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فهرست



نیازهای  تحقق  آموزشی جهت  برنامه درسی، وجود محتوای  اجرای  الزامات  از 
با توجه به تغییرات  فردی و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. 
نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد 
چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش 
از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش  معلم 
دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و 
نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته 
یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله 
کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز / هنرجو، کتاب راهنمای تدریس 
معلم / هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی فیلم آموزشی و پوستر و ... می باشد که با هم 
در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنمای هنرآموز جهت ایفای 
نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی برای هر 
کتاب درسی طراحی و تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش تدریس 
نیاز هر جلسه،  مورد  مواد مصرفی  و  ابزارها  تجهیزات،  به همراه  و جلسه  کلی 
نکات مربوط به ایمنی و بهداشت فردی و محیطی آورده شود. همچنین نمونه 
طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه 
و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها، بیان 
شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و 
مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشی 
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم 
در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی زمانی و صالحیت های 

حرفه ای و تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.

مقدمه



امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف 
بسته آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق 

باشید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
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فصل 1

تعیین موقعیت و تجهیز كارگاه استخراج
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واحد یادگیری 1 
شایستگی تعیین مختصات محدوده

اصول نقشه خوانی معدنی 

مالحظات اجرا
و  روباز  معادن  استخراجی  نقشه های  انواع  دادن  نشان  بخش  این  ارائه  از  هدف 
این  قرائت  نحوه  با  كافی  آشنایی  و  توانایی  دادن  و  هنرجویان  به  زیرزمینی 
نقشه هاست تا براین اساس افراد بتوانند در معدن موقعیت خود را تشخیص داده 
و مسیر خود را بیابند. جهت ارائه این مطلب پیشنهاد می گردد هنرآموز محترم با 
ارائه توضیحات الزم  آنان را با انواع نقشه های معادن روباز و زیرزمینی آشنا نمایند.

بارش فكری
 )a( برای بارش فکری ارائه شده یك تصویر و دو نقشه ارائه شده است. تصویر اول
عکس ماهواره ای یك معدن را نشان می دهد و بر همان اساس در تصویر )b( نقشه 
همان معدن نمایش داده شده است. لذا هنرجویان می بایست متوجه شباهت های 

راه ها و پله ها و سایر قسمت های معدن در تصویر و نقشه معدن روباز گردند.
در نقشه سوم یك پالن از یك جبهه كار در معدن زغال سنگ پروده طبس آورده 
شده است. هنرآموز محترم پس از دریافت نظرات هنرجویان می بایست توضیحات 

الزم در این زمینه را به هنرجویان ارائه نماید.

تحلیل موضوع عكس
در این بخش تصاویر و نقشه های گوناگونی جهت آشنایی هرچه بیشتر هنرجویان 
با مقطع افقی و قائم ارائه شده است. همچنین قسمت های مختلف معادن روباز و 

زیرزمین در این تصاویر ارائه شده است.

آشنایی  تصاویر  این  ارائه  از  هدف  زیرزمینی:  معدن  افقی  و  قائم  مقطع   1
این  بین  تفاوت های  افقی در یك معدن زیرزمینی و  و  قائم  با مقاطع  هنرجویان 
دو نقشه می باشد. در مقطع قائم سطوح مختلف تونل های دسترسی و استخراجی 
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معدن زیرزمین نمایش داده شده است اما در مقطع افقی تنها می تواند در هر نقشه 
یکی از این سطوح را به طور كامل نمایش داد.

2  یك تصویر واقعی و متناظر با آن یك مقطع قائم از معدن روباز ارائه شده است. 
هدف از ارائه این تصاویر آموزش نام قسمت های مختلف در یك معدن روباز با 

استفاده از مشاهده می باشد.
3  یك تصویر شماتیك سه بعدی از یك زیرزمینی ارائه شده است كه در آن نام 
قسمت های مختلف معدن به خوبی نمایش داده شده است. بنابراین هدف از 
ارائه این تصویر یادگیری نام قسمت های مختلف معدن براساس مشاهده است.

فعالیت
كارگاهی كار عملی: قرائت نقشه های استخراج معدنی 

مالحظات اجرا كار عملی 1: هدف از ارائه این كار عملی، آن است تا هنرجویان آنچه در متن 
درس یاد گرفته اند را بر روی یك تصویر واقعی معدن روباز پیاده سازی نمایند. به عنوان مثال 

این فعالیت را می توان به شرح ذیل تکمیل نمود.

توضیحاتنام قسمتردیف

عرض پله و یا سطح پله معدن روباز كه عملیات استخراج بر روی آن عرض پله1
به انجام می رسد.

كف معدن 2
PF

پایین ترین قسمت معدن

فاصله لبه كف پله باالیی تا كف پله پایینی را ارتفاع پله گویند.ارتفاع پله3

4Berm برم
لبه باال آمده ای در كنار بیرونی جاده یا رمپ معدن است كه می تواند 
برم  كند.  جلوگیری  پایین  به  ماشین آالت  سقوط  از  زیادی  حد  تا 

به وسیله خاك در كناره جاده احداث می شود.

جاده شیب دار معدن كه ماشین آالت معدنی در آن تردد می كنند.رمپ5

پاشنه پله 6
Toe

را  می رسد  پایینی  پله  به كف  باالیی  پله  دیواره  آن  در  كه  نقطه ای 
پاشنه یا Toe گویند.

پله ایمنی 7
F

این پله كه با عرض كم در فواصل مختلف پله های معدن احداث می شود 
به منظور جلوگیری و یا نگه داشتن سنگ، ماشین آالت و سایر موارد كه 

ممکن است سقوط كنند، بر روی پله های پایینی می باشد.
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مالحظات اجرا كار عملی 2: هدف از ارائه 
این كار عملی، آن است تا هنرجویان آنچه در 
متن درس یادگرفته اند را بر روی یك تصویر 
شماتیك معدن زیرزمینی پیاده سازی نمایند. 
به عنوان مثال این فعالیت را می توان به شرح 

ذیل تکمیل نمود.

قسمت های مختلف یک معدن زیرزمینی

تونل

باطله

ماده معدنی

دكل

كارخانه فراوری

سد باطله 
دهانه شفت

باالبر

Adit

StopeDrift

Tunnel

Face

Raise

Backfilled Winze
Sump

Shaft

Inclin
e

1
3

5 4

7

5

2
6
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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 باشندكه:

 بتوانند قرائت نقشه های استخراجی مقاطع قائم و افقی معادن روباز و زیرزمینی را انجام دهند.

نقشه های اجرایی معادن سطحی

مالحظات اجرا
انواع مقیاس كاری نقشه های مختلف در مراحل مختلف اكتشاف  این مبحث  در 
توجیه  اهمیت  در خصوص  است  است. سپس الزم  بیان شده  معدن  استخراج  و 
نقشه ها در عملیات معدن كاری توضیحاتی ارائه گردد. در نهایت در خصوص توجیه 
نقشه های اجرایی معادن سطحی الزم است نحوه تشخیص جهت های جغرافیایی، 
تعیین موقعیت بر روی نقشه با استفاده از عوارض موجود بر روی زمین و نقشه و در 
نهایت نحوه استفاده و به كارگیری دستگاه GPS جهت تعیین موقعیت بیان گردد.

تحلیل موضوع عكس
2  تعیین جهت جغرافیایی با استفاده از موقعیت خورشید 1  و 

3  تعیین جهت جغرافیایی با استفاده از سایه
سایر تصاویر نشان داده شده مربوط به دستگاه GPS و قسمت ها و منوهای مختلف 

آن می باشد كه جهت آشنایی هنرجویان با نحوه كار با GPS ارائه شده است.

تحلیل موضوع فیلم
این فیلم به طور كامل نحوه كار با یك دستگاه GPS مدل Etrex 20 نمایش داده 

شده است.

فعالیت
كارگاهی كار عملی: پیاده كردن موقعیت مکانی و تعیین فواصل از روی نقشه بر روی زمین

مالحظات اجرا كار عملی 1: این كار عملی با هدف تمرین و آشنایی هنرجویان با نحوه ثبت 
Way point ، Track و پیاده سازی آن بر روی نقشه ارائه شده است.

مالحظات اجرا كار عملی 2: جهت انجام این تمرین الزم است تا هنرآموز محترم مختصات 5 
نقطه از حیاط مدرسه را ابتدا توسط GPS قرائت نموده و یادداشت كند. سپس از هنرجویان 

بخواهد تا این نقاط را وارد GPS كرده و این نقاط را در حیاط مدرسه بیابند.
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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:

بتوانند با استفاده از GPS مختصات و موقعیت خود را بیابند و یا بتوانند نقطه مورد نظر 
را بر روی زمین پیاده سازی كنند.

نقشه های اجرایی معادن زیرزمینی

مالحظات اجرا
در این مبحث الزم است تا هنرآموز محترم تفاوت های روش موقعیت یابی در سطح 
زمین و در معادن زیرزمینی را به هنرجویان توضیح دهد. سپس نحوه به كارگیری 
نقشه ها و تابلوهای راهنما در معادن زیرزمینی بیان شود و در نهایت نحوه انجام 

عملیات نقشه برداری در زیرزمین به طور اختصار بیان گردد.

