
1 
 

 29/2/96   تحَیل گشارش ّا تا – تاهیي تزق هعذىهسائل هطزح ضذُ درتارُ راٌّوای حل :  2خذهات فٌی 

ٍ ادٍات  تجْیشاتدر خصَظ ًحَُ اًتخاب ٍ جاًوایی تَضیحات السهِ تزای گزٍُ ّا  96-1-22جلسِ در 

 . ُ ضذاددّز گزٍُ  هعذًی در هعادى

 : پیطٌْادی ٍ ادٍات تجْیشات

،   تادتشى   ، پوپ آب   ، LDH،   یٌچٍقالِ،   ًَارً، (continuous miner)، هاضیي پیَستِ      چکص تزقی

 . . .  ضارص چزاغ اًفزادی  ، الهپ ّای رٍضٌایی 

 معادن در روشنايي فني دستورالعمل  -1: ّای راٌّوافایل 

  معادن در برق توزيع و بار برآورد راهنماي  -2ٍ 

ز اساس استاًذادردّای هَرد قثَل ایزاى ضثکِ تاهیي تزق هعذى خَد را ٍی سایت در اختیار ضواست تا تردر 

 .ًواییذهحاسثِ طزاحی ٍ 

 --------------------------------------------------------------------

ًقطِ هعذى ٍ هسیز اًتقال  ًخست ،گزٍُ داًطجَیاى در ًظز گزفتِ ضذُ است 4در هسایل سیز کِ تزای 

ٍ سط ًیاس هَردتَاى الکتزیکی هیشاى تا اًتخاب تجْیشات السم  الکتزیسیتِ در هعذى را تزسین کٌیذ، سپس

 .را هحاسثِ کٌیذهقطع کاتل ّا 

 :  رٍش کار

 . هی کٌیذي ٍ اًطعاب ّا را تعییهسیز اًتقال الکتزیسیتِ  ،تا تزسین ًقطِ هعذى اتتذا 

 جاًوایی .طَل ّز ضاخِ تایستی هعلَم تاضذ، چَى در هحاسثات تعییي سطح هقطع کاتل ّا السم است

 ا .تز رٍی اًطعاب ّا صَرت پذیزد... تجْیشات السهِ اس جولِ تادتشى ، پوپ  ٍ 

 .ٍلتاص ٍ تَاى در جزیاى هتٌاٍب سِ فاسُ صَرت پذیزد افتضثکِ تزاساس هحاسثِ 

 :هزاحل هحاسثات  تا تعییي تجْیشات السهِ اداهِ هی یاتذ

 سیستن تَْیِ هعذى، آتکطی، رٍضٌایی، َّای فطزدُ، حفاری، حول ٍ ًقل، کاًِ آرایی، تاسیسات جاًثی

 30/1/96 مظفری. اشیذمًفك ت

----------------------------------------------------------------- 
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 . . . ٍ اقایاى ضزیعت سادُ، صفَی  -1گزٍُ 

 الیٍ پرشیة. ريش استخراج زیرزمیىی اوثارٌ ای را مًرد استفادٌ لرار می دَىذ. سرب ي ريی : وًع مادٌ معذوی

 .دارد َر طثمٍ یک کارگاٌ تٍ اتعاد 

 .ي تٍ ريش چاٌ لائم تاز شذٌ است(  2.5m) متر2.5ضخامت الیٍ 

 

------------------------------ 

 . . .ى رجة دٍست، سًگارکی، هعیي الذیي ٍ اقایا -2گزٍُ 

کارگاٌ، اتعاد  12تعذاد  .اتاق ي پایٍ را مًرد استفادٌ لرار می دَىذ استخراج زیرزمیىی ريش. زغال سىگ: وًع مادٌ معذوی

 .درجٍ است 10حذيد شیة الیٍ مالیم ي . متر 50*50ق َا متر ي اتعاد اتا 25*25پایٍ َا 

 .ي تٍ ريش چاٌ لائم تاز شذٌ است(  2m )متر2 ضخامت الیٍ

 متر از سطح زمیه 250دسترسی  عمك چاٌ

 

 متر05*05

 

 متر50*50

 

 متر500چاٌ لائم 

 از سطح زمین پایین ترین کارگاه

 

 متر25

 متر45

 متر65

 متر85

 متر100

 متر60

 متر250چاٌ لائم 
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---------------------------------------------------- 

 . .   اقایاى احوذی، هحوذرضا اسواعیلی، حیذری -3گزٍُ 

 200الیٍ پرشیة، ارتفاع چاٌ . ريش استخراج زیرزمیىی کىذ ي آکىذ را مًرد استفادٌ لرار می دَىذ. مس: وًع مادٌ معذوی

 .متر ارتفاع 80متر طًل ي  100کارگاٌ   5متر تٍ َمیه ترتیة شامل  50متر ، فاصلٍ تا يردی کارگاٌ ايل 

. 

 

------------------------- 

 . .  اقایاى هحوذعلی اسواعیلی، تیات، صذاقت پَر -4گزٍُ 

ي سٍ کارگاٌ در طثمٍ ( 1800 – 1700افك )کارگاٌ ، سٍ کارگاٌ در طثمٍ تاال  9تعذاد  . زغال سىگ: وًع مادٌ معذوی 

. کٍ تٍ ريش جثٍُ کار تلىذکار می کىىذ(  1600 - 1500افك )کارگاٌ در طثمٍ پاییه  ي سٍ( 1700 -1600افك )يسط 

ایه معذن تًسط . متر است 1.2درجٍ ي ضخامت الیٍ  15، ي شیة الیٍ  mمتر80طًل×mمتر60ارتفاع  :اتعاد کارگاٌ َا 

 .متر تاز شذٌ است 1000تًول افمی تٍ طًل 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

چاٌ لائم 

 متر200

1011 

1011 

1011 

 متری 1111تونل 
1011 


