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 )سنگ شكن ذاخل پيت( در معدن مس سرچشمهI.P.C تحليل كاربري 

 
 ۲صميمي؛آريا ۱امير زلفي گل

 Email:Am_zolfigol@yahoo.com ،دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبدانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن . ۱
  Email:aria_marble@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد ابركوهدانشجوي كرشناسي اكتشاف معدن ، . ۲  

 چكيده
با توجه به نزديكي اتمام طرح اوليه استخراج معدن مس سرچشمه و لزوم اجراي طرح توسـعه در ايـن معـدن، ميـزان توليـد                          

افزايش عمق معدن باعث طوالني تر شدن مسيرهاي باربري و افزايش زمـان             . كانسنگ و باطله و عمق نهايي پيت افزايش يافت        
در نتيجه شرايط اقتضا مي نمود كه سيستم باربري معدن با           . مر به افزايش زياد تعداد كاميون منجر گرديد       حمل بار شده و اين ا     

تحليل سيستم هاي حمل و نقل و مقايسه آنها با شرايط معدن مس سرچشمه نشان داد                . تفكر بيشتري مورد ارزيابي قرار گيرد     
 .سيستم هاي قابل استفاده در سرچشمه مي باشنده دو سيستم حمل كاميوني و نوار نقاله به عنوان تنها ك

به منظور استفاده از نوار نقاله ، به علت محدوديت در ابعاد مواد قابل حمل با نوار و لزوم خرد كردن سنگ تا اندازه هـاي قابـل                            
ستم حمـل  حمل، انواع سيستم هاي سنگ شكني مورد استفاده در داخل پيت بررسي شده، پس از تحقيقات به عمل آمده، سي             

نواري به همراه كاميون به عنوان تنها راه حل و استفاده از سنگ شكن هاي نيمه متحرك داخل پيت و نوار نقاله هاي پر شـيب،       
 .در سرچشمه مناسب تشخيص داده شد

 
  مس پورفيري ،نوارنقاله، سنگ شكن داخل پيت: كلمات كليدي

 
I.P.C Control Analysis In Sarcheshmeh Copper Mine 

(In Pit Crusher) 
Amir Zolfigol؛ Aria Samimi 

 

Abstract 
According to the end of the primary project of the extraction in the sarcheshme copper mine & the need 
to perform the development project in this mine, the rate of ore & waste production & the final pit limit 
are increased. The increase of the mine depth makes the transportation ways longer & increase the 
transportation time, by doing these the number of trucks is increased. So with considering the situation 
the mine’s transportation system must evaluate carefully. 
Analyzing transportation systems & comparison between them & mine situation shows that truck & belt 
transportation systems are the only useable systems in sarcheshme. 
For the using of the belt conveyor, all the belt systems are studied & for the reason of limitation in the size 
of the transportable materials with belt & the need for crushing the stone to transportable size, all the 
crushing systems which use in the pit are examined. 
After researches have done, the belt transportation system with truck is the only solution & using of jaw 
crushers in the pit is suitable. 
 
Keywords: In Pit Crusher ، Belt Conveyor ، Porphyry Copper 
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 مقدمه ‐١
 .در معادن جهان دو سيستم باربري وجود دارد اين سيستم ها يكي پيوسته و ديگري منقطع است

امـا بـه علـت    . منتقـل كنـد  ) محل باراندازي(به نقطة ديگر ) محل بارگيري(نوار نقاله قادر است بار را بطور پيوسته از نقطه اي           
ر ابعاد مواد قابل حمل با نوار، بايد سنگها را پس از انفجار، دوباره تا اندازه مشخصي خرد نموده تا با نوار قابل حمل               محدوديت د 

 .استفاده نمود (I.P.C)بدين منظور الزم است كه از سنگ شكن داخل پيت . گردند
برابر استخراج فعلي افـزايش يافتـه و بـا           ۵/۲ روزانه معدن تا     ستخراجس سرچشمه، ا  متوجه به آنكه در طرح گسترش معدن        با  

