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شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش ،به عنوان یک مجموعه پویای فنی و مهندسی با
تکیه بر پتانسیل علمی و عملی اعضای هیئت علمی دانشگاه و متخصصان مجرب صنعت ،با هدف
نقش آفرینی موثر در معادن و صنایع معدنی شکل گرفته است .افزایش سطح بهرهوری در بستر دانش
و تجربه شکل میگیرد و ما میکوشیم با آذین عمل به دانش و تخصص مهندسی ،نقشی موثر در
بهبود سطح بهرهوری معادن و صنایع معدنی داشته باشیم .استفاده از تکنیک و دانش روز ،تعامل
گسترده با متخصصان داخلی و بینالمللی ،تعهد کاری و پایبندی کامل به اخالق حرفهای و مهندسی،
همواره سرلوحه فعالیتهای شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش بوده و خواهد بود.

«شید» به معنی نور ،روشنی و خورشید بوده و «وش» پسوند شباهت است.
http://hds.hampaimg.ir/

صفحه  3از 47

-

گروه صنعتی معدنی همپا

http://hds.hampaimg.ir/

صفحه  4از 47

-

47  از5 صفحه

http://hds.hampaimg.ir/

-

خدمات اکتشافی
موفقیت عملیات اکتشاف به مدیریت هوشمند برنامههای اکتشافی بر اساس به
کارگیری موثر و تلفیق مطالعات زمینشناسی ،ژئوشیمی و ژئوفیزیک در طراحی،
تعریف و اجرای آزمونهای اکتشافی ،وابسته است .خدمات بخش اکتشاف شرکت
مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش شامل طراحی و برنامهریزی حفاریهای
اکتشافی ،مدیریت اکتشاف ،طراحی و ارزیابیهای تضمین کیفیت و کنترل
کیفیت ( ،)QA/QCنظارت بر عملیات حفاری و نمونهبرداری ،بررسیهای
اقتصادی و اجرای مدلهای ارزیابی پروژه میباشد.
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش با تکیه بر دانش فنی و تجارب
میدانی ،امکان ارائه خدمات تخصصی منحصر به فردی شامل مهارتهای تفسیر
ساختاری پیشرفته ،مطالعات تلفیقی و تعیین ارتباط سیستمهای کانیسازی با
ساختارهای زمینشناسی ،ردیابی سیستماتیک ماده معدنی و مدلسازی سه بعدی
ذخیره را فراهم آورده است .توسعه فعالیتهای اکتشافی همراه با عملیات
استخراج و استفاده از مدلسازیهای مفهومی برای درک بهتر وضعیت ماده
معدنی ،به ویژه در کانسارهای پیچیده فلزی ،نقش بسزایی در بهسازی عملیات
معدنکاری ایفا مینماید.
با افزایش عمق ماده معدنی ،حساسیت عملیات اکتشاف افزایش یافته است.
پیشنهاد تخصصی ما تلفیق دانش روز ،تکنولوژی نوین و تجربه مهندسی ،در یک
فرآیند مطالعاتی – عملیاتی هدفمند است که با تکیه بر جدیدترین تکنیکهای
مدلسازی سه بعدی (از جمله نرمافزارهای تخصصی  Geomodeller ،GoCADو
 )Leapfrogانجام میپذیرد.
http://hds.hampaimg.ir/
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سرفصل خدمات اکتشافی
مدیریت پروژههای اکتشافی
طراحی شبکه نمونهبرداری و حفاری
برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی عملیات حفاری و اکتشاف
مطالعات تلفیقی زمین ساختی ،تکتونیکی و کانهزایی
آنالیز ساختاری جامع و شبیه سازی سه بعدی ذخیره
ژئوفیزیک پیشرفته و تفسیر دقیق دادههای سنجش از دور
ارزیابی ساختاری سنگ از دیدگاه ژئومکانیک و هیدروژئولوژی
اجرای اصول کنترل پروژه و مدیریت و ارزیابی ریسک
مدلسازی ژئوفیزیکی ،بهسازی پردازش و تجسم دادهها
اجرای دورههای آموزشی تخصصی تکنیکهای نوین اکتشاف و زمینشناسی
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مدلسازی ،ارزیابی و تخمین ذخیره
بخش زمینشناسی و به ویژه زمینشناسی اقتصادی شرکت مهندسان مشاور
همپا دانش شیدوش دارای تجربه ارزشمندی در خصوص اکتشاف ،مدیریت
بانک داده ،تخمین ذخیره ،ارزیابی و کنترل عیار و شبیهسازی واقع گرایانه
شرایط زمین بوده و به پشتوانه این تجربه و در بستر توسعه دانش فنی ،میتواند
خدمات مهندسی مطلوبی را از مرحله پیجویی اولیه تا مطالعات امکان سنجی
و در نهایت بهرهبرداری معدن ،ارائه نماید.
رهیافت تخصصی ما در تخمین ذخیره بر پایه مطالعات ترکیبی ساختار
زمینشناسی و زمینشناسی ماده معدنی ،درک عمیق تئوریهای زمینآماری و
نیز هندسه فرکتال در بستر تجربههای میدانی از عملیات پیجویی ،اکتشاف و
استخراج ماده معدنی ،تعریف شده است .اگر چه فرآیند تخمین ذخیره برای هر
پروژه به طور خاص طراحی میشود ،ولی با توجه به تمرکز ما بر روی مواد معدنی
فلزی ،چارچوب روند عملیاتی به شرح زیر قابل تعریف است:
ارزیابی کمی و کیفی دادههای موجود شامل مدیریت بانک داده و
اعتبارسنجی دادهها
ساخت مدلهای  2Dو  3Dزمینشناسی و کانیسازی ماده معدنی
آنالیزهای دقیق آماری و زمینآماری دادهها و تعیین مناسبترین
روشهای درونیابی برای عیار ،توزیع و چگالی
طبقهبندی ،مستندسازی و ارائه گزارشهای استاندارد
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش ،با بهرهگیری از توان فنی داخلی
و بینالمللی و با تکیه بر دانش ،خالقیت و مهارت در به کارگیری پتانسیلهای
سختافزاری مبتنی بر تکنولوژی روز و تسلط بر نرمافزارهای تخصصی همچون
 Surpac ،Datamineو  GemComبسته خدماتی مناسبی برای اکتشاف و
ارزیابی پتانسیلهای معدنی فلزی ،فراهم آورده است.
http://hds.hampaimg.ir/
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سرفصل خدمات مدلسازی ،ارزیابی و تخمین ذخیره
ارزیابی فنی و مطالعات اقتصادی ویژگیهای میدانی عملیات اکتشاف
بررسی نتایج نمونهبرداری اکتشافی
اجرای میدانی فرآیندهای تضمین و کنترل کیفیت ()QA-QC
مدیریت بانک داده و نظارت فنی بر عملیات اکتشاف
تهیه مدلهای  2Dو  3Dزمینشناسی ،ساختاری ،کانیسازی ،ژئومتالورژی و غیره
آنالیزهای آماری ،فرکتال ،فازی ،احتماالتی و زمینآماری
تخمین ذخیره ،طبقهبندی ،مستندسازی و ارائه گزارشهای استاندارد در فازهای مختلف
بررسی و نظارت فنی مستمر بر گزارشات تفسیرهای زمینشناسی و تخمین ذخیره
ارزش گذاری محدوده معدنی ،ذخیره برآورد شده و تهیه گزارشهای فنی و اقتصادی ،آماری و تحلیلی مرتبط
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چاه پیمایی
مجموعه تجهیزات چاه پیمایی شامل تعدادی سوند ،دستگاه ثبت کننده دادهها،
وینچ و اتومبیلی است که این تجهیزات در آن جای میگیرند .پارامترهای فیزیکی
مورد بررسی در هر نوع عملیات چاهپیمایی ،از طریق سوندها در درون گمانههای
حفاری شده برداشت شده و با استفاده از کابل داده ،به سطح زمین انتقال داده
میشوند .سوند محفظه استوانهای شکلی است که فرستنده (و در بعضی موارد
گیرنده امواج) درون آن قرار گرفته و به کمک کابلهای ویژهای به درون گمانه
فرستاده میشود .از مهمترین دالیل به کارگیری عملیات چاه پیمایی میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
دریافت اطالعات زیاد در زمان کم و با هزینه کم
دریافت اطالعات به صورت برجا و از توده سنگ دست نخورده
کاهش هزینههای اکتشافی به دلیل کاهش هزینههای آنالیز و حفاری
شعاع تاثیر بیشتر
دستیابی به اطالعات منحصر به فردی نظیر اسکن دیواره گمانه،
خصوصیات هیدروژئولوژی ،گرادیان زمینگرمایی و غیره
مهمترین سوندهای مورد استفاده در عملیات چاه پیمایی شامل ،Caliper
،Fluid Temperature/Conductivity ،Density ،Resistivity ،Deviation
 Magnetic Susceptibility ،Natural Gamma ،Induced Polarizationو
 Acoustic Televiewerمیباشند.
کارشناسان چاه پیمایی شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش به
پشتوانه تجارب ارزشمند میدانی به ویژه در اجرای عملیات چاه پیمایی در
حوزههای گوناگون از جمله زغال سنگ ،سنگ آهن ،مس و کانیهای پرتوزا و
نیز با تکیه بر دانش علمی روز ،آماده ارائه خدمات منحصر به فردی در زمینه
چاه پیمایی میباشند.
http://hds.hampaimg.ir/
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سرفصل خدمات چاه پیمایی
تعیین موقعیت الیههای آبدار زیرسطحی
توصیف دقیق مشخصههای آبخوان همچون دما ،شوری و غیره
ارائه اطالعات ساختاری ،ژئوتکنیکی و تکتونیکی از توده سنگ
تعیین ظرفیت آبدهی سفرهها و خصوصیات کیفی جریان آب در اطراف چاهها
اکتشاف عناصر مغناطیسی همچون آهن و شناسایی دقیق پارامترهای کانهزایی از جمله عمق قرارگیری،
تغییرات کیفیت ماده معدنی ،تغییرات آلتراسیون ماده معدنی و سنگهای در برگیرنده و غیره
اکتشاف سرب و روی و سایر عناصر مشابه با استناد به وزن مخصوص باال و مقاومت الکتریکی پایین
اکتشاف مس و سایر کانسارهای سولفیدی در حالتهای رگهای و پورفیری با استفاده از خاصیت رسانایی و
پالریزاسیون القایی
اکتشاف اورانیوم ،توریوم و سایر عناصر پرتوزا با استفاده از خاصیت پرتوزایی این عناصر
اکتشاف آلومینیوم با استفاده از خواص الکتریکی ،وزن مخصوص و جرم پایین
اکتشاف زغال سنگ با توجه به تفاوت وزن مخصوص ،محتوای عناصر پرتوزا و مقاومت الکتریکی ذغال سنگ
و الیههای در بر گیرنده آن
کاربرد در زمین شناسی مهندسی و سد سازی به ویژه شناسایی محل شکستگی در سدها
تعیین میزان آلتراسیون ،کانی سازی و خواص شیمیایی در سنگها

