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            3641787 ش ش:

تعاليسمهاب

                                                          
 

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                       98/558677

01/10/1398 تاريخ:

هاي تزييني و نمادستورالعمل طراحي استخراج معادن سنگموضوع: 

هاي توسعه كشور موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه، ( قانون احكام دائمي برنامه34در چارچوب ماده )

مراني، به پيوست ضابطههاي عنامه استانداردهاي اجرايي طرح( قانون برنامه و بودجه و آيين23ماده)

دستورالعمل طراحی استخراج معادن  »، مشاورين و پيمانكاران با عنوان اجراييامور نظام فني  776شماره 

شود.ابالغ مي گروه سوماز نوع «   های تزیینی و نماسنگ

الزامي است. 01/01/1399رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ 

كننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي مور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران اين سازمان دريافتا

در مورد مفاد اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اصالح مذارک فىي 

 

 خًاوىذٌ گرامي:

 کطًر، بًدجٍ ي بروامٍ سازمان تًلیدي ي زیربىایی امًر فىی، معايوت پیماوکاران ي مطايریه اجرایی، فىی وظام امًر         

 کطًر مُىدسی ي جامعٍ بٍ استفادٌ براي را آن ي کردٌ ایه ضابطٍ تُیٍ بٍ مبادرت برجستٍ کارضىاسان وظر از استفادٌ با

 ي ایُام ابُام، فىی، مفًُمی، َاي غلط وظیر ایرادَایی از مصًن اثر ایه فرايان، تالش يجًد با .است ومًدٌ عرضٍ

 .ویست اضکاالت مًضًعی

صًرت مطاَدٌ َرگًوٍ ایراد ي اضکال فىی مراتب را بٍ صًرت زیر ري، از ضما خًاوىدٌ گرامی صمیماوٍ تقاضا دارد در  از ایه

 گسارش فرمایید:

 sama.nezamfanni.irفرماییذ:    وام ثبت اجرایي )سما( ي فىي اسىاد داوش مذیریت ساماوٍ در -1

 .فرماییذ تکمیل کاربري پريفایل بخش در را خًد وشاوي احتمالي، تماس براي ي سما ساماوٍ بٍ يريد از پس -2

 .فرماییذ مراجعٍ ایه ضابطٍ وظرخًاَي بخش بٍ -3

 .کىیذ مشخص را وظر مًرد مًضًع صفحٍ ي بىذ شمارٌ -4

 .داریذ بیان خالصٍ بصًرت را وظر مًرد ایراد -5

 .کىیذ ارسال جایگسیىي براي را شذٌ اصالح مته امکان صًرت در -6

 مطالعٍ ومًدٌ ي اقدام مقتضی را معمًل خًاَىد داضت.کارضىاسان ایه امًر وظرَاي دریافتی را بٍ دقت 

 ضًد. پیطاپیص از َمکاري ي دقت وظر جىابعالی قدرداوی می
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 سمه تعالياب

 پيشگفتار 

 

ّیاات ٍییاراىب تاِ کاار یر       20/4/1335ُ، هَرخ 33443/ت 42334ًظام فٌی ٍ اجرایی کشَر )هصَتِ شوارُ 

ِ  هؼیارّا، استاًذاردّا ٍ ضَاتط فٌای در هرالات یْیاِ ٍ اجارا  واری ٍ ًیا  یَجاِ          ّاا  ًهْاذار  ٍ   الیم تاِ ّ یٌا

تراساا  ًظاام فٌای اجرایای      ّا را هَرد یاکیذ جذ  قرار دادُ است ٍ ایي اهاَر تردار  در قیوت یوام شذُ وریرُتْ

ًاهاِ   قااًَى ترًاهاِ ٍ تَدجاِ ٍ نیایي     23یَسؼِ کشَر، هادُ   ّا ترًاهِ یقاًَى الکام دائو 34هَضَع هادُ  کپارچِ،ی

ا  کشاَر  ّا  یَسؼِیْیِ ٍ یذٍیي ضَاتط ٍ هؼیارّا  فٌی وری ، هصَب ّیات هحترم ٍییراىاجرایی  ا استاًذاردّ

 را تِ ػْذُ دارد.

ّاا در ًااا    یریي هَاد هؼذًی هَجَد در ایراى اسات. اًاَاع هْان ایاي ساٌگ     ّا  ی ییٌی ٍ ًوا یکی ای هْنسٌگ

کٌذ ٌاتغ هؼذًی، ًِ یٌْا ًیای داخلی را ترنٍردُ هیا  ٍجَد دارد. استفادُ درست ای ایي ههختلف ایراى تِ وَر  ستردُ

 شَد.تلکِ قاتلیت صادرات تاالیی دارد کِ ّن اکٌَى ًی  هاذار  ای نى صادر هی

شَد کِ ایي هٌااتغ تاا اریب تاا کوتاریي ضاایؼات یَ یاذ ٍ تاِ        ّا  ی ییٌی ٍ ًوا تاػث هیاستخراج صحیح سٌگ

 دّذ.ایي هَضَع، ّذف اصلی ایي ًشریِ را یشکیت هیّا  فرنٍر  سٌگ هٌتات شًَذ کِ کارخاًِ

رٍد ّا  ی ییٌی ٍ ًوا یشریح شذُ است ٍ اهیاذ های  در ایي ًشریِ هرالت هختلف ورالی ٍ استخراج هؼادى سٌگ

 کِ اجرا  نى در تْثَد ایي صٌؼت کشَر هَثر ٍاقغ شَد.

در قا ة ترًاهِ یْیِ  "يني و نماهای تسیطراحي استخراج معادن سنگدستورالعمل "ضاتطِ لاضر تا ػٌَاى 

 ضَاتط ٍ هؼیارّا  هؼذى یْیِ شذُ است.

ّایی در هتي هَجَد است کِ اهیذ است، کارترد ػولی ٍ در ساطح  ّا  اًجام شذُ قطؼا ٌَّی کاستیتا ّوِ یالب

 ّا را فراّن نٍرد. ٍسیغ ایي ضاتطِ یَسط هٌْذساى هَجثات شٌاسایی ٍ ترورف ًوَدى نى

 

 حميذرضا عذل                                                                                                                  

 امور زیربنایي و توليذی  معاون فني،                                                                                                 

 8931 پایيس                                                                                                                 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «های تزیينی و نمادستورالعمل طراحی استخراج معادن سنگ»تهيه و كنترل 

 ]777نشریه شماره  [ 

 مجري طرح

 صىعت، معدن ي تجارتيزارت  -امًر معادن ي صىايع معدوی معاين جعفر سرقیىی

  اعضاي شوراي عالی به ترتیب حروف الفبا

 کشًربروامٍ ي بًدجٍ  سازمان -ارشد مُىدسی صىايعکارشىاس  رمضاوعلیفرزاوٍ آقا

 يزارت صىعت، معدن ي تجارت -ارشد مديريت کارآفريىی )کسب ي کار(  کارشىاس عباسعلی ايرياوی

 شىاسی ي اکتشافات معدوی کشًرسازمان زمیه -کارشىاس مُىدسی معدن بُريز بروا

 سازمان بروامٍ ي بًدجٍ کشًر -مُىدسی معدن ارشد  کارشىاس محمد پريسادی 

 شىاسیارشد زمیه کارشىاس عبدالعلی حقیقی

 يزارت صىعت، معدن ي تجارت -دکترای مُىدسی فرآيری مًاد معدوی جعفر سرقیىی

 يزارت صىعت، معدن ي تجارت -شىاسی اقتصادیزمیه دکترای علیرضا غیاثًود

 داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر -ارشد مُىدسی معدن کارشىاس حسه مدوی

 ارشد مُىدسی معدن کارشىاس َرمس واصرویا

 

 به ترتیب حروف الفبا استخراجاعضاي كارگروه      

 داوشگاٌ تُران -دکترای مُىدسی معدن، مكاویك سىگ محمدفاريق حسیىی

 داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر -دکترای مُىدسی مكاویك سىگ زادٌ مصطفی شريف

 امیرکبیرداوشگاٌ صىعتی  -دکترای مُىدسی معدن کًرش شُريار

 داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر -کارشىاس ارشد مُىدسی معدن حسه مدوی

 داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر -دکترای مُىدسی اوفجار، مكاویك سىگ           علی مرتضًی

 

 اعضاي كارگروه تنظیم و تذوين به ترتیب حروف الفبا 

 داوشگاٌ تُران -مديريت صىعتیدکترای  یاريخدا اصغریعل

 يزارت صىعت، معدن ي تجارت -شىاسی اقتصادیزمیه دکترای علیرضا غیاثًود

 داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر -دکترای مُىدسی فرآيری مًاد معدوی بُرام رضايی

 داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر -ارشد مُىدسی معدن کارشىاس حسه مدوی          

                              خًارزمیداوشگاٌ  -شىاسی اقتصادیدکترای زمیه بُساد مُرابی

 

 اعضاي گروه هذايت و راهبري پروژه

 امًر وظام فىی ي اجرايیمعاين   علیرضا تًتًوچی

 ريیس گريٌ امًر وظام فىی ي اجرايی فرزاوٍ آقارمضاوعلی

 کارشىاس گريٌ ضًابط ي معیارَای معايوت امًر معادن ي صىايع معدوی مُديٍ اسكىدری

 

پس از بررسی و تایید توسطط  تهیه شده و  زادهمهنذس هوشنگ ايرانآقاي  نویس این گسارش توسط پیش

  کارگروه استخراج، به تصویب شوراي عالی برنامه رسیده است.
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 3  1/3/89                                                                       کلیات -فصل اول

 

  آشٌایی -1-1

 گیرد:زیر اًجام هی یٌی ٍ ًوا عی هراحلّای تسیهؼادى سٌگعراحی 

 آٍری اسٌاد ٍ هذارک الزمتْیِ ٍ جوغ -

 ّای هختلفتْیِ عرح -

 سازهاًذّی -

 تْیِ خالغِ هطخػات هَاد ٍ هػالح هَرد ًیاز -

 ترآٍردّای اقتػادیّا ٍ تررسی -

 ِ گسارش تطریحیارای -

تؼذ از هرحلِ قثلی اًجام  یاد ضذُرػایت ترتیة یاد ضذُ در عراحی هؼذى الساهی است ٍ تِ ػثارتی، ّر یک از هراحل 

ّا ضرٍری ضَد کِ هوکي است در هَرد یک هؼذى خاظ اًجام ّوِ آىتری تقسین هییگیرد ٍ خَد تِ هَارد جسیهی

 ًثاضذ.

 تعاریف ٍ هفاّین -1-2

 هرهریت

ضَد. ًَػی سٌگ تسییٌی ٍ ًوا از جٌس کرتٌات کلسین کِ هٌطا رسَتی دارد ٍ هؼوَال از تؼذاد زیادی الیِ تطکیل هی

ّای هختلف ّای کرم ٍ سفیذ در تخصّای تسییٌی ٍ ًوا کوتریي هقاٍهت را دارد ٍ تِ رًگهرهریت در تیي سٌگ

 رٍد.ّا تِ کار هیساختواى

 تيتراٍر

ّای تسییٌی ٍ ًوا تِ هراتة کوتر ضٌاسی آى از دیگر سٌگًَػی سٌگ رسَتی از جٌس کرتٌات کلسین کِ سي زهیي

 ّای دیگر، کوتر است. ّای هٌظن ٍ هحذٍد دارد. ترش آى آساى ٍ هقاٍهت آى ًسثت تِ سٌگاست. تراٍرتي هؼوَال الیِ

 هرهر

هرهر ٍاقؼی )سٌگ دگرگًَی( ًیست تلکِ ًَػی سٌگ کرتٌاتِ است ضَد آًچِ کِ در ایراى تِ ػٌَاى هرهر ضٌاختِ هی

 ضَد ٍ ًام اغلی آى هرهر اًٍیکس ٍ از جٌس آراگًَیت است.ّای آّکی حاغل هیکِ از رسَب در چطوِ

 سٌگ چیٌی

 کِ تا حذٍدی دگرگَى ضذُ است. ػاهل دگرگًَی ایي سٌگ هوکي است  ًَػی سٌگ آّکی )کرتٌات کلسین(

 ّای گرهاتی ٍ یا ّر دٍ تاضذ.تواس تا هحلَلخَردگی، چیي

 طَل پلِ استخراجی

 عَل پلِ، فاغلِ تیي دٍ اًتْای پلِ در اهتذاد ػوَد تر جْت پیطرٍی است.
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 ارتفاع پلِ استخراجی

 هتر است. 6تا  5/4 ارتفاع پلِ، فاغلِ قائن تیي کف دٍ پلِ هتَالی است کِ تِ عَر هؼوَل

 عرض پلِ استخراجی 

ای تؼییي ضَد کِ فضای کافی ترای فاغلِ افقی تیي لثِ پلِ ٍ سغح قائن پلِ تؼذی است کِ تایذ تِ گًَِػرؼ پلِ، 

 ضَد.هتر در ًظر گرفتِ هی 55آالت ٍجَد داضتِ تاضذ ٍ هؼوَال حذٍد رفت ٍ آهذ هاضیي

 پلِ ایوٌی

ّای کاری ؼات سٌگی تر پلِضَد تا از سقَط قغّای کاری در ًظر گرفتِ هیتیي پلِ ّایاغلِای کِ در فپلِ

 هتر است. 2جلَگیری ضَد ٍ ػرؼ آى هؼوَال حذاقل 

 ضریب بازیابی

ّای استخراجی اٍلیِ( تِ ًام ضریة ًسثت هیساى سٌگ ًْایی قاتل فرٍش تِ هیساى سٌگ استخراج ضذُ )کلیِ تلَک

