
مراحل  مهم ترین  از  یكی 
روباز  معادن  استخراج  در 
و علی الخصوص زیرزمینی 
سقف  دیوارها،  نگهداری 
است.  معدن  چاه های  و 
توجه به نكات فنی و ایمنی 
باعث  معدن  نگهداری  در 
و  حوادث  بروز  كاهش 
خطرات احتمالی در معدن 
این  بنابراین  می گردد. 
مهارت را می توان مهم ترین 
استخراج  علم  در  مهارت 
نامید.  زیرزمینی  معادن 
در  كه  افرادی  همچنین 
این زمینه فعالیت می كنند 
دارای تخصص های ویژه ای 
هستند و می توانند عالوه بر 
تونل سازی،  در  معدن 
و...  راه سازی  سد سازی، 

نمایند. فعالیت  نیز 

فصل 3

نگهداری در معدن
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مقدمه

استاندارد عملکرد

یكی از مباحث بسیار مهم در عملیات استخراج مواد معدنی،  مسئله نگهداری می باشد. در این مبحث به انواع 
تجهیزات و وسایل نگهداری و روش های نصب آنها و همچنین عملیات لق گیری و روش های بازیابی و تخریب 

در كارگاه های استخراج پرداخته می شود.

واحد یادگیری 4

شایستگی نگهداری در عملیات استخراج

عملیات نگهداری در معدن با استفاده از تجهیزات نگهداری بر اساس طرح استخراج تحت نظر مدیریت معدن 
با توجه به دستورالعمل های ایمنی،  تخریب و بازسازی در معادن
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تجهیزات و وسایل نگهداری  در استخراج معدن

حتماً تاكنون در جاده ها و مسیرهای بیرون شهری و یا در شهرهای بزرگ از داخل تونل ها و یا از كنار 
دیواره های بلند كنار جاده عبور كرده اید. آیا به چگونگی نگهداری این فضاها دقت كرده اید. از چه روش ها 

و ابزارهایی برای نگهداری در این موارد استفاده شده است؟

بارش فكری

یكی از مهم ترین جنبه های معدن كاری زیرزمینی، اطمینان از عدم ریزش ناگهانی حفاری ها 
و فضاهای استخراج شده است. در غیراین 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 اّول 

اهمیت برخوردار است.

نمونه هایی از روش نگهداری دیوراه های حفریات در راه های عبوری و تونل
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نگهداری تونل ها و دیواره های حفریات در راه سازی با توجه به اینكه می بایست در طول سالیان مورد استفاده 
قرار گیرند معموالً با تجهیزات و وسایل محكم و بسیار پایدار ساخته می شوند و به همین علت هزینه نگهداری 
باالیی را نیز دارند. اما در معادن معموالً الزم است نگهداری به صورتی باشد كه در برخی موارد تا پایان عمر 
یك معدن و یا پس از پایان استخراج یك قسمت از معدن استفاده شوند و پس از آن جمع آوری گردند. بنابراین 
از تجهیزات نگهداریی استفاده می شوند كه هزینه كمتری را بر عملیات معدن كاری تحمیل نمایند و در عین 

حال از مقاومت و كیفیت الزم نیز برخوردار باشند.

نگهداری در معادن زیرزمینی
جهت انجام عملیات نگهداری در معادن زیرزمینی می توان از روش ها و ابزارهای گوناگونی مانند تزریق بتن، 
پیچ سنگ ها، چوب بست، اتصاالت فوالدی و پایه های هیدرولیك استفاده نمود كه در ادامه به بررسی آنها 

می پردازیم. 
1 سنگ های معدن از مقاومت كافی برخوردارند: در این موارد نیاز به استفاده از وسایل و تجهیزات 
نگهداری نمی باشد و می توان از روش های استخراج بدون نگهداری استفاده نمود. در صورت لزوم، بر عملیات 
لق گیری توجه ویژه ای شود. عالوه بر این جهت حفظ نگهداری فضاهای خالی زیرزمینی از سقف های كمانی 

شكل در معادن كوچك استفاده می كنند

معدن خود نگهدار با تونل كمانی
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پاشیدن سیمان پوششی بر روی دیواره و سقف تونل