تحلیل موضوع عكس
معادن  در  ورودی  راهنما  تابلوهای  انواع  نشان دهنده  تصاویر  مجموعه  1  این 

زیرزمینی است )4 تصویر(.
به عنوان مثال شماره و یا نام تونل در تابلوها نشان داده شده است كه با توجه به 
آن می توان بر روی نقشه موقعیت را پیدا شود و یا در دیگر تصاویر مسیر تردد 
ماشین آالت و یا راه های خروج اضطراری و یا مسیرهایی كه نباید به آن وارد شد، 

نمایش داده شده است.
2  یك نقشه كروكی پالن ایستگاه های نقشه برداری در تونل های معدن زیرزمین با 
هدف تشریح نحوه انجام عملیات نقشه برداری زیرزمین نمایش داده شده است.
3  نحوه تراز كردن دوربین در یك تونل زیرزمین از روی سقف نمایش داده شده است.

بارش فكری
در  نیاز  مورد  دقت  زمینه  در  هنرجویان  تفکر  فکری  بارش  این  ارائه  از  هدف 
برداشت های نقشه های معادن زیرزمینی و روباز است. براین اساس همان طور كه 
می دانید برداشت ها در معادن زیرزمینی به دقت و صحت و تعدد برداشت بیشتری 

نسبت به معادن سطحی نیاز دارد.

تحلیل موضوع فیلم
در این مرحله 4 فیلم جهت آشنایی هنرجویان به نحوه انجام عملیات نقشه برداری، 
تجهیزات مورد استفاده و به طور كلی كار یك نقشه برداری معدن ارائه شده است.
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فصل اول:  تعیین موقعیت و تجهیز كارگاه استخراج

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  با  و  داده  انجام  را  مکان یابی  و  زیرزمینی  معادن  در  موقعیت  تعیین 
نقشه برداری معادن زیرزمینی آشنا شوند.

فعالیت
كارگاهی كار عملی: توجیه نقشه ها و نقشه برداری در معادن زیرزمینی

نقشه  انجام كار عملی جهت توجیه  این تمرین  ارائه  از  هدف  مالحظات اجرا كار عملی 1: 
جهات  تعیین  و  كمپاس  با  كار  نحوه  هنرجویان  است  الزم  اساس  این  بر  است.  مکان یابی  و 

جغرافیایی با استفاده از آن را تمرین نمایند.

مالحظات اجرا كار عملی 2: هدف از ارائه این فعالیت انجام تمرین عملی، عملیات نقشه برداری 
زیرزمینی است. روش انجام كار مطابق مراحل انجام عملیات در معادن زیرزمینی می باشد.
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ارزشیابی شایستگی تعیین مختصات محدوده

شرح كار:
1ـ خواندن عالئم اختصاری نقشه و مشخص نمودن موقعیت جغرافیایی و مختصات عرضی ، طول یا ارتفاع ، زاویه

2ـ تعیین اندازه واقعی )پله، تونل، سیستم تهویه، چاه و...( با تبدیل مقیاس
3ـ اجرای نقشه مقاطع و پروفیل عملیات معدنی )پله، تونل، سیستم تهویه، چاه و...( بر روی زمین و میخ كوبه رئوس 

نقاط آن

ابزار های  و  دوربین  و   GPS به وسیله  و  نقشه ها  به كارگیری  با  محدوده  مختصات  تعیین  عملكرد:  استاندارد 
نقشه برداری با دقت عمل باالی %95

شاخص ها: 
1ـ قرائت نقشه های اجرایی معدن )شیب، پهنا، ارتفاع، پله، تونل و...(

2ـ بیان كردن پروفیل های )پله، تونل، سیستم تهویه، چاه و...( بر روی زمین

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
فضای كار: محدوده معدنی

تجهیزات: ابزار های نقشه برداری )دوربین، GPS، مترو...(
مواد مصرفی: نوشت افزار

زمان: 120 دقیقه

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1خواندن نقشه های اجرایی 1

2 تبدیل مقیاس و توجیه نقشه  معادن روباز2

1 توجیه نقشه ها و نقشه برداری در معادن زیرزمینی3

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

موارد ایمنی، دقت، صحت، مسئولیت پذیری محاسبات فنی و ریاضی 
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل اول:  تعیین موقعیت و تجهیز كارگاه استخراج

انواع ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در تجهیز 
كارگاه معدن

واحد یادگیری 2
شایستگی تجهیز كارگاه استخراج

مالحظات اجرا
جهت یادگیری بهتر، این مبحث با ارائه یك بارش فکری آغاز شده است تا هنرجویان 
به اهمیت انجام عملیات معدن كاری طبق مراحل مختلف اكتشاف و استخراج پی 
ببرند. بنابراین الزم است پس از دریافت نظرات هنرجویان، هنرآموز محترم طبق 

مراحل انجام عملیات اكتشاف و بهره برداری توضیحات الزم را ارائه نماید.

شناسایی شناسایی و  اطالعات  جمع آوری  دفتری،  اكتشافی  مطالعات  انجام 
نواحی مستعد

انجام مطالعات اكتشافی میدانی اولیه، تهیه نقشه زمین شناسی با 
مقیاس 1:50000، نمونه برداری، ژئوفیزیک و حفر ترانشه

تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:10000 و بزرگ تر، نمونه برداری 
سیستماتیک، حفر ترانشه و حفر گمانه های پیشران

تهیه نقشه با مقیاس 1:1000 و بزرگ تر، حفر گمانه و انجام مطالعات 
تخمین ذخیره و ارزیابی ذخیره

بررسی ارزش ذخیره، مطالعات زیست محیطی، بررسی بازار مصرف، مطالعات 
تعیین روش فراوری و تعیین هزینه های مربوط به استخراج  و فراوری

پی جویی

اكتشاف عمومی

اكتشاف تفصیلی

ارزیابی فنی اقتصادی

مراحل انجام عملیات اكتشاف معدن
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و در نهایت نشان دهد كه انجام عملیات تجهیز كارگاه به چه شکل و با استفاده از 
چه ماشین آالتی به انجام خواهد رسید.

بارش فكری
این بارش فکری جهت جلب توجه و كنجکاوی هنرجویان جهت تشخیص و تفهیم 

مراحل مختلف عملیات بهره برداری ارائه شده است.

تحلیل موضوع عكس
1  تأسیسات بیرونی یك معدن كه می بایست در خارج از محوطه پیت معدن احداث شود. 
در شکل برخی از مهم ترین قسمت های تأسیسات بیرونی معدن روباز نمایش داده 
شده است. برای جلب توجه بیشتر هنرجویان به قسمت های مختلف تأسیسات بیرونی 
تأسیسات  مختلف  قسمت های  هنرجویان  آن  براساس  تا  شده  ارائه  جدولی  معدن 

بیرونی معدن را از روی شکل تشخیص داده و خانه های خالی را تکمیل كنند.

ساختمان اداریدكل مخابراتكمپرسور هوادكل معدن )شفت(

پاركینگ ماشین های 
بهداریبادبزن اصلینیروگاه پست برقسنگین معدنی

پاركینگ ماشین های جاده دسترسی
انبار قطعات یدكیمخازن آبسبك و حمل و نقل

ناهارخوریمخازن سوختتعمیرگاهكارخانه فراوری

انواع ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در محوطه سازی معدن  2  در شکل 
نمایش داده شده است كه الزم است هنرجویان اقدام به تکمیل خانه های خالی 

موجود در جدول طبق فرمت ارائه شده نمایند.

طراحی 
استخراج 

معدن

تجهیز كارگاه 
استخراج

استخراج و 
بهره برداری از 

معدن
بستن معدن

بازسازی 
محدوده 

معدنی به لحاظ 
زیست محیطی

مراحل بهره برداری از معدن
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فصل اول:  تعیین موقعیت و تجهیز كارگاه استخراج

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: 

ماشین آالت  و  تجهیزات  و  معدن  بیرونی  تأسیسات  از  هریك  جانمایی  به  اقدام 
مناسب مورد استفاده در معدن نمایند.

اصول عملیات بنایی و تأسیساتی

مالحظات اجرا
در این مبحث، نحوه ساخت تأسیسات و بنای معدن بیان شده است. نحوه بیان این 

مبحث را می توان به سه قسمت تقسیم بندی نمود كه عبارت است از:
1  ابزارهای ساختمان سازی

2  مصالح ساختمان سازی
3  مراحل ساخت بنا

تمامی این مراحل به سادگی و با نمایش تصاویر و نمودارهای مورد نیاز و بیان نام، 
كاربرد و نحوه انجام و ترتیب انجام عملیات ارائه شده است.

پاسخ به سؤال
متر، خط كش،  به  می توان  بنا  ساخت  عملیات  در  اندازه گیری  ابزارهای  جمله  از 

دوربین، طناب، ... .
تحلیل موضوع عكس

تمامی تصاویر ارائه شده در این مبحث جهت آشنایی هنرآموزان با ابزارهای مورد 
استفاده و یا قسمت های مختلف ساختمان و بنا می باشد.

فعالیت
كارگاهی كار عملی:جانمایی تأسیسات و بناهای بیرونی معدن و انتخاب ماشین آالت

مالحظات اجرا كار عملی 1: در این مرحله الزم است هنرجویان براساس بازدید انجام شده و 
یا در صورت عدم امکان انجام بازدید با مشاهده تصویری از تأسیسات بیرونی یك معدن اقدام به 
ترسیم كروكی آن نمایند. به عنوان نمونه تصویری از یك كروكی نمایش داده شده است. همچنین 

الزم است كروكی ترسیم شده حداقل شامل تمامی موارد خواسته شده در این تمرین باشند.

بهتر هنرجویان در خصوص  با هدف درك  تمرین عملی  این  مالحظات اجرا كار عملی 2: 
معدن  راه سازی  و  محوطه سازی  در  استفاده  مورد  تجهیزات  و  ماشین آالت  از  هریك  كاربرد 
می باشد. به عنوان مثال برای جاده سازی و تعریض و بازسازی جاده ها می توان از بلدوزر، گریدر 

و ماشین آب پاش و غلطك استفاده كرد.