 ضَد.تازیاتی خَاًذُ هی

 تْیِ اسٌاد ٍ هذارک الزم برای طراحی -1-3

عالػات الزم در سِ گرٍُ گیرد. هذارک ٍ اتایذ هستٌذ تِ هذارک الزم تاضذ کِ در اختیار عراح قرار هیعراحی هؼذى 

 ضًَذ:تٌذی هیزیر دستِ

 ّای هرتَعِتِ اًضوام ًقطِپایاى ػولیات اکتطاف گسارش  -

 تردار )کارفرها(ًقغِ ًظرات ٍ اهکاًات )هَجَد ٍ آتی( تْرُ -

 فٌی ٍ اقتػادی الزم تَسظ عراحات آٍری اعالػات ٍ ًکجوغ -

 ى عولیات اکتشافیاپاگسارش  -1-3-1

 :تاضذضاهل هَارد زیر  تایذایي گسارش 

ّای ضٌاسی تلَکضٌاسی، هقاعغ زهیيهغالؼات زهیي یات، جسیهٌغقِ تَپَگرافی ٍضٌاسی ّای زهیيًقطِ -الف

سازهاى ترًاهِ ٍ تَدجِ کطَر تا  878ضوارُ  ًطریِّا )ترای اعالػات تیطتر تِ ّای هختلف ٍ ًظایر آىهؼذى در هقیاس

 هراجؼِ ضَد.( "ّای تسییٌی ٍ ًواراٌّوای اکتطاف، استخراج ٍ فرآٍری سٌگ" ػٌَاى

ّا ٍ کٌٌذُ رخیرُ، هطخػات آتادیٍسؼت، ػَاهل هحذٍد هَقؼیت هکاًی ضاهل هختػات جغرافیایی، اتؼاد ٍ -ب

 ّاّا ٍ ًظایر آىرٍدخاًِ

 ضٌاسی ساختار زهیي -ج

 ّای سغحی ٍ زیرزهیٌیآبٍضؼیت  -ت

 اٍّ ًظایر آى ّاات، ًَع کارّای اًجام ضذُ، ًتایج آزهایصتاریخچِ اکتطاف -ث
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 ّای هختلفدر ردُ ٍ هٌثغ ٍ هیساى رخیرُ هحذٍدُ کاًسار -ج

 هغالؼات اقتػادی عرح -چ

 بردارًقطِ ًظرات ٍ اهکاًات بْرُ -1-3-2

تا قَاًیي ٍ  ًثَدى تِ ضرط هغایر تردارّای هٌغقی تْرًُقغِ ًظرات ٍ خَاستِ تِتا تَجِ عراحی ّر هؼذى تایذ 

 تاػج ترٍزاجرا  در تردارٍ اهکاًات ٍی اًجام گیرد. تْیِ عرح هؼذى تذٍى تَجِ تِ ًظرات تْرُ ّای هرتَعِدستَرالؼول

 ضَد.هیهطکالت 

 فٌی ٍ اقتصادی پایِ اطالعات -1-3-3

ّای هختلف، اعالػات فٌی ٍ اقتػادی هَرد ًیاز است کِ تایذ تَسظ عراح تْیِ ٍ تْیِ عرحترای اًجام هحاسثات ٍ 

 ّاست.ّای پرسٌلی ٍ ًظایر آىّا، ّسیٌِآالت ٍ تجْیسات، قیوتضاهل هطخػات هاضیي هَاردایي  ًظر قرار گیرد کِ هذ

 ّای هختلفتْیِ طرح -1-4

 تایذ رػایت ضَد:یٌی ٍ ًوا هَارد زیر ّای تسیسٌگدر عرح استخراجی 

 استخراجیػولیات  ترًاهِ -الف

 آالتتجْیسات فٌی ٍ هاضیي -ب

 تاهیي اًرشی -ج

 رساًیآب -ت

 َّای فطردُ تاهیي -ث

 حول ٍ ًقل -ج

 ٍ تاسیسات ّاساختواى -چ

 ارتثاعات -ح

 ایوٌی -خ

 هذیریت -د

 سازهاًذّی عولیات -1-5

 ضَد.وی هٌظَر هیرد ترای دٍ هرحلِ هَقتی ٍ دایاست کِ در ّر هَ سازهاًذّی ضاهل هَارد زیر

 هطخػات کارّای هؼذًی، ساختواًی ٍ تاسیسات -الف

 جذٍل حجن ػولیات -ب
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 آالت ٍ تجْیساتهاضیي ،فٌاٍری -ج

 تٌذیزهاى جذٍل -ت

 خالصِ هشخصات هَاد ٍ هصالح هَرد ًیاز -1-6

خاغی ٍ تِ ترتیة ًَع  ّایجذٍلتر اساس جذٍل حجن ػولیات هحاسثِ ٍ ترآٍرد کلیِ هَاد ٍ هػالح هَرد ًیاز در 

 ًظایر آى(.گیری، قیوت ٍ ضَد )ًام هػالح، هقذار، ٍاحذ اًذازُػولیات ٍارد هی

 ّا ٍ برآٍردّای اقتصادیبررسی -1-7

 هثحجآًکِ در تا تَجِ تِ  هَردضَد. در ایي تِ هیدر ایي هرحلِ از عراحی تِ تررسی اقتػادی عرح پرداخ

ٍ ّوچٌیي تخص هطخػات هَاد ٍ  تجْیسات ٍ پرسٌل هطخع ضذُ است آالت ٍهاضیيتؼذاد سازهاًذّی ػولیات 

سپس تا  ٍهحاسثِ را ّای هختلف ضَد(، ّسیٌِهی تْیِّا )کِ از تایگاًی اعالػات قیوت ،هػالح هَرد ًیاز در عرح ٍ ًیس

 کٌٌذ. را ترآٍرد هی فرٍش هادُ هؼذًی، درآهذّای حاغل تَجِ تِ ظرفیت تَلیذی ٍ قیوت

ٍ ًظایر آى دّی عرح ٍ ًرخ تازگطت سرهایِ توام ضذُ هادُ هؼذًی ٍ هیساى سَدتر اساس هحاسثات یاد ضذُ، قیوت 

 ایذ احرات اجرای عرح در ضَد. ّوچٌیي تّا تررسی ٍ هطخع هیحر در کاّص قیوتهحاسثِ ٍ سپس ػَاهل هَ

 تؼضی از هٌاعق در سغح تاالتری تطریح ضَد. هَردّای هختلف تر رٍی اقتػاد هٌاعق هحذٍدُ کاًسار ٍ در زهیٌِ

 طراحیِ گسارش ارای -1-8

 تاّای اقتػادی عرح(، گسارضی آٍری اسٌاد ٍ هذارک تا هرحلِ ًْایی تررسیدر پایاى هرحلِ عراحی )از هرحلِ جوغ

اػذاد ٍ ارقام  ،ػَاهل ػٌَاىتا  ّای تْیِ ضذُای از کلیِ عرحضَد. در ایي گسارش خالغِتْیِ هی عراحیػٌَاى گسارش 

 .هتفاٍت است سٌگیات گسارش تطریح تستِ تِ ًَع ضَد. جسیِ هیهَحر در ّر عرح ارای

 

 



 

 

 

 

 

 2صل ف

  و نما ینیتزیهای مشخصات سنگ
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 آشنايي -2-1

ی ّاّا ٍ هؼادى داضتِ تاضذ. سٌگتایذ آضٌایی کاهل تا هطخصات ایي ًَع سٌگ ٍ ًوا یٌیتضی ّایهؼادى سٌگ طشاح

یٌی ، اضیا ٍ ادٍات تضیّاد ٍ اص تؼضی اًَاع ایي سٌگّا کاستشد داسکف ٍ تذًِ داخلی ساختواى ،ػوذتا دس ًوا تضییٌی ٍ ًوا

 ضَد. ًیض تْیِ هی

ّای ا ػثاست اص هشهشیت، تشاٍستي، هشهش، سٌگ چیٌی ٍ سٌگّتشیي آىّا اًَاع تسیاس هتٌَػی داسًذ ٍلی هْنایي سٌگ

 ضًَذ.اًذ کِ دس تاصاس تِ ػٌَاى گشاًیت ضٌاختِ هیآرسیي

 ّا کاستشد تیطتشی داسًذ:ّای صیش دس اًَاع سٌگتستگی داسد ٍ تش ایي اساس سًگ ُکٌٌذتِ سلیقِ هصشفسًگ 

 سفیذ -هشهشیت: کشم -الف

 سفیذ -تشاٍستي: کشم -ب

 صسد -سفیذ -هشهش: سثض -ج

 سٌگ چیٌی: سفیذ -ت

 سیاُ -سفیذ -آتی -کشم -سثض -ّای آرسیي: قشهضسٌگ -ث

ختواى ٍ ّوچٌیي ساٌّوا یا قسوتی اص تذًِ سایا ّای سًگی )غیش اص کشم ٍ سفیذ( تیطتش تِ ػٌَاى خط هطخص سٌگ

 سًٍذ.یٌات تِ کاس هیساخت تضی

ّا کوتشیي هقاٍهت ٍ کِ اص ایي ًظش هشهشیت فاٍتی داسًذهقاٍهت هتتشاتش آب، فشسایص جَی ٍ سایص ّا دس سٌگ

 ّا تیطتشیي هقاٍهت سا داسًذ.گشاًیت

هحل کاستشد سٌگ تایذ تش اساس هقاٍهت سٌگ اًتخاب ضَد. اص ایي ًظش، هؼوَال هشهشیت دس کف ٍ ًوا، تشاٍستي دس 

ًوا ٍ گشاًیت دس کف ٍ تخطی اص تذًِ خاسجی ًوا تِ ًوا، هشهش دس کف ٍ تخطی اص تذًِ داخلی ساختواى، چیٌی دس کف ٍ 

 سٍد.کاس هی

 مرمريت -2-2

 های اساسيويژگي -2-2-1

 سسَتی داسد. هٌطا -الف

 ّا اص جٌس آّک )کشتٌات کلسین( است.الیِ -ب

 کٌذ.ای ًوَد پیذا هیاص تؼذاد صیادی الیِ تطکیل ضذُ است ٍ تٌاتشایي تِ صَست تَدُ -ج

 ق ٍ هٌظن است.هؼوَال هطث آى تٌذیالیِ -ت

 .ًذاداس ٍ گاُ کاهال افقیضیة ّا ػوَهاالیِ -ث
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کیفیت ّش الیِ تقشیثا ثاتت است.  ،گزاسیتشداسی ًسثت تِ کل هٌطقِ سسَبتِ دلیل ٍسؼت ًسثتا کن تخص تْشُ -ج

 .هوکي است تغییشاتی دس کیفیت سٌگ دس ایي ضخاهت هطاّذُ ضَد ،دس صَستی کِ ضخاهت الیِ صیاد تاضذ

گزاسی، گزاسی ٍ یا تشٍص ٍقفِ دس سسَبَبّای هختلف تا تَجِ تِ تغییش تشکیة ضیویایی هحلَل سسکیفیت الیِ -چ

 هتفاٍت ٍ گاُ کاهال یکساى تاضذ. هوکي است کاهال

 اکتطاف ٍ طشاحی ٍ دس هَاسدی ّن تسیاس دضَاس است.تشیي ػاهل دس ش هْنتٌذی ایي ًَع رخایتطخیص الیِ

 اثر هوازدگي -2-2-2

ای اص سطح ایي رخیشُ تِ ػٌَاى تخص ش صیاد است ٍ تٌاتشایي ّوَاسُ تایذ حاضیِاثش َّاصدگی تش سٍی ایي ًَع رخای

، ػوق ضٌاسیسیختضٌاسی ٍ صهیيِ اص هَقؼیت هؼذى ٍ تاسیخچِ َّاصدُ )تا کیفیت ًاهٌاسة( هٌظَس ضَد. گزضت

ّای جَی، ػوق داس تِ دلیل اهکاى ًفَر تیطتش تاسشّای ضیةتستگی داسد. دس الیًِیض ّا َّاصدگی تِ ضیة الیِ

 (.2-2ٍ  1-2ّای ّای افقی است. )ضکلَّاصدگی تسیاس تیطتش اص الیِ

 

 

 

 هااليه شیباثر هوازدگي مرمريت با توجه به  -1-2شکل 

 بارش جوی بارش جوی

 نفوذ نفوذ

 عمق هوازدگی

 عمق هوازدگی

شیب: عمق هوازدگی کمترهای کمالیه های پرشیب: عمق هوازدگی بیشترالیه   
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 اثر هوازدگي با توجه به شیب دامنه توپوگرافي رخیره -2-2شکل 

 

 نکات مهم در طرح استخراج -2-2-3

 هَاسد صیش تایذ دس ًظش گشفتِ ضَد:طشاحی هؼادى هشهشیت،  دس

ذ، تؼذ اص ضشٍع استخشاج ّش پلِ ٍ اًذکی پیطشٍی )ػثَس اص هٌطقِ َّاصدُ( ٌافقی تاض ّا کاهالدس حالتی کِ الیِ -الف

ذ تَد )ّوساًی کیفیت دس یک چٌاًچِ کیفیت سٌگ هٌاسة تاضذ، دس اداهِ پیطشٍی ًیض ّوچٌاى سٌگ هٌاسة خَاّ

صَست تایذ تالفاصلِ ًسثت  ٍلی چٌاًچِ کیفیت سٌگ ًاهٌاسة تاضذ دس اداهِ ًیض سٌگ ًاهٌاسة خَاّذ تَد. دس ایي الیِ(

 (.3-2تش اقذام کشد )ضکل ّای پاییيتِ تاص کشدى پلِ

 
 های مختلف برای استخراج مرمريتاحذاث پله -3-2شکل 

ّا گیشد تا کیفیت الیِّا سا دس تشتایذ یک تشش دس جْتی احذاث ضَد کِ کلیِ الیِ ،داس تاضٌذّا ضیةچٌاًچِ الیِ -ب

