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فصل 4

استانداردها، فناوری ها و تجهیزات
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استانداردها

چک لیست ویژه بازرسی سیستم نگهداری چوبی در کارگاه های استخراج زیرزمینی

1ـ آیا بین سیستم نگهداری چوبی نصب شده )پایه های چوبی و اجزای وابسته( با سقف و دیواره ها، اتکای کامل 
بلی  خیر حاصل شده و حفره ها کاماًل پرشده اند؟

بلی  خیر 2ـ آیا ابعاد پایه های چوبی مناسب اند؟ )یعنی به ازای هر 30 سانتی متر طول پایه، 2/54 سانتی متر قطر(

3ـ آیا ابعاد بلوک های چوبی به کار رفته در زیر و باالی پایه ها مناسب انتخاب شده است؟ )به طور نمونه طول 21، 
بلی  خیر عرض 13 و ارتفاع 8 سانتی متر مناسب است(

سقف،  سنگ  مقاومت  و  سختی  به  بسته  4ـ 
کدام راهکار در ارتباط با نصب پایه های چوبی 

در نظر گرفته شده است؟

ـ سقف مقاوم و سخت بوده و پایه به تنهایی در زیر سقف نصب شده است 
ـ مقاومت سقف متوسط بوده و مابین پایه و سقف از بلوک چوبی استفاده شده است 

ـ سقف سست بوده و بر روی پایه از کالهک چوبی استفاده شده است  

5 ـ با توجه به مقاومت سنگ کف و در ارتباط 
لحاظ  راهکار  کدام  چوبی  پایه های  نصب  با 

است؟ شده 

ـ کف مقاوم بوده و پایه به تنهایی بر روی کف نصب شده است 
ـ کف نرم بوده و پایه بر روی بلوک چوبی نصب شده است 

ـ کف نرم بوده و بالفاصله پس از این کف نرم، الیه ای مقاوم وجود داشته که با ایجاد فولیه 
پایه بر روی الیه مقاوم قرار گرفته است 

ـ کف مقاوم و سخت بوده و در زیر پایه از بلوک چوبی استفاده نشده است 

6 ـ با توجه به اینکه بر روی پایه های چوبی واقع در خط لبه منطقه تخریب، استفاده از بلوک های چوبی و کالهک 
بلی  خیر مجاز نیست، آیا به این مورد توجه شده است؟

بلی  خیر 7ـ آیا در الیه های افقی، پایه ها کاماًل عمود بر سقف کارگاه نصب شده اند؟

بلی  خیر 8 ـ آیا در الیه های شیب دار، پایه ها با زاویه مناسب بین خط قائم و خط عمود بر سقف کارگاه نصب شده اند؟

9ـ آیا حداکثر فاصلۀ 1/2 متری بین ردیف های در برگیرنده پایه در حالت بدون استفاده از کالهک، و حداکثر فاصلۀ 
بلی  خیر 1/8 متری در حالتی که در باالی پایه ها کالهک به کار رفته، رعایت شده است؟

بلی  خیر 10ـ آیا حداکثر فاصلۀ 1/2 متری بین پایه ها در یک ردیف رعایت شده است؟

11ـ آیا در حالت هایی که به ناچار در زیر شکستگی ها پایه ای نصب شده، پیش از محکم کردن کامل پایه، برای رفع 
بلی  خیر مشکل، در باالی کالهک از بلوک های چوبی استفاده شده است؟

بلی  خیر 12ـ آیا مواردی مشاهده شده که از ترکیبی از پایه های چوبی و فلزی در یک جبهه کار استفاده شده باشد؟

بلی  خیر 13ـ آیا به منظور نصب پایه و بلوک های چوبی، از ابزار مناسب )چکش، دیلم، اره، تبر یا تیشه( استفاده می شود؟

14ـ بررسی وجود یا عدم جدایش بین الیه ها در سقف و احتمال وقوع ریزش ناگهانی در هنگام نصب پایه ها و سایر مواقع، با زدن چندین 
ضربه سقف توسط چکش یا ابزار نوک باریک و هم زمان لمس سقف با انگشت های دست، که در این حالت اگر صدای حاصله بم )شبیه 

صدای طبل( یا همراه با لرزش بود، بیانگر وقوع جدایش بین الیه ها در سقف است.

15ـ آیا طول پایه به اندازه ای انتخاب شده که بدون استفاده از چکش بتوان بلوک چوبی را به طور کامل مابین پایه 
بلی  خیر و سقف قرار داد؟

16ـ بررسی صحت قرارگیری کف پایه در موقعیت مناسب، که باید از نقطه ای در سقف، یک تکه سنگ  رها شود که 
بلی  خیر در این حالت نقطه ای از کف که سنگ با آن برخورد می کند، نقطه نصب پایه خواهد بود.