12

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:

 با به كارگیری تجهیزات مناسب و مصالح، ساخت دیواری با استانداردهای الزم و 
كافی را به انجام رسانند.

تدارك و تجهیز كارگاه استخراج

مالحظات اجرا
در این قسمت با ارائه یك پژوهش، انواع خدمات فنی مورد نیاز جهت تدارك و 
تجهیز یك كارگاه استخراج معدن و موارد استفاده هر یك از این خدمات بیان شده 
است. سپس به تفکیك به تشریح هریك از این موارد پرداخته شده است. ضمناً 
برای بیان هریك نیز به معرفی سادگی و اجمال ابزارها و تجهیزات مورد استفاده و 

كاربرد هر یك پرداخته شده است.

بارش فكری
در  ترانسفورماتورها  و  ژنراتورها  اهمیت  دادن  نشان  با هدف  فکری  بارش  1  این 

تولید برق در معادن ارائه شده است.
و شعله جهت  ایجاد جرقه  از  عاری  به كارگیری سیستم های  اهمیت  دلیل  2  به 
جلوگیری از ایجاد انفجار در معادن زیرزمینی از انرژی هوای فشرده استفاده 

گسترده ای می شود.

فعالیت
كار عملی:احداث تأسیسات و بنای ساختمانكارگاهی

مالحظات اجرا كار عملی 1: این كار عملی با هدف آشنایی كامل هنرجویان با نحوه استفاده 
از ابزارهای مختلف ساخت بنا و نحوه اجرای عملیات ارائه شده است. در این زمینه الزم است 
هنرآموز محترم هنرجویان را گروه بندی نماید و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هنرجویان را به مقدار 
مورد نیاز در اختیارشان قرار دهد. همچنین الزم است نظارت الزم در خصوص نحوه ساخت مالط 

و استفاده از سایر تجهیزات و مصالح جهت ساخت دیواری با استانداردهای كافی صورت گیرد.
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فصل اول:  تعیین موقعیت و تجهیز كارگاه استخراج

تحلیل موضوع عكس
1  ژنراتور تولید برق در معادن دور از سیستم سراسری برق و ترانسفورماتور جهت 

تنظیم ولتاژ برق استفاده می شود.
3  انواع شبکه های تولید، انتقال و مصرف برق در این شکل ها نمایش داده  2  و 

شده است.
4  این مجموعه تصاویر، انواع تجهیزات مورد استفاده جهت انتقال و توزیع برق در 

معدن را همراه با نام و كاربردشان نمایش می دهند.
5  انواع وسایل و تجهیزات مورد نیاز و مورد استفاده در عملیات آبرسانی در معدن 

همراه با نام و كاربردشان نمایش داده شده است.
6  تجهیزات تولید هوای فشرده در معدن نمایش داده شده است. )كمپرسورخانه(

تحلیل موضوع فیلم
این فیلم با هدف نمایش نحوه انجام عملیات لوله كشی جهت آبرسانی شامل نحوه 

نصب پمپ و سایر اتصاالت ارائه شده است.

1 با هدف بیان خدمات فنی معدن و موارد استفاده از آنها ارائه شده است.
2  این پژوهش با هدف آشنا شدن هنرجویان با انواع اتصاالت مورد استفاده در 

عملیات لوله كشی و آبرسانی ارائه شده است.
چگونگی  و  لوله  پرس  دستگاه  با  هنرجویان  آشنایی  هدف  با  پژوهش  3  این 

استفاده از آن در اتصال لوله های پلی اتیلنی ارائه شده است.
لوله های  رزوه كردن  تجهیزات جهت  پركاربردترین  از  یکی  4  دستگاه حدیده 
فلزی آب است و این پژوهش با هدف آشنایی هنرجویان با نحوه كار این 

دستگاه بیان شده است.

پژوهش
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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: 

اقدام به انجام عملیات آبرسانی و برق رسانی بر اساس نقشه های ارائه شده در كارگاه 
نمایند.

فعالیت
كار عملی:تأمین آب، برق و هوای فشردهكارگاهی

مالحظات اجرا كار عملی 1: این كار عملی با هدف تمرین عملی انجام عملیات برق رسانی 
گروه بندی  با  هنرآموز محترم  است  اساس الزم  براین  ارائه شده می باشد.  نقشه های  براساس 
هنرجویان در گروه های سه نفره نحوه انجام عملیات برق رسانی را با رعایت نکات ایمنی و با 

استفاده از تجهیزات مورد نیاز انجام دهد.

آبرسانی  عملیات  انجام  عملی  تمرین  با هدف  عملی  كار  این   :2 كار عملی  اجرا  مالحظات 
گروه بندی  با  محترم  هنرآموز  است  الزم  اساس  این  بر  می باشد.  شده  ارائه  نقشه  براساس 
هنرجویان در گروه های دو نفره نحوه انجام عملیات آبرسانی را با رعایت نکات ارائه شده در 

درس و فیلم آموزشی و با استفاده از تجهیزات مورد نیاز انجام دهد.
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فصل اول:  تعیین موقعیت و تجهیز كارگاه استخراج

ارزشیابی شایستگی تجهیز كارگاه استخراج

شرح كار:
1ـ خاك برداری و خاك ریزی به وسیله ماشین آالت راه سازی، مسیریابی و تسطیح راه ورودی معدن، از بین بردن پستی 

و بلندی محوطه داخل معدن، ایجاد ابنیه و زیر بنا طبق دستور مدیریت زیر نظر مهندس ناظر با مصالح ساختمانی
2ـ تأمین آب مورد نیاز و لوله كشی به قسمت های معدن، تأمین برق و روشنایی محوطه و قسمت های معدن، تأمین 
ایجاد تأسیسات  نیاز معدن،   لوله كشی آن طبق نقشه معدن،  ذخیره سازی و تأمین سوخت مورد  هوای فشرده و 

سرمایشی و گرمایشی معدن

استاندارد عملكرد:
اساس  بر  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  عمرانی  مصالح  عمرانی،  ماشین آالت  به كارگیری  با  استخراج  كارگاه  تجهیز 

دستورالعمل های مدیریت زیر نظر مهندس ناظر

شاخص ها:
1ـ احداث راه و ساختمان

2ـ  ایجاد تأسیسات

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

تجهیزات: ماشین آالت عمرانی، ابزار و لوازم تأسیساتی و مکانیکی
مواد مصرفی: مصالح ساختمانی ، آب ، برق ، سوخت

زمان: 90 دقیقه

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1محوطه سازی1

1ایجاد بناهای كارگاهی2

2تأمین و تجهیزكارگاه استخراج3

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

دقت كار، پوشش ایمنی، رعایت محیط زیست، مسئولیت پذیری 
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل دوم :پیشروی در معدن

فصل 2

پیشروی در معدن
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واحد یادگیری 3 
 شایستگی پیشروی در جبهه  کار

استخراج معادن روباز

مالحظات اجرا
در این مبحث به بررسی انواع روش های استخراج و عوامل مؤثر در انتخاب هر یك 
از این روش ها پرداخته شده است. مراحل انجام عملیات استخراج شامل مراحل 
بازكردن، آماده سازی و معدن كاری می باشد. در ابتدا انواع روش های استخراج روباز 

بیان شده است.
غیر مكانیكی  و  مكانیكی  دسته  دو  به  روباز  استخراج  روش های  خالصه  به طور 
این  پركاربردترین  و  مهم ترین  بررسی  به  متن درس  در  و  تقسیم بندی می شوند 
روش ها یعنی روش های پله ای و نواری پرداخته شده است. هنرجویان در صورت 

تمایل جهت آشنایی با سایر روش ها می توانند منابع معتبر را بررسی نمایند.
نحوه ارائه مطالب برای هر یك از این روش ها شامل ارائه شرح كاملی از شرایط و 
روش اجرای كار همراه با شكل شماتیك و واقعی و در ادامه نمودار مراحل انجام 
عملیات استخراج، مشخصات كانسار و ماشین آالت اصلی مورد استفاده در هر یك 
این  از  برای هر یك  است.  داده شده  نمایش  و سادگی  به خوبی  این روش ها  از 
روش ها جهت درك بهتر فیلم آموزشی آمده و در نهایت نكات ایمنی در خصوص 

روش های استخراج روباز بیان گردیده است.

بارش فكری
از  زیر(  )شكل  پله ای  استخراج  مرحله  به  مرحله  نمایش  با  فكری  بارش  1  این 
هنرجویان می خواهد تا تمامی مواردی را كه در خصوص این روش در كتاب 
هنرآموز  ترتیب  بدین  نمایند.  تشریح  كامل  به طور  را  است  شده  ارائه  درسی 
محترم می تواند با دریافت نقطه نظرات هنرجویان از یادگیری كامل نحوه انجام 

عملیات استخراج روباز پله ای اطمینان حاصل كند.
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كه  معدنی  ماده  به  باطله  نسبت  اهمیت  دادن  نشان  جهت  فكری  بارش  2  این 
می تواند در انتخاب روش استخراج روباز و یا زیرزمینی تأثیرگذار باشد.

3  به طور كلی مزایای استفاده از روش روباز به جای روش های زیرزمین امكان استفاده 
از ماشین آالت بزرگ و با ظرفیت تولید باال همراه با ایمنی قابل قبول است. اما در 
روش استخراج نواری از ماشین آالت بسیار بزرگی مانند اكسكاواور استفاده می شود. 
زیرا این ماشین قادر است عالوه بر استخراج ماده معدنی و یا برداشت باطله، آنها را 

تا مسافت قابل قبولی انتقال دهد و بنابراین نیاز به ماشین آالت باربری نمی باشد.