http://hds.hampaimg.ir/
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مطالعات امکان سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی
هدف اصلی این مطالعات افزایش اطمینان از سود
پیش بینی شده پروژه است که بر پایه آنالیزهای
دقیق علمی مناسب ،همراه با تصمیم سازیهای
صحیح در چارچوب یک برنامه استراتژیک راهبردی،
میسر میشود .هر سرمایهگذاری فرآیندی بین
«فرصت» و «ریسک» است که با شناخت ،دانش و
مهارت میتواند به نتایج مطلوب منجر شود.
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش ،با
تخصص ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی ،آماده
ارائه خدمات فنی ارزشمندی در زمینه مطالعات
امکان سنجی و نیز مطالعات فنی و اقتصادی میباشد .تجربه و شناخت از فعالیتهای معدنی از مرحله زمینشناسی
و پی جویی تا بازسازی و بستن معدن و نیز آگاهی از تکنولوژیهای روز در ارتباط با معدن و صنایع معدنی در کنار
دانش روز اقتصادی ،این امکان را فراهم آورده تا مطالعات امکان سنجی با نگاهی واقع گرایانه به شرایط روز و پیش
بینی و تحلیل صحیح شرایط آینده ،انجام شود.
تعیین قیمت معدن یا محدوده معدنی تابع مجموعهای از پارامترهای فنی ،اقتصادی و اجرایی میباشد که با
اعتبارسنجی دادههای اکتشافی و برآورد مجدد ذخیره شروع شده و در نهایت با پیشبینی قیمت محصول نهایی در
بازار مصرف آینده ،شکل میگیرد .تیم اقتصادی شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش ،به پشتوانه دانش،
مهارت و تجربه خود میتوانند به طور موثری در کاهش ریسک خرید ،نقش آفرین باشد.
موفقیت هر نوع سرمایهگذاری در بخش صنایع معدنی ،به شناخت دقیق بازار ،صنایع پایین دست و معادن تامین
کننده خوراک ورودی و نیز بازیگران رقیب در جامعه هدف ،وابسته است .ما به پشتوانه دانش فنی و تحلیل دقیق
وضعیت صنایع معدنی در بازه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت ،آماده ارائه خدمات مشاوره فنی و تخصصی
بوده و میتوانیم امکان تعامل و همکاریهای بینالمللی را نیز فراهم آوریم.
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سرفصل خدمات مطالعات امکان سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی
مطالعات هدفگذاری ،پیش امکان سنجی و امکان سنجی
ارزیابی مالکیت حقوقی و مسائل قانونی مرتبط
انتخاب و بررسی روش معدنکاری
ارزیابی قابلیت تولید و مطالعات جامع بازار
برنامهریزی زمان و هزینه تولید یا اجرای فازهای توسعه
تخمین هزینههای سرمایهای و عملیاتی
انتخاب تجهیزات و ماشین آالت
ارزیابیهای فنی و اقتصادی در خصوص قابلیت حمل و نقل ،دسترسی و تدارکات
مهندسی و طراحی زیرساخت
برآورد نیروی انسانی و خدمات مدیریتی مورد نیاز
تدوین برنامهریزی اجرایی ،کنترل و پیادهسازی آن
مدلسازی ،آنالیز و ارزیابیهای مالی
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مدیریت ریسک و کنترل پروژه
واژه «ریسک» در صنعت معدنکاری معنای ویژهای دارد .مفهوم «عدم قطعیت»
همواره از پیجویی و اکتشاف گرفته تا بستن و بازسازی معدن ،همراه این
صنعت بوده و کنترل این شرایط ،عالوه بر دانش اقتصاد و مدیریت ،نیازمند
شناخت فنی و مهارتهای تخصصی در بخشهای گوناگون معدنکاری است.
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش با تکیه بر دانش و تجربه ،آماده
ارائه خدمات تخصصی مهندسی در زمینه «تحلیل ریسک»« ،مدیریت ریسک»
و «پذیرش ریسک» برای بخش معدن و صنایع معدنی میباشد.
بدین منظور متخصصان ما ،ابتدا به بررسی دقیق پروژه پرداخته ،سپس
المانهای موثر در ریسک را شناسایی کرده و در نهایت راهکار مدیریت ،کاهش
یا پذیرش ریسک را پیشنهاد میکنند .با توجه به گستردگی موضوع و برای تببین بهتر ،به عنوان مثال در بخش
پایداری شیب ،ریسک افزایش شیب محاسبه شده و بر اساس تحلیل دقیق مهندسی و به کارگیری تکنیکهای نوین
روز از جمله مانیتورینگ پیشرفته ،رهیافت همزیستی مسالمت آمیز با شیب تدوین ،طراحی و اجرا میشود .بدیهی
است این رهیافت ضمن حفظ معقول ایمنی ،مزایای اقتصادی چشمگیری را در پی خواهد داشت .این روند برای سایر
موضوعات نیز قابل تعمیم است.
متخصصان شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش ،بر پایه تخصص
فنی و تجارب میدانی ،آماده ارائه طرح جامع کنترل پروژه میباشند .شناخت
کامل نسبت به پروژههای معدنی و تسلط به دانش روز ،شرایطی را فراهم آورده
که امکان تعیین دقیق تمام مراحل اجرایی پروژه به جزء میسر شده و ضمن
تعیین مهندسی زمان شروع هر مرحله ،تخمین دقیقی از مدت اجرای آن با
نگاهی واقع گرایانه ارائه شود .در این راستا هم افزایی دانش و تجربه متخصصان
داخلی و بینالمللی به کار گرفته میشود تا با مانیتورینگ پیوسته روند
پیشرفت پروژه ،بهرهوری عملیات افزایش داده شود.
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سرفصل خدمات مدیریت ریسک و کنترل پروژه
آنالیز درخت  -خطا ( )FTAبرای سیستمهای مهندسی
آنالیز درخت – رویداد ( )ETAبرای سیستمهای مهندسی
ارزیابی قابلیت اطمینان ساختارهای زمینشناسی
ارزیابی ریسک ایمنی سازهها شامل سد ،تونل ،ساختمان ،دیوارههای سنگی و غیره
ارزیابی ریسکهای زیست محیطی و مسائل مرتبط با سالمت انسانی
مدهای گسیختگی و تحلیل و آنالیز تاثیر
مدهای گسیختگی و تحلیل و آنالیز بحرانی  -احتماالتی