جایی ّای تاالتش )الثتِ تا هقذاسی جاتٍِجَد ایي الیِ دس پلِ اصای هٌاسة تطخیص دادُ ضذ، هطخص ضَد ٍ چٌاًچِ الیِ

 (.4-2تَاى اطویٌاى حاصل کشد )ضکل ًاضی اص ضیة الیِ( هی

عمق هوازدگی کمتر در آن دامنه -شیب دامنه زیاد عمق هوازدگی بیشتر در آن دامنه -شیب دامنه کم   

1پله   

2پله   

3پله   

1الیه   

2الیه   

3الیه   

4الیه   

5الیه   

6الیه   
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 1الیِ          2الیِ             3الیِ                                   

 دارهای مرمريت شیباحذاث برش اولیه در اليه -4-2شکل 

  تراورتن -2-3

 های اساسيويژگي -2-3-1

 ضَد ٍ تِ صَست الیِ است.سسَتات جَاى هحسَب هی ،ضٌاسیاص ًظش صهیي -الف

 ّای هٌظن داسد.الیِ -ب

 ضَد.اص تؼذاد هحذٍدی الیِ تطکیل هی -ج

 .استکن  هؼوَال ٍ سدداگزاسی تستگی تِ ضکل تستش سسَبّا ضیة الیِ -ت

 کیفیت ّش الیِ تقشیثا یکساى است. -ث

 ّای هختلف هوکي است هتفاٍت تاضذ.کیفیت الیِ -ج

 کن است. آى تِ دلیل ضیة کن ٍ هقاٍهت سٌگ، َّاصدگی -چ

 فاقذ ضکستگی ٍ گسل است. -ح

 نکات مهم در طرح استخراج -2-3-2

تا تَجِ تِ هطخصات یاد ضذُ، تاص کشدى یک کاسگاُ استخشاجی دس قسوتی اص رخیشُ دس هشحلِ اکتطاف هوکي است 

 هطخص ساصد. ضؼیت ٍ کیفیت کل رخیشُ ساٍتا حذٍدی 

 مرمر -2-4

 های اساسيويژگي -2-4-1

 دس ٍاقغ ػوذتا هشهش اًٍیکس ٍ اص جٌس آساگًَیت است. ضَدآًچِ دس ایشاى تِ ػٌَاى سٌگ هشهش ضٌاختِ هی

 ضٌاسی جَاى ٍ تِ صَست الیِ است.ش آساگًَیت اص ًظش صهیيرخای -الف

الیه امتداد برش عمود بر  
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 الیِ است.هحذٍد ٍ دس تسیاسی هَاسد تک ّاتؼذاد الیِ -ب

 کٌذ.گزاسی تثؼیت هیضکل تستش سسَبضکل الیِ اص  -ج

 نکات مهم در طرح استخراج -2-4-2

ٍضؼیت ٍ کیفیت تا حذٍدی تقشیثا هاًٌذ تشاٍستي است یؼٌی اکتطاف دس قسوتی اص رخیشُ، طشاحی استخشاج هشهش 

 .کٌذکل رخیشُ سا هطخص هی

  سنگ چیني -2-5

 های اساسيويژگي -2-5-1

 آّکی است )کشتٌات کلسین(. ،جٌس سٌگ -الف

خَسدگی یا ضَد ٍ دگشگًَی آى ًاضی اص چیيّای دگشگًَی هحسَب هیسٌگ چیٌی تا حذٍدی جضٍ سٌگ -ب

 ّای گشهاتی یا ّش دٍ است.هجاٍست تا هحلَل

سٍد ٍ رخیشُ تِ صَست اص تیي هی سٌگتٌذی الیٍِ  ضَدهیایجاد  دس آى ّای صیادضکستگیدگشگًَی، اثش  دس -ج

 کٌذ.ای ًوَد پیذا هیتَدُ

 هتفاٍت تاضذ. ٍ حتی دس یک الیِ هوکي است کاهالّای هختلف کیفیت سٌگ دس تخص -ت

اها تِ دلیل اهکاى کاستشد  ٌگ استخشاجی هوکي است تضسگ ًثاضذتِ دلیل ٍجَد دسصُ ٍ ضکستگی صیاد، اتؼاد س -ث

 د.ضَّای استخشاجی ًیض استفادُ هیٍ الضِی تا اتؼاد کَچک یّاسٌگاص ایي سٌگ دس اتؼاد تسیاس کَچک، 

  نکات مهم در طرح استخراج -2-5-2

گیشی اص ػولیات ّای هختلف آى اًجام گیشد ٍ ًتیجِدس ایي ًَع سٌگ، اکتطاف تایذ تِ صَست پشاکٌذُ ٍ دس تخص

 هحذٍد اکتطافی ٍ تؼوین آى تِ کل رخیشُ تِ ّیچ ٍجِ جایض ًیست.

 
  



 ینی و نماهای تزیدستورالعمل طراحی استخراج معادن سنگ                   1/3/88  11

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 3صل ف

 عمومی طراحی استخراج  هایویژگی
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 آشنايي -3-1

 .ضذُ است ارایِیٌی ٍ ًوا ّای تسیعوَهی استخراج سٌگ ّایٍیژگیدر ایي فصل، 

  و نما ینيتسي هایشناسي عمومي رخاير سنگريخت -3-2

ر ترجسرتِ ٍ گرَد   ، ایي هعادى را تِ دٍ گررٍُ رخرای  ثر استآالت هَاز ًظر ضکل رخیرُ کِ تر ًحَُ استخراج ٍ هاضیي

 .کٌٌذتقسین هی

تاضذ. تذیْی است کِ اتتذا رخرایر تخرص ترجسرتِ ٍ در آری آى      یاد ضذُهوکي است یک رخیرُ دارای ّر دٍ حالت 

 (.3-3ضَد )ضکل رخایر تخص گَد استخراج هی

 ر ترجستهرخاي -3-2-1

 (.1-3تاالتر قرار دارًذ )ضکل  ،ر از سطح تَآَگرافی اطراف رخیرُایي رخای

 
 ر ترجستهرخاي -1-3شکل 

 ر گودرخاي -3-2-2

 (.2-3تر از سطح تَآَگرافی اطراف رخیرُ قرار دارًذ )ضکل ر آاییيایي ًَع رخای

 
 ر گوديرخا -2-3شکل 

 سطح توپوگرافی اطراف

 سطح توپوگرافی اطراف
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 ترکیثير رخاي -3-3شکل 

 های عمومي استخراجروش -3-3

 ر تا شکل ترجسته ته روش روتازرخاي -3-3-1

 (.4-3ضَد )ضکل ّای زیر تقسین هیرٍتاز ٍ آلکاًی است کِ خَد تِ رٍش ر عوذتارٍش استخراج ایي رخای

 
 ترجستهر استخراج رخاي -4-3شکل 

 روش پلکاني -الف

ٍ اهکاى دسترسی تِ تاالتریي ًقطِ رخیرُ ٍجَد داضتِ تاضذ  کِ کل تَدُ هٌاسة رٍدایي رٍش در هَاردی تِ کار هی

 (.5-3)ضکل 

 سطح توپوگرافی اطراف

 بخش برجسته

 بخش گود

1پله   

2پله   

3پله   

4پله   
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 ر ترجسته ته روش روتاز پلکانياستخراج رخاي -5-3شکل 

 روش پلکاني تخشي -ب

 (:6-3گیرد )ضکل استخراج تخطی از تَدُ تِ دالیل زیر اًجام هی

 ٍجَد هادُ هعذًی هٌاسة فقط در تخص کٌاری -

 ،تِ تاالی رخیرُ تِ دالیل فٌی یا اقتصادی اهکاى دسترسی ًثَدکل رخیرُ هادُ هعذًی هٌاسة تاضذ ٍلی تِ دلیل  -

 (.6-3 ضَد )ضکلرخیرُ استخراج هی فقط تخطی از

 ٍجَد هادُ هعذًی در داخل تَدُ -

 
 ر ترجسته ته روش روتاز پلکاني تخشياستخراج رخاي -6-3شکل 

 اق و پله(ترجسته ته صورت زيرزمیني )روش ات ر تا شکلاستخراج رخاي -3-3-2

 تر تاضذ:زیرزهیٌی هٌاسة در هَارد زیر هوکي است استخراج

 (7-3رٍی هادُ هعذًی )ضکل تر ٍجَد تاطلِ زیاد  -الف

 
 میني ته دلیل وجود تاطله زيادزروش استخراج زير -7-3شکل 

1پله   

2پله   

3پله   

4پله   

1پله   

2پله   

3پله   

4پله   
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 (8-3)ضکل  رخیرُ اهکاى دسترسی تِ تاالتریي ًقطِ ًثَد -ب

 
 امکان دسترسي ته نقاط تاالتر و شیة تنذ توپوگرافي دامنه رخیره نثودروش استخراج زيرزمیني ته دلیل  -8-3شکل 

  ر گود ته روش روتاز پلکانياستخراج رخاي -3-3-3

 (.9-3تِ ضکل گَد تاضذ، استفادُ از رٍش آلکاًی کالسیک، تْتریي ضیَُ استخراج است )ضکل در هَاردی کِ رخیرُ 

 
 ر گود ته روش پلکاني کالسیکرخاياستخراج  -9-3شکل 

 (.11-3ضَد )ضکل ضیة تاضذ ًیس ایي رٍش تَصیِ هیای آردر هَاردی کِ هادُ هعذًی تِ صَرت الیِ

 

 ر پرشیة ته روش پلکاني کالسیکاستخراج رخاي -11-3شکل 

1پله   

2پله   

3پله   

4پله   

1پله   

3پله   

2پله   

4پله   
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ایي رٍش طی فصل  تٌاترایي ،هَارد تِ رٍش آلکاًی است تیطتریٌی ٍ ًوا در ّای تسیاز آًجا کِ استخراج هعادى سٌگ

 ضَد.ای تِ تفصیل تطریح هیجذاگاًِ
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 4صل ف

های ها و پلهمشخصات بلوک

 استخراجی
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 آشنايي -4-1

تریي ٍیژگی تا سایر هؼادى است. هْن ٍ ًوا یٌیتریي ػَاهل اختالف هیاى سٌگ تسیضکل هحصَل ًْایی یکی از ػوذُ

 .ضذُ استدر اداهِ تطریح ّای استخراجی تلَک

  شکل -4-2

ٍجهِ هسهغح ٍ تها     ضصکَج( تا  ِ ضکل تلَک هکؼة هستغیل )اصغالحاتایذ ت تا حذ اهکاىهحصَل ًْایی استخراج 

ّا ٍ یا تغییرات رًگ ٍ کیفیت در سٌگ، هوکي است هاًغ ایجهاد  ّا ٍ ضکستگیضکاف ّا،تاضذ. ٍجَد ترک هطخصاتؼاد 

سٌگ، رخیرُ، تقاضای تازار ٍ رٍش فرآٍری تا تَجِ تِ ًَع  تلَکهَرد ًظر ضَد. اتؼاد  هطخصسغح هسغح یا اتؼاد  ضص

 ضَد.هیارتفاع تلَک هحذٍد تِ ضخاهت الیِ  تٌذیدى دارای الیِادر هؼ تِ ػٌَاى هثالضَد. ر( تؼییي هیقلِ تُ -)ارُ

 هاانواع بلوک -4-3

ّا ًیهس تهِ ًَتهِ    ضَد ٍ ایي تلَکّای اصلی( حاصل هیّای استخراجی )تلَکاتؼاد تلَک ًْایی از تقسین کردى تلَک

 آیٌذ.ّای اٍلیِ ٍاقغ در دل کَُ تِ دست هیخَد از تقسین تلَک

ّای اٍلیِ ًیس تایهذ  ّای اصلی ٍ تلَکتلَکتیطتر تَلیذ،  تازدّیتا تَجِ تِ هطخصات تلَک ًْایی، ترای دستیاتی تِ  

ذ. در اتتذای تاز کردى ٍ ضرٍع استخراج در ّر پلِ، تهِ  ٌٍجِ هسغح تاض ضصتِ صَرت هکؼة هستغیل ٍ تا  تا حذ اهکاى

ّا ّای استخراجی ایي تخصتخراج تِ دلیل ضکل لثِ کٌاری پلِ، تلَکدلیل ضکل تَپَگرافی لثِ جلَی پلِ ٍ در اداهِ اس

 ذ تَد.ٌهسغح خَاّدارای تؼذادی سغَح غیر

ّای ًْایی ٍ ّوچٌیي اتؼاد تلَک سٌگّای ًْایی تِ ًَع ّای اٍلیِ ًیس هاًٌذ اتؼاد تلَکّای اصلی ٍ تلَکاتؼاد تلَک

 ی از اتؼاد تلَک ًْایی تا تلَک اصلی یا اٍلیِ ٍجَد دارد.تؼض هَردتستگی دارد ٍ تٌاترایي راتغِ هستقیوی در 

  هاابعاد بلوک -4-4

 دٌّذ:ّا را تا ًوادّای زیر ًطاى هیاتؼاد تلَک

 ( عَل ) -( ػرض ) -( تلَک اٍلیِ: ارتفاع )

 (  )عَل  -(  ػرض ) -(  تلَک اصلی: ارتفاع )

 ( عَل ) -( ػرض ) -( تلَک ًْایی: ارتفاع )

 ّا تِ ضرح زیر است.اتؼاد هختلف تلَک ارتثاط تیي
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 (Hارتفاع بلوک اولیه ) -4-4-1

 ضَد:ارتفاع تلَک اٍلیِ هؼادل ارتفاع پلِ استخراجی است. در ایي هَرد تِ ًکات زیر اضارُ هی

 ( ًیس هحذٍد ٍ هؼادل ضخاهت الیِ است.H، ارتفاع تلَک استخراجی )ّای تا ضخاهت هحذٍددر سٌگ -الف

ّا( ٍ ، ارتفاع تا کف یکی از الیِتا حذ اهکاىّا )( تِ ضخاهت الیHِتٌذی افقی، ارتفاع تلَک )ّای تا الیِدر سٌگ -ب

هتهر ٍ در   6ارتفاع حهذٍد   ،از سین ترش استفادُ در صَرتل ایوٌی تستگی دارد. آالت استخراج ٍ هسایسپس ًَع هاضیي

 است(. =m 6/4H رُ خَاّذ تَد )در یک ًَع از دستگاُ ارُ ترشصَرت استفادُ از ارُ ترش، ارتفاع در حذٍد عَل تازٍی ا

ٍ  یآالت اسهتخراج تِ ًهَع هاضهیي   کٌذ ٍ ارتفاع تلَککف پلِ الیِ را قغغ هیتٌذی ضیثذار، ّای تا الیِدر سٌگ -ج

 هسایل ایوٌی تستگی دارد.

