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 األَنهار هِمن تَحتلٍّ تَجري من غم مدورِهنَزَعنا ما فی صو

ذا وما کُنّا لنَهتَدي لَوال ٰ وقالُوا الحمد للَّه الَّذي هدانا له ۖ 
 دانَا اللَّهقِّ  ۖ أَن هنا بِالحبلُ رست رنودوا أَن  ۖ لَقَد جاءو

﴾43﴿تلکُم الجنَّۀُ أورِثتُموها بِما کُنتُم تَعملونَ

نهرها در زیر پایشان جـاري  ودر حالی که  کنیمو هر گونه کینه اي را از دلشان بر می 
سپاس خدایی را که ما را بدین راه رهبري کرده و اگر ما رارهبري نکرده : است گویند 

بود ، راه خویش نمی یافتیم رسوالن پروردگار ما به حق آمدند و آنگاه ایشان را نـدا  
.انددهند که به پاداش کارهایی که می کردید این بهشت را به شما داده 

43 :آیه   االعراف سوره 
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underground mining method
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 گیري قرار از عمقی :حدي عمق
 هزینه ان در که معدنی ماده

 بصورت معدنی ماده استخراج
.است برابر هم با زیرزمینی و روباز

این اصطالح بسیار وسیع بوده و می توان آن را به کلیه تاسیسات و حفریات الزمه جهت جدا  : 8معدن
.و خارج نمودن کانسار از پوسته زمین و تغلیظ آن اطالق کرد

این اصطالح به مجموعه عملیات الزمه جهت جداسازي و خارج نمودن مـاده معـدنی از   :9معدنکاري
.بمنظور باال بردن عیار ماده معدنی اطالق می گردد) کانه آرایی(پوسته زمین و آماده سازي آن 

این عملیات در وسعت زیاد و بـا  .مرحله آغازین اکتشاف یک کانسار را پی جویی گویند: 2پی جویی
.دقت کمتري و در زمان کوتاهی صورت می پذیرد

عملیات و مطالعاتی را که منجر بـه پیـدا شـدن یـک کانسـار جدیـد مـی گـردد اکتشـاف          :3اکتشاف
این عملیات با توجه به اطالعات به دست آمده از مرحله پی جویی و در منطقه اي محدودتر .گویند

.وبا دقت بیشتر و در زمانی نسبتا طوالنی تر صورت می پذیرد

مجموعه عملیاتی که جهت جدا نمودن ماده معـدنی و خـارج نمـودن آن از پوسـته زمـین      :4استخراج
.انجام می شود را استخراج گویند
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اکتشافات

 و جویی پی مرحله شامل مقدماتی اکتشاف
 کردن پیدا منظور به که کانسار شناسایی

 و است آن وجود اثبات و معدنی ماده
 اقتصادي برداري بهره قابلیت اثبات مرحله
گیرد می باشد،انجام می کانسار

 کانسار مشخصات تعیین تفصیلی اکتشافات از منظور
  اکتشافات در.باشد می معدن طراحی منظور به

 و شیمیایی خواص و کانسار جزئیات تکمیلی،تعیین
 دست به جهت استخراج عملیات حین در آن فیزیکی
  اکتشاف ادامه براي هایی راهنما و اطالعات آوردن

  اطالعات تکمیل و مشابه هاي کانسار یا کانسار همان
.باشد می کانسار به مربوط

اولین مرحله شـامل جمـع آوري   .اجراي اکتشافات مقدماتی در دو مرحله صورت می گیرد
اطالعات مختلف زمین شناسی،شرایط جغرافیایی،وضعیت آب و هوایی،راه هاي ارتباطی و 

این اطالعات را می تـوان از طریـق ادارات و   .کارهاي قدیمی انجام شده در منطقه می باشد
مراکزي مانند سازمان زمین شناسی کشوري،وزرات معادن و دیگر ارگان ها که به نحوي 

پـس از  .در این زمینه ها فعال می باشند و همچنین از افراد مطلع آن ناحیه به دسـت آورد 
بررسی و مطالعه اطالعات به دست آمده و تفسیر و تعبیر آنهـا مرحلـه بعـدي کـه کنتـرل      

