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فصل 4

ایمنی در استخراج معدن
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واحد یادگیری 5
شایستگی كنترل محیط كار

رعایت كلیه قوانین و مقررات ایمنی در محیط كار برای كلیه افراد الزامی می باشد.

كنترل انواع تجهیزات و ابزارهای نگهداری

مالحظات اجرا
و  معادن  در  ایمنی  بازرسی  و  نحوه كنترل  بررسی  به  به طور كلی  این فصل  در 
آنچه تاكنون در فصل های سه و چهار بیان شده پرداخته شده است. بر این اساس 

عملیات كنترل و بازرسی به 5 دسته شامل:
1 كنترل استحكامات و تجهیزات نگهداری معدن

2 كنترل عملیات آبكشی در معدن
3 كنترل عملیات تهویه در معدن

4 كنترل عملیات ترابری در معدن
5 كنترل تأسیسات معدن 

می باشد كه در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
در اولین مرحله دستورالعمل ها و نكات ایمنی در خصوص نحوه كنترل استحكامات 
و تجهیزات نگهداری معادن بیان شده است. مراحل كنترل عبارت است از: كنترل 
استحكامات قبلی و رفع معایب، كنترل غلظت گازها به خصوص پس از آتشباری، 
كنترل محل چال های آتشباری و تعیین تكلیف چال های منفجر نشده، تمیز كردن 

مسیر منتهی به جبهه كار و لق گیری. 

بارش فكری
1  این بارش فكری جهت تفكر بیشتر هنرجویان و درك اهمیت رعایت نكات و 
رفتارهای ایمن در كارها می باشد. براین اساس و برطبق مطالعات انجام شده 
حدود 80% از حوادث رخداده در معدن ناشی از انجام رفتارهای نا ایمن یعنی 
رفتارهای خارج از چارچوب دستورالعمل ها و قوانین ایمنی در معادن می باشد 
و تنها 20% از حوادث مربوط به شرایط نا ایمن محیط كار است. بنابراین ایجاد و 
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تقویت رفتارهای ایمن در كاركنان معادن می تواند بیشترین نقش را در كاهش 
حوادث داشته باشد. )به عنوان منبع می توان به مقاله »ایجاد و تقویت رفتارهای 
ایمن سازمانی در كاركنان معادن« نوشته شده توسط بهزاد آقاكریم علمدارا و 

مرتضی قاسمی مراجعه گردد(

تحلیل موضوع عكس
شكل 1ـ نحوه كنترل دیواره جاده در معادن روباز با استفاده از پیچ سنگ و تور سیمی

پایه های نگهداری  از قرار گرفتن  این مجموعه تصاویر، نمونه هایی  شكل 2ـ در 
معادن در شرایط ناپایدار نمایش داده شده است كه الزم است تصحیحات الزم بر 

روی موقعیت قرارگیری این پایه ها انجام گیرد. 

هنرآموزان و هنرجویان می توانند منابع اینترنتی علی الخصوص دستورالعمل كنترل 
و نگهداری سقف در كارگاه های استخراج، نشریه شماره 553 را مطالعه كنند.

پژوهش

فعالیت
كارگاهی كار عملی: كنترل نگهداری از سقف و دیواره ها

بازرسی  استاندارد  لیست های  چك  مجموعه  فعالیت  این  در   :1 عملی  كار  اجرا  مالحظات 
ارائه شده است كه الزم است هنرآموزان تمهیدات الزم جهت  نگهداری در معادن  تجهیزات 
آنها  از  و  قرار گیرد  اختیار هنرجویان  بازدید چك لیست ها در  انجام داده و در طی  را  بازدید 

بخواهند این فرم ها را تكمیل و پس از اتمام بازدید به وی تحویل دهند.

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:

بر  استخراج  كارگاه  در  نگهداری  تجهیزات  تكمیل چك لیست  و  كنترل  عملیات 
اساس دستورالعمل های نگهداری در معادن را انجام داده و همچنین مراحل كار را 

نیز تشریح نماید.
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نحوه كنترل عملكرد پمپ ها
 مالحظات اجرا

در ادامه انجام عملیات كنترل و بازرسی به بررسی نحوه كنترل عملكرد پمپ ها و 
عملیات آب كشی در معدن پرداخته شده است كه شامل موارد زیر می باشد: 

 بررسی شدت )دبی( میزان آب های ورودی به معدن
 كنترل هدایت آب در تونل های افقی

 كنترل مخازن آب
 كنترل لوله های انتقال

 كنترل پمپ ها 

فعالیت
كار عملی: كنترل عملكرد پمپ و متعلقاتكارگاهی

مالحظات اجرا كار عملی 1: این كار عملی شامل یك عملیات اجرایی كنترل سیستم های 
آبرسانی در هنرستان است كه به عنوان یك كار عملی می تواند بسیار مفید و آموزنده باشد. 
لذا الزم است مراحل انجام كار عملی طبق شرح فعالیت ارائه شده در كتاب درسی به جدیت 

از هنرجویان خواسته شود.