 ارتفاع بلوک نهايي -4-4-2

ّهای  ( تلهَک b( یا ػرض )lتؼذ از جذاسازی تلَک اصلی، عَل )ّواى ارتفاع تلَک اصلی است کِ ارتفاع تلَک ًْایی 

 .دّذًْایی را تطکیل هی

 (Bعرض بلوک اولیه ) -4-4-3

اتؼهاد  ( lعهَل )  ٍ( bػهرض )  تلَک اصلی تها دارد.  تستگی استخراج رٍشایي تؼذ ّواى ػرض تلَک اصلی است ٍ تِ 

 دّذ. ّای ًْایی را تطکیل هیتلَک

 (Lطول بلوک اولیه ) -4-4-4

ّای اصلی را تطکیل تستِ تِ ًَع دستگاُ استخراج ایي عَل هؼادل قسوتی از عَل پلِ است ٍ در هجوَع عَل تلَک

 ( است.hدّذ. عَل تلَک اصلی ًیس هؼادل ارتفاع تلَک ًْایی )هی

 ابعاد بلوک نهايي -4-4-5

ًْایی تِ هقررات حول ٍ ًقل، تقاضای تازار ٍ رٍش فرآٍری تستگی دارد. تِ عَر هثال ترای ترش تا ارُ  تلَک اتؼاد

m 20/3-00/2l اتؼاد  ،m 2- 5/1h  ،m 2-5/1b  .هٌاسة است 

 هاروابط بین ابعاد بلوک -4-4-6

 (.1-4ّا ترقرار است )ضکل تیي اتؼاد تلَک 6-4تا  1-4تا تَجِ تِ هَارد یاد ضذُ، رٍاتظ 

Lّای اصلیهجوَع عَل تلَک (  4-1) L'  ِعَل تلَک اٍلی 

'Lارتفاع تلَک ًْایی (  4-2) h عَل تلَک اصلی 
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)ّاهجوَع عَل (4-3) l ) ّاٍ یا هجوَع ػرضB ( h )  ِػرض تلَک اٍلی 

)ّا)تا تَجِ تِ جْت تقسین سٌگ اصلی( هجوَع ػرض (4-4) b ) ّا ٍ یا هجوَع عَلH ' ( l )  

 

(4-5  ) 
H ' h l   

(4-6  ) b L H   

 کِ در آى:

 

 بلوک اصلی

 L،H،Bابعاد بلوک اولیه : 

1L  
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 های نهاييروابط بین ابعاد بلوک اولیه و بلوک -1-4شکل 

 

 

 

 

 

L  ،H  ،B  های اصلی: ابعاد بلوک 

l ،h،bهای نهایی: ابعاد بلوک 

 بلوک اولیه

B  

H
 

L  

1H L   

B B   

L H   

l H    

b  

b  

B b  

 

h L    

اصلیبلوک   

 بلوک نهایی

b  
 

l B    

 



 48 1/3/89                                  های استخراجیها و پلهمشخصات بلوک -چهارمفصل 

 

 

 مشخصات پله استخراجي -4-5

 (.2-4ٍجِ کٌاری، یک ٍجِ در تاال ٍ یک ٍجِ در جلَ )پیطاًی پلِ( است )ضکل  چْارپلِ دارای 

 

 
 

 پله استخراجي مشخصات -2-4شکل 

 ضَد:اتؼاد پلِ تا ًوادّای زیر ًطاى دادُ هی

(Lbِعَل پل )- (Hbِارتفاع پل )- (Bbِػرض پل )- (Dbِػوق پل ) 

 (Lbطول پله ) -4-5-1

دٍ اًتْهای پلهِ در اهتهذاد ػوهَد تهر       تیي ضَد. عَل پلِ فاصلِعَل پلِ ًسثت تِ جْت پیطرٍی استخراج تؼریف هی

 جْت پیطرٍی است. 

 (Hbارتفاع پله ) -4-5-2

ِ     6تها   5/4عَر هؼوَل در حذٍد  ِت ارتفاع پلِ ًام دارد کِ ،کف دٍ پلِ هتَالی تیين فاصلِ قائ  ،هتهر اسهت. ارتفهاع پله

 دّذ.ارتفاع تلَک اٍلیِ ٍ اصلی را تطکیل هی

 (Bbعرض پله ) -4-5-3

 آالت سهٌگیي تؼیهیي   تهردد هاضهیي  ػرض پلِ تا در ًظر گرفتي اتؼاد دستگاُ ترش، ٍجَد فضای هٌاسة ٍ کافی ترای 

 هتر است. 15ضَد ٍ حذاقل آى حذٍد هی

Db عمق پله 

 وجه کناری

 (Bbعرض پله )

وجه جلو 
)پیشانی 

 پله(

Lb طول() 
 پله(

 وجه کناری

 ارتفاع پله
(Hb) 

 جهت پیشروی استخراج
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هکؼة هستغیل تاضذ، خظ صَرت  ّای اصلی ٍ ًْایی تِتایذ هاًٌذ تلَک تا حذ اهکاىتا تَجِ تِ ضکل تلَک اٍلیِ کِ 

ن یي ترتیهة دیهَارُ پلهِ ترجها ًیهس قهائ      ن اًجام گیرد ٍ تِ ائصَرت قا ّا تِخظ هستقین ٍ کلیِ ترش صَرت ّا تایذ تِپلِ

 .خَاّذ تَد

 عرض پله ايمني -4-5-4

ضکسهتگی تسهتگی دارد. در هؼهادى    ّواًٌذ سایر هؼادى رٍتاز تِ ًَع سٌگ ٍ هیساى  اییًْػرض پلِ ایوٌی در دیَارُ 

در ضرایظ هساٍی تیطتر هٌظَر ضَد اهها   تایذن دیَارُ ترجا، ػرض پلِ ایوٌی قائ ّای تسییٌی ٍ ًوا تِ دلیل ٍضؼیتسٌگ

ّای تیطتر هَجة اتهالف  . ػرضاستکافی  هتر 2یٌی ٍ ًوا ػرض حذاقل در حذٍد تسی ّایسٌگتِ دلیل هقاٍهت ًسثی 

 (.3-4داضت )ضکل ّای کوتر، هطکالت ایوٌی را خَاّذ ٍ ػرض ضَدهی ترداری تیطترتاعلِتیطتر رخیرُ ٍ یا 

 
 عرض پله ايمني -3-4شکل 

ضهرایظ  ، هوکي است عرفیي پلِ آىدر اعراف  ترداریّای تاعلٍِجَد دستگاُ ٍ ٍ ضرایظ رخیرُ تا تَجِ تِ تَپَگرافی

 زیر را داضتِ تاضٌذ:

 الف(-4-4یک عرف تاز )ضکل  -

 ب(-4-4ّر دٍ عرف تاز )ضکل  -

 ج ٍ ت(-4-4ّر دٍ عرف تستِ )ضکل  -

 هَثر است. ّای اٍلیِ کاهالّا در اًتخاب ًَع دستگاُ ترش تا ًحَُ استخراج تلَکتاز یا تستِ تَدى عرفیي پلِ

 
 یک عرف تاز -هؼذى ترجستِ :الف

 
 دٍ عرف تاز -هؼذى ترجستِ :ب

 عرض پله ایمنی دیواره برجا )عمودی(
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 دٍ عرف تستِ -هؼذى گَد :ت

 
 دٍ عرف تستِ -هؼذى ترجستِ :ج

 های مختلفها در حالتوضعیت پله -4-4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ینی و نماهای تزیدستورالعمل طراحی استخراج معادن سنگ                               1/3/89  34

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 5صل ف

  ت مرد  ستفاا  آالماشین
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 آشنايي -5-1

صیًَ.   گرٍُ اخسصاصیی ٍ ػویَهی زیمیین هیی     دٍتِ  ٍ ًوا یٌیزسیآالذ ٍ زدْیساذ هَرد ًیاز در هؼادى سٌگ هاصیي

ّیا  تیرس سیٌگ از دو کیَُ     در ایي ًَع هؼادى کارترد دارً. کِ صاهل دسسگاُ آالذ ٍ زدْیساذ اخسصاصی صرفاهاصیي

 ّیا  اسیساراخی از دو کیَُ تیِ ت ؼیاذ کیَز سر ٍ       کٌٌ.ُ تلَکّا  زیمین( ٍ دسسگاُ)سین ترس، ارُ ترس ٍ ًظایر آى

خ.اسیاز  سیٌگ از دو کیَُ،     ّا  فضیار تیرا   حفار  )راسَو(، تالضسکّا  ، دسسگاُرس(ساز  هَرد ًیاز )سین تتَارُ

 ّا  سٌگ ٍ خرثییل ثاتر اسر خایی تلَکّا  خاتٍِیٌر

ًظیایر آى  ّا ٍ ، خوحاراتِ زالسًیلَدر، تیل ه اًی ی، تل.ٍزر، کودرسَر، شًرازَر،  صاهلآالذ ٍ زدْیساذ ػوَهی هاصیي

 صَد  ُ هیفادکِ در سایر هؼادى رٍتاز ًیس اسس اسر

تیرس اسیر کیِ در     ٍ سین ّا  زسییٌی ٍ ًوا ارُ ترسهَرد اسسفادُ در هؼادى سٌگ اخسصاصی ّا زریي دسسگاُهْن

 اداهِ زضریح ص.ُ اسر 

 های برشدستگاه عموميهای ويژگي -5-2

صَد ٍلیی اسیسفادُ از   ّا اسسفادُ هیکردى تلَک ٍ کَز سرّا  اٍلیِ در اسساراج تلَکترس  سین ٍ ارُ ترساز  -الف

 زر اسر  ترس در هؼادى ایراى هس.اٍو سین

 را دارً.  ّا  تائن ٍ افیی رسایداد ت تاتلیرًَع دسسگاُ  دٍّر  -ب

، تیرس تیائن   رس اسیر  در ارُ تیرس  تی  ، هح.ٍدزر از سیین ّا  ارُ ترسػوق ترس تائن ٍ افیی تا دسسگاُهؼوَال  -ج

ِ همیایل ایوٌیی هحی.ٍدیر ایدیاد     رس زٌاًست هسر اسر  در سین 3در ح.ٍد هسر ٍ ترس افیی  6زا  4ح.اکثر در ح.ٍد 

 ص.ُ ترا  ارُ ترصی تاص.  یاد.، اتؼاد ترس هو ي اسر تیضسر از ارتام ً ٌ

 اسر  رس تیضسر از ارُ ترست سرػر ترس در دسسگاُ سین -ذ

 اًدیام     ًمیثر تیِ ارُ تیرس   زر اسر ٍ در زهیاى کوسیر  ترس ٍ اسسیرار هد.د آى، آساى خایی دسسگاُ سینخاتِ -ش

 گیرد هی

 ، سیرػر تیرس تیضیسر، سیَْلر ٍ سیرػر      تیرس حسیی در صیَرذ کیارترد ارُ تیرس      در هیایمِ دٍ دسسگاُ سین -ج

 اسر  ترس ًمثر تِ ارُ ترس خایی تیضسر، اتؼاد ترس تسرگسر از هسایا  دسسگاُ سینخاتِ

 برش های دستگاه سیمويژگي -5-3

 خلَ  خلِ )خیضاًی خلِ( یک ٍخِ کٌار  ًیس تای. آزاد تاص.  تِ خس ترس ترا  اسسفادُ از دسسگاُ سین -الف

 ترس تائن ٍ یک ترس افیی تا دسسگاُ ایداد صَد  دٍترا  ترس تلَک اٍلیِ، تای.  -ب
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تلَک ٍ یک زاو افیی در کف تلیَک تیِ صیَرذ هسییا غ ٍ      یک زاو تائن در تاال تای. ترا  ّر ترس تائن اتس.ا  -ج

 زاو افیی الزم اسر  دٍیک زاو تائن ٍ  تٌاترایي ترا  ترس تائن هدوَػا ،حفر صَد هسؼاه. ًمثر تِ ّن

 زا حی. اه یاى  ّا  حفر ص.ُ ترا  ترس تائن( ٍ زاو افیی تِ صَرذ هسیا غ )ّواى زاو دٍحفر  ترا  ترس افیی -ذ

 ٍخِ یا گَصِ تلَک ایداد کرد  دٍترس در ی ی از  زَاى تا اسسیرار دسسگاُ سینترس افیی را هی  هسؼاه. الزم اسر

ّا  تائن اصیلی حفیر   ّا  تائن ٍ افیی فرػی در فاصلِ زاوّا  اصلی، تای. زاوترا  زیمین تلَک اٍلیِ تِ تلَک -ش

 .(1-5صَد )ص ل 

 