در صورتی كه سنگ از مقاومت كافی برخوردار باشد از چه روش های استخراج زیرزمینی می توان استفاده كرد. سؤال

2 مالت سیمانی، بتن پوششی و پیچ سنگ ها: در صورتی كه سنگ ها معدن در برخی از قسمت ها دارای 
شكستگی و خردشدگی باشند به كمك مالت سیمانی یا بتن پوششی عملیات نگهداری انجام می شود:

 مالت سیمانی: متشكل از سیمان و ماسه ریز )به نسبت 1 به 3 تا 1 به 5( كه ابتدا به صورت خشك با 
یكدیگر مخلوط شده و توسط پمپ هوای فشرده همراه با آب به درون سنگ پاشیده می شود.

 سیمان پوششی1: شامل قطعات درشت با ابعاد 6 تا 30 میلی متر، ماسه و سیمان و مواد شیمیایی )جهت 
چسبندگی بیشتر( است كه به صورت خشك یا تر مخلوط و به كمك پمپ هوای فشرده همراه با آب بر روی 

دیواره و سقف پاشیده می شود.

 پیچ سنگ: برای تقویت نگهداری سقف و دیواره های فضاهای معادن زیرزمینی، چال هایی در سنگ های 
دارای درز و شكستگی به گونه ای كه بخشی از آنها در سنگ های مستحكم تر پشتی قرار بگیرد حفر كرده و 
سپس پیچ سنگ های بلند را در این چاه ها قرار داده و به كمك مهره آنها را محكم می كنند. در مواردی كه 
مقاومت دیواره ها از استحكام كافی برخوردار نباشد قبل از بستن مهره ها یك تور سیمی روی آن قرار می دهند 
و سپس مهره ها را می بندند. در تونل های اصلی كه به پایداری زیادی نیاز دارد بر روی آن مالت سیمانی نیز 

می پاشند.
1- shotcrete
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 مراحل كارگذاشتن و سفت كردن پیچ سنگ

 نگهداری به كمك پیچ سنگ، تور سیمی و تزریق سیمان در تونل اصلی معدن

سطح سنگ دیواره

مهره

واشر فنری

واشر صفحه نگهدارنده

پیچ سنگ درزهای باز

گیره 
نگهدارنده

سنگ مستحكم

پیچ سنگ كارگذاشته شده و سنگ پایدار شده است.  

گیره نگهدارنده 
قفل شده

درزهای بسته شده
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3 نگهداری با چوب: هزاران سال است كه استفاده 
از چوب برای نگهداری فضاهای معدنی مرسوم است. 
از چوب كه باید به صورت عمود بر طبقات و به كمك 
گوه به سنگ ها محكم شود به صورت های زیر استفاده 

می شود:
 به عنوان پایه یا ستون بین كف و سقف؛

 به عنوان وسیله نگهداری چاه و دویل؛
 به عنوان الرده )جرز( برای نگهداری از بخش های 

سست سقف كارگاه؛
 در زیرسازی ریل های داخل كارگاه.

الرده

كالهك

كالهك الرده

الرده

الرده

پایه پایه)ستون(

یه
پا

نگهداری با چوب
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4 قاب های نگهداری فوالدی: در موقعیت های دائمی تر مانند چاه اصلی معدن، تونل های اصلی و مسیرهای 
عبور و مرور و حمل نقل در معادن بزرگ زیرزمینی عموماً از قاب های نگهداری فوالدی استفاده می شود. قاب ها 
از قطعات ناودانی و قوسی شكل تشكیل شده اند كه به وسیله پایه های رزوه دار نگهداری می شوند. قاب ها به 

دو دسته قاب های ثابت و قاب های كشویی تقسیم می شوند.

قاب قوسی ثابت یك پارچه )صلب(:
این قاب ها به شكل نیم دایره یك تكه و نیمرخ آنها متنوع است. در مكان هایی كه كف تونل برآمدگی كمتری 

دارند از این قاب ها استفاده می شود.