بلی  خیر 17ـ آیا بلوک های چوبی سالم و عاری از شکستگی هستند؟
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بلی  خیر 18ـ آیا موردی وجود دارد که بیش از یک بلوک چوبی در زیر و یا بر روی پایه چوبی استفاده شده باشد؟

بلی  خیر 19ـ آیا موردی وجود دارد که پایه در تماس کامل با بلوک چوبی نبوده و در یکی از لبه های بلوک قرار گرفته باشد؟

20ـ آیا از پایه هایی که شکسته و مستعمل شده اند، برای جلوگیری از ریزش سقف بالفصل یا الیه های جدا شده، 
است؟ بلی  خیر استفاده شده 

بلی  خیر 21ـ آیا در هنگام خارج کردن پایه ها و متعلقات و به منظور حفظ ایمنی سقف، از پایه های موقت استفاده می شود؟

بلی  خیر 22ـ آیا در هنگام خارج کردن پایه ها از وسایل مناسبی همچون تیفور )سایلوستر( استفاده می شود؟

بلی  خیر 23ـ آیا پس از هر بار استفاده تیفور )و جعبه تیفور( تمیز می شود و شرایط زنجیر متصل به آن بررسی می شود؟

بلی  خیر 24ـ آیا موردی وجود دارد که تیفور به جز به پایه تکیه گاهی، به نگهدارنده دیگری وصل شده باشد؟

بلی  خیر 25ـ آیا پایه تکیه گاهی با شیبی از سمت به طرف پایه ای که قرار است برداشت شود، نصب شده است؟

26ـ آیا در هنگام خارج کردن پایه و بلوک چوبی، به این نکته توجه می شود که زنجیر کوتاه متصل به تیغۀ تیفور، 
بلی  خیر به دور بخش پایینی پایه تکیه گاهی حلقه زده شود؟

بلی  خیر 27ـ آیا برای کشیدن پایه آزاد شده از زیر سقف بدون نگهداری، از زنجیر تیفور یا دیلم استفاده می شود؟

28ـ آیا در هنگام خارج کردن پایه ها و کالهک، به این نکته توجه می شود که پیش از اینکه هیچ پایه ای از جا کشیده 
بلی  خیر شود، یک زنجیر یدکی )زاپاس( به پایه ای که قرار است در مرحله دوم بیرون کشیده شود، وصل شود؟

بلی  خیر 29ـ آیا مواردی وجود دارد که مجموعه جرزهای چوبی بر روی نواحی سست نصب شده باشد؟

بلی  خیر 30ـ آیا مقطع چوب های به کار رفته در ساخت جرزها چهارضلعی است؟

بلی  خیر 31ـ آیا جرزها مستقیماً در بین سقف و کف کارگاه محکم شده است؟

بلی  خیر 32ـ آیا جرزها در جایگاه مناسب یعنی منطقه تخریب و در مجاورت نوار نقاله نصب شده اند؟

بلی  خیر 33ـ آیا در هنگام بازکردن جرزها، پس از بررسی و ارزیابی سقف باالی جرز، یک پایه موقتی نصب می شود؟

34ـ آیا برای باز کردن جرزها به این نکته توجه می شود که با استفاده از چکش دسته بلند از مکانی ایمن به اهرم 
بلی  خیر رهاساز ضربه زده شود؟

بلی  خیر 35ـ آیا پس از باز شدن جرز، بازیابی قطعات آن، از مکانی ایمن و با استفاده از دیلم انجام می شود؟

36ـ آیا ابعاد کرسی های به کار رفته در روش کرسی چینی مناسب در نظر گرفته شده اند )به طور معمول طول 1/8 
بلی  خیر یا 2/4 متر، و ارتفاع 2/4 یا 3 متر(؟

بلی  خیر 37ـ آیا در روش کرسی چینی به منظور تقویت نگهداری کمرها، فضای خالی داخل کرسی ها پر می شود؟

بلی  خیر 38ـ آیا اجزای مختلف )پایه ها و کالهک ها( کرسی ها توسط گیره های فلزی به هم وصل شده اند؟

39ـ آیا بر روی تقاطع بین دو نوع کالهک Cap و Strut به کار رفته در کرسی ها، از صفحه فلزی ویژه )به مساحت 
بلی  خیر 0/3 متر مربع( قرار گرفته است؟