 
 برش سازی بلوک برای سیممراحل آماده -1-5شکل 

ساز  ٍخِ کٌار ، تِ صَرذ زٌی. ز یِ   اٍلیي تلَک ترا  آزاد ،آزاد ًثاص.، ٍخِ دیگر  زٌاًسِ غیر از خیضاًی خلِ -ج

 ( 2-5صَد کِ ایي اهر هَخة ازالف ذخیرُ ٍ زهاى اسر )ص ل اسساراج هی

 
 استخراج اولین بلوک برای ايجاد سطح آزاد -2-5شکل 

خْر ػوَد تر ّین   دٍّا تای. در رس، اسساراج تلَکت ترا  کارترد دسسگاُ سینٍخِ  دٍتا زَخِ تِ لسٍم تاز تَدى  -ذ

ّا، کل خلیِ  هاًغ اسساراج کل  َو خلِ در اتس.ا  کار اسر ٍلی تِ ز.ریح ٍ تا افسایش زؼ.اد تلَک هَضَعاًدام گیرد  ایي 

زَاى تِ  َر کاهیل اسیسفادُ کیرد    ّا  اٍلیِ خَاّ. ص. ٍ زا ایي هرحلِ از زواهی ظرفیر اسساراج خلِ ًویزث.یل تِ تلَک

 ( 3-5)ص ل 

 چال افقی برای برش قائم یک وجه و برش کف

فرعی برای یک وجه برش قائمچال   

رشوجه ب دوچال قائم برای هر   

 چال افقی فرعی

و برش افقی قائمرش یک وجه ال افقی اصلی برای بچ  

 یک وجه آزاد بلوک

1 

3 

2 

مختلف  هایحالت 3و  2، 1
رشب سیم دستگاه استقرار  

 وجه بسته

1 

2 

3 
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 های دستگاه اره برشويژگي -5-4

ترس( ایي دسسگاُ تادر تِ تیرس آى اسیر ٍ اییي     خِ خلَ  خلِ آزاد تاص. )تر خالف دسسگاُ سینزٌاًسِ فیط ٍ -الف

صَد تِ ّویي دلیل در هؼادى ًَع گَد )ح.اتل در اسساراج اٍلیِ( ٍ ّا  ایي دسسگاُ هحمَب هیی ی از تسرگسریي هسیر

 زَاى اسسفادُ کرد هؼادى زیرزهیٌی فیط از ایي ًَع دسسگاُ ترصی هی

 
 ها در دو جهت عمود بر هم مراحل استخراج بلوک -3-5شکل 

ترا  اسساراج سراسیر  خلیِ در دسیسرس اسیر ٍ اییي       کارتا زَخِ تِ اهسیاز یاد ص.ُ، کل  َو خلِ از ّواى ت.ٍ  -ب

 ترس اسر  تسرگ ایي دسسگاُ ًمثر تِ سین هسایا هَرد ًیس از 

هسایا  اصیلی  ّا  اٍلیِ تا دٍ  رف تمسِ ٍ ّوسٌیي اه اى اسساراج سراسر  خلِ از ت.ٍ کار، از اه اى ترس تلَک -ج

 اسر  دسسگاُ ارُ ترس

  تایی. ّیا  اصیلی،   زیمیین تلیَک اٍلییِ تیِ تلیَک      ترا ترا  اسساراج تلَک اٍلیِ ًیاز  تِ حفر زاو ًیمر ٍلی  -ذ

 ( 4-5صَد )ص ل ّا  تائن حفر در یک ٍخِ( ترا  ترسّا  تائن ٍ افیی )فیط زاو

 
 مراحل استخراج با اره برش -4-5شکل 

4 3 

4 3 2 

4 3 2 1 

4 

 چال قائم

افقیچال   

امتذاد 
برش قائم 

 با اره

 جهت پیشروی
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تر کِ  َو تازٍ  هحی.ٍد  دارد، اسیسفادُ   داد ٍ از ارُ کفترس، ترس  زَاى تا دسسگاُ سینکف تلَک اٍلیِ را هی -ش

 ً رد 

تلَک در حاو اسساراج تر رٍ  ارُ یا سیین  خلَگیر  از فضار  ترا  ترس ٍ ارُ ترس در کارترد ّر دٍ ًَع دسسگاُ سین

 اص. ّا  تائن ترست تثل ازر  از ًظر زهاًی تِ صَرذ کاهل ٍ تا ح.اتل زهاى، تتای. کفر ، تٍاتغ در کف

 

 

 



 

 

 

 

 

 6صل ف

 تهیه طرح استخراج
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 آشٌايي -6-1

دس  .گیاشد ها   اًداام ّا اػت وِ ػولیات اػتخشاج ٍ تشآٍسدّای الصم تش اػااع آى  ای اص ًمـِطشح اػتخشاج هدوَػِ

اسایِ ؿذ ٍ دس ایي فلل ًحَُ تْیِ طاشح اػاتخشاج تـاشی     ًیاصّای الصم تشای تْیِ طشح اطالػات ٍ پیؾّای لثل  فلل

 ؿَد. ه 

 هراحل تْیِ طرح استخراج -6-2

تٌاتشایي طشح اػتخشاج دس ایي هؼاادى   ،سٍؽ سٍتاص ٍ پلىاً  اػت هؼوَالیٌ  ٍ ًوا سٍؽ اػتخشاج دس هؼادى ػٌگ تضی

 ؿَد:ّا ٍ هحاػثات هشتَط اػت وِ ؿاهل دٍ هشحلِ ه پلِطشاح  ؿاهل ًیض 

 ّا هشحلِ اٍل: دػتَسالؼول طشاح  پلِ -

 هشحلِ دٍم: اًدام هحاػثات ٍ تشآٍسدّا -

 ّاطراحي پلِ -6-2-1

 ّا تِ ؿشح صیش اػت:هشاحل ولیذی طشاح  پلِ

 ؿٌاػ سیختّا ٍ اص ًظش هحل اػتمشاس رخیشُ، ؿیة داهٌِ 1:500تا  1:1000تشسػ  ًمـِ تَپَگشاف  تا همیاع  -الف

 ّاّا ٍ ًظایش آىّای هختلف هحذٍدُ هؼیشّای ول  دػتشػ  تِ ًماط فَلاً ، هَلؼیت هحل اػتمشاس ػاختواىتخؾ

 ٍ هحذٍدُ ساُ اكل  تاص وشدى پلِ ماطغ ٍ سػن ایي هماطغ دس هحذٍدُ رخیشُتؼییي هحل خطَط ه -ب

 یاد ؿذُتؼییي هحل تاالتشیي پلِ هَسد ًظش یا لاتل دػتشػ  دس هماطغ  -ج

 ّای ایوٌ ّا دس طشفیي آى ٍ دس ًظش گشفتي پلِهـخق وشدى حذ اػتخشاج پلِ -ت

 ّا اص تاال تِ پاییيگزاسی پلِؿواسُ -ث

 تش سٍی هماطغ ّای هتَال تؼییي تخؾ پَؿؾ پلِ -ج

 ّاسػن پالى پلِ -ذ

 ّاسٍی پالى پلِتش تؼییي هحذٍدُ اػتخشاج  -ح

پیـاشٍی   تشایّای اٍلیِ اػتخشاج تا تَخِ تِ ؿىل پلِ ٍ ًمطِ دػتشػ  تِ آى، ّا تشای تلَنتٌذی پالى پلِؿثىِ -خ

 ّااػتخشاج، ًَع دػتگاُ تشؽ ٍ اتؼاد تلَن

دس خااسج اص هحاذٍدُ رخیاشُ ٍالاغ      اهىاى تا حذّا تایذ ّا. خادُسػن خط پشٍطُ خادُ اكل  ٍ اًـؼاتات آى تِ پلِ -د

 ؿًَذ.

 ريسیهحاسبات ٍ برًاهِ -6-2-2

 گیشد:تایذ اًدام  الذاهات صیش ،پغ اص اًدام هشحلِ اٍل هحاػثات
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ّا تِ كَست خاذٍل  تَلیذی( ّش پلِ ٍ تىویل خذٍل هـخلات پلِ لاتل اػتخشاج )اػتخشاخ  ٍ هحاػثِ رخیشُ -الف

6-1 

 ّاپلِتعییي هشخصات  -1-6جذٍل 

 

آالت هاؿیي تَاى تَلیذ ٍ ظشفیتؿَد. اتؼاد پلِ تشای هحاػثات ّا تش اػاع هماطغ هتَال  افم  هحاػثِ ه رخیشُ پلِ

 ٍ ػوك پیـشٍی الصم اػت.

 (1T) تَلیذ هَسد ًظش ( تش اػاع همذاس2Tهحاػثِ هیضاى اػتخشاج ) -ب

 :تِ هٌظَس دػتیات  تِ اّذاف صیشسیضی تَلیذ ًوَداس تشًاهِ -ج

رخیشُ ّش پلِ، فشكت  صهاى، صهاى اتوامّای فؼال الصم ّنتش اػاع ایي ًوَداس هیضاى اػتخشاج ّش پلِ، تؼذاد پلِ -

 ؿَد.هـخق ه  ًظایش آىّا ٍ ػاصی ػایش پلِصهاً  آهادُ

ّای اكل  هَسد ًیاص، هذت صهاى تش اػاع اطالػات دسج ؿذُ دس ًوَداس هحاػثات الصم تشای تشآٍسد دػتگاُ -

 ؿَد.هـخق ه  ًظایش آىتدْیض ٍ 

 (.2Tّاػت )ّای ػال ٍ خط لائن ًـاًگش ؿواسُ پلِ ٍ همذاس رخیشُ آىخط افم  ًوَداس، هاُ -

 اسایِ ؿذُ اػت.  4-6سیضی تَلیذ دس ؿىل هثال هَسدی اص ًوَداس تشًاهِ

 رسن هقاطع تَپَگرافي ًحَُ -6-3

خاط  ّا، ًمؾ اكل  داسد. دس تْیِ هماطغ، اتتاذا  ػاصی ٍ ّوچٌیي طشاح  ٍ هحاػثات پلِتْیِ هماطغ دس تخؾ خادُ

 صیش تایذ هَسد تَخِ لشاس گیشد: ًىاتؿَد. سٍی ًمـِ تَپَگشاف  هـخق ه  تش هماطغ

شماره 
 پله

ها )تن(رخیره پله m) ها )ابعاد متوسط پله  

 تولیذی استخراجی

 توضیحات

- - - 

 (ضریب بازیابی ) (Dعمق ) (Hارتفاع ) (Lطول )
) 
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 اػت.تش تش اػاع آى دلیك اًدام ؿذُ ٍ هحاػثات اد هماطغ تیـتش تاؿذ، ًتایح حاكلّش چمذس تؼذ -الف

 ٍالغ تاؿذ.ػاصی ٍ ّوچٌیي ول هحذٍدُ رخیشُ خط هماطغ تایذ دس هؼیش ول  خادُ -ب

 ػوَد تش خطَط تشاص ًمـِ تَپَگشاف  تاؿذ. تا حذ اهىاىاهتذاد هماطغ تایذ  -ج

یا تغییشات اهتذاد ایاي  تغییش ؿیة داهٌِ )دس هحل تغییش فاكلِ خطَط تشاص ٍ  یاّای تغییش ؿىل صهیي ٍ دس هحل -ت

 تایذ خط همطغ سػن ؿَد. خطَط( حتوا

  ّای استخراجيتعییي هحل پلِ -6-4

 ّای اػتخشاخ  هذ ًظش لشاس گیشد:دس تؼییي هحل پلًِىات صیش تایذ 

 ذ.ًدس داخل هحذٍدُ رخیشُ لشاس گیش تا حذ اهىاىّا ولیِ پلِ -الف

پازیش  اهىااى اهش هوىي اػت تاِ دالیال صیاش    اٍلیي پلِ دس هؼادى تشخؼتِ دس تاالتشیي ًمطِ رخیشُ لشاس گیشد. ایي  -ب

 ًثاؿذ:

 هـشف تِ پلِ فَلاً  ّای خطشًان دس دیَاسُ هـشف تِ خادُ یاایداد تشؽؿیة تؼیاس تٌذ خادُ دػتشػ  یا  -

 گزاسی الصماهىاًات ٍ هیضاى ػشهایِ هحذٍدیت -

تش اص آى واِ هـاىالت   اٍلیي ًمطِ پاییي ،چٌاًچِ تِ دالیل  دػتشػ  تِ تاالتشیي ًمطِ رخیشُ اهىاى ًذاؿتِ تاؿذ -ج

 ؿَد.یاد ؿذُ سا ًذاؿتِ تاؿذ، اًتخاب ه 

 دس ؿشایط  وِ حت  دػتشػ  تِ تاالتشیي ػط  رخیشُ ّان اهىااى داؿاتِ تاؿاذ، دس كاَست ٍخاَد رخیاشُ دس         -ت

صهااى ػولیاات دػتشػا  تاِ ًمااط      تَاى ایي تخؾ سا فؼال وشد ٍ ّنه  تش ٍ ؿشایط تَپَگشاف  هٌاػة،ّای پاییيداهٌِ

 (.1-6فَلاً  سا اداهِ داد )ؿىل 

 
 ّای بااليي ٍ پايیٌي رخیرُبخشزهاى استخراج ّن -1-6شکل 

دس هؼادى گَد ًیض اتتذا تایذ هاًٌذ ولیِ هؼادى سٍتاص تا هحاػثات التلادی ٍ همایؼاِ ّضیٌاِ گاَدتشداسی ٍ اسصؽ     -ث

 .ؿَدهادُ هؼذً ، حذاوثش ػوك اػتخشاج هـخق 

 نقطه نهایی قابل دسترس

 براینقطه مناسب در دسترس 
 شروع استخراج یک بخش مستقل
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ّای اػتخشاخ  اػت. دس هاَاسدی واِ ایدااد پلاِ دس چٌاذ ٍخاِ       سیض اص ػَاهل هْن دس تؼییي هحل پلِهحل الؿِ -ج