قاب ثابت )ذوزنقه ای(:
این قاب مانند قاب های چوبی است و از دو پایه و یك كالهك تشكیل شده است.
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قاب كشویی:
مقطع این قاب ها به شكل ناودانی است و به صورت 3 یا 4 تكه ساخته می شود. قطعات قاب را به وسیله 
ركاب و پیچ به هم وصل می شوند. ركاب ها امكان حركت یك قطعه را بر روی قطعه دیگر در هنگام افزایش 

تدریجی بار فراهم می كند.

5 پایه های نگهدارنده: پایه ها می توانند از جنس ماده معدنی كم عیار، چوب و یا مقاطع فوالدی باشند. 
در بخش های قبلی با نگهداری به وسیله ماده معدنی كم عیار )روش اتاق و پایه( و نگهداری با چوب آشنا 

شده اید. در این بخش به بررسی پایه ها فلزی می پردازیم.
هر پایه از دو قسمت اصلی تشكیل شده است، بخش پایینی كه با كف كارگاه در تماس است و دارای مقطع 
مربع و یا گرد می باشد و به آن قنداق گویند. بخش باالیی كه مانند یك پیستون در داخل بخش پایینی قرار 

می گیرد كه سمبه نام دارد. این دو قسمت به وسیله یك قفل نسبت به هم ثابت می شوند. 

انواع پایه ها عبارت اند از:
 پایه های مكانیكی

پایه های مكانیكی، پایه هایی هستند كه جهت كاهش و یا افزایش طول آنها از قفل های گوه ای، پیچ های 
كشویی و یا ركابی استفاده می شود.
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جك گوه ای: ساده ترین 
نوع جك نگهدارنده است 
كه می بایست سمبه را تا 
ارتفاع مورد نظر باال برد 
و سپس گوه را در سوراخ 
مورد نظر قنداق فرو كرد 

تا جك ثابت شود.

جك پیچی: در این 
جك ها سمبه به وسیله 

 )V( چرخاندن پیچ
 )m( به وسیله آچار

تنظیم می گردد.

  

 پایه های هیدرولیكی: این پایه ها همان طور كه از نامشان پیداست جهت جابه جابی و نگهداری از فشار روغن 
استفاده می كنند.

پایه های هیدرولیكی
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 پایه های متحرك1
این پایه ها به گونه ای ساخته شده اند كه كلیه اجزا نگه دارنده به صورت یك واحد مستقل بر روی یك شاسی 
سوار شده اند و عالوه بر دو پایه هیدرولیكی عمودی، دارای جك های هیدرولیكی افقی نیز هستند كه به ناو 
زنجیری مقابل متصل شده اند و در روش استخراج جبهه كار طوالنی مورد استفاده قرار می گیرند. این روش 

دارای ایمنی و كارایی بسیار باالیی است اما هزینه راه اندازی و نگهداری زیادی دارد.

Shield ـ1

جك های عمودی

جك و دسته افقی

پایه های هیدرولیكی متحرك فیلم

پایه های متحرك

بازدید از تجهیزات نگهداری معدن
كارعملی: از یك معدن زیرزمینی بازدید و در خصوص تجهیزات نگهداری مورد استفاده در آن گزارشی 

همراه با فیلم و تصویر تهیه كنید.
شرح فعالیت: سر فصل های مورد نیاز جهت تهیه گزارش شامل موارد زیر باشد: 

1 تجهیزات نگهداری پیچ سنگ، سیم توری و بتنی؛
2 تجهیزات نگهداری چوبی؛

3 تجهیزات نگهداری فوالدی؛
4  پایه های نگهداری.

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربین

فعالیت 
کارگاهی 
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تجهیزات حفاظت فردی، رعایت قوانین ایمنی كارگاه نكات ایمنی

دقت، خوب گوش دادن، یادگیری، جمع آوری اطالعات
اخالق 
حرفه ای

ارزشیابی مرحله ای: تأمین وسایل نگهداری معدن
 شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مكان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممكن

مكان: كارگاه استخراج
تجهیزات: تجهیزات 

نگهداری ـ چوب ـ قاب ـ 
الرده و...