.اطالعات به دست آمده با واقعیت موجود در ناحیه مورد نظر می باشد،انجام می گیرد

 اکتشافی هاي نقشه صورت به که آمده بدست اطالعات کلیه مقدماتی اکتشافات پایان در
  آنها،اکتشافات هدایت و استخراجی ي تجربه با افراد از استفاده با و تهیه است مقدماتی
 محل نشانگر که تفصیلی اکتشافات شبکه ابتدا مرحله این در.میگردد آغاز تفصیلی

 هاي تونل حفر موارد بعضی در و ها گمانه ترانشه،حفر شناسی،حفر زمین هاي برداشت
 سپس.گردد می تهیه اکتشافی هاي پروژه عنوان به هایی نقشه صورت به اکتشافی

 زیاد دقت با آنها از آمده بدست نتایج و درآمده اجرا موارد به ناحیه در مزبور پروژهاي
 کارهاي شروع براي الزم اطالعات کلیه بیانگر که هاي نقشه نهایت در و.گردد می بررسی

.گردند می تهیه است تکمیلی اکشافات و استخراجی

 اطالعات به توجه با اقتصادي مطالعات که گردد می آغاز صورتی در معدنی ماده استخراج
 کانسار از برداري بهره عملیات دهی سود دهنده نشان تفصیلی اکتشافات از آمده بدست

  معدنی ماده استخراج با همگام و شده شروع استخراجی عملیات صورت این در.باشد
 و اکتشافات قبلی مراحل هاي بینی پیش کنترل منظور به نیز تکمیلی اکتشافات عملیات

 قبل مراحل در که کانسار از هایی قسمت اکتشاف جهت هایی راهنمایی کردن پیدا
 در بیشتر اطالعات آوري جمع همچنین و پذیرد می انجام بودند نشده مشخص احتماال

.مشابه هاي کانسار خانواده مورد
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طبقه بندي ذخایر مواد معدنی بر حسب میزان اکتشاف

 از حاصل نتایج از اطمینان درجه یا اکتشاف میزان حسب بر توان می را معدنی مواد ذخایر
 شده وضع منظور بدین هایی استاندارد ها کشور از اي پاره در.نمود بندي طبقه اکتشافات،

 ذخایر ارزیابی براي ندارد،ولیکن وجود عمومی طور به مقرارتی هنوز ایران در متاسفانه.است
 زیر بندي طبقه جدول از تقریبا معدنی مواد سایر و آهن سنگ معادن از اي پاره و زغالسنگ

.شود می استفاده

درصد اطمینان )درصد(نوسان خطا
تقسیم بندي کلی 

ذخائر

تقسیم بندي  

براساس عالئم و 

کاتاگوریها

تقسیم بندي ذخائر از نظر 

اقتصادي

≥90 ±10 1قطعی A
ذخایر باالنسی

ذخائر مقرون به صرفه و  (

)اقتصادي

70-90 ±20 2احتمالی B

50-70 ±30 3ممکن C1

30-50 ±40 4استنباطی C2
ذخائرزاباالنسی

ذخایري که در حال حاضر (

استخراج آنها غیر اقتصادي 

)و یا غیر عملی است
0-30

قابل اندازه گیري 

نیست
5تخمینی C3

  یعنی.باشد صرفه به مقرون آنها استخراج فعلی شرایط در که هستند ذخایري:ذخایرباالنسی
  پاسخگویی بر عالوه معدنی مواد تغلیظ از آمده دست به محصول فروش از ناشی درآمدهاي

  و معدنی موسسه براي درآمدي منبع صورت به  آرایی کانه و اکتشافی،استخراجی هاي هزینه
.باشد می کشور

 به مقرون انها استخراج کنونی شرایط در که هستند ذخایري:)باالنسی غیر(زاباالنسی ذخایر
  برداري بهره قابل غیر علل.باشد نمی پذیر امکان آنها استخراج فنی دالیل به بنا یا و نبوده صرفه
  تکتونیکی،واقع هاي پیچیدگی نظر از شناسی زمین مشکل شرایط:تواند می کانسار یک شدن
 پر هاي محیط در شدن هستند،واقع باالیی حرارت درجه داراي که مناطقی یا زیاد اعماق در شده
 که داشت توجه باید(.باشد برداري بهره براي مناسب تکنولوژي تهیه امکان عدم باالخره و آب
 ماده از مقدار آن زیرا.)شود می برآورده زاباالنسی و باالنسی ذخیره کل براساس معدن عمر

