با روش هاي مختلف استخراج معادن آشنا شويد
ﺑﺎ توجه ﺑه شواهد موجود روش هﺎي استخراج معﺎدن از قديمي ترين فعﺎليت هﺎي ﺑشري ﺑه شمﺎرميرود ،كه در عصر
امروز اثرات زيست محيطي و فعﺎليت هﺎي ﺑشري ﺑه طور فزاينده در اين روش هﺎ مدﻧﻈر گرفته ميشود اينك مطﺎلﺐ
چند در راﺑطه ﺑه روش هﺎي استخراج معﺎدن ﺑﺎ شيوه هﺎي مختلف ارايه ميگردد.
روش استخراج زير زميني)  : ( Under Groundاين روش در ذخﺎير كه داراي ضخﺎمت قﺎﺑل مﻼحﻈه ﻧبوده
و در قسمت هﺎي عمق زمين قرار گرفته اﻧد ،و ﺑراي رسيدن ﺑه مﺎده معدﻧي كه ﻧيﺎز ﺑه ﺑﺎطله ﺑرداري )ﺑرداشتن
سنگ وخﺎك ( زيﺎد دارد ﺑه كﺎر ﺑرده ميشود.
روش هﺎي زير زميني عمومﺎً ﺑه دو دسته تقسيم ميشوﻧد.
الف  :روش هﺎي زير زميني ﺑﺎ استفﺎده از حفر توﻧل هﺎي استخراجي
ب  :روش هﺎي زير زمين ﺑﺎ استفﺎده از حفر چﺎه هﺎي استخراجي
استخراج با استفاده از ﺣفرتونل هاي استخراجي
در موارد ذيل استفﺎده ﺑعمل ميﺎيد :
 در صورتيكه معدن از ﻧﻈر توپوگرافي ﺑه حﺎلت كوهستﺎﻧي و تپه هﺎي مرتفع ﺑﺎشد .
 در صورتيكه وجود توﻧل هﺎي اكتشﺎفي در داخل مﺎده معدﻧي قرار داشته ﺑﺎشد .


درصورتيكه ضخﺎمت رگه هﺎي طﻼ در حدود چندين سﺎﻧتي متر ﺑﺎشد.

روش زيرزميني با استفاده از ﺣفرچاه هاي استخراجي  :اين روش در موارد كه معدن از ﻧﻈر توپوگرافي آمﺎده
ﻧيست ،ميتوان ﺑراي استخراج مﺎدة معدﻧي از حفر توﻧل هﺎي استخراجي استفﺎده كرد .مثﻼً در مواقع كه ذخﺎير مورد
ﻧﻈر در زير زمين در يك ﻧﺎحيه سطح )دشت( ﺑشكل رسوﺑي قرار گرفته و ذخﺎير آن درقسمت از مرتفع معدن
واقع ﺑوده استخراج شده و ﻧوﺑت ﺑه ذخﺎير پﺎئين تر از افق توﻧل هﺎي استخراجي ميرسد كه در اين حﺎلت از وجود
حفر هﺎي چﺎه هﺎي قﺎيم استفﺎده مي شود .در مورد چﺎه هﺎي قﺎيم هم طراحي ﺑه ﻧحوه صورت ميگيرد كه چﺎه هﺎ
در محل منﺎسبي ﻧسبت ﺑه مﺎده معدﻧي ﺑه صورت قﺎيم حفر شده سپس در افق هﺎي مختلف از داخل چﺎه توﻧل
هﺎي افقي استخراجي ايجﺎد ميشود ،در اين حﺎلت هم عمل استخراج ﺑﺎ استفﺎده از توﻧل هﺎي افقي اﻧجﺎم مي شود
و هم مﺎدة استخراج شده از طريق چﺎه قﺎيم ﺑه ﺑيرون از معدن ﺑيرون مي شود.
روش هاي سطحي  :عبﺎرتنداز :
 روش استخراج روﺑﺎز
 روش استخراج سطحي
 روش استخراج كنتوري
 روش استخراج كنتوري اصﻼح شده


