردهاند به نحوی که غلظت این
گاز در اتمس ر جهانی در مرحله هشدار قرار دارد .شک شماره  9نشاندهنده میزان انتشار گاز  CO2ناشی از ساوختن ساوختهاای
فسیلی از سال  0321میبدی به بعد است ).(Gangopadhyay, P.K, 2007
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شکل 6

 -میزان انتشار گاز  CO2ناشی از سوختن سوختهای فسیلی از سال  1551میالدی تا سال (Gangopadhyay, P.K, 2007) 2111

سایر محققان نیز تایید کردهاند که غلظت گاز  CO2تا میزان  375ppmافزایش داشته اسات .از ساال  0321مایبدی تاا ساال
 0111میبدی غلظت گاز متان ) ، (CH4در اتمس ر تا حدود  (1060ppb) %021و غلظت گاز  NO2تا حدود  (46ppb) %09افزایش
یافته است).(Gangopadhyay, P.K, 2007

 -5آشکارسازی و پایش آتشسوزیهای زغالی
 -1-5گمانههای اندازهگیری
بدیهی است که آتش سوزیهای زغالی سطحی به آسانی شناسایی و پایش مایشاوند؛ درحاالیکاه یاک آتاش ساوزی زیرزمینای
می تواند برای مدت زمان زیادی به فعالیت خود ادامه بدهد بدون اینکه هیچگونه نشانه ای از خود در سطح زمین داشته باشد.
قب از ابداع روش «سنجش از راه دور» یکی از روشهای شناسایی آتش سوزیهای زغالی در زیر سطح زماین اسات اده از
«گمانه های اندازه گیری» بود که از روشهای مشهور در این زمینه محسو میشد (شک شماره .)3

شکل  -5نمونه ای از گمانه پایش و

اندازهگیری گرمایش خودبخودی الیه زغال )(Huw et al., 2002

اگرچه این روش میتواند برای اندازه گیری دمای الیه های زغالی که مشکوک به گرماایش خودبخاودی هساتند ،اسات اده
شود اما است اده از آن در یک ناحیه بزرگ معدنکاری همراه با چند الیه فعال استخراجی عملی نیست.
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 -2-5روش سنجش از راه دور
عکسبرداری هوایی بر پایه سنجش از راه دور در اواخر قرن نوزده میبدی معرفی شد و بیشتر برای مقاصاد شناساایی و اکتشاافی
مورد است اده قرار میگرفت .ماهواره های بر پایه سنجش از راه دور در سال  0691میبدی شروع به کار کردناد اماا تاا ساال 0630
بجز برای مقاصد نظامی است اده نمیشدند .با گذشت زمان است اده از آنها چشمگیر شد).(Gangopadhyay, P.K, 2007
سنجش از دور شام اجزای زیر است:
منبع انرژی – برای پرتو افکندن یا ارسال انرژی الکترومغناطیسی به هدف مورد نظر
پرتو افکنی – انتقال انرژی از منبع به هدف مورد نظر
فع و ان عال با هدف – وابسته به خصوصیات هدف و پرتوافکن
فع و ان عال با اتمس ر جو – انعکاس و تابش انرژی از هدف از طریق اتمس ر جو انجام میشود.
بت انرژی در گیرندهها – یک گیرنده ،تشعشعات الکترومغناطیسی منعکس شده را بت میکند.
پردازش – دادههای بت شده توسط گیرندهها در ایستگاههای زمینی دریافت و پس از پردازش تبدی به عکس میشوند.
تجزیه و تحلی – عکسهای پردازش شده به صورت دیداری و یا دیجیتالی مورد ت سیر قرار میگیرند.
زمانی که یک احتراق شعله دار زغالی در سطح زمین به وجود میآید ،انرژی گرمایی قاب توجهی را از خود ساتع میکناد
(شک شماره  )0که به آسانی توسط پردازشگر گرمایی سنجش از راه دور شناسایی میشود .برای ت کیک حرارت ناشی از آتاش-
سوزی زغالی از انرژی گرمایی خورشید ،الزم است تا داده های سنجش از راه دور در شت بت شود تا اشتباهی رخ ندهد.
 1مرحله پیش نیاز برای است اده از سنجش از راه دور برای شناسایی آتشسوزیهای زغالی وجود دارد که در زیار باه آنهاا
اشاره شده است). (Gangopadhyay, P.K, 2007
 -0گرفتن عکسهای حرارتی (ترجیحا در شت) از ناحیه تحت بررسی با است اده از سنجش از راه دور و پردازش دیجیتالی
برای ایجاد نقشه دمای سطح به منظور آشکارسازی آنومالیهای دمایی (شک شماره .)6
 -0بدست آوردن اطبعات زمینشناسی منطقه.
 -1است اده از دانش زمینشناسی برای حذف آنومالیهایی بجز آنومالیهای آتشساوزی ناشای از زغاال بارای تهیاه نقشاه
گرمایی درجه بندی شده با است اده از دماهای بدست آمده از ناحیه مورد.