آنالیز ریسک در مدلهای فنی – اقتصادی
مدیریت و ارزیابی ریسک طرحهای مشارکتی
کنترل پروژه و نظارت عملیاتی
برگزاری کارگاه تخصصی آموزش مدیریت ریسک و کنترل پروژه برای معدن و صنایع معدنی
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مدیریت منابع آب در معدن
با توجه به شرایط آب و هوایی و موقعیت معادن ،مدیریت کارآمد منابع آب برای پروژههای معدنی و صنایع وابسته
ضروری بوده و باید در طی فرآیندهای مختلف عملیاتی ،به ویژه فرآوری ،اجرای فازهای توسعه و حتی عملیات مرسوم
استخراج مورد توجه قرار گیرد .شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش با نگاهی ویژه به استانداردهای زیست
محیطی و پذیرش کامل مفاهیم مسئولیتهای اجتماعی ،آماده ارائه خدمات کاربردی در زمینه مدیریت منابع آب
برای معادن و صنایع معدنی میباشد .ما با ترکیبی از تخصصهای فنی گوناگون شامل هیدرولوژی ،هیدورژولوژی،
هیدرولیک ،ژئوتکنیک ،محیط زیست ،زمینشناسی ،شیمی و معدن ،رهیافت جدیدی برای مدیریت یکپارچه کمی و
کیفی منابع آب در پروژههای معدنی تدوین کردیم که به پشتوانه
پذیرش یک مسئولیت اجتماعی ارزشمند ،قابل طراحی و اجرا
میباشد .در این رهیافت با مطالعه هدفمند شرایط اقلیمی و
ویژگیهای میدانی پروژه ،روندی کارآمد برای استفاده بهینه از منابع
آب طراحی و پیشنهاد میشود .متخصصان ما میکوشند با تکیه بر
دانش و مهارت ،پیشنهاد ارزشمندی بر اساس ایجاد یک تعادل
منطقی بین رعایت استانداردهای عملیاتی و صرفهجویی در هزینهها،
ارائه نمایند .این پیشنهاد معموال مبتنی بر استفاده ترکیبی از آبهای
سطحی ،زیرزمینی و بازیافتی میباشد .بدین منظور یک روند
مطالعاتی بر اساس جمعآوری دادههای میدانی از ابتدای پروژه شامل
اندازهگیری و ثبت آب درون گمانهها ،وضعیت آبهای سطحی و نیز دادههای کیفی آب ،پیاده سازی شده و در نهایت
با توجه به نیازهای پروژه ،سیستم یکپارچه آب معدن طراحی میشود .مدیریت منابع آب در معدن نیازمند درک
مناسب عملیات معدنکاری ،مدارهای فرآوری و سدهای باطله ،شناخت و تحلیل دادههای آب و هوایی ،ایجاد فرصتهای
بازیابی آب و طراحی الگوی هوشمند هماهنگی با شرایط آب و هوایی و تغییرات فصلی میباشد .همچنین راهکارهای
جایگزین به منظور کاهش مصرف آب باید مورد توجه قرار گیرد .به عنوان مثال ،برای حفظ کیفیت جادههای معدن
معموال آب زیادی مصرف میشود؛ در حالی که ما ،راهکار مهندسی مناسبی مبتنی بر روشهای علمی تثبیت خاک،
پیشنهاد میکنیم که ضمن افزایش کیفیت جاده ،میزان مصرف آب را به شدت کاهش میدهد.
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سرفصل خدمات مدیریت منابع آب در معدن
مطالعات پایه زیست محیطی
مطالعات هیدرولیکی و هیدروژئولوژیکی
طراحی و تدوین برنامه یکپارچه زیست محیطی
مدلسازی چرخه طبیعی تعادل آب
مدیریت و مهندسی چرخه بازیافت آب
مطالعه و بررسی روشهای تامین آب
طراحی فرآیندهای آبکشی در معدن
کنترل نشت و ارزیابی الگوی توزیع آلودگیها
مطالعه و مدلسازی کمی و کیفی گسترش آالیندهها
ژئوشیمی ،کیفیت آب و آبکشی زهاب اسیدی
مطالعه و طراحی سازههای انحراف آب ،کنترل آبهای سطحی و سرریزها
مطالعه و طراحی فرآیندهای نوین تصفیه آب همچون سیستمهای سوالر
طراحی و مهندسی الگوی تهیه ،تامین و مصرف بهینه آب
تامین مجوزها و اجرای مقررات مرتبط با منابع آب
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کانه آرایی ،متالورژی و ژئومتالورژی
توسعه فرآیندهای تخصصی در متالورژی و فرآوری مواد معدنی ،نیازمند ترکیبی
از شناخت ،دانش و مهارت است .شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش،
با تکیه بر تخصص فنی نیروهای داخلی و بینالمللی ،بسته خدمات مهندسی
ارزشمندی برای توسعه مطالعات مهندسی اولیه ،بهینهسازی فرآیندهای عملیاتی
و مشاوره فنی ،فراهم آورده است .افزایش بهرهوری فرآیندهای کانهآرایی با تکیه
بر روندهای مطالعاتی دقیق میسر بوده و امروزه رویکردهای جدیدی از جمله
«ژئومتالورژی» مطرح است که با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان ما ،در معادن
فلزی قابل طراحی ،اجرا و پیادهسازی خواهد بود .همچنین به پشتوانه دانش
فنی کاربردی ،امکان ارائه خدمات مهندسی در خصوص عملیات مختلف حوزه
فرآوری و متالورژی همچون خردایش ،دانهبندی ،آسیا ،لیچینگ (تانک و هیپ)،
فلوتاسیون ،فرآیندهای بیولوژیکی همچون بیولیچینگ ،بیواکسیداسیون ،ذوب و
پاالیش فراهم شده است .ما با مطالعه دقیق ماده معدنی ،بهترین پیشنهاد ممکن
مبتنی بر حداکثر ارزش افزوده را ارائه کرده و روند عملیاتی آن برای افزایش
بازده اقتصادی را طراحی و تدوین میکنیم.
بخشی دیگری از خدمات مهندسی ما در این بخش ،مربوط به اصالح مدارهای
فرآوری و ارائه خدمات مهندسی در خصوص اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات
(نت) میباشد .بدین ترتیب که ابتدا وضعیت کارخانه به طور کامل مطالعه شده
و میزان کارآیی هر دستگاه به صورت مجزا محاسبه و ارزیابی میشود .سپس با
تکیه بر دانش فنی روز و تجارب میدانی مشابه ،با ترکیبی از اصالح و جایگزینی
تجهیزات ،میزان بهرهوری عملیاتی سیستم بهبود داده میشود .همچنین در
خصوص اجرای سیستم نت نیز با طراحی یک برنامه هوشمند کنترلی ،وضعیت
عملکرد هر دستگاه تحت مانیتورینگ قرار گرفته و پیشنهادات الزم ارائه میشود.