 بهره قابل آینده در است ممکن گردد می محسوب زاباالنسی ذخایر جزء امروز که معدنی
.آید حساب به باالنسی ذخایر گروه در و شده برداري
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:Aکاتاگوري

 بیرون و تونل،ترانشه،گمانه توسط معدنی ماده طرف هر از اطالعات دامنه-1

.باشد مشخص1 )رخنمون(زدگی
 در.باشد یکنواخت ضخامت نوع یک داراي همچنین و بوده معلوم حقیقی ضخامت-2

.گیرد می قرار تر پایین هاي رده در زیادباشد ضخامت تغییرات که صورتی
.باشد مشخص کانسار ساختمان و شکل-3
.باشد شده تعیین درونگیر موارد و معدنی ماده کیفیت و جنس-4
.باشد شده شناخته فرآوري و تغلیظ امر جهت فیزیکی و شیمیایی خواص-5
.باشد داشته قرار کم عمق در کانسار-6
.باشد  نداشته وجود ابهامی مورد هیچ در-7

12

:Bکاتاگوري  
 مثل خاص و استثنائی هاي محل در مگر بوده مشخص کلی بطور کانسار موقیعت و حدود -1

. ... و آبرفتی مواد  توسط رخنمون از بخشی  بودن پوشیده
 کانسار خود زدگی بیرون و گمانه و ترانشه و حفریات با کانسار ساختمان و شکل-2

 قبل کاتاگوري حالت از کمتر اکتشافی شبکه فشردگی که شود توجه البته.باشد می مشخص

.باشد می
.باشد می مشخص کانسار هاي کانی جنس و خواص-3
.باشند می روشن کامال تغییرات این ولی بوده قبل کاتاگوري از بیشتر ضخامت تغییرات-4

.باشد می قبل کاتاگوري از بیشتر کانسار عمق-5

:c1کاتاگوري  
موقعیت ماده معدنی اساسا روشن است ولی ممکن است این اطالعـات از نقـاط شناسـائی    -1

شده بخش هاي مجـاور نتـایج حاصـل از تحلیـل هـاي زمـین شناسـی و ژئوفیزیـک منـاطق          

.نزدیک به دست آمده باشد
.خواص تکنولوژیکی و فیزیکی ماده معدنی مشخص باشد-2
تغییرات ضخامت به مقدار متوسط بوده و این تغییرات بوسیله حفر تونلهـا و چـاه هـا بـه     -3

.دست آمده است
کانسار در قسمت هاي نسبتا عمیـق قـرار دارد و قسـمت هـاي عظیمـی از رخنمـون زیـر        -4

.پوشش هاي سطحی قرار گرفته  است
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:C2کاتاگوري  

موقیعت ماده معدنی از همه جهات مشخص نیسـت و ممکـن اسـت کـه تنهـا از یـک       -1

.    جهت مشخص شود
فاصله کارهاي اکتشافی زیاد بوده و در نتیجه اطالعات بدست آمده قابل بسـط دادن  -2

.سرتاسري نیستند
.خواص فیزیکی و شیمیایی ماد معدنی تا حدودي شناخته شده است-3
.کانسار در قسمت هاي عمیق قرار گرفته است-4

:C3کاتاگوري  

موقیعت ماده معدنی از هیچ سو مشخص نبوده و یا تنها از یک سوآن هم بـه صـوت   -1

.  ناقص
.شبکه حفاري وجود نداشته و تونلی هم در کانی حفر نشده است-2
.مشخصات تکنولوژیکی و فیزیکی شیمیایی ماده معدنی کامال روشن نمی باشد-3
.کانسار در اعماق زیاد  قرار گرفته است-4