روش استخراج هيدروليكي

 روش استخراجي اتﺎق و پﺎيه


روش استخراج از طبقﺎت فرعي



روش استخراج اﻧبﺎره يي



روش استخراج جبهه كﺎر طوﻻﻧي

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

در معﺎدن مختلف از ﻧقطه ﻧﻈرجيولوجيكي روش هﺎي استخراجي مختلف ﺑه كﺎر مي رود كه و فعﻶ تفصيل آن زيﺎد
است كه ميتوان ﺑصورت خﻼصه از هواكش و دمنده هﺎ ) استفﺎده از هواكش و يﺎ دمنده در محيط هﺎي ﺑسته و زير
زميني كه از اهميت ويژة ﺑر خور دار است( ،گﺎز سنج پرتﺎيل كه اﻧدازه گيري گﺎز قﺎﺑل اﻧفجﺎر را دارد .اين گﺎز سنج
ميتواﻧد اﻧواع گﺎز هﺎي سمي و قﺎﺑل اﻧفجﺎر را اﻧدازه گيري ﻧمﺎيد .اين گﺎز سنج قﺎﺑليت استفﺎده در محيط هﺎي صنعتي
و كﺎرگﺎهي معﺎدن زير زمين ،خطوط لوله ﻧفت و گﺎز سطحي يﺎ زير زميني را دارا است كه ﺑﺎ داشتن ريكتور قوي و
ﺑﺎ كيفيت موجود در گﺎز سنج جلو اﻧتشﺎر گﺎز هﺎي خطرﻧﺎك را ميتوان گرفت و محيط امن و ﺑي خطر را ﺑراي
كﺎركنﺎن و همچنين تجهيزات ﺑه ارمغﺎن آورد.
تجهيزات استخراجي در روش هاي سطحي :
 سيم برش  :دستگﺎه سيم ﺑرش شﺎمل المﺎس ﺑه طول  ٢٥الي ٤٥متر حداكثر  ١٥٠متر ﺑه وسيله يك اﻧچ دريك جهت معين سنگ را ﺑرش كند.
 نماي از سنگ شكن مخروطي  :سنگ شكن مخروطي يكي از ﺑهترين تجهيزات مواد معدﻧي است كه ﺑﺎسختي متوسط و ﺑﺎﻻتر و عمر طوﻻﻧي است و از مهم ترين ويژگي هﺎي اين سنگ شكن است.
 شاول يا اكسكواتور :شﺎول ﻧوع از مجموع ﺑيل ميخﺎﻧيكي است كه ﺑراي كﺎر گيري سنگ هﺎي ) سخت و استثنﺎًخﺎك هﺎ( و اغلﺐ در معﺎدن روﺑﺎز مورد استفﺎده قرار ميگيرد و اين شﺎول در معﺎدن ذغﺎل سنگ و معﺎدن سنگ آهن
ﺑه كﺎر ميرود.
 اكسكواتور جام چرخشي يا ريكﻼيمر :اكسكواتور جﺎم جرخشي يكي از ﺑزرگ ترين اﻧواع مﺎشين آﻻتكﺎرگيري در معﺎدن ميبﺎشد.

 موتر هاي غول پيكر معدني :از ﺑزرگترين مﺎشين آﻻت سﺎخته شده دست ﺑشر ميبﺎشد كه اين غول پيكرهﺎدر معﺎدن ﺑزرگ دﻧيﺎ ﺑراي حمل مواد معدﻧي و سنگ شكن هﺎ استفﺎده ميشود.
ماشين آﻻت ﺣفر تونل ) :(Tunnel boring machine TBMيكي از مهم ترين مﺎشين آﻻت حفر توﻧل هﺎ
ميبﺎشد كه ميتواﻧد توﻧل هﺎ را ﺑه صورت تمﺎم مقطع حفر ميكند.
كاربرد چكش هايدروليك در تونل :اين مﺎشين هﺎ در توﻧل هﺎ داراي سنگ سست و ترك دار ﺑﺎ سﺎختﺎر ضعيف
هستند و از پر دردترين سنگ ﺑراي اﻧجنيران حفﺎر توﻧل هﺎ ﺑه شمﺎر ميرود ،استفﺎده مي شود ،اين توﻧل هﺎ داراي
هزينه حفﺎري و تحكيم ﺑﺎﻻيي ﺑوده و گﺎه ﺑه علت ريزش در اثر اﻧفجﺎر ﻧه تنهﺎ پروژه را متوقف ميسﺎزد ﺑلكه هزينه
گزافي را ﻧيز موجﺐ ميشود.

تهيه كننده  :ديپلوم انجنير غﻼم ﺣضرت اميري مشاور تخنيكي وزارت معادن و پتروليم