عميق تر شدن معدن، فاصله و زمان حمل مواد تا سنگ شكن اوليه و دمپ باطله افزايش چشمگيري خواهد داشت و معـدن از                       
  مـواد در    و نقـل   تغيير سيسـتم حمـل    ه مطلب به تحليل و بررسي       لحاظ اقتصادي با مشكل جدي روبرو خواهد شد؛ لذا در ادام          

  .شمه پرداخته مي شودمعدن سرچ
 
 سرچشمه معرفي معدن مس ‐٢

 كيلومتري جنوب غـرب كرمـان مـي         ١٦٠ موليبدن دنيا بوده كه در       ‐ معدن مس سرچشمه يكي از بزرگترين معادن روباز مس        
نجـام   با توجه به مطالعات اباشد و  مي آتشفشاني‐ كانسار سرچشمه از نوع پورفيري گسله و چين خورده با تركيب رسوبي .باشد

 ميليارد  ٢/١كل ذخيره معدن،    . است به اثبات رسيده     +]٢٦٠٠ [ از سطح زمين    متر پايين تر   ٧٠٠گرفته، وجود ذخيره معدني تا      
 )١جدول(.د درصد موليبدن مي باش٠٣٠/٠ مس و  درصد٧٠/٠تن با عيار متوسط 

 
  مشخصات معدن مس سرچشمه‐١جدول 

 

 
 
 
  معدن مس سرچشمهو توسعه طرح استخراجي اوليه ‐٣

ر و  تني مدل وابكو و درز١٢٥كاميوني بوده و از كاميون هاي  از نوع  معدن طرح اوليهسيستم حمل و نقل به كار گرفته شده در
 )۱ادامه جدول (.شود متر مكعبي در اين معدن استفاده مي ٣/١٥ و ٢/٩ با ظرفيت جامP&Hشاول هاي 

 
  مشخصات معدن مس سرچشمه‐١ادامه جدول

 عمر معدن
 

مجموع توليد روزانه ماده 
 معدني و باطله

 ارتفاع
 كف پيت

 متوسط
 فاصله حمل

 متوسط
 زمان حمل

 ارتفاع
 باالترين پله

  متر٥/٢٦٨٧  دقيقه١٧  كيلومتر٥/٢  متر٥/٢٣٦٢ هزار تن ٨٠ )١(ه سال٢٠

 متر٢٩٠٠ هدقيق٥/٣٦  كيلومتر٥/٤  متر٥/٢٠٣٧ هزار تن٢٠٠ )٢(هسال٢٨

 

 :بررسي سيستم حمل كاميوني و نواري ‐٤
 ٤٠ كه فقط    باشد اما عيب آن اين است       مي  نسبت به نوار نقاله    باربري با كاميون در معادن روباز، داراي انعطاف پذيري بيشتري         

د در حاليكـه در حمـل بـا نـوار         درصد آن صرف جابجايي خـود ماشـين مـي گـرد            ٦٠درصد از انرژي مصرفي جهت حمل بار و         
 . درصد براي جابجايي وزن نوار مصرف مي شود٢٠ درصد انرژي صرف حمل بار شده و فقط ٨٠حدود

 مشخصات پله ها

)درجه(شيب)متر(عرض  )متر(ارتفاع 

عرض رمپ 
 )متر(

عرض پله ايمني 
 )متر(

شيب نهايي معدن 
 )درجه(

٣٢ ~ ٣٤ ٣٠ ٣٠ ٥/٦٣ ٧٥/٨ ٥/١٢ 
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هزينـه  .  برابـر كمتـر از كـاميون مـي باشـد           ٨دار تـا     برابر كمتر و در سطوح شـيب         ٣در سطوح افقي هزينه سرمايه گذاري آن        
حتـي در   . باشد، بنابراين نوار نقاله اقتصادي تر است      اله نسبت به كاميون خيلي كمتر مي      نگهداري و مصرف قطعات يدكي نوار نق      