14

:آماده سازي

مناسب بودن کانسنگ و کانسار جهت استخراجپس از پایان مرحله اکتشاف

به کلیه اقدامات الزم براي رساندن یک معدن به ظرفیت و تولید کامل و برنامه ریزي شده، 
.گفته می شودآماده سازي 

در سطح. 1: حفر بازکننده ها
در کارگاه هاي استخراج. 2

/دشواري آماده سازي؟؟؟؟؟؟معادن روباز یا زیرزمینی؟؟؟

مراحل آماده سازي معادن زیرزمینی و روباز
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بهره برداريبهره برداري
  بر آن، پایین  هزینه و باال تولید قابلیت دلیل به سطحی شهاي رو به استخراج چند هر

  نتیجه در و عمق افزایش با اما . شود می داده ترجیح زیرزمینی روشهاي به استخراج
  هاي روش گوناگونی و تنوع دلیل به همچنین  و  برداري باطله هاي هزینه افزایش

 روش سمت به استخراج دسترس، از دور و  سخت بسیار شرایط در زیرزمینی استخراج

.است شده متمایل زیرزمینی هاي

زیرزمینی معدنکاري از استفاده دالیل

کانسار عمق افزایش•

سطحی معدنکاري در زیاد گذاري سرمایه•

سطحی بزرگ آالت ماشین تحرك کاهش•

محیطی زیست هاي گیري سخت•

  و سنگی تونلهاي حفر زمینه در پیشرفت•
پیوسته استخراج تجهیزات

باطله انتقال زیاد بسیار ملزومات•

زمین سطح بازسازي باالي هزینه•

15
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بازسازي
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  فرآیندي که طی آن معدن بسته، و عملیات احیا و تجدید پوشش گیاهی و
.بازگرداندن ارزش زمین و آب انجام می شود

  بهترین زمان شروع فرآیند بازسازي ها در معدن، پیش از انجام حفاري
.هاست

 هزینه  + طراح باید طوري برنامه ریزي کند که هزینه هاي کلی معدنکاري
هاي بازسازي کمینه شود و نه فقط هزینه هاي معدنکاري

 تعدیل دیواره ها، بستن بازکننده ها، جلوگیري از بلند شدن گرد و خاك
... .و
 تغییر کاربري زمین به پناهگاه حیات وحش، زمین گلف، استادیوم، مراکز

...خرید و 

مقایسه معدنکاري روباز و زیرزمینی
ازنظرمقدارتولید •

در معادن روباز به علت عدم محدودیت فضا امکان بکارگیري ماشین آالت غول پیکر 

.وجود دارد در نتیجه میزان تولید در معادن روباز بیشتر از معادن زیرزمینی است

)جدول مقایسه معادن بزرگ روباز و زیرزمینی(ازنظرپیشرفت توان تولید •

ازنظرهزینه ها و توسعه هزینه ها •
معادن زیرزمینی بیشتر استدستمزدها و تعداد کارگران در •

معادن زیرزمینی بیشتر استمصرف انرزي در  •

کمتراستمعادن زیرزمینی هزینه تولید در معادن روباز از  •

.سرمایه الزم براي راه اندازي معادن زیرزمینی بیشتر است•

18
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)روباز >زیرزمینی(وخطراتازنظراحتمال وقوع حوادث •

مصرفیازنظر مقدار انرژي  •

زیست محیطیازنظر مسائل  •

)پرتاب سنگ و محدوده ایمنی(ایمنیازنظرمحدوده  •

معدنیازنظرافت ماده  •

)روباز >زیرزمینی(ازنظرترقیق •

ازنظرعوامل روحی و روانی •

ازنظرتجربه ودانش فنی •

افت ماده معدنی در معادن زیرزمینی بیشتر است  

درصد است 95تا  90میزان بازیابی در معادن روباز 

زیرزمینی به روش استخراج بستگی داردافت ماده معدنی در معادن 

.  روش کندن و پرکردن کمترین افت و روش اتاق و پایه بیشترین افت را دارد

20
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اصطالحات مربوط به روش هاي معدن کاري زیرزمینی

21

معدنی چاه(Mine Shaft):سطح به مستقیما که است قائمی حفاري  
  زیرزمینی،خارج عملیات به دهی سرویس جهت معدنی چاه از.باشد مربوط زمین

