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فصل سوم: نگهداری در معدن

فصل 3

نگهداری در معدن
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واحد یادگیری 4
شایستگی نگهداری در عملیات استخراج

تجهیزات و وسایل نگهداری در استخراج معدن

ناگهانی  ریزش  عدم  از  اطمینان  زیرزمینی،  معدن كاری  جنبه های  مهم ترین  از  یكی 
حفاری ها و فضاهای استخراج شده است. در غیر این صورت وقایعی مانند به خطر افتادن 

جان افراد، صدمه زیاد به تجهیزات و آسیب وسیع به كل عملیات معدنی پیش می آید.
بنابراین حفظ پایداری سنگ های اطراف حفاری ها و فضاهای استخراج شده از درجه 

اول اهمیت برخوردار است.

در ادامه جهت یادآوری و آشنایی هنرجویان با نحوه عملیات نگهداری، تصاویری 
از نگهداری ها در معابر عبور عمومی شامل تونل ها، ترانشه های راه ها و دیواره ها 
نحوه  ترتیب  به  هنرجویان  ذهنی  آماده سازی  این  از  پس  است.  داده شده  نشان 
پایداری  نوع  براساس  زیرزمینی(  )به خصوص  معادن  در  نگهداری  عملیات  انجام 

سنگ های معدن بیان شده است كه شامل:
نگهداری در معادنی كه سنگ های آن از مقاومت كافی برخوردارند.

مالط سیمانی، بتن پوششی و پیچ سنگ ها
نگهداری با چوب

قاب های نگهداری فوالد
پایه های نگهدارنده: 

الف( پایه های مكانیكی: )جك گوه ای، جك پیچی(
ب( پایه های هیدرولیكی: )پایه های متحرك(

مالحظات اجرا
است  ممكن  اینكه  و  معادن  استخراج  عملیات  در  نگهداری  اهمیت  به  توجه  با 
هنرجویان شناختی از آن نداشته باشند، ابتدا جهت نشان دادن اهمیت عملیات 

نگهداری یك نكته ایمنی بیان شده است.
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روش پیشنهادی تدریس ارائه توضیحات در زمینه نحوه نگهداری با نمایش تصاویر 
و فیلم های مربوطه می باشد.

بارش فكری
این بارش فكری جهت ایجاد آمادگی ذهنی هنرجویان در خصوص درك مفهوم 

عملیات نگهداری ارائه شده است.
پاسخ سؤال: هنرجویان می توانند از انواع روش های خود نگهدار شامل اتاق و پایه، 

انباره ای و یا استخراج از طبقات فرعی نام ببرند.

تحلیل موضوع عكس
تصویر 1: شامل سه تصویر از نگهداری در تونل ها، ترانشه زنی در جاده ها و نگهداری 
آشنایی  تصاویر  این  ارائه  از  هدف  است.  سیمی  تور  با  جاده ها  اطراف  دیواره های 
هنرجویان با معنا و نحوه نگهداری در راه هاست كه ممكن است بیشتر آن را دیده 

باشند و با آن آشنا باشند.

مقاومت  دارای  آن  سنگ های  كه  را  زیرزمین  معدن  یك  تصویر  این   :2 تصویر 
كافی می باشد را نشان می دهد در اینگونه معادن تونل های به شكل كمانی ساخته 
برای  حال  عین  در  نمی باشد.  نگهداری  تجهیزات  از  استفاده  به  نیاز  و  می شوند 

جلوگیری از ریزش های جزئی از كنترل و لق گیری استفاده می شود.

با نحوه ایجاد پوشش سیمانی  تصویر 3: این تصویر با هدف آشنایی هنرجویان 
جهت نگهداری دیواره و سقف تونل ها ارائه شده است.

تصویر 4: این مجموعه تصاویر )4 تصویر( تمامی مراحل كار گذاشتن پیچ سنگ و 
نحوه تأثیر آن بر روی درزو شكستگی های درون سنگ های معدن را نشان می دهد.

تصویر 5: نحوه نگهداری با استفاده از تور سیمی، پیچ سنگ و تزریق سیمان را 
نشان می دهد. الزم است در این زمینه توجه گردد كه معموالً تونل اصلی معدن به 

این روش نگهداری می شود.
تصویر 6: شامل سه تصویر است كه به صورت شماتیك و واقعی نحوه نگهداری تونل 
با استفاده از چوب را نمایش می دهد. با استفاده از این تصاویر می توان قسمت های 

مختلف نگهداری با چوب شامل پایه، الرده و كالهك را به هنرجویان نشان داد.
تصویر 7: شامل سه تصویر كه انواع قاب های نگهداری فلزی )صلب، ذوزنقه ای و 
كشویی( را نمایش می دهد. بر این اساس هنرجویان می توانند با انواع قاب و نحوه 

كار گذاشتن آنها آشنا شوند.
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تصویر 8: شامل 4 تصویر كه جك های مكانیكی را به صورت شماتیك و واقعی 
نمایش می دهد.