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:

میزان آب معدن، سالم بودن غنو ها و لوله ها، پمپ ها و مخازن را با رعایت نكات 
آموزش داده شده در متن كتاب كنترل نماید. 

مقررات ایمنی حمل و نقل در معدن

مالحظات اجرا
در ادامه انجام عملیات كنترل و بازرسی به بررسی مقررات ایمنی حمل و نقل در معدن 
با هدف ایجاد شرایط ایمن برای افراد در محیط كار و جلوگیری از خطرات احتمالی 
ناشی از فعالیت ماشین آالت در محیط كار پرداخته شده است كه شامل موارد زیر است: 

 راه های اختصاصی معدن
 مقررات حمل و نقل در معادن سطحی 

 مقررات حمل و نقل در معادن زیرزمینی 
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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:

ضوابط ایمنی در حمل و نقل در معادن روباز و زیرزمینی را بیان نمایند. 

نحوه كنترل سیستم تهویه معدن

مالحظات اجرا
در این مبحث یكی از مهم ترین و حساس ترین مطالب مربوط به كنترل و بازرسی 
اهمیت مطلب هنرآموزان در  به  توجه  با  است  بیان شده است و الزم  در معادن 
آن  به  بی توجهی  هرگونه  زیرا  باشند  داشته  آن  به  ویژه ای  توجه  خود  تدریس 
همان طور كه می دانید ممكن است در آینده خطرات جبران ناپذیری را برای افراد 
شاغل در معادن ایجاد نماید. براین اساس دستورالعمل های دستگاه اندازه گیری، 
موقعیت دستگاه در حفریات معدنی، تناوب اندازه گیری و نمونه فرم های ثبت نتایج 

اندازه گیری روزانه گازها ارائه شده است.

فعالیت
كارگاهی كار عملی: عملیات حمل و نقل در معدن

مالحظات اجرا كارعملی 1: انجام هماهنگی های الزم جهت بازدید از عملیات حمل و نقل در  
یك معدن، ارائه توضیحات الزم در هنگام بازدید و دریافت گزارش ها دارای سرفصل های ارائه 

شده در شرح فعالیت از هنرجویان پس از اتمام بازدید.

صورت  در  موظف اند  بازرسی  و  ایمنی  مسئول  به خصوص  معدن،  كاركنان  تمامی 
سیستم های  در  مشكل  مانند  معدن  كار  محیط  در  ایراد  و  مشكل  هرگونه  مشاهده 
آبكشی، تهویه، نگهداری، تأسیسات معدن )آب، برق، گاز( و یا آتش سوزی، مورد را 

بالفاصله و با صرف كمترین زمان به مدیر خود گزارش دهند.
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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:

عملكرد تهویه در معادن را با اندازه گیری گازها، گردوغبار و مقایسه آن با استانداردها 
كنترل نمایند.

فعالیت
كار عملی: اندازه گیری میزان گازها در معدنكارگاهی

مالحظات اجرا كار عملی 1: هنرجویان را به گروه های دو نفره دسته بندی كنید و با در اختیار 
گذاشتن دستگاه های سنجش گاز از آنها بخواهید میزان گاز را در مكان های مختلف اندازه گیری 
كنند. همچنین می توانید از آنها بخواهید نتایج را در فرم هایی ثبت و با میزان استاندارد آنها 

مقایسه كنند.
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ارزشیابی شایستگی كنترل محیط كار

شرح كار:
1ـ به كارگیری ضوابط و مقررات ایمنی و نگهداری )سقف و دیوار ها ـ لق گیری كنترل فشار و چوب بست ها و تخریب 
و...(، حمل و نقل )ماشین آالت معدنی، مواد منفجره و...(، تأسیسات تهویه، آب كشی )میزان آب در طبقات و خارج 

كردن آن و...( بر اساس استاندارد های مربوطه

استاندارد عملكرد:
از  استفاده  با  فنی  خدمات  ترابری،  آبكشی،  معدن  از  نگهداری  در  ایمنی  ضوابط  رعایت  طریق  از  محیط  كنترل 

دستورالعمل های مربوطه

شاخص ها: 
استفاده از قوانین و مقررات و رعایت ضوابط ایمنی در كنترل محیط كار

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

تجهیزات: تجهیزات حفاظت فردی، لوازم و ابزارآالت كنترلی )آب ـ گاز ـ برق و...(، ضوابط استاندارد های ایمنی و 
محیط زیست

مواد مصرفی: مصالح نگهداری و ساختمانی 
زمان: 60 دقیقه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2كنترل عملیات نگهداری در معادن1

1كنترل عملیات آبكش در معادن2

1كنترل عملیات حمل و نقل در معدن3

1كنترل عملكرد سیستم تهویه و سایر تأسیسات4

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

موارد ایمنی، دقت، صحت، خالقیت، تجهیزات ایمنی
2

*میانگین نمرات

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