تحلیل موضوع عكس
نشان  معدن  آماده سازی  و  بازكردن  عملیات  مفهوم  بیان  هدف  با  شكل  1  این 
داده شده است. در این تصویر هنرجویان می توانند تونل های بازكردن معدن 
و حفاری های آماده سازی و در نهایت مسیرها و تجهیزات حمل و نقل مواد و 

پرسنل را در یك معدن زیرزمینی مالحظه كنند.
2  شكل شماتیك و واقعی از یك معدن استخراج روباز به روش پله ای و نكات مهم 
در خصوص شكل كانسار، نحوه انجام عملیات استخراج و... نشان داده شده است.
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اصلی  ماشین آالت  كه  دامپتراك  و  شاول  واگن،  دریل  نشان دهنده  تصویر  3  دو 
)حفاری، بارگیری و باربری( مورد استفاده در روش استخراج پله ای می باشند 

را نشان می دهند.
4  این تصویر یك شكل شماتیك گسترده از روش استخراج روباز نواری است كه 
نمایش  به خوبی  را  این روش  استفاده در  و ماشین آالت مورد  تمامی مراحل 
می دهد. هنرآموزان محترم می توانند با تشریح این تصویر روش استخراج نواری 

را به خوبی برای هنرجویان تشریح و توجیه نمایند.
5  در سه تصویر بعدی انواع ماشین آالت اصلی مورد استفاده در روش استخراج 

روباز نواری شامل اكسكاواتور، دراگالین و اسكریپر نشان داده شده است.
6  در بخش نكات ایمنی برخی از تصاویر آموزشی و یا عواقب رعایت نكردن نكات 

ایمنی جهت درك بهتر اهمیت این موارد نمایش داده شده است.

تحلیل موضوع فیلم تسطیح محوطه معدن
پله ای  به روش  روباز  استخراج  انجام عملیات  نحوه  نمایش  با هدف  فیلم  1  این 

ارائه شده است.
2  این فیلم با هدف نمایش نحوه انجام عملیات استخراج روباز به روش نواری ارائه 

شده است.

فعالیت
کار عملی: انتخاب ماشین آالت استخراج روباز و انجام عملیات استخراجکارگاهی

و مسئولین هنرستان، جهت  توسط هنرآموز  انجام هماهنگی   :1 مالحظات اجرا کار عملی 
بازدید از یك كارگاه استخراج و راهنمایی هنرجویان در خصوص نحوه برداشت اطالعات، عكس 

و فیلم جهت ارائه گزارش طبق شرح فعالیت ارائه شده در كتاب.

نكته مهم:
رعایت کلیه قوانین و مقررات ایمنی کارگاه در هنگام بازدید الزم و ضروری است.

مالحظات اجرا کار عملی 2:  در صورتی كه هنرستان دارای تجهیزات حفاری و چالزنی باشد، 
با كمك استادكار ماهر و یا هنرآموز اقدام به انجام عملیات چالزنی در گروه های سه نفره نمایید.

نكته مهم:
رعایت کلیه قوانین و مقررات ایمنی الزم و ضروری است.
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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:

انواع روش های استخراج روباز پله ای و نواری و ماشین آالت مورد استفاده در هر یك 
از این روش ها را به خوبی بشناسند و نحوه كار با ماشین آالت چالزنی دریل واگن و 

راسول را به خوبی بدانند.

استخراج معادن سنگ های ساختمانی

مالحظات اجرا
معادن سنگ های ساختمانی  استخراج  روش های  انواع  بررسی  به  مبحث  این  در 
سنگ های  استخراج  روش های  از  مقدمه ای  به  ابتدا  در  است.  شده  پرداخته 
ساختمانی اشاره شده و در ادامه بعضی از اصطالحات مهم در استخراج سنگ های 
ساختمانی بیان شده، سپس تعریف كواری و بیان مهم ترین روش ها و تجهیزات 

استخراج آن، نحوه آماده سازی كارگاه استخراج آورده شده است.
مهم ترین و پركاربردترین روش های استخراج معادن كواری شامل روش های پاس 
و گوه، استخراج با سیم برش )الماسه(، استخراج با تیغه برنده )هاواژ(، استخراج با 
استفاده از دیسك برنده )قله بر( بیان شده است. هنرجویان در صورت تمایل جهت 

آشنایی با سایر روش ها می توانند منابع معتبر را بررسی نمایند.
نحوه ارائه مطالب برای هر یك از این روش ها شامل ارائه شرح كاملی از شرایط و 
روش اجرای كار همراه با شكل شماتیك و واقعی و در ادامه نمودار مراحل انجام 
عملیات استخراج، تجهیزات مورد استفاده در هر یك از این روش ها به خوبی و 
سادگی نمایش داده شده است. برای هر یك از این روش ها جهت درك بهتر فیلم 
آموزشی آمده و در نهایت نكات ایمنی در خصوص روش های استخراج كواری بیان 

گردیده است.

بارش فكری
1  این بارش فكری جهت درك بهتر نحوه آماده سازی كارگاه استخراج سنگ های 
ساختمانی بیان شده است. الزم به ذكر است كه در این معادن تا حد ممكن 

باید از استفاده از آتشباری خودداری نمود.
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روش پیشنهادی آماده سازی و بازکردن روباره )باطله(
معدن

لودر خاك

سنگ نرم )مانند گچ، كنگلومرا و سنگ های 
بلدوزردارای آلتراسیون شدید(

بیل مكانیكی پیكوردارسنگ سخت

امتداد  یك  روی  بر  دقیق  حركت  و  ماندن  ثابت  جهت  به  ماشین آالت  2  این 
مشخص بر روی ریل قرار می گیرند زیرا هرگونه انحراف از مسیر اصلی می تواند 
باعث پاره شدن سیم الماسه، تیغه هاواژ و یا قله بر شود و باعث بروز خسارت 

جانی و مالی گردد.
3 مزایا و معایب روش های استخراج سنگ های ساختمانی عبارت اند از:

عوامل مؤثر در 
انتخاب روش 

استخراج

روش 
چال موازی 
)پاس و گوه(

روش سیم برش 
الماسه

روش تیغه 
برنده )هاواژ(

روش دیسك 
برنده )قله بر(

نوع سنگ به لحاظ 
سختی

سخت و یا 
متوسط و نرممتوسط و نرمسخت و یكدستدارای الیه بندی

زیادزیادمتوسطكمسرعت برش

متوسطمتوسطكمباالایمنی كار

میزان تغییرات طول 
محدودمحدودزیادزیادبرش سنگ

انعطاف پذیری در 
كمكمكمباالعملیات برش

كمكمباالباالهزینه اجرای عملیات

باالباالباالكمسرمایه گذاری اولیه

4  این بارش فكری با هدف درك معنا و اهمیت تابلو ها و عالئم هشداردهنده در 
معادن ارائه شده است.

5  این بارش فكری جهت نشان دادن و درك اهمیت رعایت نكات ایمنی به منظور 
جلوگیری از بروز حوادث در معادن كواری ارائه شده است.
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تحلیل موضوع عكس
1 تصویر نشان دهنده تعدادی از پالك های سنگ ساختمانی می باشد.

قواره،  كوپ،  شامل،  كواری  معادن  محصوالت  انواع  نشان دهنده  تصویر  2  چهار 
سنگ الشه و گلدانی می باشد.

موقعیت  شكل  این  در  است.  گوه  و  پاس  استخراج  روش  نشان دهنده  3  تصویر 
چال های موازی ایجاد شده بر روی یك بلوك سنگ نمایش داده شده است.

4  8 تصویر بعد نشان دهنده نحوه ایجاد چال های موازی با دریل واگن و یا راسول 
و برش سنگ با استفاده از پاس و گوه دستی یا پاس و گوه هیدرولیك )داردا( 

می باشد.
5  4 تصویر بعدی روش و تجهیزات استخراج با سیم برش الماسه را نشان می دهد.
6  سه تصویر بعدی روش و تجهیزات مورد استفاده در استخراج با استفاده از هاواژ 

را نشان می دهد.
7 استخراج با استفاده از دیسك برنده یا قله بر

تحلیل موضوع فیلم تسطیح محوطه معدن
1  این فیلم با هدف نمایش نحوه انجام عملیات استخراج كواری با استفاده از پاس 

و گوه ارائه شده است.
2  این فیلم با هدف نمایش نحوه انجام عملیات استخراج كواری به روش سیم برش 

ارائه شده است.
انجام عملیات استخراج كواری به روش هاواژ  با هدف نمایش نحوه  3  این فیلم 

ارائه شده است.
4  این فیلم با هدف نمایش نحوه انجام عملیات استخراج كواری به روش قله بر 

ارائه شده است.

فعالیت
کارگاهی کار عملی: انتخاب ماشین آالت استخراج روباز و انجام عملیات استخراج

و مسئولین هنرستان، جهت  هنرآموز  توسط  انجام هماهنگی   :1 اجرا کار عملی  مالحظات 
بازدید از یك كارگاه استخراج و راهنمایی هنرجویان در خصوص نحوه برداشت اطالعات، عكس 

و فیلم جهت ارائه گزارش طبق شرح فعالیت ارائه شده در كتاب.

نكته مهم رعایت کلیه قوانین و مقررات ایمنی کارگاه در هنگام بازدید الزم و ضروری است.
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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:

انواع روش های استخراج كواری و تجهیزات مورد استفاده در هر یك از این روش ها 
را به خوبی بشناسند و نكات ایمنی را به خوبی رعایت نمایند.