 سیضی اص ػَاهل هْن دس اًتخاب ًْای  خَاّذ تَد.دس آى كَست هحل الؿِ ،اؿذپزیش تاهىاى

ّا هَسد ًظش لشاس گیشد. دس هَسد اًتمال تشق، هؼیش آى تایاذ دس  هؼیش اًتمال آب ٍ تشق ًیض تایذ دس اًتخاب هحل پلِ -ذ

 سیضی ٍالغ ؿَد.خاسج اص هحذٍدُ الؿِ

  ظرفیت استخراج پلِ -6-5

هوىاي اػات رخیاشُ پلاِ یاا      ٍ تِ ػثاست   ّا داسدپلِ یا هؼذى، هفَْم هتفاٍت  تا هیضاى رخیشُ آىظشفیت تَلیذ یه 

تَلیذ  ظشفیتهؼذى تؼیاس صیاد ٍ هٌاػة اها اهىاى اػتخشاج آى دس یه دٍسُ صهاً  هـخق، هحذٍد تاؿذ. ػَاهل هَثش دس 

 ّا ٍ هؼذى تِ ؿشح صیش اػت.پلِ

 ابعاد پلِ -6-5-1

 تٌااتشایي  ،آى فمط تؼتگ  تِ ػشػت پیـشٍی اػتخشاج داسد همذاس( وویت ثاتت ٍ هـخل  اػت ٍ Dػوك پلِ ) -الف

 تَلیذ پلِ ًذاسد. ظشفیتتاثیشی تش 

ّای تاشؽ هَاخاِ   ٍل  اص آًدا وِ ایي طَل تا دػتگاُ هـخل  داسد تمشیثا چِ دس ًْایت همذاس ( اگشLطَل پلِ ) -ب

، ِ اػت. تا واستشد دػتگاُ اسُ تشؽتَلیذ پل ظشفیتطَل پلِ ٍ هیضاى دس دػتشع تَدى آى، ػاهل هْو  دس  تٌاتشایي ،اػت

ّای آصاد ؿاذُ دس دٍ  تشؽ، طَل دس دػتشع تِ تؼذاد تلَن ػین دس كَست اػتفادُ اصول طَل پلِ دس دػتشع اػت اها 

ّاای  افضایؾ دػتگاُ تایاتذ. تٌْا پلِ تِ تذسیح افضایؾ ه تَلیذ  ظشفیتّا ٍ دس ًتیدِ تؼذاد ایي تلَنٍ ٍخِ تؼتگ  داسد 

 تشؽ، ًثایذ تَلغ افضایؾ تالفاكلِ تَلیذ سا داؿت. ػین

( ًیض تِ ًَع دػتگاُ تشؽ ٍ هؼایل ایوٌ  تؼتگ  داسد. افضایؾ استفااع پلاِ هَخاة افاضایؾ هیاضاى      Hاستفاع پلِ ) -ج

 ؿَد.تَلیذ ه 

 ًَع دستگاُ برش -6-5-2

تَلیاذ   ظشفیتّا دس صهاى تؼذادی اص آىگیشی ّنیذ خَد دػتگاُ ٍ ّن اهىاى تِ واستَل واسآی ًَع دػتگاُ ّن اص ًظش 

 هَثش اػت. واهال پلِ

 ساير اهکاًات -6-5-3

 تَلیذ پلِ اػت. ظشفیتآالت ٍ تدْیضات ٍ اهىاًات هَسد ًیاص تِ همذاس واف  اص ػَاهل افضایؾ ٍخَد ػایش هاؿیي
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 هثال هَردی از ظرفیت پلِ -6-5-4

 3( Bهتش ٍ ػوك تشؽ ) 6/4ُ تا طَل هفیذ تاصٍی لائن هتش ٍ دػتگاُ تشؽ اص ًَع اس 65طَل پلِ  ،دس یه هؼذى ػٌگ

تاي خَاّاذ    2420دس ایي حالت هیضاى تَلیذ دس ّش تشؽ ػشاػاشی   تاؿذ، 7/2ػٌگ  ًؼث  اگش ٍصى هخلَفهتش اػت. 

 تَد.

 7/26536/4=2420تي 

 ؿؾسٍص تِ كَست یه ؿیفت تا ػاػت واس هفیذ  25ٍ هؼذى دس هاُ یه هتش دس ػاػت تشؽ دػتگاُ  واسآی چٌاًچِ 

 هتش خَاّذ تَد. 150ػاػت فؼال تاؿذ، دس ایي كَست طَل تشؽ دػتگاُ دس هاُ 

 2561=150هتش 

ّای خذاػاصی ٍ اًتمال تلَنّای لائن ٍ صهاى تشؽ دس وف ٍ ػپغ اًدام تشؽّن تمشیثاتٌاتشایي دس كَست اًدام 

تي خَاّذ  5000تَلیذی پلِ دس حذٍد  ظشفیتتشؽ ػشاػشی دس پلِ ایداد وشد ٍ  دٍ اًذو  تیؾ اص تَاىاػتخشاخ ، ه 

 هاًذ.تال  ه تي  2420پلِ دس حذ یه تشؽ یؼٌ   ظشفیتّا، تَد ٍل  دس كَست ػذم خذاػاصی ٍ اًتمال تلَن

 تَلیذ هعذى ظرفیت -6-6

ضاى تَلیذ هَسد ًیااص اص  صهاى اػت. چٌاًچِ هیّای فؼال تِ طَس ّنتَلیذ پلِظشفیت تَلیذ هؼذى تاتغ هدوَػِ  ظشفیت

 صهاى اػتفادُ ؿَد.پلِ تِ كَست ّنچٌذ هیي ًـَد، تایذ اص یه پلِ تا

ِ  سٍتاسُّا تؼتگ  تِ هیضاى ّا دس تذٍ فؼالیت آىصهاً  فؼالیت پلِاهىاى ّن َ   پلا د تاِ ؿایة داهٌاِ    ّاا داسد ٍ ایاي خا

تاِ   اػات، ّاا دس اتتاذای وااس تیـاتش     صهاى پلِاهىاى واس ّن ،تش تاؿذؿیة داهٌِ هالین چمذستَپَگشاف  ٍاتؼتِ اػت. ّش 

 (.2-6پلِ ٍخَد داسد )ؿىل  چٌذصهاى اهىاى اػتخشاج ّن ،اگش ؿیة داهٌِ ون تاؿذ ًحَی وِ

 

 
 زهاى در حالتي کِ شیب داهٌِ کن باشذ.اهکاى استخراج چٌذيي پلِ بِ صَرت ّن -2-6شکل 

، همذاسی اػتخشاج یهوِ پلِ فَلاً  یؼٌ  پلِ  پزیش اػتاهىاى دٍپلِ  ؿشٍع فؼالیت  صهاً ؿیة داهٌِ صیاد تاؿذ،اگش 

 (.3-6ًیض كادق اػت )ؿىل  دًٍؼثت تِ پلِ  ػِؿذُ تاؿذ ٍ ایي اهش دس هَسد پلِ 

3پله   

2بخش آزاد پله  3بخش آزاد پله    

2پله   

1پله   
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 ّا در صَرتي کِ شیب داهٌِ زياد باشذ.زهاى پلِاهکاى استخراج ّن ًبَد -3-6شکل 

اهىاًاات   آالت ٍ تدْیاضات ٍ ػاایش  هاؿیي ظشفیتتَلیذی هؼذى ًیض تؼتگ  تِ ظشفیت تَلیذ ّش پلِ، ظشفیت واًٌذ ّ

  داسد.

 ضريب بازيابي -6-7

ػٌگ ًْای   هیضاىػثاست اص ًؼثت  وِ ؿَدتؼشیف ه  ضشیة تاصیات  ضشیث  تِ ًامیٌ  ٍ ًوا، ّای تضیػٌگدس هؼادى 

تاِ ًاَع ػاٌگ ٍ هؼاذى      ضشیة تاصیات اػتشاخ  اٍلیِ( اػت. ّای اػتخشاج ؿذُ )ولیِ تلَن ػٌگ تِ هیضاىلاتل فشٍؽ 

 ،سصؽ ػاٌگ تااالتش تاؿاذ   داسد. ّش چِ ا ّای حاكلٍ هیضاى لاتل لثَل آى ّن تؼتگ  تِ ًَع ٍ اسصؽ ػٌگ تؼتگ  داسد

 ت ّای هختلف، ضاشیة تاصیاا  الیِتِ دلیل اختالف ویفیت ػٌگ دس  التلادی تاؿذ. ،ًیض هوىي اػت ووتش ضشیة تاصیات 

ّای آى تِ دلیل ػواك ّاَاصدگ    ٍ داهٌِهتفاٍت تاؿذ. ّوچٌیي دس لؼوت تاالی رخیشُ  ،ّای هختلف هوىي اػتدس پلِ

 سیضی اػتخشاج ٍ تَلیذ اػت.هَثش دس تشًاهِاص ػَاهل  همذاس ضشیة تاصیات ووتش اػت.  ضشیة تاصیات  تیـتش، هیضاى

 (1Tتَلیذ )تعییي هیساى  -6-8

اكل  دس طشاح  اػت وِ لثل اص ؿشٍع طشاح  تا تَخِ تِ ػَاهل هختلف تؼییي  ّایخولِ دادُهیضاى تَلیذ ًْای ، اص 

 :ػثاستٌذ اصؿَد. ایي ػَاهل ٍ تِ كَست هاّیاًِ ٍ ػاالًِ تیاى ه 

 تشداس( ٍ دالیل خاف ٍیهٌطم  واسفشها )تْشًُمطِ ًظشات  -الف

 اهىاى فشٍؽ هیضاى ًیاص تاصاس ٍ -ب

 اهىاًات هَخَد یا لاتل تْیِ -ج

 ظشفیت تَلیذ هؼذى -ت

 (2Tتعییي هیساى استخراج ) -6-9

 ( تؼتگ  داسد:) ( ٍ ضشیة تاصیات 1T( تِ هیضاى تَلیذ هَسد ًظش )2Tهیضاى اػتخشاج )

1پله   

2پله   

3پله   

 بخش آزاد بسیار محذود
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(6-1  ) 1
2

T
T


 

ایي كَست دس  ،دسكذ تاؿذ 20ػٌگ  دس ػال ٍ ضشیة تاصیات تي  20000ش هیضاى تَلیذ هَسد ًظ اگش تِ ػٌَاى هثال

 خَاّذ ؿذ.تي  100000هیضاى اػتخشاج 

2تي 

20000
T 100000

0.20
   

 زهاىّای استخراجي ّنتعییي حذاقل پلِ -6-11

ّای داسد. پلِّا تؼتگ  تَلیذ پلِ ظشفیتصهاى وِ تایذ فؼال تاؿٌذ تِ هیضاى اػتخشاج هَسد ًظش ٍ ّای ّنتؼذاد پلِ

هؼاٍی  د تش خْت پیـشٍی اػتخشاج( تمشیثا( )ػوLَّا )ؿًَذ. چٌاًچِ طَل پلِه  اًتخابالصم ّوَاسُ اص تاال تِ پاییي 

ًیض چٌیي اػت(،  واسآی  هؼاٍی تاؿذ )وِ هؼوَالیىؼاى ٍ تا ّا دس كَست  وِ ًَع دػتگاُ تشؽ دس پلِ ٍ ًیض فشم ؿَد

 .آیذتِ دػت ه  2-6صهاى اص ساتطِ ّای الصم ّنّا هؼاٍی خَاّذ تَد. تؼذاد پلِتَلیذ پلِظشفیت دس ایي كَست 

(6-2) 2T
n

P
  

 وِ دس آى:

n ِّای الصمتؼذاد پل 

2T )هیضاى اػتخشاج دس هاُ )یا ػال 

P ّا دس هاُ )یا ػال(تَلیذ پلِ ظشفیت 

تي تاؿذ دس ایي  5000تَلیذ ّش پلِ دس حذٍد  ظشفیتتي ٍ  15000هیضاى اػتخشاج هاّیاًِ  اگشتِ ػٌَاى هثال 

صهاى دس هؼذى تشؽ ػشاػشی دس هاُ، تِ طَس ّن 2پلِ تا  3تٌاتشایي ّوَاسُ تایذ  خَاّذ تَد، 3ّای الصم كَست تؼذاد پلِ

 ٌذ.ٌذ تا اػتخشاج هاّیاًِ سا تاهیي وٌفؼال تاؿ

 ّاطراحي ٍ استخراج پلِ ترتیب -6-11

ٍ ػولیات   (ّا ّوَاسُ اص تاال تِ پاییي )اص تاالتشیي ًمطِ لاتل دػتشػدس هؼادى سٍتاص اص ًَع تشخؼتِ، طشاح  پلِ

تشیي ّا ّوَاسُ اص پاییي تِ تاال )اص پاییيگیشد. دس هؼادى اص ًَع گَد، طشاح  پلِاػتخشاج ًیض اص تاال تِ پاییي اًدام ه 

 گیشد اها ػولیات اػتخشاج ّواًٌذ ًَع تشخؼتِ ّوَاسُ اص تاال تِ پاییي خَاّذ تَد.اًدام ه  (ػثِ ؿذًُمطِ هحا

 هحاسبِ رخیرُ قابل استخراج -6-12

گیشد. رخیشُ، تا اػتفادُ اص هماطغ هتَال  )لائن یا افم ( ّا اًدام ه هحاػثِ رخیشُ لاتل اػتخشاج تؼذ اص طشاح  پلِ