تصویر 9: پایه های هیدرولیكی و نحوه استفاده از آنها در داخل معادن زیرزمینی 
را نمایش می دهد.

نگهدارنده،  سپر  شامل  آن  مختلف  قسمت های  و  متحرك  پایه  یك   :10 تصویر 
جك های عمودی، جك و دسته افقی نمایش داده شده است.

تحلیل موضوع فیلم
جبهه  زیرزمین  معادن  در  متحرك  پایه های  كار  نحوه  نمایش  جهت  فیلم  این 
كار طوالنی مكانیزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نحوه كار شیلد و مراحل 

استخراج را به خوبی نشان می دهد.

فعالیت
كار عملی: بازدید از تجهیزات نگهداری معدنكارگاهی

مالحظات اجرا كار عملی: انجام هماهنگی های الزم جهت انجام بازدید از یك معدن زیرزمین 
دارای تجهیزات نگهداری و ارائه راهنمایی های الزم جهت گردآوری اطالعات الزم و نحوه تدوین 

گزارش طبق شرح فعالیت

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو

هنرجویان با یادگیری مراحلی كه تاكنون به آنها آموزش داده شده می بایست به 
این توانایی رسیده باشند كه:

تجهیزات و مصالح نگهداری متناسب معدن )قاب فلزیـ  بتنی  چوب بست و پایه ها 
و...( را معرفی نماید.

نحوه نصب تجهیزات نگهداری در معدن

مالحظات اجرا
در این مبحث به بررسی نحوه نصب تجهیزات نگهداری در معادن پرداخته شده 
فراوانی  بهره  تجهیزات  نصب  نحوه  آموزشی  فیلم  از  می توان  زمینه  دراین  است. 
جست. به طوركلی نصب تجهیزات در دو دسته بندی كلی ارائه شده است كه شامل: 
نصب قاب های فوالدی در كارگاه معدن و نصب داربست ها می باشد. هر مرحله با 
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نمایش تصاویر ارائه شده و انواع آن نیز بیان گردیده است. با توجه به اهمیت نصب 
صحیح تجهیزات نگهداری و محل قرارگیری در معدن و ارتباط آن با جان افراد 
الزم است كه آموزش با تأكید و توجه فراوان و به صورت عملی انجام شود. پس از 
آشنایی هنرجویان با نصب این تجهیزات الزم است تأكید شود كه قبل از نصب این 

تجهیزات می بایست عملیات لق گیری انجام شود.

تحلیل موضوع عكس
شكل 1ـ سه شكل كه عبارت اند از: نمایی از قاب های فوالدی كشویی و قسمت های 

مختلف آن شامل ستون، كالهك، كرپی و بغل بند
شكل 2ـ نمایی از داربست های ردیفی در یك معدن زیرزمینی

شكل 3ـ سه تصویر شماتیك و واقعی از جرز چوبی و نشان دادن نحوه و موقعیت 
نصب این جزرها در معادن زیرزمینی

شكل 4ـ نحوه انجام عملیات لق گیری به وسیله دیلم

تحلیل موضوع فیلم
در این فیلم نحوه نصب تجهیزات نگهداری به خوبی آموزش داده شده است.

اختیار  در  در هنرستان ها  كمتر  است  پایه های هیدرولیكی ممكن  اینكه  به  توجه  با 
باشد و با توجه به اینكه در منابع اینترنتی اطالعات خوبی از نحوه نصب این تجهیزات 
وجود دارد الزم است هنرآموزان از هنرجویان خود بخواهند تا در این مورد تحقیق 

كرده و نتایج را همراه با فیلم و عكس در كالس ارائه نمایند.

پژوهش

فعالیت
كارگاهی كار عملی: انجام عملیات نگهداری معدن

مالحظات اجرا كار عملی 1: با توجه به امكانات موجود در هنرستان هنرجویان را به گروه های 
دو نفره تقسیم و نحوه كار با پایه های پیچی و هیدرولیكی را تمرین نمایید.

مالحظات اجرا كار عملی2: در صورتی كه در هنرستان تجهیزات پایه های هیدرولیك موجود 
باشد و الزم است هماهنگی های  از یك معدن زیرزمینی می تواند بسیار مفید  بازدید  نباشد، 
الزم جهت انجام این بازدید انجام گیرد و در نهایت گزارش این بازدید و دریافت هنرجویان از 
آن را طی گزارشی مطابق سرفصل های ارائه شده در شرح فعالیت از هنرجویان دریافت نمایید.
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تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو

هنرجویان با یادگیری مراحلی كه تاكنون به آنها آموزش داده شده می بایست به 
این توانایی رسیده باشند كه:

عملیات لق گیری و ایمن سازی كامل را انجام و سپس داربست های معدن را نصب 
نموده و یا این مراحل را تشریح نمایند.

