
 

 

 "آتشکوهمعدن  5منطقه  استخراجطرح "

  مقدمه -1

معادن سنگ ساختمانی با توجه به توپوگرافی، شکل ذخیره و موقعیت قرارگیری ذخیره نسبت به سطح زمین جز معادن سحطی محسوب 

آتشکوه بصورت سنگ برجا در غرب منطقه و دپوی  5باشد. با توجه به اینکه ذخایر منطقه شود و روش استخراج این معادن کواری میمی

  .گیردانجام میو سنگجویی  بصورت مجزا و به دو روش کواری معدنکاریفعالیت باشد، خاک و الشه در شرق منطقه می

 باشد.تهیه و بشرح زیر میاین منطقه و الزامات عملیات استخراج طرح استخراج  ؛عوامل فنی و اجرائی با در نظر گرفتن

   موقعیت منطقه: -2

و از غرب  16، از شرق به منطقه 9، از جنوب به منطقه 2مربع از شمال به منطقه متر  76،000معدن آتشکوه با وسعت حدود  5منطقه 

 ارائه شده است. 1طبق نقشه در پیوست  39در زون  UTMستم محل و مختصات منطقه در سی گردد.منتهی می 6به منطقه 

 : روش استخراج -3

و روش استخراج در دپوهای خاک و الشه بصورت برش الماسه سیم، روش استخراج سنگ برجا کواری و توسط 5ذخیره منطقه با توجه به 

 باشد.ها بصورت زیر میکامل این روششرح باشد. سنگجویی می

، XY ،XZبا استفاده از سه برش در راستاهای  Z، و X ،Yبرای استخراج سنگ ابتدا یک بخش به ابعاد : سنگ برجاروش استخراج  -1-3

YZ  های میانی راستای شود. سپس با استفاده از برشکوه جدا میازYZ  و به فاصله داریb های میانی راستای و برشXZ  و به فاصله

واژگون شده، و بلوک واژگون شده به کوپ با ابعاد قابل  شود. و سپس بلوکتری به نام بلوک تقسیم میاین بخش به ابعاد کوچک ،aداری 

 باشند. cو b ، aمضربی از  ترتیببهباید  Zو  X ،Yشود. تبدیل می a ،b ،cبارگیری 

 
 X-Y-Z: تصویرشماتیک برش محدوده 1شکل 

استخراج هر تن  ، هزینهX ،Y ،Zشود. با تغییر اندازه ها با استفاده از دستگاه سیم برش الماسه انجام میدر معدن آتشکوه تمامی برش

های فنی و مالحظات ایمنی الگوی برش به نحوی تعیین شده با در نظر گرفتن محدودیتکند. سنگ و مقدار بازیابی معدن تغییر می

اند از : محدودیت طول سیم درگیر دستگاه سیم برش الماسه است تا میزان ضایعات سنگ را کاهش دهد. محدودیت های فنی عبارت

متر(، ظرفیت بیل مکانیکی و لودر، و ابعاد کوپ  12تواند بدون انحراف حفر نماید ) حداکثر متراژی که دستگاه چالزنی میر(، مت 40)



 

 

شکل در  X-Y-Zباشند. الگوی برش بخش  aو  bبه ترتیب مضربی از  Yو  X( که می بایست a=2m, b=2 m, c=2.7mقابل بارگیری )

  نشان داده شده است. زیر

 
 :  الگوی برش 2شکل 

و  Z ،Yشود دارای ابعاد شوند و بلوکی که واژگون میبه صورت برجا انجام نمی XZهای میانی راستای جهت کاهش ضایعات سنگ، برش

b شود. با توجه به شیب سطح است. پس از واژگونی، بلوک با هدف دستیابی به بیشترین تراورتن و تولید کوپ قابل بارگیری قواره می

در حد نهایی کند و تغییر می Zمقدار و ارتفاع الیه تراورتن شیب سنگ بستری که الیه تراورتن بر روی آن قرار گرفته است  ،زمین

 باشد. متر می 8با ارتفاع  محدوده، تعداد سه پله

ها توسط بلدوزر یا بیل مکانیکی جابجا ، دپوباشدی که ذخایر بصورت دپوهای سنگ، الشه و خاک میدر مناطقروش سنگجویی:   -2-3

فرآیند در اصطالح عملیات این به  ،شودریز منتقل میبه محل باطله دپو باقیگردیده و های قابل فروش از میان آنها جدا شده و سنگ

 شود. جویی گفته میسنگ

مشخصات هندسی و با توجه به  گردد.میایجاد  چند پلهیک یا در دپوی خاک و الشه  استحصال سنگ عملیات سنگجویی جهت در

 درسنگجویی عملیات کند. یم رییها تغپله و ارتفاع تعداد ،سطح زمین که باطله بر روی آن دپو شدهو توپوگرافی  ژئومکانیکی دپوی باطله

  .دشومی انجامیا لودر بیل مکانیکی  توسطپله پاشنه تراز در  نیتر نییپا
 میزان برداشت ذخیره استخراجی -4

 24،000منطقه این با در نظر گرفتن عوامل فنی و اجرائی و با هدف صیانت از ذخایر برجا و افزایش طول عمر معدن، تولید و بارگیری از 

تن و  150،000حداقل تناژ استخراجی سنگ برجا  استحصالتن سنگ قابل  24،000گیری باشد. به منظور تولید و بارتن در سال می

متر مکعب باشد. قابل ذکر است در صورت تحقق تولید سالیانه با استخراج و سنگجویی کمتر  50،000 سنگجوییحداقل حجم عملیات 

تخراج سنگ برجا و عملیات پالن اسمتر مکعب باشد.  1تن به  3 سنگجوییاز میزان برآورد شده، نسبت استخراج سنگ برجا به عملیات 