استخراج معادن زیرزمینی

مالحظات اجرا
1ـ انواع روش های استخراج زیرزمینی: روش پیشنهادی تدریس برای این مبحث 
مهم و كاربردی در ابتدا استفاده از یك بارش فكری است تا هنرجویان در خصوص 
چرایی استفاده از روش های زیرزمینی فكر كنند. در ادامه هنرآموزان محترم می توانند 
با نشان دادن نمودار دسته بندی روش های استخراج معادن زیرزمینی یك چهارچوب 

كلی و مناسب برای معرفی این روش های استخراج ارائه نمایند.

نوع ماده معدنی:

روش های استخراج زیرزمینی

استحكام ماده معدنی: 
استحكام سنگ:

سخت تا نیمه سخت 
بدون درز و شكستگی

نیمه سخت تا ضعیف 
دارای درز و شكستگی

نیمه سخت تا ضعیف 
ریزشی و تخریبی

دسته بندی روش های 
استخراج زیرزمینی:

روش های تخریبیروش های با نگهداری روش های بدون نگهداری

مشخصات هندسی  
ذخیره معدنی:

لوحی و تخت 
مسطح نازک 

بزرگ

لوحی و تخت 
شیب دار نازک 

هر اندازه ای

لوحی و تخت 
مسطح نازک 

بزرگ

لوحی و 
توده ای 

مسطح نازک 
بزرگ

توده ای 
شیب دار 

ضخیم بزرگ

لوحی و تخت 
شیب دار 

ضخیم بزرگ

شكل های 
متغییر شیب دار 
نازک هراندازه ای

انباره ایاتاق و پایه روش استخراج:
استخراج 
از طبقات 

فرعی

کندن و پر 
کردن

جبهه کار 
بلند

تخریب 
طبقات 
فرعی

تخریب 
توده ای

زغال سنگ، 
غیر فلزی

فلزی، 
غیر فلزی

فلزی، 
غیر فلزی

فلزیفلزیفلزی
فلزی، 

غیر فلزی، 
زغال سنگ
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براساس نمودار باال، انواع روش های استخراج زیرزمینی به 3 دسته كلی تقسیم بندی 
می شود كه این دسته بندی براساس استحكام ماده معدنی و سنگ در بر گیرنده 
آن می باشد )بدون نگهداری، با نگهداری و تخریبی(، كه هر كدام از این دسته ها 
براساس  استخراج  روش های  كه  شوند،  استخراج  روش  چند  شامل  می توانند 

مشخصات هندسی ذخیره معدنی و نوع ماده معدنی انتخاب می شود.
در ادامه 7 روش اصلی و پركاربرد استخراج زیرزمینی به تفكیك تشریح شده است. 
برای هر یك از این روش ها توضیحات كلی شامل نحوه استخراج، نمودار مراحل 
استخراج و نمودار ماشین آالت اصلی مورد در هر یك از این مراحل نام برده شده 
است. برای برخی از این روش ها در انتها از یك بارش فكری كه نشان دهنده مراحل 
بارش فكری  این  ارائه  از  انجام عملیات استخراج است استفاده شده است. هدف 
تفكر بیشتر هنرجویان در خصوص آن روش استخراج و تمركز بیشتر بر آنچه كه 
در خصوص هر روش بیان شده است می باشد. همچنین برای هر یك از این روش ها 
شكل های شماتیك و واقعی و در انتها فیلم نحوه استخراج ارائه شده است كه یكی 

از مهم ترین ابزارهای آموزشی می باشد.

2ـ انواع ماشین آالت و تجهیزات استخراج در معادن زیرزمینی: در مرحله 
بعد هر یك از ماشین آالتی كه برای روش های استخراج بیان شد به تفكیك بررسی 
روش های  براساس  ماشین آالت  در خصوص  مطالب  ارائه  دسته بندی  است.  شده 
روش های  و  سخت(  مواد  و  فلزی  معادن  مكانیزه،  )غیر  پیوسته  غیر  استخراج 
استخراج پیوسته )مكانیزه، معادن غیر فلزی، زغال سنگ و مواد نیمه سخت و نرم(، 
برای تشریح این ماشین آالت تصاویر و نام هر یك نمایش داده شده است در این 
زمینه الزم است هنرآموزان از هنرجویان خود بخواهند تا فكر كنند كه هر یك 
از این ماشین آالت در كدام روش های استخراج كاربرد بیشتری دارد و نحوه كار 
و مرحله استفاده از آن را بیان كنند. )الزم به ذكر است ممكن است برخی از این 
ماشین آالت در كتاب های قبلی معرفی شده باشند و هنرجویان با نحوه كار آنها 
به صورت  است  ماشین آالت ممكن  این  از  برخی  باشند. همچنین  داشته  آشنایی 
چند منظوره در روش های مختلف استخراج معادن زیرزمینی مورد استفاده قرار 

گیرند مانند نوار نقاله، لودر، پرفراتور و...(.
در  و  ایران  معادن  در  كاربرد گسترده شان  به  توجه  با  پرفراتور  و  پیكور  ادامه  در 
دسترس بودن تا حد ممكن مورد بررسی قرار گرفته اند و الزم است تا قسمت های 
مختلف آن و نحوه باز و بسته كردن این ماشین آالت و نحوه آماده سازی و كار با آنها 
به خوبی تشریح گردد این تجهیزات با شكل های شماتیك و واقعی در كتاب نمایش 

داده شده اند و در انتها فیلم هایی در خصوص پیكور و پرفراتور ارائه شده است.
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3ـ تهویه و آبكشی در معادن:
با بیان یك سؤال  ابتدا  تهویه: برای درك اهمیت و ضرورت تهویه در معادن در 
در خصوص هدف انجام از تهویه در تمامی مكان های سربسته مانند سینما، مترو، 
آشپزخانه و... بیان شده است. پس از بحث و بررسی این موارد سؤالی در خصوص 
این  در  هنرجویان  تا  است.  شده  بیان  زیرزمینی  معادن  در  تهویه  انجام  ضرورت 
خصوص بیشتر بیندیشند. در ادامه فیلمی از روش تهویه در معادن جهت آشنایی 
اولیه و جلب توجه هنرجویان نمایش داده شود. در مرحله بعد با توجه به اهمیت 
موضوع تهویه، مقادیر مجاز گازها در معادن و تأثیرات فیزیولوژیكی آنها بر سالمت 
كاركنان ارائه شده است. روش های تهویه  به دو دسته كلی تهویه طبیعی و تهویه 
با سیستم های تهویه ارائه شده است. روش تدریس پیشنهادی استفاده از تصاویر و 

بارش فكری جهت درك كلی نحوه انجام تهویه در معادن زیرزمینی است.
در ادامه تأسیسات و متعلقات مربوط به تهویه تحت سه عنوان:

 فن ها
 تأسیسات عبورهوا

 تأسیسات توقف جریان هوا
با نمایش تصاویر شماتیك و واقعی ارائه شده است كه الزم است در هر مورد مطالب 

به بحث و بررسی با هنرجویان گذاشته شود.
بیان  از  است  عبارت  معادن  در  آبكشی  تدریس  برای  پیشنهادی  روش  آبكشی: 
تعاریف سطح ایستابی، آب های سطحی و آب های جوی كه با یك تصویر نمایش 
داده شده است. در ادامه با بیان یك بارش فكری و یك تصویر، اهمیت عملیات 
آبكشی در معادن بیان شده است و در ادامه اجزای اصلی عملیات آبكشی به ترتیب 

زیر بیان گردد.
 جوی آب
 آب انبار

 پمپ خانه
كلی  دسته بندی  است.  شده  معرفی  نیز  معدنی  پمپ های  انواع  و  اجزا  انتها  در 
پمپ ها و كاربرد هر یك از آنها دارای اهمیت ویژه ای است كه یك هنرجو )كارگران 
ماهر معدن( باید به خوبی با آنها آشنا باشند. جهت این دسته بندی نمودار زیر در 
كتاب ارائه شده است و در انتها فیلمی از نحوه كار پمپ ها به هنرجویان نمایش 

داده شود.
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4ـ ایمنی در معادن زیرزمینی: در ابتدا الزم است هنرجویان اهمیت فوق العاده 
رعایت نكات ایمنی خصوصاً با توجه به محدودیت های موجود در معادن زیرزمینی 
را در كالس به بحث بگذارند. سپس در ارتباط با عواقب ناشی از بروز حادثه كه 

شامل تأثیرات انسانی، اجتماعی و اقتصادی است صحبت شود. 
در ادامه عللی كه می تواند باعث بروز حادثه گردد بیان گردد كه شامل عوامل مستقیم 
و غیر مستقیم هستند. سپس با آگاهی هنرجویان با این عوامل و درك اهمیت نكات 

ایمنی، برخی از مهم ترین نكات در خصوص ایمنی در معادن زیرزمینی بیان گردد.

آب های سطحی

ارتفاع سطح ایستابیارتفاع تا سطح زمین

آب های محبوس
سنگ های با 
تخلخل کم

زون اشباع

آب زیرزمینی

سطح ایستابی
زون غیراشباع

عمق آب

انواع پمپ

دینامیك

جابه جایی

دوار

رفت و برگشتی

انژکتوری

سانتریفیوژ 
)توربوپمپ(

پیستونی

دیافراگمی

دنده ای

پره ای

پیچی
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بارش فكری
1ـ انواع روش های استخراج زیرزمینی

1  این بارش فكری با هدف تفكر و جلب توجه هنرجویان به ویژگی ها و مشخصات 
مورد نیاز یك ماده معدنی و سنگ درونگیر آن و سایر موارد جهت انتخاب روش 

استخراج زیرزمینی می باشد.
2  این بارش فكری جهت تفكر و مرور مجدد روش استخراج زیرزمینی اتاق و پایه 
توسط هنرجویان است. بدین ترتیب هنرجویان می توانند درك بهتری از نحوه 

انجام عملیات استخراج به روش اتاق و پایه داشته باشند.
3  این بارش فكری جهت تفكر و مرور مجدد روش استخراج زیرزمینی كندن و 
پركردن توسط هنرجویان است. بدین ترتیب هنرجویان می توانند درك بهتری 

از نحوه انجام عملیات استخراج به روش كندن و پركردن داشته باشند.
4  این بارش فكری جهت تفكر و مرور مجدد روش تخریب در طبقات فرعی توسط 
هنرجویان است. بدین ترتیب هنرجویان می توانند درك بهتری از نحوه انجام 

عملیات استخراج به روش تخریب در طبقات فرعی داشته باشند.