بلی  خیر 40ـ آیا به منظور تقویت بیشتر چهارچوب کرسی ها، از تراورس های )نیشی های( قائم استفاده شده است؟



46

چک لیست ویژه بازرسی سیستم نگهداری فلزی )پایه و کالهک های فلزی( در کارگاه های استخراج 

1ـ آیا در حالتی که ترک های سقف عمود بر جبهه کار هستند، کالهک های فلزی در ردیفی به موازات جبهه کار 
بلی   خیر نصب شده اند )و بالعکس(؟

بلی   خیر 2ـ آیا حداکثر فاصلۀ 2/5 متری بین پایه های فلزی رعایت شده است؟

3ـ آیا با توجه به ضخامت الیه استخراجی و میزان همگرایی، پایه های انتهاب شده دارای طول مناسب و حرکت 
خیر بلی  هیدرولیکی کافی )بین 25/4 تا 76 سانتی متر بسته به طول پایه متغیر است( هستند؟

به  فلزی  پایه های  سفت شدگی،  از  جلوگیری  برای  4ـ 
مجهزند؟ مورد  کدام 

ـ باند زرد رنگ 5 سانتی متری        ـ زنگ اعالم خطر )ایست( 
ـ سایر موارد 

بلی   خیر 5 ـ آیا سنگ کف قادر است در برابر بار وارده )بدون فرو رفتن پایه در آن( مقاومت کند؟

6 ـ آیا تعداد پایه ها در هر متر مربع از سطح کارگاه )تراکم پایه ها( و اندازه پروفیل کالهک با توجه به روابط مربوطه 
بلی   خیر در دستورالعمل، صحیح انتخاب شده اند؟

چک لیست ویژه بازرسی سیستم نگهداری قدرتی در کارگاه های استخراج زیرزمینی پ

بلی   خیر 1ـ آیا ظرفیت نگهدارنده قدرتی بر پایه بار تسلیم طراحی شده است؟

2ـ آیا با توجه به پارامترهای مؤثر، فاصله بین نگهدارنده ها مناسب در نظر گرفته شده است؟ )این فاصله اغلب 1/2 
بلی   خیر متر از مرکز به مرکز در نظر گرفته می شود.(

3ـ ایا فاصله کوتاه بین زغال جبهه کار و انتهای سایبان نگهدارنده )که با توجه به عمق برش از 0/25 تا 0/8 متر 
بلی   خیر متغیر است( مناسب در نظر گرفته شده است؟

چک لیست ویژه بازرسی کارگاه های استخراج پر شونده

بلی   خیر آیا منبع مواد پر کننده مناسب انتخاب شده است؟

ـ ثقلی                              ـ مکانیکی 2ـ از بین روش های پرکردن روش انتخاب شده است؟
ـ پنوماتیکی                        ـ هیدرولیکی 

3ـ بررسی شود که اگر شیب الیه بیش از 42 درجه است و جبهه کار یا به صورت مورب و یا روی خط بزرگ ترین شیب قرار دارد استفاده 
از روش ثقلی مناسب تر است.

4ـ در ارتباط با روش ثقلی، اغلب باید مخلوطی از باطله های کارخانه تغلیظ  سنگ های معدنی خرد شده به عنوان 
بلی  خیر مواد پرکننده به کار روند، آیا به این نکته توجه شده است؟

5 ـ در صورت استفاده از روش مکانیکی به دلیل نیاز به فضای کافی، باید این روش در الیه های با ضخامت قابل قبول و افقی به کار رود.

6 ـ در جایی که محدودیت فضا وجود دارد، استفاده از سیستم پرکردن پنوماتیکی به جای مکانیکی مفیدتر است.

بلی  خیر 7ـ آیا در ارتباط با استفاده از روش پنوماتیکی، هوای فشرده کافی در معدن قابل دسترسی است؟

8 ـ آیا در ارتباط با به کارگیری روش هیدرولیکی، ملزوماتی همچون کارخانه ای در سطح زمین، خطوط لوله، حوضچه ها 
خیر بلی و تلمبه خانه برای برگشت آب اضافی به سطح زمین برای استفاده مجدد در نظر گرفته شده است؟

خیر بلی 9ـ آیا در ارتباط با به کارگیری روش هیدرولیکی، مواد کوچک تر از 0/1 میلی متر از باطله های دیگر جدا می شوند؟

10ـ در ارتباط با روش هیدرولیکی، به منظور همگن سازی از 
کدام مورد استفاده می شود؟

ـ سولفورها                 ـ بتن با مقدار سیمان کم )تا 20 درصد( 
ـ 3 درصد سرباره های مسی                               ـ سایر موارد 
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جدول ابعاد پایه های چوبی در کارگاه های استخراج