الـه از نظـر انـرژي،       جاهايي كه نوار نقاله با سيستم حمل كاميوني برابري مي كند، بايد به اين نكته توجه خاص نمود كه نوار نق                    
 .كارآمدتر، داراي تمركز كاري بيشتر و خيلي بادوام تر مي باشد

 ١٢ تا ٨ شيب مسير حركت كاميون .مشكل انعطاف پذيري نوار را مي توان با گذاشتن يك سنگ شكن در داخل پيت حل نمود
نوار نقاله ها قادر بـه حمـل تنـاژ بـااليي از             . د درصد به راحتي كار كنن     ٣٠درصد بوده، ولي نوار نقاله ها مي توانند تا شيب هاي            

 .مواد بوده، ضمن اينكه جريان مواد پيوسته و يكنواخت مي باشد
 
 بررسي سيستم حمل كاميوني در طرح گسترش معدن مس سرچشمه ‐٥

هزارتن در روز    ٢٠٠سال اول توسعه و سپس به        ٥ هزارتن در    ١٣٥ هزارتن، به    ٨٠در طرح توسعه ميزان توليد از مجموع روزانه         
 . افزايش مي يابد متر٣٢٥رسيده و عمق معدن در حدود 

 
 تعيين تعداد كاميون مورد نياز ‐١‐٥

با مشخص شدن زمان سيكل، تعداد بـاري را كـه           . براي تعيين تعداد كاميون مورد نياز، بايد زمان سيكل كاميون مشخص گردد           
ص شده و با توجه به تعداد باري كـه بايـد در يـك سـاعت حمـل             مشخ) تعداد سفر (كاميون مي تواند در يك ساعت حمل كند         

 .شود، تعداد كاميون مورد نياز تعيين مي گردد
ايـن كـار در معـدن مـس          .باشـد  مي  رگشت كاميون خالي  زمان سفر شامل زمان حمل كاميون بارگيري شده به محل تخليه و ب            

 و فاصـله  Med – System )(قشه هاي طرح توسـعه انجـام شـده    ن بر رويسرچشمه با استفاده از كامپيوتر و با كمك نرم افزار
 .حمل و زمان سفر مشخص گرديده است

 :باشد هاي مرسوم، فاكتورهاي به كار رفته به اين شرح مي براي انجام محاسبات با توجه به روش
 ۷۳/۰ برابر است با فاكتور آماس ‐
  بار۵ تعداد دفعات بارگيري توسط جام شاول ‐
  ثانيه مي باشد٣٢ مترمكعب برابر با ١٥ا ظرفيت جام زمان سيكل شاول ب ‐
  ثانيه۱۶۰ برابر است با  تني١٢٠زمان بارگيري كاميون  ‐
 مي)  ثانيه٧٨( دقيقه ٣/١رابر با زمان الزم براي چرخش، استقرار در محل تخليه و تخليه، در شرايط كاري متوسط ب ‐

 .باشد

 .باشد سيكل كاميون مي ٢/٠ تا ١/٠زمان انتظار معموالً  ‐

 مترمكعب و كاميون هاي  ١٥نتايج محاسبات انجام شده را مي توان با توجه به دو شيفت كاري در روز، شاولهاي با ظرفيت جام                    
 .خالصه كرد ٢ تني، در جدول ٢٤٠ تني و ١٢٠با ظرفيت 

 
  متوسط فاصله، زمان حمل، و تعداد كاميون مورد نياز در طرح توسعه معدن مس سرچشمه‐٢جدول

سال 
 وسعهت

كل تناژ 
 استخراجي

متوسط فاصله 
 (km)حمل 

متوسط زمان سفر 
(Min) 