http://hds.hampaimg.ir/

صفحه  18از 47

-

سرفصل خدمات کانهآرایی ،متالورژی و ژئومتالورژی
طراحی و اجرای آزمونهای آزمایشگاهی ،نیمه صنعتی و صنعتی
توسعه روشهای فرآوری کارآمد و اقتصادی
طراحی و مهندسی کارخانههای فرآوری ،متالورژی ،ذوب و پاالیش
بهینهسازی و مهندسی مجدد کارخانههای ذوب و پاالیش ،متالورژی و فرآوری
مانیتورینگ پیوسته و ارزیابی کارآیی تجهیزات
مطالعات جامع ژئومتالورژی و تهیه مدل سه بعدی ژئومتالورژیکی
اجرای برنامه هوشمند سیستمهای نگهداری و تعمیرات (نت)
مشاوره فنی و آموزش
باز طراحی و اصالح مدار
اجرای مطالعات سیستماتیک و بررسی صحت عملکرد سیستم ()DD
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مهندسی هیپ لیچینگ
استفاده بهینه از منابع و افزایش بهرهوری ،توسعه فرآیندهای مبتنی بر ارزش افزوده ،از جمله هیپ لیچینگ ،را گوشزد
مینماید .بر این اساس مطالعات گستردهای در شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش انجام شده و تیم
تخصصی مهندسی هیپ لیچینگ تشکیل شده است .رویکرد ما به مهندسی هیپ لیچینگ در گام نخست ،تعریف
معیارهای پروژه بوده و سپس با تمرکز بر یافتن راه حلهای کارآمد ،به توسعه مفهومی طرح پرداخته و در نهایت،
نقشههای مهندسی طراحی تفصیلی ،مشخصات اجرایی و برنامههای تضمین کیفیت منطبق بر معیارهای پروژه تهیه
و تدوین میشوند .به طور کلی ،معیارهای پروژه عبارتند از:
•

معیارهای نظارتی از جمله الزامات قانونی و اخالقی برای

حفاظت از منابع زیست محیطی شامل آبهای سطحی ،آبهای
زیرزمینی ،کیفیت هوا ،گیاهان ،جانوران و خاک
•

معیارهای سازمانی از جمله مدیریت ریسک ،بهداشت ،ایمنی،

محیط زیست و معیارهای اجتماعی ،محدودیت زمانی برنامه عملیاتی
و محدودیتهای جریان نقدینگی
•

معیارهای طراحی مهندسی برای طراحی مفهومی جزئیات

عملیاتی بر اساس تجارب گذشته و ترکیب اجرایی معیارهای نظارتی
و سازمانی در طراحی چرخه عملیاتی هیپ لیچینگ از جمله فازهای
ساخت ،اجرا ،جمعآوری و بازسازی
تجارب مطالعاتی ما نشان میدهد موفقیت اجرای هیپ لیچینگ نیازمند درک دقیق مسائل قانونی و زیست محیطی
به عالوه مهارت در طیف گستردهای از رشتههای فنی شامل مهندسی ژئوتکنیک ،هیدرولوژی ،هیدروژئولوژی،
متالورژی و ژئوشیمی میباشد .برای افزایش بهرهوری فرآیند با تکیه بر دانش و خالقیت ،راهکارهای میدانی مختلف
از جمله استفاده از فشار مصنوعی برای ایجاد فشار منفذی منفی و در نتیجه بهینهسازی مسیر جریان در توده ،استفاده
میشود .همچنین توجه ویژه به مسائل زیست محیطی و بازسازی پس از پایان عملیات یک الزام قانونی و مسئولیت
اجتماعی به حساب میآید .به پشتوانه تخصص ،دانش و مهارت و نیز استفاده از مشاوران بینالمللی ،شرکت مهندسان
مشاور همپا دانش شیدوش ،آماده ارائه خدمات تخصصی مهندسی هیپ لیچینگ ،به ویژه برای مس ،میباشد.
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سرفصل خدمات مهندسی هیپ لیچینگ
انتخاب سایت مناسب
بررسی و مطالعات جامع ژئوتکنیکی
مطالعه و طراحی مفهومی سطح نهایی (سطح پوشش)
مهندسی تفصیلی
ارزیابی کیفی و نظارت فنی ساخت هیپ
مدیریت و نظارت عملیاتی
تهیه مجوزهای قانونی و اجرای استانداردهای زیست محیطی
جمع آوری هیپ و بازسازی منطقه
ارزیابی و مدیریت ریسک و بررسی پیامدهای احتمالی
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مهندسی باطلههای معدن و سدهای باطله
در فعالیتهای معدنی ،مدیریت و مهندسی باطلهها از دیدگاه زیست محیطی
دارای اهمیت ویژهای بوده و حتی میتواند پیامدهای مثبت اقتصادی نیز در پی
داشته باشد .شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش بنا به مسئولیتهای
اجتماعی و در چارچوب مقررات محیط زیست ،خدمات مهندسی ارزشمندی را
با تکیه بر پتانسیلهای علمی و عملی متخصصان داخلی و بینالمللی ارائه
مینماید.
مدیریت باطله و سدهای باطله یک فرآیند بلند مدت مهندسی است که بر اساس
نوع باطله ،تاثیرات زیست محیطی ،شرایط اکولوژیکی و اکوسیستم منطقه
طراحی میشود .برای کاهش هزینههای مدیریت سدهای باطله الزم است
طراحی کارخانه فرآوری و سد باطله در قالب یک سیستم یکپارچه و بر مبنای
روندهای اجرایی مشترک از انتخاب سایت تا بازسازی ،انجام شود .همزمان با
توسعه معادن و اهمیت حفظ محیط زیست ،به ویژه منابع آب ،روشهای نوین
مبتنی بر تکنولوژی روز برای مدیریت باطله معدن طراحی شده است .این فرآیند
با توجه به شرایط سخت تامین آب در بسیاری از مناطق ،عالوه بر مزایای زیست
محیطی و جلوگیری از گسترش آلودگیها ،میتواند به یک مزیت رقابتی نیز
تبدیل شود.
بخش دیگری از مطالعات ما در خصوص مهندسی باطلههای معدن ،توسعه
روشهای تولید محصوالت ارزشمند و دستیابی به ارزش افزوده اقتصادی
میباشد .به عنوان مثال میتوان به طرح تولید بریکت سوختی و آجر سبک از
باطلههای زغال سنگ اشاره کرد .همچنین باید توجه داشت ،بهبود تکنولوژی
فرآوری مواد معدنی ،امکان استحصال ماده ارزشمند از باطلههای انباشت شده
در اطراف معادن را فراهم آورده است.
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-