  با.گردد می استفاده زیرزمینی مختلف هاي محل از باطله و معدنی مواد نمودن

.کنند می تقسیم دسته دو به را ها آن قائم چاه از استفاده مورد به توجه
.گردد می حفر معدنی ماده باربري منظور به که:اصلی چاه)الف
 مصالح تهویه،رساندن افراد، آمد و رفت منظور به که :تهویه یا فرعی چاه)ب

  و فشرده هواي و سوخت و آب هاي لوله ،عبور معدن داخل آب نمودن ،خارج
.گردد می حفر برق هاي کابل

حفریات قائم)الف

چاه کور)Blind Shaft:(   حفاري قائمی است که مستقیما به سـطح زمـین
اینگونـه چاههـا را بـه    .ارتباط ندارد و عموما به وسایل مکانیکی مجهز می باشند

.منظور حمل و نقل افراد،مواد و وسایل حفر می کنند
چاهک)Test Pit:(       حفاري قائمی اسـت کـه از سـطح زمـین و بـه منظـور

اکتشاف و گاهی اوقات جهت تهویه یا پر کردن مـواد ناریـه در آتشـباري هـاي     

.بزرگ حفر می گردد

22

Bore(گمانه Hole(:تا متر سانتی چند بین قطري داراي که است قائمی حفاري 
.است عمقی اکتشافات آنها حفر از هدف و باشد می متر دسی چند

  90 و 0 مخالف زاویه افق به نسبت که باشند می مایل،حفریاتی حفریات از منظور

.باشند داشته درجه
مایل چاه)Inclined Shaft(:می قائم چاه به شبیه اساسا حفریات اینگونه 

  می درجه 90 و 0 از غیر معینی زاویه داراي افق به نسبت که تفاوت این باشند،با

.باشند
اکلون)Mine Slope(:ندارد راه زمین سطح به مستقیما که است مایلی حفاري 
     .شود می استفاده افراد و وسایل و مواد سایر و معدنی ماده بردن باال منظور به و

دویل)Braking Incline:(    حفاري مایلی است که مستقیما بـه سـطح زمـین
بـه وسـیله تجهیـزات    (راه ندارد و به منظور پایین آوردن ماده معدنی و سایر مـوارد 

.مورد استفاده قرار می گیرد ) مکانیکی

مایل حفریات)ب
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گزنگ)Gravity Incline:(     حفاري مایلی است کـه بـه منظـور پـایین آوردن
.مواد معدنی با استفاده از نیروي ثقل حفر می گردد

نفررو)Man Way:(    حفاري مایلی است که جهت رفت و آمد افـراد حفـر مـی
.گردد
 در معــادن فلــزي کــه شــیب اینگونــه حفــاري هــا نســبتا زیــاد مــی باشــد بــه آن

.اطالق می شود)Raise(باالرو
  حفاري مایل و غیر مستقیمی است که به عنوان گذرگاه براي حمل و نقـل  :رمپ

دي در روش هاي استخراج خاص -اچ-مواد به وسیله ماشین هاي معدنی از قبیل ال

.کانسار هاي فلزي انجام می شود، حفر می گردد

بطور کلی اینگونه حفریات کامال افقی نبوده و به منظور تسهیل در امـر بـاربري و   
به جریان انداختن آب داخل معدن،داراي شیب مالیم حـدود چنـد در هـزار مـی     

.باشند
 راهسازي(تونل)(Tunnel( : راهروي افقی زیرزمینی است که از دو طرف به

.سطح زمین راه دارد و معموال در راهسازي  و انتقال آب استفاده می شود

حفریات افقی)ج

24

معدنی(تونل()Adit( :     راهروي افقی است که مستقیما از یـک طـرف بـه سـطح
ــاط دارد ــین ارتب ــدن     .زم ــه مع ــی ب ــرویس ده ــور س ــه منظ ــدنی ب ــاي مع ــل ه تون

تقسیم بندي تونـل هـا از   .حفر می گردند) باربري،تهویه،حمل و نقل افراد و وسایل(
اغلب این تونـل هـا داراي   .نظر مورد استفاده آنها عینا مثل چاه هاي معدنی می باشد