مصرفی: مصالح نگهداری و 
ساختمانی

زمان: 10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

معرفی تجهیزات و مصالح نگهداری )قاب فلزی- بتنی- چوب 
3بست و پایه ها( و انتخاب متناسب با معدن 

معرفی تجهیزات و مصالح نگهداری )قاب فلزی- بتنی- درست
2چوب بست و پایه ها( 

1عدم آشنایی با تجهیزات و مصالح نگهداری ناقص

نحوه نصب تجهیزات نگه داری در معدن

نصب قاب ها در كارگاه معدن
مراحل نصب تجهیزات نگهداری به وسیله قاب های فوالدی كشویی در یك كارگاه معدن عبارت اند از:

1 بر روی زمین و در دو طرف تونل كارگاه، چال هایی به عمق حدود 50 سانتی متر حفر می گردد.
2 اتصال كالهك و پایه ها به هم:

 آج قاب كالهك می بایست روی ستون قرار گیرد.
 همیشه می بایست مقداری از طول كالهك بر روی ستون قرار گیرد. تا زمانی كه فشار طبقات باال می رود 

كالهك بتواند روی ستون بلغزد.
 طول قسمت كالهك كه بر روی ستون قرار می گیرد نمی بایست از 40 سانت كمتر باشد.

 كالهك و ستون به وسیله كرپی به هم متصل می شوند.
 پیچ های كرپی می بایست كاماًل سفت شوند و پس از آن جهت ایجاد امكان لغزش پیچ ها 1/5 دور باز می شوند.

3 پس از سرهم كردن قطعات قاب آنها را داخل چاله های حفر شده قرار می دهند.
4 پای قاب و چاه ها می بایست به وسیله سنگ و مواد سیمانی پر و محكم شود.

5 برای پایداری بیشتر قاب ها پایه ها و كالهك ها را به وسیله بغل بندهایی از جنس تسمه و یا نبشی فوالدی 
به هم می بندند. این بغل بندها امكان جابه جایی و به هم خوردن نظم قاب ها در اثر فشار طبقات سنگی را 

نمی دهد.
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6 پس از نصب قاب، می بایست در بین قاب ها الرده كار گذاشته شود.
7 پشت الرده ها می بایست همیشه به وسیله باطله پر شود تا الرده ها در جای خود محكم شده و به عقب 

حركت نكنند.

بغل بند بر روی ستون قاب ها

محل اتصال كالهك به ستون

بغل بند

ستون

كالهك

كرپی

كرپی
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یك تونل كه با استفاده از قاب های فوالدی كشویی نگهداری می شود.
نصب داربست

استفاده از پایه های چوبی، فلزی و هیدرولیك با یك نظم خاص جهت نگهداری سقف كارگاه استخراج را 
داربست بندی گویند. عموماً نصب داربست ها با توجه به مكانی كه می خواهیم آن را نگهداری كنیم به سه 

از: دسته تقسیم می شوند كه عبارت اند 
این روش  تا 100 سانتی متر نصب می كنند.  فواصل 80  با  را  پایه ها  این حالت  1 داربست ردیفی: در 

است. زیرزمینی  معادن  در  كارگاه  سقف  نگهداری  جهت  روش  معمول ترین 

داربست ردیفی
2 داربست دیواری: در مكان هایی كه احتمال ریزش بیشتری وجود دارد در بین پایه های داربست ردیفی 
2 تا 3 پایه نصب می شود. امكان عبور افراد از بین داربست های دیواری وجود ندارد بنابراین در مكان هایی 

نصب می شود كه نیازی به دسترسی به سمت دیگر كارگاه وجود نداشته باشد.
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3 داربست صندوقی )جرز یا داربست منقلی(: این نوع داربست پایه های چوبی را به صورت افقی و به 
شكل یك مكعب بر روی هم می چینند و با توجه به استحكام باالی این نوع داربست و قدرت تحمل فشار زیاد 

در مرز كارگاه تخریب و كارگاه فعال نصب می شود. 