 تعداد كاميون
  تني١٢٠

 تعداد كاميون
  تني٢٤٠

 ٥٦ ١١٠ ٦٠٢/٣٢ ٩٦٩/٣ ٣٥٩١٣١٢٧٤ ١١ تا ٦

 ٦١ ١٢١ ٩٦٥/٣٥ ٤١٤/٤ ٣٧٠٦٩٤٣٠٠ ١٦ تا ١١

 ٦٥ ١٣٠ ٩٢٧/٣٨ ٨٥٢/٤ ٢٩٩٠٩٨٩٢٨ ٢١ تا ١٦

 ٧٢ ١٤٣ ٢٩٣/٤٣ ٢٨٠/٥ ٢٩٨٤١٦٤٦٧ ٢٦ تا ٢١

 ٧٣ ١٤٦ ٣١٥/٥٦ ٨٦٢/٦ ٢٦٣٧٢٢٠٩٦  آخر تا٢٦
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 :سرچشمهداليل نياز به تغيير سيستم حمل مواد در معدن مس  ‐٢‐٥

و نياز به چنـدين بـار خريـد         )  سال ٨ تا   ٦(كم كاميونها   ر   افزايش تعداد كاميون وطول عم      توجه به  باطرح توسعه معدن    در :الف
 .مدت، استفاده از اين سيستم به تنهايي، منطقي به نظر نمي آيدمجدد در پروژه هاي طوالني 

اينكـه از    بـه     نظـر  بـا  متر مي باشد،لذا   كيلو ٥/٤با توجه به اينكه حداكثر فاصله اقتصادي حمل براي سيستم حمل كاميوني              :ب
  اقتصـادي نمـي  ،رح توسـعه اواسط طـ  از ، سيستم حمل كاميونيكيلومتر تجاوز مي كند٥/٤اواسط طرح فاصله تردد كاميونها از  

 )١نمودار (.باشد
 

 
 

 نايش مسافت حمل، در طرح توسعه معد روند افز‐١ نمودار
 

 دقيقـه  ٣/٥٦ دقيقه افزايش يافته و در سالهاي آخر توسعه به ٦/٣٢متوسط زمان سفر نيز از سال ششم، به اينكه با توجه به     :پ
 توجه بـه هزينـه هـاي زيـاد عمليـاتي     ار را مي تواند جابجا كند؛ كه با  ب٨يك شيفت ، تنها حدود ردمي رسد؛ يعني هر كاميون  

 . مخصوصاً هزينه الستيك و سوخت،اين ميزان باربري براي هر كاميون غيرقابل قبول بوده و اقتصادي نمي باشد
 ٤٢ بـه ميـزان      بطـور متوسـط   (با توجه به رشد هزينه حمل و اينكه هزينه هاي حمل درصد بااليي از كل هزينه معدنكاري                   :ت

 برابر حالت فعلي مـي      ٥را به خود اختصاص مي دهند، بنابراين از سال ششم توسعه به بعد كه تعداد كاميون به بيش از                    ) درصد
مشـكل   بـا  معـدن را   به تنهايي منطقي نبـوده و      هاي باالي عملياتي،   م حمل كاميوني، با توجه به هزينه      رسد، استفاده از سيست   

 .دزسا  مياقتصادي روبرو
با توجه به مطالعاتي كه معادن دنيا انجام داده اند، مشخص شده كه براي حمل يك بـار ثابـت، هزينـه سـوخت مـورد نيـاز                             :ث

كاميون براي حمل آن بار به يك ارتفاع مشخص، چهار برابر هزينه الكتريسيته مورد نياز نوار نقاله براي حمل همان بار به همان                       
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، براي باربري در مسيرهاي افقي نيز اين تحقيق صورت گرفته و هزينه انرژي مصرفي در باربري با به طور مشابه  . ارتفاع مي باشد  
كاميون نسبت به نوار نقاله، همان عدد چهار به يك به دست آمده است، در نتيجه هزينه انرژي مصـرفي نـوار نقالـه كمتـر مـي           

  .باشد
بزرگ دنيا، با افزايش عمق معدن، مجبور به استفاده از سيستم هاي حمل نواري به همراه سنگ شـكن هـاي داخـل                       در معادن   

لذا بايد به فكر تغيير سيستم حمل و استفاده از سيستم هاي حمـل نـواري بـه همـراه كـاميون در معـدن مـس                           . پيت شده اند  
 . سرچشمه بود

 

 