سرفصل خدمات مهندسی باطلههای معدن و سدهای باطله
برنامهریزی استراتژیک بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت برای سدهای باطله و مدیریت آب
ارزیابی ریسک و مخاطرات
ارزیابی وقوع گسیختگی در سدهای باطله
مطالعات امکان سنجی و ارزیابی مالی
برنامهریزی و طراحی برای واکنشهای اضطراری
ارزیابی فنی و مطالعات جامع انتخاب سایت
بهرهبرداری و استفاده بهینه از منابع آب
ارزیابی وضعیت انتشار گازهای گلخانهای
مطالعات ژئوتکنیکی ،هیدروژئولوژی ،رئولوژی و ژئوشیمیایی
مطالعه چرخه رفتاری مواد دارای مقاومت و چگالی کم
انجام مطالعات آزمایشگاهی ،نیمه صنعتی و صنعتی
مطالعه و اجرای الزامات قانونی و زیست محیطی
تولید محصول ،استحصال ماده با ارزش و مصرف باطلهها
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خدمات زیست محیطی و اجتماعی
بر اساس طراحی و برنامهریزی معدن و روند
اجرایی فرآیندهای عملیاتی ،رفته رفته در
طول پروژه ،کاهش یا توقف برخی از
فعالیتها اجتناب ناپذیر است .این در حالی
است که شرکتهای معدنی ملزم به رعایت
اصول و اجرای دقیق قوانین متعددی
همچون قوانین کار و نیز پاسخگویی به
انتظارات اجتماعی محلی میباشند .بنابراین
معموال شرایط پیچیدهای ایجاد شده و
ریسک تازهای نیز به پروژه تحمیل میشود.
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش با تیمی متشکل از تخصصهای مختلف از جمله مهندسی معدن،
محیط زیست ،علوم اجتماعی ،علوم رفتاری ،حقوق و قانون ،بسته خدماتی منحصر به فردی برای بهبود این شرایط
فراهم آورده است .خدماتی که منجر به تامین مجوزهای زیست محیطی و نیز مجوزهای اجتماعی و پاسخگویی به
افکار عمومی میشود .ما معتقدیم همراهی اجتماعی میتواند نقش موثری در موفقیت پروژه داشته باشد .بنابراین
عوامل زیست محیطی و اجتماعی نیز باید
در کنار مسائل تکنیکی ،فنی و مهندسی
مورد توجه باشند .خدمات اجتماعی به
نحوه چشمگیری بهرهوری نیروی انسانی را
افزایش داده و در نتیجه شرایط مدیریت
کاهش هزینه عملیاتی را بهبود میبخشد.
ما بر اساس پایش دقیق پروژه و بررسی اثربخشی سیستمهای مدیریتی در حال اجرا ،نقاط ضعف ،مناطق مستعد خطر
از نظر محیط زیست و نارضایتیهای اجتماعی را شناسایی کرده و راهکارهایی را برای کاهش تاثیرات منفی طراحی
و تدوین میکنیم.
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سرفصل خدمات زیست محیط و اجتماعی
مطالعات جامع ویژگیهای سایت پروژه
مطالعات جامع زیست محیطی و میدانی
کسب مجوزهای قانونی و اجتماعی عملیات معدنکاری و فعالیتهای مرتبط با آن
طراحی و تدوین سیستم مدیریت اجتماعی و زیست محیطی
ارزیابی مسئولیتهای اجتماعی ،زیست محیطی و تضمینهای مالی مرتبط
مانیتورینگ جامع افکار عمومی و وضعیت اجتماعی
مدیریت و آنالیز ریسک
تهیه نقشههای  GISو طراحی و اجرای سیستمهای مدیریت اطالعات

http://hds.hampaimg.ir/

صفحه  25از 47

-

ژئوشیمی زیست محیطی و زهکشی پساب اسیدی
مدیریت کیفی آب زهکشی شده از معدن و تطبیق آن با استانداردهای زیست
محیطی ،یکی از چالشهای بحرانی عملیات معدنکاری است که معموال
پیامدهای مالی و اجتماعی گوناگونی را نیز در پی دارد .به ویژه زهکشی آبهای
اسیدی که با مقادیر باالیی از فلزات سنگین همراه بوده و هزینههای اصالح و
بهسازی به مراتب باالتری دارند .اهمیت تاثیرات و هزینههای زیست محیطی تا
جایی بوده که فرآیندهای ایمنتر ،همچون لیچینگ غیر اسیدی در حال تحقیق
و توسعه میباشد.
پیش بینی دقیق تاثیرات لیچینگ بر محیط زیست ،طراحی کاربردی و اجرای
اقدامات کنترلی موثر ،در اجرای پروژههای لیچینگ الزامی بوده و این فرآیند
باید در صدور مجوز معادن جدید ،بهینهسازی وضعیت معادن موجود و حتی
فرآیندهای بستن و بازسازی معادن ،در نظر گرفته شود .شرکت مهندسان مشاور
همپا دانش شیدوش ،بر پایه دانش ،مهارت و مطالعه میدانی ویژگیهای زیست
محیطی ،آماده ارائه رهیافتی عملی برای حذف یا کاهش تاثیرات منفی ،به ویژه
در خصوص زهکشی پساب اسیدی ( ،)ARDبر اساس شرایط محیطی و
زمینشناسی میباشد .به گونهای که با ترکیب دانش زمینشناسی ،ژئوتکنیک و
ژئوشیمی نحوه زهکشی اصالح شده و در نتیجه ضمن کاهش پتانسیل تاثیرات
زیست محیطی ،از هزینههای مهندسی عملیات نیز کاسته میشود.
زهکشی پساب اسیدی میتواند تاثیرات مخربی نیز بر شرایط آب و هوایی داشته
باشد .کنترل این تاثیرات عالوه بر این که یک الزام زیست محیطی است ،یک
مسئولیت اجتماعی نیز به حساب میآید .تجربه ما ،کنترل مداوم وضعیت منابع
آب ،گیاهان و موارد مشابه را بر اساس مطالعات ژئوشیمی ،گوشزد میکند.
همچنین نحوه گسترش و نفوذ آالیندهها که با توجه به شرایط ساختاری زمین
قابل بررسی و کنترل میباشد.
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سرفصل خدمات ژئوشیمی زیست محیطی و زهکشی پساب اسیدی
مطالعه و تعیین خصوصیات باطلهها
ارزیابی پتانسیل زهکشی پساب اسیدی
ارزیابی میدانی و مانیتورینگ
نصب ابزاردقیق برای مانیتورینگ پیوسته آب و گاز منفذی بر روی سد باطله و دپوی باطلههای معدن
مدلسازی کیفیت آب برای برنامهریزی مدیریت باطلهها و ارزیابی تاثیرات آنها
ارزیابی میزان گسترش و انتشار آالیندهها در محیط
طراحی برنامه جامع مدیریت باطلهها
طراحی و ارزیابی روند تصفیه آب
مطالعات ژئوشیمی بر روی باطلهها و المانهای زیست محیطی
برگزاری دورههای تخصصی آموزش محیط زیست و زهکشی پساب اسیدی
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بازسازی و بستن معدن
اگر چه بازسازی و بستن معدن ،آخرین فاز عملیات معدنکاری
میباشد ،ولی الزم است همزمان با شروع عملیات و در فازهای
گوناگون از جمله ،برنامهریزی ،طراحی و فرآیندهای اجرایی
مورد توجه باشد .همچنین در خصوص معادن فعال نیز
بهترین راهکار اجرایی ،تهیه و تدوین طرح بازسازی و بستن
معدن با توجه به شرایط جاری پروژه است.
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش ،به پشتوانه
ترکیبی از تخصصهای گوناگون ،آماده ارائه خدمات مهندسی
در خصوص طراحی و اجرای فرآیندهای بازسازی و بستن
معدن میباشد .با توجه به شرایط زیست بومی و اقلیم
منطقهای ،طرح بازسازی و بستن معدن برای هر پروژه
متفاوت خواهد بود .یکی از چالشهای مهم فرآیند بازسازی،
تغییر کیفیت خاک و شرایط زیست محیطی منطقه در اثر
سالهای طوالنی عملیات معدنکاری میباشد .این موضوع به
ویژه برای پرورش گیاهان دارای اهمیت بوده و انتخاب گونه
مناسبی گیاهی را گوشزد میکند .هر چند عملیات بازسازی
و بستن معدن ممکن است هزینههایی را به همراه داشته باشد ،ولی باید توجه داشت که این فرآیند به عنوان یک
مسئولیت اجتماعی میتواند در قالب یک طرح هدفمند به تولید ارزش افزده نیز منجر شود.
اجرای برنامه بازسازی با مطالعات مهندسی و آزمونهای میدانی و آزمایشگاهی و مانیتورینگ پیوسته شروع شده و
در نهایت به تهیه طرح بازسازی منجر میشود .در طی این فرآیند بهترین کاربریهای ممکن پس از پایان عملیات
معدنکاری با توجه به شرایط جغرافیایی ،ترکیب جمعیتی ،شرایط اقلیمی ،محیط زیست و غیره تعیین میشود .سپس
راهکارهای اجرایی در خصوص پیاده سازی طرح بازسازی تدوین شده و همزمان با ادامه عملیات معدنکاری رفته رفته
اجرا میشود.
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-