داربست های ردیفی داربست صندوقی

داربست صندوقی در معدن زیرزمینی

محل استخراج شده

بلوك چوبی كالهك فلزی

كارگاه

پایه ها

جرز چوبی
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در خصوص نحوه نصب پایه های هیدرولیك تحقیق كنید و مراحل انجام این كار را در كالس ارائه كنید. پژوهش

لق گیری
پس از خاتمه آتش باری و قبل از نصب سیستم نگهداری باید قطعات سنگ های معلق و ناپایدار را از سقف و 
دیواره های معدن جداكرده تا به هنگام نصب سیستم نگهداری اشكالی به وجود نیاورد. بدین ترتیب همواره 
در پیشاپیش گروه نگهداری باید افراد ماهری كه مسئولیت لق گیری را به عهده دارند این كار را انجام دهند.

بسته به نوع سنگ های معلق و ناپایدار لق گیری ممكن است به وسیله چك دستی، دیلم و یا با استفاده از 
چكش های مكانیكی )پیكور( انجام شود. تجربه كافی گروه لق گیری و مجهز بودن آنها به كاله و پوتین های 

مخصوص و سایر لوازم حفاظت فردی الزامی است. 

عدم توجه به لق گیری می تواند سوانح بسیاری به وجود آورد در حالی كه به آسانی می توان از بروز آنها 
جلوگیری نمود.

عملیات لق گیری 
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نحوه نصب تجهیزات نگهداری معدن فیلم

انجام عملیات نگهداری معدن
كارعملی1: در گروه های دو نفره نحوه باز و بسته كردن و كار با پایه های پیچی و هیدرولیكی را تمرین نمایید.

شرح فعالیت:

پایه هیدرولیكپایه پیچی

1 كنترل اولیه پایه ها و اطمینان از عملكرد صحیح 
آنها

2 مسطح كردن سطح زیر قنداق
3 قراردادن پایه در موقعیت نصب

4 آزادكردن ضامن و تنظیم دستك
5 بستن ضامن و اطمینان از قرارگیری صحیح پایه

6 پایه ها می بایست كامال به صورت عمودی قرار 
گیرند.

1 كنترل اولیه پایه ها و اطمینان از عملكرد صحیح 
آنها

2 مسطح كردن سطح زیر قنداق
3 قراردادن پایه در موقعیت نصب

4 بستن ضامن
5 استفاده از اهرم جهت باالبردن دستك

6 اطمینان از قرارگیری صحیح پایه در محل
7 پایه ها می بایست كامال به صورت عمودی قرار 

گیرند.

مواد و ابزار: پایه های پیچی و هیدرولیك

كار عملی 2: بازدید از یك معدن زیرزمینی و مشاهده نحوه انجام عملیات لق گیری و نصب تجهیزات نگهداری
شرح فعالیت: 

1 رعایت قوانین و مقررات ایمنی كارگاه مطابق راهنمایی های مسئول ایمنی؛
2 گوش دادن به راهنمایی های استاد كار مربوطه؛

3 تهیه تصاویر و فیلم از نحوه انجام عملیات لق گیری؛

فعالیت 
کارگاهی 

فعالیت 
کارگاهی 

تجهیزات حفاظت فردی، رعایت قوانین ایمنی كارگاه نكات ایمنی

دقت، خوب گوش دادن، یادگیری، جمع آوری و تمیز كردن كارگاه پس از اتمام كار
اخالق 
حرفه ای
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4 تهیه گزارش از بازدید؛
5 ارائه گزارش در كالس درس؛

6 بحث و تبادل نظر در خصوص بازدید انجام شده در كالس درس.
مواد و ابزار: دوربین عكس برداری، نوشت افزار

استفاده از لباس كار، رعایت نكات ایمنی در حین بازدید نكات ایمنی

پایبندی به مقررات و قوانین كارگاه استخراج طبق راهنمایی های انجام شده از طرف مسئولین
اخالق 
حرفه ای

ارزشیابی مرحله ای: عملیات نگهداری در معدن

 شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مكان و ...(
نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممكن

مكان: كارگاه استخراج
تجهیزات: وسایل نگهداری و 

دستورالعمل های نگهداری
مواد مصرفی: مصالح 

نگهداری
زمان: 25 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

لق گیری و ایمن سازی كامل و سپس عملیات نصب 
3داربست های معدن

2لق گیری، انجام عملیات نصب داربست های معدندرست

1عملیات نگهداری بدون توجه به لق گیریناقص

روش های بازیابی انواع وسایل و تجهیزات نگهداری معدن

در روش های استخراج زیرزمینی با نگهداری و تخریب، پس از مدتی كه از استخراج مادة معدنی گذشت، به 
دالیل زیر الزم است نسبت به پر كردن و یا تخریب این كارگاه های قدیمی اقدام نمود:

1 افزایش فشار از سقف و جوانب كارگاه به حدی می رسد كه امكان نگهداری از آن را ناممكن می سازد.
2 بیرون كشیدن تجهیزات نگهداری و استفاده مجدد از آنها در كارگاه های استخراج جدید

3 از بین بردن فضاهای خالی بدون استفاده
4 كاهش خطرات در اثر نشست زمین و یا متصاعد شدن گاز

5 كاهش هزینه های نگهداری مانند تهویه و آبكشی
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1 تخریب كارگاه
در مواردی كه ضخامت ماده معدنی زیاد نبوده و موقعیت طبقات سنگی زمین باالی كارگاه معدن مناسب 
باشد با بیرون كشیدن پایه هایی كه در قسمت پشت جبهه كار نصب شده سقف كارگاه ریزش می كند و مواد 
حاصل خود به خود محل استخراج شده را پر می كند. در مواردی كه جنس سقف یكپارچه و ریزش قطعات 

آن مقدور نباشد با انجام آتشباری باعث ریزش سقف در این قسمت و پر شدن محل استخراج می شوند.
این روش در كانسارهای الیه ای مثل زغال سنگ به كار می رود. برای جداكردن جبهه كار از بخش تخریب 
در مرز این دو، از داربست های صندوقی استفاده می شود. از آنجا كه سقف باعث محكم شده پایه ها می گردد 
برای بیرون كشیدن ستون های چوبی به آنها یك كابل محكم می بندد و به وسیله جرثقیل مخصوصی از دور 

آنها را می كشند تا پایه ها بیرون آورده شوند.

چرا در مورد كارگاه هایی كه ضخامت مادة معدنی آنها كم است می توان از روش تخریب استفاده نمود؟ بارش فكری

 بازیابی پایه ها و بلوك چوبی
وسایل مورد نیاز تیفور1، وینچ2، چكش و دیلم

مراحل كاری شامل: 
الف( زنجیر را با استفاده از قالب به دور پایه ای كه می خواهیم بیرون بیاوریم می بندیم.

ب( دستگاه تیفور را در فاصله مناسب از كارگاه تخریب به یك پایه محكم می بندیم.
ج( با استفاده از تیفور و اهرم كردن آن پایه را بیرون می كشیم.

د( می توان از وینچ به جای تیفور استفاده كرد كه دارای قدرت بیشتری است و این قابلیت را دارند كه چندین 
پایه را با هم بیرون بكشد.

هـ( همیشه می بایست از دورترین پایه درون كارگاه تخریب نسبت به محل قرارگیری امن كه وینچ یا تیفور 
در آن قرار گرفته، كار را شروع كرد.

Tyfor ـ1
winch ـ2

الف( نحوه بستن قالب به دور پایه                                   ب( بستن تیفور به پایه تكیه گاهی 

پایه تكیه گاهیبالف

رنجیر كوتاه
تیفور نوع ویژه ای از قالب
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قالب بستن دستگاه تیفور  
به پایه تكیه گاهی

قالبی كه به پایه ای كه می خواهیم 
بیرون بیاوریم وصل می شود.

تیفور

دستگاه وینچ

 باز كردن داربست صندوقی )جرز(: پیش از باز كردن نزدیك ترین ردیف جرزهای مقابل سینه كار باید 
یك جرز جدید در فضای خالی بین جبهه كار و نزدیك ترین ردیف از جرزها نصب كرد و سپس ردیف قبلی 

برداشته شود و به محل جدید انتقال یابد. این عملیات طی مراحل زیر انجام می گیرد.
الف( بررسی و ارزیابی سقف باالی جرز و نصب پایه موقتی