شکل  -8پدیده خودسوزی زغال

و آشکارسازی آن با استفاده از روش سنجش از راه دور )(Gangopadhyay, P.K, 2008
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شکل  -9نمونهای از یک تصویر مادون قرمز حرارتی از یک توده زغال در حال خودسوزی

)(Huw et al., 2002

اتمس ر بین آتشسوزی زغال و دریافات کننادههاای سانجش از راه دور نقاش مهمای را در دقات بارآورد دماای ساطحی
مخصوصا در مطالعات کمی ای ا میکنند .دمای سطح باالی یک آتشسوزی زغالی به چندین عاما مانناد خاواص ذاتای (قابلیات
تابندگی و دمای آتش) و شرایط نواحی اطراف (نوع خاک ،توپوگرافی ،دمای محلی ،شکافها و شکستگیهاای ساطحی و عماق
آتش) بستگی دارد .رطوبت خاک و باد همچنین بر روی دمای سطح تا یر گذارند .مشخصات گرمایی سنگ نیز فااکتور مهمای در
سنجش از راه دورهای گرمایی است .برای مثال ،برخی از سنگها با ظرفیت باالی گرمایی میتوانند در عکسهای شبانه باه عناوان
آتشسوزیهای زغالی ظاهر شوند چون آنها گرمای زیادی را در مقایسه با سایر سنگهاا در خاود ذخیاره مایکنناد .باه هار حاال
عکس های گرفته شده پیش از طلوع آفتا همراه با اطبعات خو در زمینه شرایط زمینشناسی منطقه مانع از ایجاد آنوماالیهاای
نادرست میشوند).(Gangopadhyay, P.K, 2007

 -6نتیجه گیری
در کشورهای توسعه یافته ،زغال یکی از اقتصادیترین و فراوانترین منابع انرژی است .یقینا است اده صحیح از این منبع انرژی مها
و تجدید ناپذیر ،نیاز به یک برنامه ریزی صحیح و مدیریت همه جانبه دارد.
آتشسوزیهای زغالی یکی از شایعترین مشکبت در اکثار کشاورهای تولیدکنناده زغالسانگ اسات .سانجش از راه دور
می تواند نقش مهمی را در شناسایی و پایش این مشک محیط زیستی که باعاث اتابف ذخاایر اقتصاادی و فجاایع زیسات محیطای
میشود ای ا نماید .امید است که بتوان از این فناوری در ایران اسبمی نیز است اده کرد.

منابع
اصانلو م .)0130( ،.مهندسی زغالسنگ ،انتشارات ناقوس.
یزدی م .)0100( ،.زغالسنگ (از منشا تا ا رات زیست محیطی) ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
Cao, D. and Guan, H. and Wu, C. and Jia, Y. (2007). “Geological models of spontaneous combustion in the Wuda coalfield, Inner Mongolia,
China”, The Geological Society of America, Vol. 18, pp. 23-30.
Gangopadhyay, P.K. (2007). “Application of remote sensing in coal-fire studies and coal-fire-related emissions”, The Geological Society of
America, Vol. 18, pp. 239-248.
Gangopadhyay, P.K. (2008). “Coalfire related CO2 emissions and remote sensing” [Ph.D. thesis] : The Netherlands, University of Utrecht,
176 p.
Gervet, B. (2007). “Coal fire emission contributes to global warming”, Department of Civil and Environmental Engineering Lulea University
of Technology Lulea, Sweden.
Grewer, Th. (1994). “Thermal hazards of chemical reaction”, Elsevier, Vol 4, pp. 444.
Huw, P. and Sezer, U. and Kelello C. (2003). “Prevention and control of spontaneous combustion”, Best Practice Guidelines for Surface
Coal Mines in South Africa, 134 p.
Sinha, P.R. (1986). “Mine fires in indian coalfields”, Energy, Vol. 11-12, pp. 1147-1154.
USGS,Central region energy resources team, September (2009). “Emissions from Coal Fires and Their Impact on the Environment”, Fact
Sheet 2009–3084.

8