2ـ تهویه و آبكشی در معادن 
تهویه 

1  این بارش فكری جهت تفكر هنرجویان در خصوص نحوه جریان هوا و تهویه 
اساس  براین  است.  شده  ارائه  زیرزمین  معادن  حفریات  و  تونل ها  داخل  در 
در صورتی كه درب های باالیی باز باشند هوا می تواند از مسیر باالیی عبور كند و  
در نتیجه تهویه در تونل پایینی به خوبی انجام نمی شود. سیستم تهویه نمایش 
داده شده با استفاده از یك فن مكنده طراحی شده است كه هوای آلوده داخل 

تونل های معدن را به بیرون مكش می كند.
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2  این بارش فكری جهت درك سیستم تهویه فرعی در معادن زیرزمینی ارائه شده 
است. بر این اساس هنرجویان می توانند درك مناسبی از سیستم های تهویه فرعی 
و لزوم استفاده از این گونه تهویه در تونل های بن بست كه عملیات استخراج در 
آنها در حال انجام است پی ببرند. بر این اساس با باز و بسته كردن دریچه های 
تهویه می توان جریان هوا را به جبهه كار رساند و یا جلوی آن را گرفت. در تصویر 
ارائه شده در قسمت باال هوا به صورت دمشی است و با باز كردن دریچه ها هوای 
تازه به جبهه كار ارسال می شود و هوای آلوده از سمت مقابل خارج می شود. در 

قسمت پایینی هوای آلوده جبهه كار به صورت مكشی از تونل خارج می گردد.

آبكشی
1 این بارش فكری جهت تفكر و درك بهتر اهمیت و ضرورت انجام عملیات آبكشی 
در معادن ارائه شده است. براین اساس هنرجویان پی می برند كه آب به چه صورت 

می تواند به یك معدن نفوذ كند.

فن های دهشی و یا دمشی

هوای تازه ورودی

هوای خروجی

دریچه های باز و بست 
داکت

جبهه کار

جبهه کار

تهویه دمشی سینه کار بن بست

تهویه مكشی سینه کار بن بست
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سیستم های  به كارگیری  و  استفاده  نحوه  بهتر  درك  جهت  فكری  بارش  2  این 
آبكشی و پمپ در معادن زیرزمینی و از افق های مختلف می باشد.

سطح ایستابی آب

الیه نفوذ ناپذیر آب

زغال

زغال
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پاسخ به سؤاالت
1ـ انواع ماشین آالت و تجهیزات استخراج در معادن زیرزمینی

سؤال 1ـ پاسخ این سؤال را می توان براساس نمودارهای ماشین آالت ارائه شده در 
بخش روش های استخراج زیرزمین به دست آورد. هدف از این سؤال مرور مجدد 

هنرجویان بر نمودار های ارائه شده در بخش روش های استخراج زیرزمینی است.

2ـ تهویه و آبكشی در معادن
تهویه

سؤال1: مهم ترین كاربرد تهویه در معادن زیرزمینی ایجاد هوای تازه و قابل كار و 
تنفس برای كاركنان در زیرزمین است و ضرورت تهویه جلوگیری از تجمع گرد و 
خاك و گازهای سمی و نگهداری آنها در حد مجاز در هوای داخل فضای معدن است.

سؤال2: این تصویر نشان دهنده جهت گردش جریان هوا به طور طبیعی در چاه و 
تونل های معدنی در دو فصل زمستان و تابستان در سطوح مختلف توپوگرافی است. 
بر این اساس در فصل سرما كه هوای بیرون از هوای داخل معدن سردتر است، 
هوای سرد از چاهی كه در سطح پایین تر قرار گرفته وارد معدن شده و پس از گرم 

شدن از سطح باالتر توپوگرافی به سمت بیرون حركت می كند.
در فصل تابستان با توجه به وجود هوای سردتر در داخل معدن هوا از سطح باالی توپوگرافی 

وارد معدن می شود و هوای گرم داخل معدن از سطح پایین تر از معدن خارج می شود.

پژوهش 1ـ انواع روش های استخراج زیرزمینی:
هدف از ارائه این پژوهش بررسی و تحقیق هنرجویان در مورد یكی از بزرگ ترین معادن سنگ 
آهن دنیا و نحوه انجام عملیات استخراج و نوع ماشین آالت مورد استفاده در آن و تأثیرات آن بر 
روی محیط زیست آن می باشد. با توجه به وجود اطالعات كافی در منابع اینترنتی، هنرجویان 

w.می توانند اطالعات الزم را از منابع اینترنتی به دست آورند
2ـ تهویه و آبكشی در معادن:

آبكشی: هدف آشنایی هنرجویان با انواع پمپ های دوار می باشد. بر این اساس الزم است هنرجویان در 
خصوص ساختمان و نحوه كار این پمپ ها اطالعاتی همراه با تصاویر و فیلم ارائه نمایند.
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سؤال 3: برخی از این موارد در كتاب ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن بیان 
شده است.

حدود مجاز پیشنهادی گازهای مختلف در معادن برای 8 ساعت کار مداوم

حد مجاز بر اساس گاز
آیین نامه ایمنی معادن

حد مجاز 
پیشنهادی

)O2( 19/5 درصد19 درصداكسیژن

)CO( 35مونواكسید كربن ppm35 ppm

)CO2( 0/5 درصد0/5 درصددی اكسید كربن در محل های كاری

دی اكسید كربن در مكان های متروكه و 
1 درصد2 درصدتحت تعمیر

)SO2( 2دی اكسید گوگرد ppm2 ppm

)SH2( 10سولفید هیدروژن ppm6/6 ppm

)NO2( 1دی اكسید ازت ppm1 ppm

0/5 درصد0/5 درصدگاز زغال در راهروهای حامل هوای تازه

0/75 درصد0/75 درصدگاز زغال در راهروهای برگشت هوا

1 درصد2 درصدگاز زغال در مناطق متروكه و تحت تعمیر

حد مجاز پیشنهادی گرد و غبارهای مختلف در معادن ایران

حد مجاز )میلی گرم در متر مكعب(نوع گرد و غبار

0/1ذرات كوارتز

1گرد و غبار حاوی بیش از 70 درصد سیلیس آزاد

2گرد و غبار حاوی 10 تا 70 درصد سیلیس آزاد

2گرد زغال حاوی بیش از 10 درصد سیلیس آزاد

4گرد زغال حاوی كمتر از 10 درصد سیلیس آزاد

2گرد زغال

5ذرات هادی اكسیدهای آهن، روی، منگنز و مولیبدن
10ذرات سنگ آهك و سنگ گچ
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اثرات فیزیولوژیكی دی اکسید گوگرد در غلظت های مختلف

ppm اثرات فیزیولوژیكیغلظت

بر اثر مزه اسیدی قابل تشخیص است0/3 تا 1

در اثر بوی مشخص قابل تشخیص است3 تا 5

تحریك چشم، بینی، گلو و سیستم تنفس20

سوزش جدی چشم، بینی و گلو50

خطر جدی برای سالمتی400

تأثیر فیزیولوژیكی سولفید هیدروژن در غلظت های مختلف

ppm اثرات فیزیولوژیكیغلظت

بوی آن احساس می شود0/1 تا 1

آغاز سمی بودن5

حساسیت خفیف چشم و سیستم تنفس، سردرد، از دست دادن احساس 50 تا 100
بویایی پس از 15 دقیقه

حساسیت شدید بینی و گلو200

التهاب شدید چشم، ترشح شدید بینی، سرفه، طپش قلب، غش500

درد سینه به علت آسیب دیدن سیستم تنفس، احتمال مرگ600

افسردگی، كما، احتمال مرگ700

فلج شدن سیستم تنفس ـ مرگ سریع1000

تأثیر فیزیولوژیكی دی اکسید ازت در غلظت های مختلف

ppm اثرات فیزیولوژیكیغلظت

در اثر بو احساس می شود40

حساسیت خفیف گلو60

سرفه100

احساس ناراحتی جدی150

احتمال مرگ200
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تحلیل موضوع عكس
1ـ انواع روش های استخراج زیرزمینی:

شكل 1ـ شكل های شماتیك و واقعی از روش استخراج زیرزمینی اتاق و پایه )3 شكل( 
برای آشنایی بصری هنرجویان ارائه شده است. الزم است تمامی توضیحات و تشریح 

روش كار با توجه به شكل ارائه شود.

شكل 2ـ شكل شماتیك از روش استخراج انباره ای برای آشنایی بصری هنرجویان 
ارائه شده است. الزم است تمامی توضیحات و تشریح روش كار با توجه به شكل و 

متن كتاب ارائه شود.

برای آشنایی  احداث طبقات فرعی  استخراج  از روش  شكل 3ـ شكل شماتیك 
بصری هنرجویان ارائه شده است. الزم است تمامی توضیحات و تشریح روش كار 

با توجه به شكل و متن كتاب ارائه شود.