ب( ایستادن در مكان امن و ضربه زدن به اهرم رها ساز جرز با استفاده از چكش دسته بلند و یا دیلم
ج( پس از باز شدن جرز می بایست قطعات قابل بازیابی را به منظور استفاده های بعدی جمع آوری كرد.
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2 پر كردن
در این روش محل استخراج شده را به كمك باطله ها و یا مخلوطی از خاك و سنگ پر می كنند. این مواد 
می بایستی به نحوی انتخاب شوند كه به آسانی فضای خالی را پر كنند. پر كردن می توان به صورت دستی و یا 
توسط هوای فشرده و یا هیدرولیكی انجام شود. به عنوان مثال سنگ های خرد شده از بیرون معدن به وسیله 
واگن یا نوار نقاله به داخل تونل منتقل شده و از طریق دویل خاك ریز آن را به محل استخراج شده می ریزند. 
برای اینكه سنگ های پر كننده به داخل جبهه كارهای دیگر نیفتد به وسیله تخته كوبی و یا وسایلی نظیر 
گونی فضاها را از هم جدا می كنند. از این روش در معدن زعال سنگ پابدانا و باب نیزو كرمان استفاده می شود.

فكر می كنید در كدام یك از روش های استخراج زیرزمینی از روش پر كردن استفاده می شود؟ بارش فكری

تخریب كارگاه و بازیابی تجهیزات نگهداری
هنرآموز خود  راهنمایی  با  را  پایه ها  بازیابی  و  كارگاه  تخریب  عملیات  نفره   4 گروه های  در  كارعملی1: 

نمایید. شبیه سازی 
شرح فعالیت:

1 پایه های چوبی و یا فلزی را در مكان مناسب )فرضی( كار بگذارید.
1 با استفاده از زنجیر و یا طناب )طبق مطالب كتاب درسی( پایه ها را ببندید.

1 تخریب كارگاه می بایست از آخرین پایه و دورترین قسمت انجام گیرد.
1 با استفاده از تیفور و یا به صورت دستی پایه ها را بازیابی كنید.

مواد و ابزار: پایه های چوبی و یا فلزی، زنجیر و طناب، تیفور

فعالیت 
کارگاهی 

رهاساز  اهرم  به  زدن  ضربه 
بلند دسته  چكش  توسط 

حاشیۀ منطقۀ تخریب

جرز از هم گسیخته
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تجهیزات حفاظت فردی، رعایت قوانین ایمنی كارگاه نكات ایمنی

دقت، خوب گوش دادن، یادگیری، جمع آوری اطالعات
اخالق 
حرفه ای

ارزشیابی مرحله ای: تخریب كارگاه پس از استخراج

 شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مكان و...(
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممكن

مكان: كارگاه استخراج
تجهیزات: دستورالعل های 

نگهداری در معادن ـ 
ابزارآالت

موادمصرفی: مصالح 
ساختمانی ـ وسایل ایمنی

زمان: 25 دقیقه

باالتر از حد 
3بازیابی كامل پایه ها با رعایت كامل دستورالعمل های ایمنیانتظار

2بازیابی 70%  پایه ها با رعایت دستورالعمل های ایمنیدرست

1بازیابی كمتر از 70%  پایه هاناقص

ارزشیابی شایستگی های 
غیرفنی و ایمنی و بهداشت 

و توجهات زیست محیطی

2دقت، سرعت، موارد ایمنی، مسئولیت پذیری، مدیریت زمانقابل قبول

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

استاندارد های ایمنی در معادن 
به كارگیری و راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات در سینه كار ـ با توجه به دستورالعمل های انواع روش های استخراج 
تخریب شبكه و تونل فرعی و پركردن فضاهای خالی شبكه معدن ـ برای بازیابی به تجهیزات نگهداری و جلوگیری 

از نشست زمین طبق طرح استخراج معدن.

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

بازسازی در معادن  و  ایمنی، تخریب  دستورالعمل های 
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 ـ چوب بست ـ شات كریت ـ میخ سنگ ـ ماشین آالت و تجهیزات استخراج ـ 
دستورالعمل های مربوط به انواع روش های استخراج و ایمنی در معدن

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

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحله كارردیف

1تامین وسایل نگهداری در معدن1

1عملیات نگهداری در معدن2

2تخریب و بازیابی تجهیزات نگهداری3

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات 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 است.

ارزشیابی شایستگی : نگهداری در عملیات استخراج