ّا ٍ ّوچٌیي ّا اًدام گیشد تِ دلیل هـخق تَدى ؿىل واهل لثِاگش دس تشاص پلِ ِ ٍیظُافم  ت ؿَد. هماطغتؼییي ه 
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 ّا وِ دس ضوي آًىِ تا ایي سٍؽ، رخیشُ پلِ ،تشی ًؼثت تِ هماطغ لائن اػتفاكلِ استفاػ  هـخق، سٍؽ دلیك

 آیذ.تِ دػت ه  3-6خشاج اص ساتطِ رخیشُ لاتل اػت ؿَد.سیضی اػتخشاج تؼیاس هْن اػت، تِ تفىیه هـخق ه تشًاهِ

(6-3) i i 1
i

S S
P h

2


   

 وِ دس آى:

i ِؿواسُ پل 

i 1S 
 ٍ

iS ِ(هتشهشتغّای هتَال  )ػط  همطغ پل 

h ( ِهتشاستفاع پل) 

γ ( تي تش هتشهىؼةٍصى هخلَف ػٌگ) 

 بٌذی سٌگدرجِ -6-13

هختلف ٍ لیوت ػٌگ تِ دسخات  ٍصى ،لَاسُ ،ؿىلّای ًْای  )هحلَل اػتخشاخ ( ًؼثت تِ ًَع ػٌگ، تلَن

تٌذی ّوَاسُ ػَاهل یاد ؿذُ اػت اها ًاهگزاسی دسخات دس هؼادى چِ هالن اكل  دس دسخِ ؿًَذ. اگشتٌذی ه تمؼین

 هختلف هتفاٍت اػت. ّاییمِتش اػاع ػل هختلف

 یٌي ٍ ًواتسي ّایسٌگ تخراج در هعادىاس ٍ سازیباز کردى، آهادُ -6-14

یٌ  ٍ ًوا ذٍدُ آى اػت وِ دس هؼادى ػٌگ تضیتاص وشدى هؼذى تِ هؼٌ  ایداد ساُ دػتشػ  تِ هادُ هؼذً  ٍ یا هح

تاص وشدى ایي  تٌاتشایي ،اًذاص ًَع تشخؼتِ اص آًدا وِ ایي ًَع هؼادى ػوذتا تِ كَست سٍتاص ٍ اوثشا ًیض تِ ّویي هؼٌاػت ٍ

ّا ٍ تاػیؼات هؼذى تا وف اٍلیي پلِ هَسد ًظش ًَع هؼادى ػثاست اص احذاث خادُ اص هٌطمِ ػوَه  اػتمشاس ػاختواى

ػاصی هؼذى ًیض وِ دس هؼٌای ول  آى اًدام ّا اص خادُ اكل  اػت. آهادُتشای اػتخشاج ٍ ػپغ اًـؼاب تِ ػایش پلِ

تِ دلیل سٍؽ اػتخشاج دس  .خشاج اػت دس ایي ًَع هؼادى ًیض تِ ّویي گًَِ اػتػولیات هؼذً  تشای ایداد واسگاُ اػت

تشای اػتخشاج ٍ یا  ػاصی ؿاهل اػتخشاج تاطلِ تاالی اٍلیي پلِ هَسد ًظشى )سٍتاص ٍ پلىاً ( ػولیات آهادُایي هؼاد

 وٌٌذُ رخیشُ تؼذ اص ًمطِ دػتشػ  اػت. هحذٍدُ احاطِ

 ريسی تَلیذبرًاهِ -6-15

 ريسیًکات کلیذی در تْیِ برًاهِ -6-15-1

 خشاج، تایاذ صهااى الصم تاشای    تٌاتشایي لثال اص تْیاِ طاشح اػات     اػت، الصمّش پلِ صهاى هؼیٌ  ػاصی تشای آهادُ -الف

 ػاصی هٌظَس ؿَد.آهادُ
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. ایي اهش هوىي ؿَدتا هیضاى اػتخشاج هَسد ًظش تاهیي  گیشداًدام ه صهاى فؼالیت ّا تِ طَس ّنتؼذادی اص پلِدس  -ب

 پزیش ًثاؿذ. ّای هختلف، اهىاىػاصی پلِشاحل اٍلیِ ٍ تِ دلیل لضٍم آهادُاػت دس ه

 هاًذ.تال  ه تا اتوام رخیشُ آى فؼال  تا حذ اهىاىّش پلِ  -ج

تاش یاه   ّای تیـتش ٍ ظشفیات وو پلِ اػتفادُ اصّا تاهیي ؿَد. اػتخشاج هَسد ًیاص تایذ اص حذالل تؼذاد پلِ هیضاى -ت

 پشاوٌذگ  وٌتشل ٍ هذیشیت خَاّذ ؿذ. ّای الصم ٍپلِ، هَخة افضایؾ تؼذاد دػتگاُ

 آالتهحاسبِ تعذاد هاشیي -6-15-2

آالت اكل  تشؽ صهاى هـخق ٍ ػپغ تشای ّش پلِ تؼذاد هاؿیيّای ّنسیضی تَلیذ، تؼذاد پلِتش اػاع ًوَداس تشًاهِ

ّا( ًیض تش اػااع تؼاذاد   آالت فشػ  )لَدس، تیل هىاًیى ، ووپشػَس ٍ ًظایش آىهاؿیيؿَد. ّا تؼییي ه تا تَخِ تِ ًَع آى

ّای واس ٍ اهىاى اػتفادُ یه دػتگاُ دس چٌذ پلِ ٍ همایؼِ تا ؿاشایط  آالت اكل  ٍ هیضاى تَلیذ ٍ پشاوٌذگ  هحلهاؿیي

 ؿَد.هؼوَل ػایش هؼادى تؼییي ه 

 هحاسبِ تعذاد پرسٌل الزم -6-15-3

ّاا ٍ  آالت ٍ تدْیضات دیگش تَلیذ تش اػاع تؼذاد دػاتگاُ ّای تشؽ، هاؿیياكل  تَلیذ ؿاهل پشػٌل دػتگاُپشػٌل 

ّاا ٍ پشػاٌل خاذهات پـاتیثاً  تاش      ؿَد. پشػٌل خذهات فٌ  ًیض تش اػاع تؼذاد دػتگاُتؼذاد ؿیفت واسی تؼییي ه 

 ؿَد.ه  هـخقاػاع هدوَع پشػٌل اكل  ٍ خذهات فٌ  

 ردیهَهثال  -6-16

 (.4-6ًوَداس واس تشای هؼذً  تا هـخلات صیش تىویل ؿذُ اػت )ؿىل  ،سیضیتشای تـشی  هشاحل تَلیذ ٍ تشًاهِ

 تي 20000هیضاى اػتخشاج هاّیاًِ هَسد ًظش 

 تي 8000تَلیذ هاّیاًِ ّش پلِ  ظشفیت

 تي 25000هؼاٍی ٍ ّش یه حذٍد  ّای اٍل ٍ دٍم تمشیثارخیشُ پلِ

 تي اػت. 35000( تِ دلیل واّؾ ؿیة داهٌِ وَُ تیـتش ٍ دس حذٍد 5ٍ  4 ،3تش )ّای پاییيرخیشُ پلِ
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 بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذناكتشاف  َايٌ پريژعىاييه 
 

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
سازمان شمارٌ وشريٍ در 

 كشًر بروامٍ ي بًدجٍ

  شمارٌ وشريٍ در سازمان 

 وظام مُىذسی معذن ايران

 - :54 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اوتـاف ٔؼذ٘یٔؼذ٘ی، ٚاطٜٞاي تؼاسيف ٚ ٔفاٞيٓ دس فؼاِيت 1

 - 573 ػًٙٔختّف اوتـاف صغاَ ٔشاحُ 2

 - ;59 تٙذي رخايش ٔؼذ٘ی دػتٛساِؼُٕ سدٜ  3

 35 :;6 ٞاي اوتـافیٔحيطی دس فؼاِيتسإٞٙاي ٔالحظات صيؼت 4

5 
ٚ سلٛٔی وشدٖ  1:20,000ٚ  1:25,000ٞاي )ٔمياعٔمياع اوتـافی تضسي -ؿٙاػی ٞاي صٔيٗ ـٝدػتٛساِؼُٕ تٟيٝ ٘م

 (ٞاآٖ
754 42 

 39 758 خذٔات ٔشاحُ چٟاسٌا٘ٝ اوتـاف ػًٙ آٞٗفٟشػت  6

 45 ;75 ؿٙاػی  ٞاي صٔيٗ ٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝػالي 7

 46 762 (1:25,000) اي ٔمياع سػٛتات آتشاٞٝ دػتٛساِؼُٕ اوتـاف طئٛؿيٕيايی تضسي 8

 47 763 فٟشػت خذٔات ٔشاحُ چٟاسٌا٘ٝ اوتـاف ٔغ 9

 58 788 ()تاسيت، تٙتٛ٘يت، صئِٛيت، ػّؼتيٗ، ػيّيغ، فّذػپاس، فّٛئٛسيٗ صٙؼتی ٞايٞا ٚ وا٘یػًٙ یفٟشػت خذٔات اوتـاف 10

 59 789 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٚاطٜ 11

 62 7:3 ػشب ٚ سٚي ت خذٔات ٔشاحُ چٟاسٌا٘ٝ اوتـاففٟشػ 12

 :4 6;7 ٍ٘اسي دس اوتـافات ٔؼذ٘ی ػٙجی ٚ ِشصٜػٙجی، ٌشا٘ی ٞاي ٔغٙاطيغسإٞٙاي ٔطاِؼات طئٛفيضيىی اوتـافی تٝ سٚؽ 13

 56 7;7 اوتـاف آ٘تيٕٛاٖچٟاسٌا٘ٝ فٟشػت خذٔات ٔشاحُ  14

 65 ;;7 ليٕتی ٞاي ليٕتی ٚ ٘يٕٝػًٙٚ  ٞاوا٘یفٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف  15

 67 837 دس اوتـاف ٔٛاد ٔؼذ٘یفٟشػت خذٔات ٚ سإٞٙاي ٔطاِؼات دٚسػٙجی  16

 69 839 تِٛيذ ا٘ٛاع ػيٕاٖفٟشػت خذٔات ٚ دػتٛساِؼُٕ ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ٔٛاد اِٚيٝ  17

 :6 :83 پيٕايیٞاي چاٜ فٟشػت خذٔات ٚ دػتٛساِؼُٕ تشسػی 18

 73 :86 فٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ػٙاصش ٘ادس خاوی 19

 74 ;86 لّغخذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف فٟشػت  20

 76 874 ؼًٙ آٞٗواٌ٘يشي ػٙاصش دس  ػاصي ٚ ا٘ذاصٜ اِؼُٕ آٔادٜدػتٛس 21

 77 877 ٞاي اوتـافی  ٕ٘ٛ٘ٝ دسػاصي، تٟيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔطاِؼات ٔيىشٚػىٛپی ٚ ػياالت دسٌيش  آٔادٜدػتٛساِؼُٕ  22

 84 893 1:25,000ٞاي ػٍٙی دس ٔمياع اوتـافات طئٛؿيٕيايی ٔحيط  دػتٛساِؼُٕ 23

 87 453 ػاصي اػأی ٔٛاد ٔؼذ٘ی دػتٛساِؼُٕ يىؼاٖ 24

25 
ٞاي ٔماٚٔت ٚيظٜ، پالسيضاػيٖٛ اِمايی، اِىتشٚٔغٙاطيؼی ٚ پتا٘ؼيُ خٛدصا دس  سإٞٙاي ٔطاِؼات طئٛفيضيىی تٝ سٚؽ

 ٔؼذ٘ی اتاوتـاف
755 88 

 92 7;6 دػتٛساِؼُٕ تٟيٝ ٌضاسؽ پاياٖ ػّٕيات اوتـافی 26

 97 925 طالفٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف  27

 :9 926 ٌيشي غّظت فّضات ٌشا٘ثٟا )طال، ٘مشٜ ٚ ٌشٜٚ پالتيٗ(ػاصي ٚ ا٘ذاصٜدػتٛساِؼُٕ آٔادٜ 28

 2: 935 دػتٛساِؼُٕ تٟيٝ طشح اوتـاف ٔٛاد ٔؼذ٘ی 29

 3: 943 فٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ٌچ ٚ ٕ٘ه 30

 4: 949 (سٚي ٚ ػشب ٔغ،) پايٌٝيشي غّظت فّضات ػاصي ٚ ا٘ذاصٜدػتٛساِؼُٕ آٔادٜ 31

 5: :94 ٚسٔيىِٛيت(ٚ  ٞاي صٙؼتی )پشِيت، دياتٛٔيتٞا ٚ وا٘یفٟشػت خذٔات اوتـاف ػًٙ 32

 7: 952 1:25,000دػتٛساِؼُٕ اوتـافات طئٛؿيٕيايی خان دس ٔمياع  33



 

 

 اكتشاف بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذن َايٌ پريژعىاييه 
 

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
سازمان در شمارٌ وشريٍ 

 بروامٍ ي بًدجٍ كشًر

شمارٌ وشريٍ در سازمان   

 وظام مُىذسی معذن ايران

 9: ;95 اي ٚ تؼييٗ ٘ٛاحی أيذتخؾدس ٔمياع ٘احيٝ GISسإٞٙاي ٔطاِؼات  34

 3; 973 اي طال تٝ سٚؽ تًّدػتٛساِؼُٕ اوتـاف ٘احيٝ 35

 5; 977 ؿٙاػی اػتخشاجیٞاي صٔيٗدػتٛساِؼُٕ فؼاِيت 36

 323 996 دػتٛساِؼُٕ اوتـاف ٔٛاد ٔؼذ٘ی تٝ سٚؽ ٞيذسٚطئٛؿيٕيايی 37

 در دست تدوین تيٛطئٛؿيٕيايی ٚ طئٛتٛتا٘یٞاي اوتـافات طئٛؿيٕيايی تٝ سٚؽدػتٛساِؼُٕ  38