شكل 4ـ شكل شماتیك از روش استخراج كندن و پركردن برای آشنایی بصری 
هنرجویان ارائه شده است. الزم است تمامی توضیحات و تشریح روش كار با توجه 

به شكل و متن كتاب ارائه شود.

برای  توده ای  تخریب  استخراج  روش  از  واقعی  و  شكل 5  ـ شكل های شماتیك 
ارائه شده است. الزم است تمامی توضیحات و تشریح  آشنایی بصری هنرجویان 

روش كار با توجه به شكل و متن كتاب ارائه شود.

شكل 6  ـ شكل های شماتیك و واقعی از روش استخراج تخریب در طبقات فرعی 
و  توضیحات  تمامی  است  الزم  است.  شده  ارائه  هنرجویان  بصری  آشنایی  برای 

تشریح روش كار با توجه به شكل و متن كتاب ارائه شود.

شكل 7ـ شكل های شماتیك از روش استخراج جبهه كار طوالنی برای آشنایی 
بصری هنرجویان ارائه شده است. الزم است تمامی توضیحات و تشریح روش كار 
با توجه به شكل و متن كتاب ارائه شود. همچنین تجهیزات و ماشین آالت مورد 

استفاده در روش استخراج جبهه كار طوالنی مكانیزه نمایش داده شده است.
شكل 8  ـ شكل های شماتیك از یك معدن كه از دو روش استخراج جبهه كار 

طوالنی و اتاق و پایه مكانیزه به طور هم زمان استفاده می كند.
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2ـ انواع ماشین آالت و تجهیزات استخراج در معادن زیرزمینی
ارائه شده در این بخش جهت آشنایی هر چه بیشتر  شكل 1ـ مجموعه تصاویر 

هنرجویان با شكل ماشین آالت و تجهیزات و نحوه كار آنها ارائه شده است.
دستگاه های  با  هنرجویان  آشنایی  جهت  شده  ارائه  تصاویر  مجموعه  2ـ  شكل 

پیكورپرفراتور و معرفی ساختمان و اجزای هر یك می باشد. 

3ـ تهویه و آبكشی در معادن
تهویه

به  آنها  و قسمت های مختلف  ارائه شده فن های محوری  شكل 1ـ در سه شكل 
است  الزم  فن ها  این  كاربرد  اهمیت  به  توجه  با  است  شده  داده  نمایش  تفكیك 

توضیحات كافی در خصوص هر یك از آنها برای هنرجویان ارائه شود.

شكل 2ـ مانند فن های محوری، برای فن های شعاعی یا گریز از مركز نیز شكل های 
شماتیك و واقعی )4 تصویر( ارائه شده است.

شكل 3ـ تصاویر ارائه شده )4 تصویر( در خصوص تأسیسات عبور هوا شامل انواع 
كانال های فلزی و برزنتی است كه در خصوص آسیب های محتمل و نحوه نگهداری 

آنها نیز مطالبی ارائه شده است.
شكل 4ـ مجموعه تصاویر در ارتباط با تأسیسات توقف جریان هوا می باشند. الزم 
است تا با نمایش این تصاویر به هنرجویان در خصوص نحوه استفاده و جلوگیری 

از عبور جریان هوا برای هر یك توضیح داده شود.
زون  سطحی،  آب های  ایستابی،  سطح  كامل  تشریح  جهت  شكل  این  5  ـ  شكل 

غیراشباع از آب، زون اشباع از آب و... ارائه شده است.
آبكشی

شكل 1 ـ یك شكل شماتیك و یك تصویر واقعی از جوی آب داخل تونل های معدن 
)غنو( نشان داده شده است.

ارائه شده جهت نمایش محل جمع آوری و پمپاژ در معادن  شكل 2ـ دو تصویر 
زیرزمینی و روباز نمی باشد.

شكل 3ـ به عنوان نمونه یك پمپ و اجزای اصلی تشكیل دهنده آن ارائه شده است 
و ساختمان اصلی پمپ در جدول همراه شكل ارائه شده كه الزم است هنرآموزان 

این اجزا را با تكیه بر شكل ارائه شده تشریح نمایند.
همچنین تصاویر واقعی و شماتیك از انواع پمپ های سانتریفوژ و قسمت های مختلف 
آن. الزم است جهت درك بهتر مطالب، تمامی توضیحات با تكیه بر تصاویر ارائه شود.
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شكل 4ـ تصاویر واقعی و شماتیك از انواع پمپ های رفت و برگشتی و قسمت های 
مختلف آن. الزم است جهت درك بهتر مطالب، تمامی توضیحات با تكیه بر تصاویر 

ارائه شود.
قسمت های  و  پیستونی  پمپ های  انواع  از  شماتیك  و  واقعی  تصاویر  5  ـ  شكل 
مختلف آن. الزم است جهت درك بهتر مطالب، تمامی توضیحات با تكیه بر تصاویر 

ارائه شود.
قسمت های  و  دیافراگمی  پمپ های  انواع  از  شماتیك  و  واقعی  تصاویر  6  ـ  شكل 
مختلف آن. الزم است جهت درك بهتر مطالب، تمامی توضیحات با تكیه بر تصاویر 

ارائه شود.
شكل 7ـ تصاویر واقعی و شماتیك از انواع پمپ های دوار و قسمت های مختلف آن. 
الزم است جهت درك بهتر مطالب، تمامی توضیحات با تكیه بر تصاویر ارائه شود.

4ـ ایمنی در معادن زیرزمینی
شكل 1ـ این شكل برای تأكید و برقراری ارتباط بصری جهت بهتر شدن فرایند 
یادگیری و باقی ماندن در ذهن هنرجویان می باشد. این تجهیزات هرگز نباید همراه 

فرد در معادن زیرزمینی باشند.

وسایل ممنوعه در تونل های معادن زیرزمینی
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انواع دستگاه های گازسنج دائمی و دستی جهت آشنایی  از  شكل 2ـ تصاویری 
هنرجویان 

تحلیل موضوع فیلم
1ـ انواع روش های استخراج زیرزمینی

فیلم 1ـ هدف از ارائه این فیلم تشریح كامل روش اتاق و پایه می باشد. هنرآموز 
و در  نمایش داده  را  فیلم مربوطه  بهتر هنرجویان  پایان تدریس جهت درك  در 

قسمت های مختلف توضیحات الزم را ارائه نماید. 
فیلم 2ـ هدف از ارائه این فیلم تشریح كامل روش احداث طبقات فرعی می باشد. 
هنرآموز در پایان تدریس جهت درك بهتر هنرجویان فیلم مربوطه را نمایش داده 

و در قسمت های مختلف توضیحات الزم را ارائه نماید. 
پركردن می باشد.  و  فیلم تشریح كامل روش كندن  این  ارائه  از  فیلم 3ـ هدف 
هنرآموز در پایان تدریس جهت درك بهتر هنرجویان فیلم مربوطه را نمایش داده 

و در قسمت های مختلف توضیحات الزم را ارائه نماید. 
می باشد.  توده ای  تخریب  روش  كامل  تشریح  فیلم  این  ارائه  از  هدف  4ـ  فیلم 
هنرآموز در پایان تدریس جهت درك بهتر هنرجویان فیلم مربوطه را نمایش داده 

و در قسمت های مختلف توضیحات الزم را ارائه نماید. 
فرعی  طبقات  در  تخریب  روش  كامل  تشریح  فیلم  این  ارائه  از  هدف  5  ـ  فیلم 
را  مربوطه  فیلم  بهتر هنرجویان  تدریس جهت درك  پایان  در  می باشد. هنرآموز 

نمایش داده و در قسمت های مختلف توضیحات الزم را ارائه نماید. 

  گازسنج های دائمی در سینه کار معدنگازسنج های دستی
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فیلم 6  ـ هدف از ارائه این فیلم تشریح كامل روش جبهه كار طوالنی می باشد. 
هنرآموز در پایان تدریس جهت درك بهتر هنرجویان فیلم مربوطه را نمایش داده 

و در قسمت های مختلف توضیحات الزم را ارائه نماید. 

2ـ انواع ماشین آالت و تجهیزات استخراج در معادن زیرزمینی
استخراج  روش  نگهداری  و  باربری  استخراج،  تجهیزات  انواع  فیلم  این  1ـ  فیلم 
جبهه كار طوالنی مكانیزه شامل رنده، شیرر، ناو زنجیری و شیلد را نشان می دهد. 
هنرجویان با دیدن این فیلم می توانند درك كاملی از نحوه كار این ماشین آالت 
داشته باشند. در روند نمایش فیلم هنرآموزان در هر مرحله كه الزم بدانند فیلم را 

متوقف كرده و توضیحات الزم را ارئه دهند.
فیلم 2ـ این فیلم نحوه باز و بسته كردن و كار با پیكور را نمایش می دهد.

ـ  این فیلم نحوه باز و بسته كردن و كار با پرفراتور را نمایش می دهد. فیلم 3

3ـ تهویه و آبكشی در معادن
تهویه

مورد  تجهیزات  و  تهویه  روش های  تشریح  و  تدریس  از  قبل  فیلم  این  1ـ  فیلم 
استفاده در آن الزم است جهت جلب توجه هنرجویان به نحوه انجام عملیات تهویه 
در معادن نمایش داده شود و در حین نمایش برخی از توضیحات برای آنان ارائه 

گردد و یا سؤاالتی در مورد تهویه از هنرجویان پرسیده شود.