سرفصل خدمات بازسازی و بستن معدن
ارزیابی الزامات بستن معدن
مدیریت و برنامهریزی بستن معدن
توسعه مفهومی فرآیندهای بستن معدن
خصوصیات باطلهها و ارزیابیهای ژئوشیمیایی
ارزیابی و مطالعات هیدرولیکی
ارزیابی و مطالعات لرزهای
ارزیابی و مطالعات کمی و کیفی منابع آب
ارزیابی و مطالعات زیست محیطی
طراحی و ارزیابی پایداری متراس خاکی
طراحی و مطالعه احیا خاک و ایجاد خاک پوشش
مهندسی زمین چهره
طراحی و مهندسی سیستمهای تصفیه آب ،جمع آوری آب و غیره
مدیریت و نظارت بر فرآیند ساخت و ارزیابیهای زیست محیطی و مهندسی
برآورد هزینه و تهیه برنامه زمانی اجرای عملیات بازسازی و بستن معدن
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معدنکاری سطحی
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش با بهرهگیری از دانش فنی و مهارتهای تخصصی متخصصان داخلی
و بینالمللی ،امکان ارائه خدمات مهندسی مطابق با استانداردهای جهانی را در خصوص معدنکاری سطحی ،به ویژه
معادن روباز ،فراهم آورده است .خدماتی که نه تنها جنبه علمی و عملیاتی ،بلکه باعث بهبود چشمگیر شرایط اقتصادی،
ایمنی و زیست محیطی پروژه نیز میشوند .خدمات ما شامل مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی ،ارزیابیهای
اقتصادی ،طراحی تفصیلی معدن ،برنامهریزی تولید ،انتخاب ماشینآالت و تجهیزات ،برآورد هزینههای عملیاتی،
تخمین هزینههای سرمایهای و مطالعات جامع افزایش بهرهوری میباشد .این خدمات با توجه مقیاس اقتصادی
پروژههای معدنی و به منظور هم افزایی توان فنی و تکنیکی ،با همراهی همکاران بینالمللی ما ارائه خواهد شد.
همچنین متخصصان ما مجهز به دانش روز و توان مطالعاتی ارزشمندی بوده و به طور تخصصی با نرمافزارهای مرتبط
از جمله  Xpac ،Talpac ،Surpac ،NPV Scheduler ،Datamine ،MineSight ،Vulcan ،GemCom ،Whittleو
 Minemaxآشنایی دارند .همچنین ما بر روی روشهای برنامهریزی دقیق و ابتکاری مطالعه کرده و روشهای جدیدی
برای طراحی ،برنامهریزی عملیاتی ،تعیین عمر معدن و تهیه مدلهای ارزیابی تکنواقتصادی ( )TEAارائه مینماییم.
در این رهیافت مطالعاتی – عملیاتی ،پیت بهینه معدن بر اساس استراتژی عیار حد ،عمق اقتصادی معدنکاری و ابعاد
و مقیاس عملیات تعیین میشود .بر این اساس شناسایی بهترین گزینه برای اجرای فازهای توسعه با نگاه ویژه فنی و
اقتصادی ،انجام میشود .عالوه بر مسائل فنی ،مدیریت عملیاتی و پیادهسازی روند علمی کنترل پروژه ،نیز تاثیر
چشمگیری بر شرایط اقتصادی معدن داشته و بهینهسازی سیستمهای مدیریتی را گوشزد میکند.
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سرفصل خدمات معدنکاری سطحی
انجام مطالعات جامع طرح و اجرای معدنکاری سطحی
مرور فنی طرح و برنامه معدن و اجرای نظارتهای فنی  -تخصصی
توسعه ،تدوین و اجرای استراتژیهای بهینهسازی عملیات معدنکاری
پیشنهادات بهسازی ،اصالح و همکاریهای نظارتی  -عملیاتی
ارزیابیهای مالی و اقتصادی
آنالیز و مدیریت ریسک
تدوین و اجرای سیستمهای مدیریت و کنترل پروژه
اجرای مطالعات سیستماتیک و بررسی صحت عملکرد سیستم ()DD
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معدنکاری زیرزمینی
محدودیتهای عملیاتی ،روند اجرایی
تولید ،شرایط ژئومکانیکی و مقیاس
عملیات معدنکاری ،شرایط منحصر به
فردی را برای معدنکاری زیرزمینی به
وجود آورده است .شرکت مهندسان
مشاور همپا دانش شیدوش ،به
پشتوانه دانش فنی و مهارت عملیاتی
متخصصان داخلی و بینالمللی ،امکان
ارائه خدمات مهندسی ارزشمندی را
برای معدنکاری زیرزمینی فراهم آورده
که با تلفیق دانش ،مهارت و خالقیت،
می تواند شرایط اقتصادی بهتری را به ارمغان آورد .روش کار ما ،در مرحله نخست ،تمرکز دقیق بر درک کامل مبانی
معدنکاری و ویژگیهای ذخیره میباشد .این اطالعات مبنای انتخاب روش استخراج مناسب و تدوین طرح علمی
معدن است .طراحی کارگاههای استخراج بر اساس عیار حد مناسب انجام شده و عرض برشهای استخراجی نیز با
توجه به تولید بهینه و برنامههای توسعه معدن ،تعیین میشوند .تمام طراحیها و برنامهریزیها همواره تحت بازبینی
و اصالح قرار گرفته و همراه با پیشرفت پروژه ،طرح بهینه باز تعریف میشود .همچنین رهیافت هوشمندی برای تعادل
میان میزان تولید و سرمایه گذاری برقرار شده و با توجه به کاهش یا افزایش قیمت ماده معدنی ،میزان تولید تعیین
می شود .در این رهیافت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عملیات معدنکاری نیز مورد توجه بوده و در تدوین برنامه
استراتژیک ،لحاظ میشود .همچنین متخصصان ما توجه ویژهای بر تدوین برنامه راهبردی داشته و طرح کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت معدن را تدوین میکنند.
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش به پشتوانه تجربه و تخصص در رابطه با معادن زیرزمینی زغال سنگ،
آماده ارائه راهکارهای عملیاتی در ارتباط با مسائل پایداری ،طراحی ،تجهیز و نیز توسعه مکانیزاسیون میباشد.
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سرفصل خدمات معدنکاری زیرزمینی
تعریف تطبیقی مبانی معدنکاری با ویژگیهای ذخیره
انتخاب روش معدنکاری و انتخاب تجهیزات
طراحی کامل معدن
برنامهریزی تولید و توسعه معدن شامل سکانسهای بهینه سازی
مطالعات مکانیک سنگی ،دینامیک سنگی و ژئومکانیکی
طراحی سیستمهای نگهداری
مطالعات جامع مهندسی با هدف بهینهسازی فرآیندهای عملیاتی
طراحی سیستمهای چالزنی و انفجار
برنامهریزیهای استراتژیک شامل آنالیز عیار حد و نرخ تولید
آنالیز خردایش و کنترل جریان مواد در فرآیندهای تخریبی
طراحی سیستمهای پر کردن
مدیریت و آنالیز ریسک
طراحی سیستمهای تهویه و خدمات فنی
اجرای مطالعات سیستماتیک و بررسی صحت عملکرد سیستم ()DD
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معدنکاری انحاللی
معدنکاری انحاللی شامل مجموعه گستردهای از فرآیندهای عملیاتی و تکنیکی ،از لیچینگ برجا گرفته تا استحصال
مواد معدنی با ارزش از شورابهها را شامل میشود .شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش بر پایه مطالعات
گسترده علمی و عملی ،شناسایی دقیق
تکنیکهای میدانی و بهرهگیری از تجارب
بینالمللی ،فرآیندهای اجرایی معدنکاری
انحاللی را مورد بررسی قرار داده و امکان
ارائه خدمات مهندسی ،فنی و علمی
ارزشمندی را فراهم آورده است .تمرکز ما
در این بخش بر روی طراحی ،توسعه و
اجرای معدنکاری شورابهای بوده که با
توجه به پتانسیل موجود ،آینده روشنی در پیش خواهد داشت .دسترسی به ماده اولیه ،دانش فنی بومی شده ،الگوی
توزیع هزینه در فرآیندهای اجرایی و امکان استحصال مواد معدنی با ارزش همچون پتاسیم ،منیزیم ،لیتیم و انواع
نمکها ،بخشی از مزیتهای مالی و فنی این روش
معدنکاری میباشند .نگاهی به بازار آینده صنعت
معدنکاری ،بر اهمیت محصوالت قابل استحصال از
شورابهها تاکید مینماید .خدمات مهندسی ما
دربرگیرنده تمام مراحل معدنکاری از پیجویی،
اکتشاف و شناسایی منابع تا استحصال محصول
نهایی میباشد که با استفاده از توان فنی و دانش
عملیاتی متخصصان گوناگون از جمله معدن،
ژئوتکنیک ،شیمی ،فرآوری ،محیط زیست و غیره
همراه با دانش فنی مشاوران بینالمللی ،میسر شده
است.
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-