 باشد.می 2نقشه پیوست طبق  سنگجویی



 

 

 1816-1824و 1806-1798، 1798-1790استخراجی در ترازهای  پله 3، تعداد های فنی و مهندسی منطقهبا در نظر گرفتن محدودیت

پله ایمنی در ترازهای  2 تعداد سنگجویی عملیات. در باشدسنگ برجا از شمال به جنوب در استخراج پیشروی  ایجاد شود و جهت متر

  باشد.شرق به  غرباز شود و امتداد پیشروی ایجاد ( متر 1775 )ترازباال و یک پله عملیاتی در پایین ترین 

 :جویی سنگاستخراج و الزامات عملیات  -5
 :هاپلهمشخصات هندسی  -1-5

کوماتسو یا لودر  400)بیل مکانیکی آالت بارگیریابعاد ماشین ،سنگ برجاارتفاع  ،توجه به شیب سطح زمینبا :استخراجیکار الف(سینه

988F )عرض باشد. متر  8 حداکثر متغیر و هاارتفاع پله ،راورتن بر روی آن قرار گرفته استشیب سنگ بستری که الیه تو  یا معادل آنها

 باشد. برابر طول لودر 1.5 وبا مجموع ارتفاع پله  مساویپله عملیاتی 

کوماتسو  400)بیل مکانیکی آالت بارگیریابعاد ماشین ،ارتفاع دپوی خاک و الشه ،توجه به شیب سطح زمینبا کار سنگجویی:ب( سینه

و عرض متر  10 حداکثرارتفاع پله  ،بر روی آن قرار گرفته است دپوی خاک و الشهشیب سنگ بستری که و  یا معادل آنها( 988Fیا لودر 

 درجه باشد. 60 ها بایستیپله مجاز حداکثر شیب .طول بیل مکانیکی باشدبرابر  2پله عملیاتی 

 ایمنی: -2-5

زیر قابل توجه و اجرای آن همچنین موارد  انجام شود.ایمنی معادن  هایها و دستورالعملنامهآیینپیمانکار باید مطابق با  هافعالیتلیه ک

 ضروری است:

  ضروری است.از پله عملیاتی در ترازهای باالتر  یمنیا پلهایجاد جهت جلوگیری از ریزش،  -

لذا پس  ،باشدخطرناک می پایین دستآالت و پرسنل در قرارگیری تجهیزات، ماشین ؛ترازهای باالهنگام فعالیت و استخراج در  -

 انجام شود.  سنگجوییفعالیت  ،دیواره و قسمتهای سستلق گیری  انجاماز اتمام فعالیت در ترازهای باال و 

کم دستگاه  و تحرک خاک بدلیل احتمال ریزشدیواره و پاشنه پله،  در سنگجوییعملیات دستگاه بلدوزر جهت  استفاده از -

 ممنوع است. 
 محل دمپ باطله: -6

  باشد.می 2معدن طبق نقشه پیوست  شرقدر واقع  ،متر از منطقه 700به فاصله حدود محل دمپ باطله 
 ها:قواره کردن سنگ -7

 هت انجام عملیات اصالح قواره ازج شود.عملیات اصالح قواره انجام می ،در صورت لزوم سنگجوییاستخراج و انجام عملیات پس از 

 قواره کردن با چکش بیل مکانیکی ممنوع می باشد. شود.نعل و پارس استفاده  بر یاسیم های ایمن مانندروش

با اصالح  تداخل فعالیت سنگجوییعدم قواره،  ترین مسیر تا محل اصالحدر کوتاه الت، حمل سنگآتسریع در فعالیت ماشین  منظوربه 

 باشد. های استخراجی کارخارج از محدوده جبهه بایستی وارهقاصالح محل  ،آالتبرای افراد و ماشینخطرات احتمالی جلوگیری از و  قواره
 

  نیاز:الت مورد آاشین م -8
دستگاه  1 ،کوماتسو یا معادل آن 470اه لودر دستگ 1یا معادل آن،  F988 دستگاه لودر 2تعداد  ،در ماهتن سنگ  2000تولید  به منظور

 2 کوماتسو یا معادل آن و 325دستگاه دامپتراک  1 ،کوماتسو یا معادل آن 400بیل مکانیکی دستگاه  1، یا معادل آن 155Dبلدوزر 

  مورد نیاز است. در یک شیفت کاریدو کابین  وانت مزدادستگاه 



 

 

 تاسیسات، تجهیزات و پرسنل مورد نیاز: -9

 2لیتری،  15000عدد تانکر آب  2، اداری و رفاهی مربع کانکسمتر  60 تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت در منطقه شامل: 

 باشد.می پرسورمکدستگاه  3 دستگاه راسل و 3بر، دستگاه سیم 8 لیتری، 18000عدد تانکر گازوئیل 

نفر(  20)مجموع  نفر 11 تولیدی، پرسنل نفر 2استادکار  نفر، 6 ماشین آالت سنگینراننده ، نفر 1سرپرست  :مورد نیازتعداد پرسنل 

 باشد.می
 د.داراصالح  یتتشخیص شرکت قابل با طول مدت قراردادطرح فوق در  ،با در نظر گرفتن عوامل فنی و اجرائیقابل ذکر است 

، طرح استخراج حاضر و پیوست آن، جزو اسناد الینفک قرارداد بوده و مجری ملزم به رعایت و پایبندی کامل به مفاد آن فیمابینبه استناد قرارداد 

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5منطقه  : محدوده 1پیوست   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و محل دمپ باطله ذخایر استخراجیبرداشت پالن :  2پیوست 

 

 
 