 در دست تدوین ٞافٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ؿٛساتٝ  39

40 
ٞٛ٘تيت، تٛوؼيت،  -ٞاي صٙؼتی )٘ؼٛصٞا(: خان ٘ؼٛص، ٔٙيضيتٞا ٚ وا٘یفٟشػت خذٔات ٚ دػتٛساِؼُٕ اوتـاف ػًٙ

 ٘ؼٛصٞاي آِٛٔيٙٛ ػيّيىاتٝ )ويا٘يت، ػيّيٕا٘يت ٚ آ٘ذاِٛصيت(، ٌشافيت ٚ دِٚٛٔيت
 در دست تدوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 َاي كميتٍ استخراج بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذنعىاييه پريژٌ

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
 سازمان  شمارٌ وشريٍ در

 كشًر بروامٍ ي بًدجٍ

شمارٌ وشريٍ در سازمان       

 وظام مُىذسی معذن ايران

 - 562 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اػتخشاج ٔؼذ٘یٔؼذ٘ی، ٚاطٜٞاي تؼاسيف ٚ ٔفاٞيٓ دس فؼاِيت 1

 - 572 ٔمشسات تٟٛيٝ دس ٔؼادٖ 2

 - 632 ٔٛاد ٔٙفجشٜ ٚ آتـثاسي دس ٔؼادٖٔمشسات فٙی  3

 : 664 ٞاي اػتخشاجی ٔؼذٖؼُٕ تٟيٝ ٘مـٝدػتٛساِ 4

 ; 665 ٞاي ٔؼذ٘یسإٞٙاي اسصؿياتی داسايی 5

 32 ;:6 دػتٛساِؼُٕ فٙی سٚؿٙايی دس ٔؼادٖ 6

 :3 ::6 دػتٛساِؼُٕ أذاد ٚ ٘جات دس ٔؼادٖ 7

 33 8;6 ٞاي طشاحی ٔؼذٖسإٞٙاي تٟيٝ ٌضاسؽ 8

 36 728 دػتٛساِؼُٕ تشاتشي دس ٔؼادٖ 9

 ;3 753 اِؼُٕ تٛصيغ ٞٛاي فـشدٜ دس ٔؼادٖدػتٛس 10

 43 759 ٞاي ٔؼذ٘ی ٍٟ٘ذاسي تُٛ٘ ٞايدػتٛساِؼُٕ طشاحی ٚ اجشاي ػيؼتٓ 11

 44 :75 ٞا دس ٔؼادٖ سٚتاصدػتٛساِؼُٕ تحّيُ پايذاسي ٚ پايذاسػاصي ؿية 12

 48 764 اػتخشاج ٔٛاد ٔؼذ٘یٞاي سإٞٙاي ٔحاػثٝ ليٕت تٕاْ ؿذٜ دس فؼاِيت 13

 ;4 775 ٞاي اػتخشاجدػتٛساِؼُٕ ٍٟ٘ذاسي ٚ وٙتشَ ػمف دس واسٌاٜ 14

 59 789 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٚاطٜ 15

 :5 795 سإٞٙاي آتىـی دس ٔؼادٖ 16

 63 ;79 صيشصٔيٙیٞا ٚ حفشيات دػتٛساِؼُٕ طشاحی ٞٙذػی تاصوٙٙذٜ 17

 66 833 ٞاي اػتخشاجیيطی دس فؼاِيتٔحصيؼتسإٞٙاي ٔالحظات  18

 68 838 ػطحی سإٞٙاي اسصياتی ٚ وٙتشَ پيأذٞاي ٘اؿی اص ا٘فجاس دس ٔؼادٖ 19

 ;6 845 سإٞٙاي ا٘تخاب سٚؽ اػتخشاج رخايش ٔؼذ٘ی 20

 72 847 دػتٛساِؼُٕ تؼييٗ ٔشص تغييش سٚؽ اػتخشاج اص سٚتاص تٝ صيشصٔيٙی 21

 78 878 ٔؼادٖ ذدي دس طشاحی طئٛٔىا٘يىیٞاي ػ واستشد سٚؽ سإٞٙاي 22

 82 ;88 دس ٔؼادٖ (HSE) اسصياتی ايٕٙی، تٟذاؿت ٚ ٔحيط صيؼت سإٞٙاي 23

 86 :77 ٞاي ٔؼذ٘ی ػٙجی پشٚطٜ سإٞٙاي أىاٖ 24

 ;8 4:5 صيشصٔيٙی ٞاي اػتخشاج ٔؼادٖ واسٌاٜپش وشدٖ دػتٛساِؼُٕ  25

 93 526 دٖتاس ٚ تٛصيغ تشق دس ٔؼا تشآٚسدسإٞٙاي  26

 98 ;92 ػًٌٙاصصدايی دس ٔؼادٖ صغاَ سإٞٙاي 27

 6: 947 سٚتاصسفتاسٍ٘اسي دس ٔؼادٖ ٚ اتضاستٙذي  سإٞٙاي 28

 8: 948 حفشيات ٔؼذ٘ی دس ٞاي ٍٟ٘ذاسيدػتٛساِؼُٕ تاصسػی ٚ تؼٕيش ػيؼتٓ 29

 ;: 968 ٔؼادٖ ٞاي صيشصٔيٙیسإٞٙاي طشاحی ٚ احذاث ؿثىٝ 30

 4; :96 ٞاؿٙاػی ٟٔٙذػی ػاختٍاٜ تُٛ٘ٔطاِؼات صٔيٗدػتٛساِؼُٕ  31

 6; 978 دس ٔؼادٖ سٚتاص ٚ تجٟيضات جإ٘ايی تاػيؼاتياتی ٚ ٔىاٖسإٞٙاي  32

 8; :97 ٚ وٙتشَ ٘ـؼت دس ٔؼادٖ تخٕيٗ سإٞٙاي 33

 :; 992 ٞاسإٞٙاي ٔطاِؼٝ ٔخاطشات طثيؼی دس ػاختٍاٜ تُٛ٘ 34

 322 997 ػًٙصيشصٔيٙی صغاَ دػتٛساِؼُٕ ايٕٙی دس ٔؼادٖ 35

 324 998 ٞاي تضييٙی ٚ ٕ٘ادػتٛساِؼُٕ طشاحی اػتخشاج ٔؼادٖ ػًٙ 36

 در دست تدوین ؿذٌی دس ٔؼادٖ دػتٛساِؼُٕ وٙتشَ سليك 37

 در دست تدوین تشداسيدػتٛساِؼُٕ تٟيٝ طشح تٟشٜ 38

 در دست تدوین ٞاي اػتخشاجی ٔؼذٖػاليٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝ 39



 

 

 بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذن فرآيري َايٌ پريژه عىايي

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
سازمان شمارٌ وشريٍ در 

 كشًر بروامٍ ي بًدجٍ

شمارٌ وشريٍ در سازمان       

 وظام مُىذسی معذن ايران

 - :59 يٙی ٚ ٕ٘اٞاي تضيسإٞٙاي اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ػًٙ 1

 9 663 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٔؼذ٘ی، ٚاطٜاي ٞ تؼاسيف ٚ ٔفاٞيٓ دس فؼاِيت 2

 34 9;6 آسايی ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘ی طشاحی پايٝ ٚاحذٞاي وا٘ٝٔشحّٝ فٟشػت خذٔات  3

 37 :72 ٔٛاد ٔؼذ٘ی آسايی ٞاي وا٘ٝ ػاليٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝ 4

 49 :72 ٔؼذ٘یآسايی ٔٛاد  وا٘ٝ ٞاي افضاسي ػاليٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝسإٞٙاي ٘شْ 5

 38 737 آسايی ٚ فشآٚسي ٚاحذٞاي وا٘ٝ  ياتی ٔىاٖ ضٛاتط 6

 53 766 آسايی دس ٔمياع آصٔايـٍاٞی، پايٝ ٚ پيـاًٞٙ ٞاي وا٘ٝ ضٛاتط ا٘جاْ آصٔايؾ 7

 54 767 آسايی وا٘ٝ واسخا٘ٝآالت ٚ تجٟيضات  ٔحاػثٝ ظشفيت ٔاؿيٗا٘تخاب ٚ سإٞٙاي  8

 55 ;77 ٚ فشآٚسي آسايی دس ٚاحذٞاي وا٘ٝ ٝٔٛاد تاطّا٘ثاؿت  سإٞٙاي 9

 52 776 ٞاي دػتی يا خٛدواسجٛسي ٔٛاد ٔؼذ٘ی تٝ سٚؽسإٞٙاي ػًٙ 10

 ;5 786   آسايی وا٘ٝحُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاد ٔؼذ٘ی دس ٔذاسٞاي  سإٞٙاي 11

 57 787 آسايیٞا دس وا٘ٝ ؿٙاػايی ٔٛاد ٔؼذ٘ی ٚ آصادػاصي آٖ 12

 59 789 ٝ اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٞا ٚ اصطالحات پايٚاطٜ 13

 64 7:2 خٛدؿىٗ ا٘تخاب آػياي خٛدؿىٗ ٚ ٘يٕٝفٙی ٔؼياسٞاي  14

 75 873 ٞاي فشآٚسي ػِٛفيذ ٚ ػيا٘يذ دس آصٔايـٍاٜ  ػاصي آسػٙيه، وٙتشَ ٚ خٙثی  دػتٛساِؼُٕ 15

 79 882 آسايی وا٘ٝ تشداسي دس ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٛساِؼُٕ 16

 :7 883 خشدايؾ دس آػياٞاي ٔختّف ؿاخصتؼييٗ  دػتٛساِؼُٕ 17

 ;7 884 جذايؾ ثمّی دس ٔمياع آصٔايـٍاٞیٞاي  سإٞٙاي آصٔايؾ 18

 83 892 سإٞٙاي ا٘تخاب ٔذاس خشدايؾ ٔٛاد ٔؼذ٘ی 19

 85 894 آسايی سإٞٙاي افضايؾ ٔمياع دس ٚاحذٞاي وا٘ٝ 20

 89 594 آصٔايـٍاٞی  ٔمياع وشدٖ، تـٛيٝ ٚ تىّيغ دس ٞاي خـه سإٞٙاي آصٔايؾ 21

 :8 8:2 آسايی وا٘ٝ آصٔايـٍاٜدس ٔؼذ٘ی  ٞاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٟ٘ذاسيسإٞٙاي پزيشؽ ٚ  22

 94 736 آسايی  سإٞٙاي پٛؿؾ ٚ تجٟيضات حفاظتی واسوٙاٖ دس ٚاحذٞاي وا٘ٝ 23

 95 794 ٞاي فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘ی ػاصي تاس ٚسٚدي دس واسخا٘ٝ سإٞٙاي ٔخّٛط 24

 99 :92 آسايی وٙتشَ ويفی تاس ٚسٚدي، ٔٛاد دس ٌشدؽ ٚ ٔحصٛالت ٚاحذٞاي وا٘ٝفٟشػت  25

 ;9 932 تٙذي ٔٛاد ٔؼذ٘ی دػتٛساِؼُٕ دا٘ٝ 26

 :: :95 آسايیصدايی دس ٚاحذٞاي وا٘ٝسإٞٙاي ٘شٔٝ 27

 2; ;96 آسايیآصٔايـٍاٜ وا٘ٝدس   ػاصي ٕ٘ٛ٘ٝ سإٞٙاي آٔادٜ 28

 7; 979 آسايیٞاي وا٘ٝی دس فؼاِيتٔحيطسإٞٙاي ٔالحظات صيؼت 29

 9; ;97 ٞاي ٞيذسٚٔتاِٛسطي دس ٔمياع آصٔايـٍاٞیسإٞٙاي آصٔايؾ 30

 ;; 994 ٞاي پالػشي آٞٗسإٞٙاي فشآٚسي وا٘ؼًٙ 31

 در دست تدوین آسايی فٟشػت خذٔات ٟٔٙذػی تفصيّی ٚاحذٞاي وا٘ٝ 32

 دست تدویندر  آسايی ٞاي وا٘ٝ سإٞٙاي ٔحاػثات دس آصٔايؾ 33



 

 

 



 گرامی خواننده

 ي تحقیقتاتي  فعالیتت  سال چُل اس بیص گذضت با ،كطًربزوامٍ ي بًدجٍ ساسمان امًر وظام فىي ي اجزايي 

 معیتار،  ضتابطٍ،  وامتٍ،  آيتیه  قالت   در فىتي،  -وطتزيٍ تصصصتي    عىتًان  َفتصت   بتز  افتشين  ختًد،  مطالعاتي

 حاضز است. ضابطٍ كزدٌ ابالغ ي تُیٍ تزجمٍ، ي تالیف صًرت مقالٍ، بٍ ي عمًمي فىي مطصصات دستًرالعمل،

 َتای  فعالیتت  بُبًد ي كطًر در علًم گستزش ي تًسعٍ بٍ ویل راٌ تا در ض ٌ، تُیٍ ض ٌ ياد مًارد راستای در

 nezamfanni.ir ايىتزوتي سايت در اخیز َای سال در ض ٌ مىتطز ضًد. فُزست وطزيات بزدٌ كار بٍ عمزاوي

 باض . مي دستیابي قابل
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 اين نشريهدر 

َای تسییىیی ي  مراحل مختلف طراحی معادن سىگ

وما ارایٍ شذٌ است. َمچىیه با تًجیٍ بیٍ اَمییت اییه     

َیا هیٍ در   گريٌ از مًاد معذوی، بعضی از اویًا  مُیآ  ن  

ایران گسترش يسیعی داروذ، بٍ اختصار معرفی شیذٌ ي  

 َا مًرد بحث قرار گرفتٍ است.ساختگاٌ  ن

 