آبكشی
فیلم 1ـ در این مجموعه فیلم ها، انواع پمپ ها و نحوه كارشان نشان داده شده است. 
همچنین فیلمی جهت نمایش نحوه استفاده از انواع پمپ در قسمت های مختلف 

معدن روباز و زیرزمین نیز جهت نمایش به هنرجویان ارائه گردیده است.
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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:

نحوه استفاده از پیكور و پرفراتور را با رعایت كلیه نكات ایمنی فرا گرفته و آشنایی 
كافی با انواع روش های استخراج زیرزمینی و ماشین آالت مورد استفاده در آنها را 

به دست آورده باشند. 

فعالیت
کارگاهی کار عملی: انجام عملیات استخراج زیرزمینی

و مسئولین هنرستان، جهت  هنرآموز  توسط  انجام هماهنگی   :1 اجرا کار عملی  مالحظات 
برداشت  نحوه  خصوص  در  هنرجویان  راهنمایی  و  زیرزمینی  استخراج  كارگاه  یك  از  بازدید 

اطالعات، عكس و فیلم جهت ارائه گزارش طبق شرح فعالیت ارائه شده در كتاب. 

تمهیدات  هنرآموز  تا  است  الزم  كارعملی  این  انجام  جهت   :2 عملی  کار  اجرا  مالحظات 
الزم جهت آماده سازی و در اختیار قراردادن دستگاه پیكور را انجام داده و ضمن دسته بندی 

هنرآموزان به گروه های سه نفره، عملیات كار با پیكور را به آنها آموزش دهد.

تمهیدات  هنرآموز  تا  است  الزم  كارعملی  این  انجام  جهت   :3 عملی  کار  اجرا  مالحظات 
الزم جهت آماده سازی و در اختیار قراردادن دستگاه پرفراتور را انجام داده و ضمن دسته بندی 

هنرآموزان به گروه های سه نفره، عملیات كار با پرفراتور را به آنها آموزش دهد.

انجام هماهنگی توسط هنرآموز و مسئولین هنرستان، جهت  مالحظات اجرا کار عملی 4: 
برداشت  نحوه  خصوص  در  هنرجویان  راهنمایی  و  زیرزمینی  استخراج  كارگاه  یك  از  بازدید 

اطالعات، عكس و فیلم جهت ارائه گزارش طبق شرح فعالیت ارائه شده در كتاب. 

نكته مهم رعایت کلیه قوانین و مقررات ایمنی کارگاه در هنگام بازدید و کار عملی با پیكور و 
پرفراتور الزم و ضروری است.
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ارزشیابی شایستگی پیشروی در جبهه کار

شرح کار:
1ـ به كارگیری تجهیزات و ابزارآالت استخراجی متناسب با طرح استخراج معدن 

2ـ اجرای عملیات استخراج با رعایت كلیه نكات و دستورالعمل های ایمنی

استاندارد عملكرد: پیشروی در جبهه كار با استفاده از تجهیزات و ماشین آالت حفاری و استخراج بر اساس طرح 
استخراج تحت نظر مدیریت معدن با توجه به دستورالعمل های انواع روش استخراج و ایمنی در معادن

شاخص ها:
1ـ اجرای عملیات پیشروی در جبهه كار

2ـ اجرای دستورالعمل های ایمنی در عملیات پیشروی در جبهه كار

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

تجهیزات: ماشین آالت و تجهیزات استخراج و دستورالعمل های مربوط به انواع روش های استخراج و ایمنی در معادن
مواد مصرفی: مصالح ساختمانی، آب، چوب، مواد منفجره

زمان: 90 دقیقه

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1عملیات استخراج در معادن روباز1

1عملیات استخراج در معادن سنگ های ساختمانی2

2عملیات استخراج در معادن زیرزمینی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 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.
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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 



45

فصل سوم: نگهداری در معدن

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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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.
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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 



53

فصل چهارم: ایمنی در استخراج معدن

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.
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فصل 5

شناسنامه فنی ماشین آالت و تجهیزات معدن
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واحد یادگیری 6
 شایستگی تهیه شناسنامه فنی تجهیزات و ماشین آالت معدن

ماشین آالت و تجهیزات معدن

تهیه لیست تجهیزات و ماشین آالت معدن و فرم مربوطه
مالحظات اجرا

معدن  رشته  گذشته  كتاب های  روال  طبق  پنجم  فصل  در  شده  مطرح  مباحث 
این  پنجم  فصل  در  آنچه  می باشد.  ماشین آالت  نگهداری  و  تعمیر  با  ارتباط  در 
تجهیزات،  و  ماشین آالت  لیست  تهیه  نحوه  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  كتاب 
قطعات یدكی، فرم بازدید فنی و شناسنامه فنی و كاردكس تجهیزات و ماشین آالت 
می باشد. كه در هر بخش الزم است نمونه فرم ها و نحوه تكمیل آنها مورد بحث 

و بررسی قرار گیرد. این روند جهت نشان دادن نظم و انضباط در كارها می باشد.

فعالیت
کار عملی: تهیه لیست ماشین آالت و تجهیزات معدنکارگاهی

در  موجود  تجهیزات  از  استفاده  با  سادگی  به  عملی  كار  این   :1 کار عملی  اجرا  مالحظات 
هنرستان قابل تنظیم و تمرین است.

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:

لیست ماشین آالت و تجهیزات و اموال و سریال آنها را در فرمت های مربوطه تهیه نمایند. 
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اصول تهیه لیست قطعات یدكی و فرم بازدید 
فنی از ماشین آالت و تجهیزات معدن

مالحظات اجرا
قطعات یدكی و فرم بازدید فنی برای هر ماشین می بایست براساس مشخصات ارائه 
شده برای آن در هر یك از سه منبع دفترچه اپراتوری، قطعات یدكی و یا تعمیر و 
نگهداری تهیه و تنظیم گردد كه در این رابطه جهت آشنایی هنرجویان نمونه ای 
از فرم قطعات یدكی پیكور بهلر در كتاب ارائه شده است. در ادامه همچنین نمونه 
فرم های بازدید فنی بیل مكانیكی PC400 به عنوان نمونه نمایش داده شده است.

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:

لیست متعلقات، اجزا و قطعات یدكی و فرم های بازدید فنی براساس دفترچه های 
ماشین آالت و تجهیزات را تهیه كنند.

اصول تهیه شناسنامه و كاردكس

مالحظات اجرا
و  شده  ارائه  كاردكس  و  ماشین آالت  فنی  شناسنامه  از  تعاریفی  بخش  این  در 

متناسب با آن نمونه فرم های مربوطه نیز ارائه گردیده است.

کار عملی: تهیه لیست قطعات یدكی و فرم بازدید فنی 

مالحظات اجرا کار عملی 1 و 2: این كار عملی به سادگی با استفاده از تجهیزات موجود در 
هنرستان قابل تنظیم و تمرین است.

فعالیت
کارگاهی
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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:

نوع و مشخصات ماشین آالت و متعلقات را در فرم شناسنامه و تحویل و تحول در 
انبار را طبق فرمت در كاردكس مربوطه ثبت كنند.

فعالیت
کار عملی: تكمیل فرم شناسنامه فنی و كاردكسکارگاهی

مالحظات اجرا کار عملی 1 و 2: این كار عملی به سادگی با استفاده از تجهیزات موجود در 
هنرستان و با استفاده از نمونه فرم های ارائه شده در كتاب درسی قابل تنظیم و تمرین است.

مالحظات اجرا کار عملی 3: انجام هماهنگی های الزم جهت بازدید از یك معدن، الزم است 
در طی بازدید برای هر یك از هنرجویان فرم های كاردكس و شناسنامه فنی تهیه و در اختیار 
قرار گرفته و از آنها خواسته شود تا برای برخی از تجهیزات و ماشین آالت فرم ها را تكمیل كنند.



61

پودمان پنجم :شناسنامه فنی ماشین آالت و تجهیزات معدن

ارزشیابی شایستگی تهیه شناسنامه فنی تجهیزات و ماشین آالت

شرح کار:
تهیه شناسنامه فنی ماشین آالت و تجهیزات و تكمیل كاردكس قطعات یدكی، تهیه شماره اموال بر اساس فرمت 

سازمان مربوطه

استاندارد عملکرد:
تهیه شناسنامه فنی ماشین آالت و تجهیزات با استفاده از آمار ماشین آالت موجود در معدن و بروشور های سازنده 

دستگاه و تجهیزات بر اساس فرمت سازمان مربوطه

شاخص ها:
1ـ به كارگیری داده ها و اطالعات فنی ماشین آالت و تجهیزات به منظور تهیه شناسنامه 

2ـ استفاده از اطالعات مربوط به قطعات یدكی به منظور ثبت در كاردكس

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
فضای کار: محیط كار 

تجهیزات: كامپیوتر، بروشورها و نقشه های فنی شركت های سازنده، دستورالعمل ها و فرمت های مربوطه
مواد مصرفی: نوشت افزار، كارتریج چاپگر، زونكن

زمان: 75 دقیقه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1تهیه لیست ماشین آالت و تجهیزات معدن1

2تهیه مشخصات فنی تجهیزات و ماشین آالت معدن2

1تهیه كاردكس ماشین آالت و تجهیزات و قطعات یدكی3

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

مسئولیت پذیری، مدیریت زمان
2

*میانگین نمرات

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

1  برنامه درسی رشتۀ فناوری معدن و استخراج سال 1393 دفتر تألیف كتاب های 
درسی فنی و حرفه ای وكاردانش

2  استانداردهای آموزش، شایستگی كار و ارزشیابی كار درس عملیات استخراج، 
كنترل محیط و ماشین آالت معدن

شاخه های  غیرفنی  و  فنی  شایستگی های  دروس  ارزشیابی  نحوه  نامه  3  شیوه 
فنی و حرفه ای و كاردانش شماره 400/211482 مورخ 95/11/30
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