.درجه نسبت به امتداد کانسار می باشند 90زاویه اي حدود 

اشتریک،دنبال الیه،موازي الیه(تونل امتدادي)(Drift:(     راهروي افقـی اسـت کـه
یـا تونـل    8بیشتر اوقات بطور مستقیم به سطح زمین راه نداشته بلکه از تونل معـدنی 

تونـل امتـدادي بـه مـوازات امتـداد      .منشعب شده است) Cross cut(عمود برالیه
ایـن  .هم گفته می شـود   Entryدر معادن زغالی به آن راهرو.کانسار حفر می گردد

نوع تونل را می توان در الیه یا سنگ کمر پایین و به موازات امتداد الیه حفـر نمـود   
ولی چناچه در تونل مزبور در خـود الیـه   .که در آن صورت به آن موازي الیه گویند

حفر گردید به ترتیبی که در مقطع تونل رخنمون یا ماده معدنی وجـود داشـته باشـد    

.در آن صورت به آن دنبال الیه اطالق می گردد
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ندارد ارتباط زمین سطح به مستقیما که باشد می افقی راهروي:الیه بر عمود تونل.  
 به نسبت )درجه 90 به نزدیک غالبا(معین اي زاویه با و سنگ درون تونل نوع این

.گردد می حفر کانسار و ها سنگ طبقات عمومی امتداد
تراز دو بین در زغالی الیه داخل در که است مقطعی کوچک حفاري:زغالی راهروي  

.گردد می حفر اصلی
دهی سرویس براي که زیرزمینی حفریات از اي مجموعه:چاه ایستگاه یا پذیرگاه  

  گرفته نظر در تهویه و اصلی اي راهروه یا چاه با ارتباط در زیرزمینی مختلف عملیات

.شوند می

واژه هاي رایج درمعدن کاري زیرزمینی واژه هاي رایج درمعدن کاري زیرزمینی 

26
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طراحی شبکه 
معادن زیرزمینی

آشنایی•

 مجموعه به که شود می انجام فضاهایی ایجاد با معدنی ماده به دسترسی•

.گویند می تجهیزمعدن یا سازي آماده عملیات این

.است بازکردن عملیات معادن سازي ازآماده مرحله اولین•

رمپ و دار شیب چاه قائم، چاه تونل، :اصلی هاي بازکننده•

 عبورهوا براي دوبازکننده حداقل توسط زیرزمینی معدن یک بازکردن•

.است ضروري ریزش  فرارهنگام راه وایجاد

.دارد بستگی معدنی ماده ویاعمق قرارگیري محل به ها بازکننده طول•

 

42
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شبکه معدن

به مجموعه کارهاي معدنی که براي بازکردن معدن و آماده سازي آن قبل از شروع  
استخراج و ادامه آن ها براي گسترش و آماده سازي کارگاه هاي استخراج در یک  

معدن به وجود می آید
اصلی طراحی شبکه معدن وبرنامه تولید، ارزیابی عواملی مانند اندازه قطعه  اهداف •

.  معدن، ظرفیت تولید ساالنه وعمرمعدن است
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اندازه قطعه معدن

قسمتی ازکانسارماده معدنی و یا تمامی آن که براي کاریک معدن اختصاص 
.  یافته، قطعه معدن نامیده می شود

محاسبه ظرفیت تولیدساالنه معدن واندازه قطعه کامالبه یکدیگروابسته بوده 
.وبنابراین توأم باهم صورت می گیرد

:عواملی که درتعیین اندازه معدن موثرند، عبارتنداز
محدودیت هاي قانونی•
عوارض سطحی•
مالکیت خصوصی زمین ها•
محدودیت سرمایه•
عوامل سودبخشی ماکزیمم•
...و•

47

48

معدن معدن در کانسارهاي الیه اياندازه قطعه 

:رابطه اندازه قطعه و هزینه هاي مختلف
هزینه  استهالك سرمایه براي احداث تاسیسات سطحی با بزرگتر شدن اندازه معدن  

کاهش می یابد
هزینه باربري و تعمیرات با افزایش اندازه قطعه به علت افزایش طول گالري ها افزایش  