روش های بازیابی انواع وسایل و تجهیزات نگهداری معدن

مالحظات اجرا
در ابتدا دالیل تخریب تونل های استخراج شده و بازیابی تجهیزات بیان شده است. 
در ادامه بازیابی تجهیزات به دو دسته كلی تقسیم بندی شده است كه شامل تخریب 
كارگاه و پر كردن می باشد. در روش تخریبی قبل از تخریب به وسیله تجهیزاتی 
مانند تیفور و یا وینچ پایه ها بازیابی می شود. در تدریس این بخش از عملیات، تأكید 
بر رعایت نكات ایمنی و نحوه صحیح و اصولی بازیابی تجهیزات از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

بارش فكری
درك  و  تفكر  جهت  به  اما  است  ساده  جوابی  دارای  گرچه  فكری  بارش  1  این 
چگونگی انجام عملیات تخریب و بازیابی در معادن بیان شده است. براین اساس 
در صورتی كه ضخامت ماده معدنی زیاد باشد تأثیر این تخریب در سطح زمین 
بسیار مشهود بوده و نشست زیادی را ایجاد می كند و عواقب زیست محیطی و 

ایمنی بسیاری را به همراه دارد.
2 كندن و پركردن و روش انباره ای

تحلیل موضوع عكس
عكس های 1 تا 4: مربوط به نحوه بستن و مهار كردن پایه ها، تیفور و وینچ است.

عكس 5: مربوط به نحوه تخریب جرز است. براین اساس جرزها معموالً دارای یك 
ضامن است كه فرد با پناه گرفتن در مكان مناسب به وسیله یك دیلم بلند به اهرم 

ضربه می زند و باعث تخریب كامل جرز و تخریب تونل می شود.
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تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو

هنرجویان با یادگیری مراحلی كه تاكنون به آنها آموزش داده شده می بایست به 
این توانایی رسیده باشند كه:

عملیات بازیابی 70%  پایه ها با رعایت دستورالعمل های ایمنی، انجام داده و مراحل 
را تشریح نمایند.

فعالیت
كارگاهی كار عملی: تخریب كارگاه و بازیابی تجهیزات نگهداری

از عملیات استخراج الزم است  این مرحله  مالحظات اجرا كار عملی 1: با توجه به اهمیت 
هنرجویان با در نظر گرفتن تمهیدات الزم عملیات شبیه سازی بازیابی تجهیزات نگهداری را 
در هنرستان تمرین نمایند. در این زمینه هنرآموزان می توانند به صورت شماتیك در بخشی 
از هنرستان تعدادی از پایه ها كار گذاشته شود و با در اختیار گذاشتن زنجیر و قالب و یا سایر 
تجهیزات موجود و در دسترس تخریب و بازیابی پایه ها را در گروه های چهار نفره با هنرجویان 

تمرین نمایید.
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ارزشیابی شایستگی نگهداری در عملیات استخراج

شرح كار:
1ـ به كارگیری تجهیزات و ابزارآالت نگهداری در معادن )قاب های فلزی بتنی چوب بست، شات كریت، میخ رنگ، 
بر اساس  ایمن سازی سینه كار  با روش استخراج،  ارتباط بین تجهیزات نگهداری در معدن  و...(، پیدا كردن  الرده 

استاندارد های ایمنی در معادن 
2ـ به كارگیری و راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات در سینه كار، با توجه به دستورالعمل های انواع روش های استخراج، 
چالزنی، آتش كاری سینه كار در حال پیشروی، تخریب شبكه و تونل فرعی و پركردن فضاهای خالی شبكه معدن، 

برای بازیابی تجهیزات نگهداری و جلوگیری از نشست زمین طبق طرح استخراج معدن

استاندارد عملكرد:
با توجه به  از تجهیزات نگهداری بر اساس طرح استخراج تحت نظر مدیریت معدن  با استفاده  نگهداری در معدن 

دستورالعمل های ایمنی، تخریب و بازسازی در معادن

شاخص ها:
1ـ نصب پایه های چوبی، فلزی و هیدرولیكی

2ـ بازیابی تجهیزات نگهداری

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
فضای كار: كارگاه استخراج 

تجهیزات: قاب های فلزی، چوب بست، شات كریت، میخ سنگ،ماشین آالت و تجهیزات استخراج، دستورالعمل های 
مربوط به انواع روش های استخراج و ایمنی در معدن

مواد مصرفی: مصالح ساختمانی، آب، چوب، میخ سنگ، مواد منفجره
زمان: 90 دقیقه

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1تأمین وسایل نگهداری در معدن1

2عملیات نگهداری در معدن2

1تخریب و بازیابی تجهیزات نگهداری3

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش:

دقت، سرعت، موارد ایمنی، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.


