
  

  آشنا شويد  استخراج معادن با روش هاي مختلف

در عصر    ، كه به شمارميرودروش هاي استخراج معادن از قديمي ترين فعاليت هاي بشري  توجه به شواهد موجود    با
مطالب    گرفته ميشود اينك  مدنظر  در اين روش ها  فعاليت هاي بشري به طور فزايندهو  اثرات زيست محيطي    امروز

    . ارايه ميگرددبا شيوه هاي مختلف چند در رابطه به روش هاي استخراج معادن 

مالحظه نبوده   اين روش در ذخاير كه داراي ضخامت قابل  : ) Under Groundروش استخراج زير زميني(  
(برداشتن  نياز به باطله برداري    كه   و براي رسيدن به ماده معدني   ، قرار گرفته اند زمين    و در قسمت هاي عمق 

 به كار برده ميشود.   زياد داردسنگ وخاك ) 

  روش هاي زير زميني عموماً به دو دسته تقسيم ميشوند. 

 استخراجي   ي روش هاي زير زميني با استفاده از حفر تونل ها :  الف 

  زير زمين با استفاده از حفر چاه هاي استخراجيروش هاي   :  ب

    تونل هاي استخراجيحفراستخراج با استفاده از 

  بعمل ميايد :ذيل استفاده  در موارد 

  كوهستاني و تپه هاي مرتفع باشد معدن از نظر توپوگرافي به حالت  در صورتيكه  .  
  در صورتيكه وجود تونل هاي اكتشافي در داخل ماده معدني قرار داشته باشد.  
   باشد.سانتي متر  ين طال در حدود چند ضخامت رگه هاي  درصورتيكه  

 

 



 

  

  آماده  كه معدن از نظر توپوگرافي  اين روش در موارد  :    چاه هاي استخراجيحفربا استفاده از  روش زيرزميني  

. مثالً در مواقع كه ذخاير مورد  تونل هاي استخراجي استفاده كرد  استخراج مادة معدني از حفرميتوان براي  نيست،  
معدن  قسمت از مرتفع  در   آن  و ذخاير  قرار گرفته  بشكل رسوبي    نظر در زير زمين در يك ناحيه سطح (دشت)  

در اين حالت از وجود    كه  ميرسد از افق تونل هاي استخراجي  واقع بوده استخراج شده و نوبت به ذخاير پائين تر  
ها  چاه  كه  گيرد  صورت مي  ه قايم استفاده مي شود. در مورد چاه هاي قايم هم طراحي به نحو چاه هاي  حفر هاي  

در افق هاي مختلف از داخل چاه تونل    حفر شده سپسماده معدني به صورت قايم  به    در محل مناسبي نسبت
مي شود  از تونل هاي افقي انجام    اين حالت هم عمل استخراج با استفاده   افقي استخراجي ايجاد ميشود، درهاي  

 مي شود.  بيرونمادة استخراج شده از طريق چاه قايم به بيرون از معدن هم و 

  عبارتنداز :   : روش هاي سطحي

 روش استخراج روباز  
  استخراج سطحي روش  
  روش استخراج كنتوري  
  اصالح شده روش استخراج كنتوري 

   روش استخراج هيدروليكي 

  روش استخراجي اتاق و پايه 

  روش استخراج از طبقات فرعي 

   يي روش استخراج انباره 

  روش استخراج جبهه كار طوالني 

  ،غيرهاستخراج با تخريب در طبقات فرعي وروش و روش استخراج كند و آكند.. . 



تفصيل آن زياد    و فعآل   جيولوجيكي روش هاي استخراجي مختلف به كار مي رود كهنظردر معادن مختلف از نقطه  
از هواكش و يا دمنده در محيط هاي بسته و زير   ( استفاده  است كه ميتوان بصورت خالصه از هواكش و دمنده ها 

    سنج قابل انفجار را دارد. اين گاز    گازپرتايل كه اندازه گيري    گاز سنج  ،  ويژة بر خور دار است)از اهميت    كهزميني  
ستفاده در محيط هاي صنعتي  اندازه گيري نمايد. اين گاز سنج قابليت ا  ميتواند انواع گاز هاي سمي و قابل انفجار را

قوي و    كتوررا دارا است كه با داشتن ريخطوط لوله نفت و گاز سطحي يا زير زميني  و كارگاهي معادن زير زمين،  
را براي  و محيط امن و بي خطر    را ميتوان گرفتانتشار گاز هاي خطرناك  جلو    با كيفيت موجود در گاز سنج

  كاركنان و همچنين تجهيزات به ارمغان آورد. 

  :در روش هاي سطحي تجهيزات استخراجي 

يك انچ در  متر به وسيله    ١٥٠متر حداكثر  ٤٥الي    ٢٥دستگاه سيم برش شامل الماس به طول  :    سيم برش  -
  . كند سنگ را برش معين يك جهت 

از بهترين تجهيزات    :  نماي از سنگ شكن مخروطي  - با    است كه    مواد معدني سنگ شكن مخروطي يكي 
  است.  ترين ويژگي هاي اين سنگ شكنمهم  از و   است و عمر طوالنيسختي متوسط و باالتر 

ثناً  از مجموع بيل ميخانيكي است كه براي كار گيري سنگ هاي ( سخت و استشاول نوع    : واتورسكشاول يا اك  -
و اين شاول در معادن ذغال سنگ و معادن سنگ آهن    باز مورد استفاده قرار ميگيرد خاك ها) و اغلب در معادن رو 

  به كار ميرود. 

يا ريكاليمراكسكواتور    - اكسكجام چرخشي  ترين  :  بزرگ  از  يكي  آالت    واتور جام جرخشي  ماشين  انواع 
  كارگيري در معادن ميباشد.

  
  



  ها از بزرگترين ماشين آالت ساخته شده دست بشر ميباشد كه اين غول پيكر  معدني:موتر هاي غول پيكر    -

  در معادن بزرگ دنيا براي حمل مواد معدني و سنگ شكن ها استفاده ميشود. 

يكي از مهم ترين ماشين آالت حفر تونل ها    : )Tunnel boring machine TBM(  ماشين آالت حفر تونل 
  ميباشد كه ميتواند تونل ها را به صورت تمام مقطع حفر ميكند.

ساختار ضعيف   با سنگ سست و ترك دار داراي در تونل ها  ها  اين ماشين كاربرد چكش هايدروليك در تونل: 
اين تونل ها داراي    ، استفاده مي شود  ، ميرودبراي انجنيران حفار تونل ها به شمار  سنگ  از پر دردترين  و    هستند 

پروژه را متوقف ميسازد بلكه هزينه  تنها    نه  بوده و گاه به علت ريزش در اثر انفجار  يهزينه حفاري و تحكيم باالي
  موجب ميشود. نيز گزافي را 

  

  

 

 

  پتروليم  معادن و : ديپلوم انجنير غالم حضرت اميري مشاور تخنيكي وزارتتهيه كننده  

 