می یابد
هزینه هاي استخراج در داخل کارگاه استخراج، مستقل از ابعاد قطعه معدنی می باشد

طول قطعه معدنی در امتداد الیه با افزایش تولید ساالنه معدن هماهنگی دارد

. . .Q LW P c

.Q AT

. . . .AT LW P c

A :ظرفیت تولید ساالنه
L :  طول قطعه معدنی

W : قطعه معدنی  عرض
C :ضریب بازیابی معدن
P : تن بر متر مربع(توان استخراجی الیه(

ضریب بازیابی به میزان پایه باقیمانده در معدن،افت در حین انتقال  
.بستگی دارد... به نوار نقاله، محدودیت هاي زمین شناسی و

استخراجی الیه به ضخامت و ساختمان الیه ، وجود و یا عدم  توان 
وزن مخصوص ماده استخراجی  الیه و وجود الیه هاي باطله داخل 

.بستگی دارد
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:مرزهاي طبیعی در امتداد طول و شیب الیه -1
.در این حالت ابعاد قطعه معدنی را مرزهاي طبیعی مشخص میکند

:الیهمرزهاي طبیعی در امتداد طول -2

:الیهشیب مرزهاي طبیعی در امتداد  -3

:مرزهاي طبیعی وجود ندارد -4

.

. .

AT
W

L P c


.

. .

AT
L

W P c


( 1)
7.8

L W


 

عوامل موثر در انتخاب ابعاد قطعه هاي معدنی

50

کانسارهاي غیر الیه اياندازه قطعه معدن معدن در 

  بر عالوه و بوده عامل موثرترین کانسار توده شکل معدن قطعه طول انتخاب براي
 براي قطعه طول معموال .گیرد می قرار توجه مورد نیز اقتصادي مالحظات این

.است 2000- 400 معدن یک احداث

مقدار فلز تولیدي ساالنه

راندمان استخراجی

عیار متوسط ماده معدنی
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رابطه بین عمر معدن و تولید ساالنه

52

محصول 

)تن(سالیانه

)سال(عمر–خدمات مناسب 

عمق کم،آماده سازي سریع و 

وضعیت استخراج آسان  

عمق زیاد،آماده سازي سریع و وضعیت 

سخت استخراج

12-15تا  4-5از 8-10تا  3-4از 100-50

15-18تا  5-6از 10-12تا  4-5از 200-100

20تا  6-8از 12-15تا  5-6از 500-200

25تا  10-12از 15- 18تا  8-10از 1000-500

و بیشتر 30تا  15از 20-25تا  12-15از 1000بیشتر از 
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عوامل موثربرتولید ساالنه معدن

  :کانسار فیزیکی مشخصات•
  کانسار وعمق ژئومکانیکی ،خصوصیات وعیارمتوسط ،عیارحد ذخیره میزان

:اقتصادي عوامل•
  نرخ حداقل تنزیل، نرخ وتقاضا، عرضه وتعادل بازارمصرف محصوالت، فروش قیمت 

  سرمایه هاي هزینه وساختارمالی، سرمایه هزینه بازارسرمایه، براي جذاب بازگشت
مالیات و وعملیاتی اي

:فنی مسائل•
  .ونقل وحمل انسانی نیروي آب، مانندانرژي، هایی زیرساخت به دسترسی

تولید، میزان هاي ومحدودیت استخراج روش
  استخراجی، کارهاي وجبهه ابعاد 

  موردنظر ظرفیت به رسیدن براي سازي آماده عملیات میزان
.تولید به ازشروع قبل سازي آماده زمان مدت 54
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برآورد ظرفیت تولید ساالنه در کانسارهاي الیه اي

تعیین ظرفیت بر اساس نقطه سربسري  -1
)کتاب 84ص(کمینه کردن هزینه مربوط به هر تن ماده معدنی تعیین ظرفیت بر اساس  -2
بیشینه کردن ارزش خالص فعلیتعیین ظرفیت بر اساس   -3
تاثیر روش استخراج و آماده سازي بر ظرفیت -4