سرفصل خدمات معدنکاری انحاللی
مطالعات میدانی و شناسایی منابع شورابه
مطالعات تفصیلی ،اکتشاف و تعیین پتانسیلهای معدنی
طراحی و ساخت استخرهای تبخیر خورشیدی
مطالعات نفوذپذیری ،نشت و اصالح استخرهای تبخیر خورشیدی
طراحی و مهندسی خطوط انتقال ،الزامات فنی و عملیاتی
آنالیزهای شیمیایی و طراحی و کنترل سیستمهای شیمیایی رسوب گیری
مدیریت و آنالیز ریسک
مطالعات جامع امکان سنجی و احداث کارخانه
طراحی فنی مدارهای کارخانه
مطالعه محصوالت جانبی و طراحی خطوط تولید
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مهندسی سنگ و پایداری شیب
با عمیقتر شدن معادن روباز ،حفظ و نگهداری
دیوارههای شیبدار که معموال تحت تاثیر عملیات
گوناگون استخراجی به ویژه انفجار و نیز عوامل
محیطی همچون آبهای زیرزمینی و سطحی قرار
دارند ،اهمیت ویژهای خواهد داشت .شرکت
مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش به پشتوانه
دانش فنی و تجارب میدانی متخصصان داخلی و
بینالمللی و بهرهگیری از جدیدترین تکنیکهای
روز ،امکان ارائه خدمات مهندسی مرتبط با طراحی
و کنترل پایداری شیب را فراهم آورده است .متخصصان ما با تکیه بر مهارتهای فنی و دانش مهندسی از جمله تسلط
بر اصول مکانیک سنگ ،دینامیک سنگ ،آمار و احتماالت مهندسی ،مانیتورینگ و ابزار دقیق ،مدلسازیهای عددی و
ریاضی ،شبیهسازی ،هیدرولوژی ،ژئوتکنیک و غیره ،فرآیندهای
گوناگون تامین پایداری ،بهسازی و همزیستی مسالمتآمیز با
دیوارههای شیبدار را طراحی و اجرا مینمایند .روند طراحی،
توسعه و اجرای مطالعات پایداری شیب ،با برداشتهای میدانی و
تامین دادههای ژئومکانیکی آغاز شده و بر اساس مطالعات
مهندسی شامل روشهای تحلیلی ،مشاهدهای و مدلسازیهای
عددی در نرمافزارهای مختلف ،همچون بستههای نرمافزاری
( ITASCAشامل  PFC2D ،3DEC ،UDEC ،FLAC3D ،FLACو
 GeoStudio ،Rocscience ،)PFC3Dو غیره ،با توجه به شرایط
محیطی ،ادامه مییابد .همچنین نصب ابزار دقیق و به کارگیری
روشهای کنترل و نظارت هوشمند ،در قالب یک فرآیند مهندسی تحلیل و مدیریت ریسک ،تامین سطح ایمنی
مطلوب را تضمین مینماید.
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سرفصل خدمات مهندسی سنگ و پایداری شیب
آموزش پرسنل و تجهیز مهندسی دفتر فنی
بررسی میدانی ،نقشهبرداری ،الگینگ و تهیه بانک دادههای ژئوتکنیکی
آنالیز و تفسیر ساختاری
شبیهسازی شیب و تعیین خصوصیات ساختاری و ژئومکانیکی توده سنگ
مطالعه و طراحی سکانسهای بهینه سازی حفاری و عملیات معدنکاری
ارزیابی تاثیر آبهای زیرزمینی
مدلسازی و طراحی دوبعدی و سه بعدی ساختاری و ژئومکانیکی برای شرایط استاتیکی و دینامیکی
طراحی و پیادهسازی سیستمهای مانیتورینگ ،ابزار دقیق و کنترل پایداری
مدیریت و آنالیز ریسک
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ژئوتکنیک ،مانیتورینگ و ابزاردقیق
چالشهای ژئوتکنیکی از جمله مخاطرات زمینشناسی ،وضعیت آبهای
زیرزمینی ،لرزه خیزی و غیره ،معموال شرایط اجرایی فرآیندهای عملیاتی پروژه
را تحت تاثیر قرار میدهند .همچنین نصب و راه اندازی تجهیزات خاص همچون
ایجاد زیرساخت نصب آسیاها و سنگ شکنها ،مطالعه و کنترل نشست برای
سازههای مختلف و ارزیابی پایداری و ظرفیت باربری خاک ،بخش دیگری از
محدوده مطالعات ژئوتکنیکی میباشند.
مبنای طراحی و مطالعه در این حوزه ،دادههای میدانی مستندی است که از
طریق آزمونهای آزمایشگاهی و میدانی و یا نصب ابزار دقیق و مانیتورینگ به
دست میآیند .مهندسی فنی ،طراحی و انتخاب ابزار مناسب همراه با تفسیر
دقیق و کاربردی ،مهارت تخصصی ارزشمندی است که اجرای موفق پروژه را
تضمین میکند .شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش با بهرهگیری از
متخصصان باتجربه داخلی و بینالمللی و سابقه عملیاتی موفق در پروژههای
معدنی و عمرانی ،آماده ارائه خدمات مهندسی کیفی در سطح استانداردهای
بینالمللی میباشد .این خدمات شامل مطالعه ،طراحی و اجرای مهندسی
ژئوتکنیک و نیز ابزاربندی در خصوص پروژههای گوناگون از جمله ساختمانها،
گودبرداری و نیلینگ ،جاده ،خطوط لوله ،پل ،فونداسیون کارخانهها ،تونلها،
فضاهای زیرزمینی و فعالیتهای معدنی میباشد.
امکانات مناسب و به روز آزمایشگاهی در کنار دانش فنی و مهارتهای عملیاتی
امکان ارائه خدمات مهندسی ارزشمندی در زمینههای مکانیک سنگ ،دینامیک
سنگ ،ژئوتکنیک و ژئومکانیک را فراهم آورده است .همچنین توان علمی و عملی
ما ،زمینه مناسبی برای تفسیر دقیق نتایج حاصل از ابزار دقیق و تحلیلهای
مهندسی کارآمد میباشد که میتواند ریسک ،ایمنی و هزینههای عملیاتی پروژه
را به شدت کاهش دهد.
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سرفصل خدمات ژئوتکنیک ،مانیتورینگ و ابزار دقیق
مطالعات جامع ژئوتکنیکی
طراحی فونداسیون
طراحی و اجرای سیستمهای نگهداری
طراحی ژئوتکنیکی و پایداری دپوی مواد
طراحی و مطالعه حفارهای سطحی و زیرزمینی
کنترل فرسایش
ارزیابی مخاطرات زمینشناسی
آنالیز پایداری (استاتیکی و دینامیکی)
طراحی حفاری و نگهداری تونل و فضاهای زیرزمینی
مانیتورینگ و ابزار دقیق
طراحی و اجرای آزمونهای آزمایشگاهی و برجا
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تونلسازی و فضاهای زیرزمینی
با توسعه کاربری تونلها و فضاهای زیرزمینی ،به ویژه در محیطهای
شهری ،تکنیکهای مهندسی جدیدی نیز مطرح شده است .شرکت
مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش ،به پشتوانه مهارت ،دانش و
تجربه ،آماده ارائه خدمات مهندسی با نگاهی دانش محور میباشد.
متخصصان ما بر اساس معیارهای میدانی و عملیاتی از جمله نوع
کاربری ،موقعیت مکانی ،خصوصیات زمینشناسی ،محدودیتهای مالی
و زمانی و دهها عامل اجرایی دیگر ،روند مطالعه ،طراحی و نظارت بر
اجرای عملیات را پیگیری مینمایند .بسته به محیط حفر و ویژگیهای
ژئومکانیکی زمین ،روش حفاری شامل مکانیزه ،نیمه مکانیزه یا سنتی،
در چارچوب محدودیتهای مالی ،تکنیکی و زمانی ،تعیین میشود.
انتخاب ماشین آالت مورد نیاز در مقیاسهای گوناگون همچون دستگاه حفاری TBM ،و غیره ،بر اساس مطالعات
جامع مهندسی انجام شده و و در اجرای فرآیندهای انتخاب ،خرید ،انتقال و نصب و راهاندازی ،همراهی فنی و تکنیکی
الزم با هدف دستیابی به بهترین گزینه ممکن در چارچوب محدودیتهای موجود ،انجام خواهد شد .همچنین بخشی
از خدمات ما شامل بهسازی ،نگهداری و تعمیرات (نت) و اصالح
تجهیزات میباشد .در خصوص فعالیتهای اجرایی نیز طراحی
سیستمهای مانیتورینگ پیوسته ،تحلیل و آنالیز نتایج ابزار دقیق،
طراحی و اجرای مدلهای نوین کنترل پروژه ،مدیریت و آنالیز ریسک،
انجام مطالعات جامع ژئومکانیکی ،طراحی و اجرای آزمونهای برجا و
آزمایشگاهی ،مستند سازی دادهها و تشکیل بانکهای اطالعاتی
هدفمند ضروری به نظر میرسد .همچنین مطالعات کنترلی از جمله
کنترل پایداری استاتیکی و دینامیکی ،کنترل نشست ،مطالعات توزیع
تنش ،تاثیر آبهای زیرزمینی و نظارت فنی ،صحت روندهای عملیاتی
و کاهش تاثیرات منفی پروژه را تضمین مینماید.
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سرفصل خدمات تونلسازی و فضاهای زیرزمینی
مطالعات جامع ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی
طراحی ،انتخاب و مشاوره در خصوص تامین تجهیزات و ماشین آالت
نظارت فنی و عملیاتی
طراحی روشهای حفاری و اجرا از جمله توسعه و طراحی روش ADECO