قطر پایه )سانتی متر(طول پایه )متر(قطر پایه )سانتی متر(طول پایه )متر(

15 ـ 2/113 ـ 91/75 ـ 0/757 ـ 0/5

17 ـ 2/515 ـ 102/1 ـ 19 ـ 0/75

18 ـ 2/817 ـ 112/5 ـ 1/410 ـ 1

13 ـ 1/7511 ـ 1/4

خالصه ای از دستورالعمل اندازه گیری گازهای مختلف در معادن زیرزمینی

فرم اندازه گیری گرد زغال در معادن زغال
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فرم های استاندارد سرویس و نگهداری ماشین آالت معدنی
س و نگهداری 250 ساعته ...

برنامه زمانی سروی

شماره کارگاهی:
شماره سریال دستگاه:

شماره سریال موتور:
س:

شماره سریال گیربک

س
بینی شده سروی ش 

ت کار پی
ساع

س
ت کار موتور در هنگام انجام سروی

ساع

ت
ض فیلتر اولیه سوخ

تعوی

ت
ض فیلتر سوخ

تعوی

SA در دمای کمتر از 45
E15W

ض روغن موتور 40
تعوی

ض فیلتر روغن موتور 3 عدد
تعوی

س
بازدید سطح روغن گیربک

ت ارتفاع سیستم تعلیق جلو
بررسی وضعی

ت
گ های سوخ

بازدید شیلن

بررسی عملکرد ترمز دستی

پ فرمان اضطراری
بررسی کارکرد پم

ت باتری ها
بررسی وضعی

ت های سیستم ورودی هوا
ت بس

بررسی وضعی

نام و امضا بازدیدکننده

تاریخ بازدید

ت ×
نامطلوب اس


س از رفع ایراد مطلوب گردید 

پ


ت 
مطلوب اس
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س و نگهداری 500 ساعته ...
برنامه زمانی سروی

شماره کارگاهی:
شماره سریال دستگاه:

شماره سریال موتور:
س:

شماره سریال گیربک

س
ش بینی شده سروی

ت کار پی
ساع

س
ت کار موتور در هنگام انجام سروی

ساع

V
G

T ض فیلتر
تعوی

ض فیلتر هوای کابین
تعوی

ش موتور
ض فیلتر بخارک

تعوی

تمیز کردن کندانسور سیستم تهویه

بازدید سطح روغن اکسل

ک کن هوا )بررسی مخازن باد(
بررسی عملکرد خش

ت های سیستم ورودی هوا
ت بس

بررسی وضعی

نام و امضا بازدیدکننده

تاریخ بازدید

ت ×
نامطلوب اس


س از رفع ایراد مطلوب گردید 

پ


ت 
مطلوب اس
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س و نگهداری 1000 ساعته 
برنامه زمانی سروی

شماره کارگاهی:
شماره سریال دستگاه:

شماره سریال موتور:
س:

شماره سریال گیربک

س
بینی شده سروی ش 

ت کار پی
ساع

س
ت کار موتور در هنگام انجام سروی

ساع

ش اصلی
ض فیلتر هواک

تعوی

س
ض روغن گیربک

تعوی
ATF D

EX
TR

O
N

 III 48 LITR

س 2 عدد
ض فیلتر روغن گیربک

تعوی

ب 35 
ض روغن اکسل عق

تعوی
A

PIG
L5 ـ SA

E85W
140 LITR

ض روغن توپی چرخ ها 4/5 
تعوی

A
PIG5 ـ SA

E85W
140 LITR

ک کن هوای فشرده
ض فیلتر خش

تعوی

شارژ گاز سیستم تهویه در صورت نیاز

ش موتور
ض فیلتر داخلی هواک

تعوی

های موتور ض تسمه 
تعوی

نام و امضا بازدیدکننده

تاریخ بازدید

ت ×
نامطلوب اس


س از رفع ایراد مطلوب گردید 

پ


ت 
مطلوب اس
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A
ST

R
A

 R
D32 ک

س و نگهداری 2000 ساعته دامپترا
برنامه زمانی سروی

شماره کارگاهی:
شماره سریال دستگاه:

شماره سریال موتور:
س:

شماره سریال گیربک

س
بینی شده سروی ش 

ت کار پی
ساع

س
ت کار موتور در هنگام انجام سروی

ساع

ض فیلتر هوای کابین
تعوی

ک کن هوای موتور
ض فیلتر خش

تعوی

شارژ گاز سیستم تهویه در صورت نیاز

کننده موتور ک 
ض مایع خن

تعوی

ک 
ض روغن هیدرولی

تعوی
ATF D

EX
TR

O
N

 II 243 LITR

ک سیستم تخلیه بار
ض روغن هیدرولی

تعوی

ض روغن ترمز و فرمان
تعوی

بررسی سیستم تعلیق جلو ـ روغن و گاز 
ATF D

EX
TR

O
N

 II 209/4

 8/3 × 2 ATF D
EX

TRO
N IIب

بررسی سیستم تعلیق عق

پ سوزن های انژکتور 
تنظیم لقی سوپاپ ـ تنظیم پم

ک
ب یاب الکترونی

بررسی سیستم کامپیوتر با عی

بررسی فشار آکوالموتور

تمیزکاری رادیاتور و اینتر کولر

نام و امضا بازدیدکننده

تاریخ بازدید

ت ×
نامطلوب اس


س از رفع ایراد مطلوب گردید 

پ


ت 
مطلوب اس
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استاندارد سرویس و نگهداری بعضی از انواع ماشین آالت معدنی

D155A بلدوزر کوماتسو



53

نمونه ای از جداول استاندارد انواع روغن

کامیون کمپرسی بنز 2624

D155A-2 نوع روغن و ظرفیت های مورد نیاز بلدوزر کوماتسو
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PC220 -7 و PC220 LC-7  روغن ها و ظرفیت های بیل های کوماتسو مدل

NLGI.2 گریس: گریس با پایه لیتیوم
ساعت های تعویض روغن و فیلتر با توجه به شرایط تغییر می کند.
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جداول تهویه در معادن زیرزمینی

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

حد مجاز براساس آیین نامه ایمنی گاز
معادن

حد مجاز 
پیشنهادی

)O2( 19/5  درصد19 درصداکسیژن

)CO( 35مونواکسید کربن   ppm35   ppm

)CO2( 0/5 درصد0/5 درصددی اکسید کربن در محل های کاری

1 درصد2 درصددی اکسید کربن در مکان های متروکه و تحت تعمیر

)SO2( 2دی اکسید گوگرد  ppm2  ppm

)SH2( 10سولفید هیدروژن  ppm6/6   ppm

)NO2( 1دی اکسید ازت  ppm 1  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 متروکه و تحت تعمیر
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فرم درج نتایج اندازه گیری روزانه گازها در قسمت های مختلف معدن

نام و امضای مسئول اندازه گیری                                نام و امضای سرپرست شیفت

حد مجاز پیشنهادی گرد و غبارهای مختلف در معادن ایران

شدت جریان هوای الزم به ازای هر یک از کارکنان معادن زیرزمینی براساس مقررات کشورهای مختلف
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فرم گزارش تجزیه سرندی
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تبدیل واحد سرند های استاندارد

MESH TO MICRON CONVERSION CHART

مش
U/S/ MESH

اینچ
INCHES

میکرون
MICRONS

میلی متر
MILLIMETERS

3 0/2650 6730 6/730
4 0/1870 4760 4/760
5 0/1570 4000 4/000
6 0/1320 3360 3/360
7 0/1110 2830 2/830
8 0/0937 2380 2/380

10 0/0787 2000 2/000
12 0/0661 1680 1/680
14 0/0555 1410 1/410
16 0/0469 1190 1/190
18 0/0394 1000 1/000
20 0/0331 841 0/841
25 0/0280 707 0/707
30 0/0232 595 0/595
35 0/0197 500 0/500
40 0/0165 400 0/400
45 0/0138 354 0/354
50 0/0117 297 0/297
60 0/0098 250 0/250
70 0/0083 210 0/210
80 0/0070 177 0/177

100 0/0059 149 0/149
120 0/0049 125 0/125
140 0/0041 105 0/105
170 0/0035 88 0/088
200 0/0029 74 0/074
230 0/0024 63 0/063
270 0/0021 53 0/053
325 0/0017 44 0/044
400 0/0015 37 0/037
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اندازه سرندهای استاندارد

جدول هدایت الکتریکی فلزات و کانی های مختلف

قابلیت هدایت الکتریکی )Ω . m . Cm/1(فلز / کانی

106 × 8کوولیت

106 × 3/35گالن

105 × 6/34مس

105 × 4/55طال

103 × 0/7گرافیت

119پیروتیت

91کالکوسیت

41/7پیریت

1/9منیتیت

0/98کالکوپیریت

3-10 × 25کوپریت

3-10 × 0/14سیدریت

1011 - 109مومر

17-10 - 12-10میکا

1019 - 1014کوارتز