در الیه هاي شیبدار که استخراج به صورت طبقه اي میباشد تولید ساالنه تابعی از طول 
، مقدار پیشروي ساالنه و ضریب بازیابی معدن می  )طول کارگاه استخراج(شیبدار طبقه 

.باشد

A :ظرفیت تولید ساالنه
L :مقدار پیشروي ساالنه
h : طول کارگاه استخراج(ارتفاع مایل طبقه(
C :ضریب بازیابی معدن
P : تن بر متر مربع(توان استخراجی الیه(

توان استخراجی الیه به ضخامت و ساختمان الیه ، وجود و یا عدم وجود الیه هاي باطله  
.داخل الیه و وزن مخصوص ماده استخراجی بستگی دارد

.h . .A L P c

ن
د

ک مع
النه بهینه ی

سا
دار 

ن مق
ش تعیی

رو
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)  تن در روز(نرخ تولید معدن 

سرمایه اي  + هزینه هاي عملیاتی = هزینه هاي کل 

هزینه هاي عملیاتی معدن  

خ بهینه  
نر

ارزش خالص فعلی درآمد منهاي هزینه هاي عملیاتی معدن  

سرمایه ي سرمایه گذاري شده ي معدن  

تعیین نرخ تولید بهینه ي معدن بر اساس ارزش خالص فعلی درآمد منهاي هزینه هاي عملیاتی بر 
  1980حسب دالر سال 
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اي الیه غیر کانسارهاي در ساالنه تولید ظرفیت برآورد

:معدن ظرفیت تعیین در موثر عوامل
  :طبیعی عوامل -1

 میزان استخراجی، امکانات ، عمق شکل، ذخیره، میزان نظیر کانسار خصوصیات شامل
... و سنگی مکانیک شرایط دهی، گاز ، دهی آب عیار،

:طبیعی غیر عوامل -2
:مانند هستند معدنی ماده فروش و تولید اقتصادي وضعیت از ناشی عوامل این

  امکانات نقل، و حمل راههاي وجود معدن، جغرافیایی موقعیت معدنی، ماده قیمت
... و مسکونی محل به نزدیکی برق، آب، کارگر، تامین

استخراج امکانات اساس بر ساالنه ظرفیت تقریبی تخمین

.A S  A : ساالنه بر حسب تنظرفیت تولید
s : متر مربع(کانسار ) افقی(متوسط سطح(
n:  ضریب استخراج

میزان سنگ معدنی که از یک متر مربع سطح کانسار در سال  : ضریب استخراج 
.قابل حصول است
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شرایط عملیات استخراجتخمین تقریبی ظرفیت ساالنه بر اساس 

. .
.

1
100

N n p
A c






A : تن(ساالنهظرفیت تولید(
N :با در نظر گرفتن کارگاههاي رزرو) واحدهاي استخراجی(تعداد بلوکها
n :تعداد کارگاههایی که در یک بلوك به طور همزمان کار میکنند
C : استخراجضریب بازیابی
P : تن در سال(کارگاهتوان استخراجی(

درصد بلوکهاي رزرو به تعداد بلوك هاي فعال            

عوامل موثربرآماده سازي

:عوامل وابسته به موقعیت ومحل معدن•
سهولت حمل ونقل کانی ها به بازارفروش و تامین تدارکات،•
، ...مسکن،آموزش و بهداشت و(دردسترس بودن نیروي کارماهر و خدمات  پشتیبانی  •
مشکالت اجرایی ناشی ازشرایط جوي وآب وهوایی•

:و زمین شناسی) فیزیکی ومکانیکی ( عواملی طبیعی•
شرایط توپوگرافی وعوارض زمین، •

شکل هندسی کانسار، •
مالحظات زمین شناسی،  •
خصوصیات مکانیک سنگی براي ماده معدنی وسنگ هاي در برگیرنده،  •
خصوصیات شیمایی ومتالوژیکی•

:عوامل زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی واقتصادي•
قابلیت دسترسی به نیروي انسانی آموزش دیده،  •
محدودیت تامین منابع مالی،  •
قوانین مربوط به نشست سطح زمین،  •
استانداردهاي مربوط به تهویه،  •
ثبات سیاسی کشور•

60