طراحی و مطالعه سیستمهای مانیتورینگ و ابزار دقیق
مطالعه و طراحی روشهای تحکیم و بهسازی زمین
طراحی تمهیدات اجرایی متناسب با شرایط توده سنگ ،توزیع تنش و الزامات میدانی
مشاوره فنی ،مدیریت و آنالیز ریسک
طراحی و اجرای سیستمهای کنترل پروژه
طراحی و اجرای آزمونهای آزمایشگاهی و میدانی
مطالعات جامع تحلیلی ،عددی و مشاهدهای ارزیابی پایداری (استاتیکی و دینامیکی) و کنترل نشست
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طراحی ،تامین و تجهیز آزمایشگاههای تخصصی
توسعه و تجهیز آزمایشگاههای تخصصی با توجه به تنوع
تجهیزات و محدودیتهای مالی ،معموال نیازمند اجرای یک
روند مهندسی جامع بر پایه دانش و تجربه میباشد.
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش به پشتوانه
دانش فنی و مهارتهای میدانی ،آماده ارائه خدمات مهندسی
و مشاورههای فنی در خصوص تامین و تجهیز آزمایشگاههای
تخصصی معدن و صنایع معدنی از جمله آزمایشگاههای
مکانیک سنگ ،مکانیک خاک ،کانه آرایی ،فلوتاسیون ،تهویه،
کنترل کیفیت و غیره میباشد.
خدمات مهندسی ما شامل بررسی فنی انتظارات و نیازمندیها،
تدوین و طراحی فرآیندهای عملیاتی آزمایشگاهی ،بررسی
قابلیتهای فنی و کارآیی تجهیزات گوناگون ،مقایسه کمی و
کیفی گزینههای موجود و ارزیابی فنی و مهندسی و در نهایت
انتخاب تجهیزات مناسب میباشد .در چارچوب این فرآیند
مهندسی ،امکان تهیه اسناد مناقصه مطابق با خواست واقعی
کارفرما و استفاده بهینه از امکانات مالی فراهم آمده و بسته به
نیاز ،بهترین گزینههای ممکن تهیه میشوند .همچنین
خدماتی برای اصالح ،نوسازی و بهسازی آزمایشگاههای موجود
در نظر گرفته شده است.
عالوه بر اینها ،خدمات مهندسی ارزشمندی نیز در خصوص
طراحی ،مهندسی و تامین تجهیزات الزم برای اجرای مطالعات
پایلوت در مقیاس صنعتی و نیمه صنعتی و نیز آزمونهای
برجا ،قابل ارائه میباشد.
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نمودار ساختار سازمانی

هیات مدیره

مدیرعامل

مشاور

مشاور

قائم مقام مدیرعامل

مدیریت مالی و
حسابداری

مدیریت فنی و
اجرایی

تحقیق و توسعه

مدیریت بازرگانی و
امور بین الملل

استخراج و
بهرهبرداری

مکانیک سنگ و
ژئومکانیک

پی جویی و
اکتشاف

مطالعات فنی و
اقتصادی

فرآوری و
کانهآرایی

ابزار دقیق

ژئوتکنیک

حفاری و تونلسازی

مدیریت و کنترل
پروژه

محیط زیست
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تحقیق و توسعه
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش در حقیقت مجموعهای متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه و
متخصصان مجرب صنعت است که با هدف توسعه دانش تخصصی و به کارگیری مفاهیم علمی در فرآیندهای عملیاتی
شکل گرفته است .نیاز امروز بخش معدن و صنایع معدنی ،اجرای اصولی فعالیتهای مبتنی بر دانش در راستای بهبود
سطح بهرهوری و دستیابی به مزیتهای نسبی رقابتی در بستر توسعه و خالقیت میباشد .به منظور توسعه مرزهای
دانش و گسترش مطالعات کاربردی ،فرآیندهای همکاری علمی با دانشگاههای معتبر داخلی و نیز دانشگاههای شاخص
بینالمللی در دستور کار قرار گرفته و مستندات حقوقی الزم فراهم آورده شده است .بر این اساس زمینههای پژوهشی
بر اساس نیازهای عملیاتی طراحی و در حال اجرا میباشد که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ارزیابی و اصالح وضعیت نشت از استخرهای تبخیر خورشیدی
توسعه ،طراحی و ساخت ابزاردقیق ژئوتکنیکی
فرآیندهای بهبود سیستم مدیریت در پروژههای معدنی
دستیابی به محصوالت ثبیت خاک با هدف کنترل ریزگردها و افزایش کیفیت سطح جادههای خاکی
روشهای نوین مطالعات زیست محیطی و ارائه خدمات اجتماعی
توسعه سیستمهای معدنکاری انحاللی
استفاده از سیستمهای نوین از جمله فتوگرامتری در تحلیل پایداری شیب
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شرکتها و موسسات همکار

شرکت همپا دانش ایرانیان
شرکت همپا فناوران شیدوش
شرکت مهندسی سراج ابزار
شرکت همپا فرآور ایرانیان
شرکت مهندسی ساوند
شرکت مهندسی فن آزمای غرب
شرکت پیمانکاری حفار تونل مترو
شرکت کانسار فرآور مبین
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

Red Crescent Resources Limited Co. - Turkey
TOTO Co. – Italy
Sifex Global Co. - Spain
Curtin University - Australia
New England University – Australia
Alberta University – Canada
Miguel Hernandez University - Spania
Stirling University – United Kingdom
Rock Soil Co. - Italy
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شرکت مهندسان مشاور
همپا دانش شیدوش
(سهامی خاص)
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