 (I.P.C):بررسي سيستم هاي سنگ شكني داخل پيت  ‐٦

.  ميالدي در يك معدن كواري سنگ آهك در هاور آلمان غربي نصب شد             ١٩٥٦اولين سنگ شكن متحرك داخل پيت، در سال         
سيسـتم هـاي    .سنگ شكن داخل پيت به سيستم نوار نقاله اين امكان را مي دهد تا بتواند مواد را به بيرون پيـت حمـل نمايـد            

 محدوده تحركشان از واحدهاي كـامالً متحـرك، كـه بـه طـور مـداوم در حـال                 سنگ شكن داخل پيت، توانايي تحرك داشته و         
 )۱شكل() ۳جدول(.حركتند، تا واحدهاي هميشه ثابت، كه بطور دائمي در پيت قرار داده مي شوند، مي باشد

  
  انواع سنگ شكن هاي داخل پيت‐٣جدول

 
 

 

 محل استقرار نوع سنگ شكن
مكانيزم 
 حركتي

وسيله 
خوراك 
 دهنده

 ابجاييپريود ج
مدت زمان الزم 
 براي جابجايي

Mobile 
 دارد در سينه كار )متحرك(

اكسكاواتور 
 )…شاول و (

روزانه يا 
 هفتگي

 خيلي كم
كمتر از يك (

 )ساعت

Semi Mobile 
 )نيمه متحرك(

در نزديكي سينه 
 كار

 كاميون ندارد
 ٢ ماه تا ٦هر 

 سال
يك شيفت تا يك 

 روز

 
Movable 

 )قابل حركت(

ن افقي نزديك هما
كه سينه كار در آن 

 واقع است
  ساعت٤٨  سال٢ تا ١هر  كاميون ندارد

Portable) قابل
 )حمل

 بيش از يك هفته  سال٥ تا ٢هر  كاميون ندارد نزديك كف پيت

Modular 
  روز٣٠  سال٥ تا ٣هر  كاميون ندارد نزديك كف پيت )قابل تفكيك(

Semi Fixed 
 چندين هفته  سال١٠هر  كاميون ندارد كف پيت )نيمه ثابت(

Fixed 
 )ثابت(

نزديك به مركز 
 جريان مواد

 ــــــــ ـــــــــ كاميون ندارد
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  سنگ شكن متحرك، در حال بارگيري توسط شاول ‐١شكل 

  سنگ شكنراهنمايي هايي در زمينه انتخاب و طراحي ‐١‐٦

 .  درصد عرض نوار تجاوز كند٣٠ي موادي كه با نوار حمل مي شوند نبايد از اندازه بزرگترين ذره خروجي برا ‐١
 . در حالت ايده آل، سنگ شكن بايد مواد را به اندازه اي خرد كند كه نياز به خردايش ثانويه كاهش يابد ‐٢
 . سنگ شكن از كمترين مقدار نيروي ممكن استفاده نمايد ‐٣
 . جابجايي يا جلوگيري از گيركردن سنگهاي بزرگ، نيازمند دقت زياد نباشدكارآيي سنگ شكن باال بوده و براي ‐٤
 . سنگ شكن بايد بطور اقتصادي كار كرده و داراي عمر و سرويس دهي طوالني باشد ‐٥
 .سنگ شكن بايد قادر به خرد كردن بزرگترين اندازه خوراك دريافتي باشد ‐٦
  .عمر اجزاء آن بايد تا حد امكان زياد باشد ‐٧

، مـي تـوان از سـنگ    شته باشـد تمركز كاري در يك يا دو سينه كار وجود دا         چنانچه   در مورد تعيين ميزان تحرك سنگ شكن،      
امـا در ذخيـره هـاي    . شكن هاي با تحرك زياد استفاده نموده و سنگ شكن متحرك را به همراه سينه كـار بـه حركـت درآورد               

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران  87- دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

 

 ٧

رها زياد بوده و اگر قرار باشد سيستم نوار نقاله به هـر سـينه كـار گسـترش داده                    ، تعداد سينه كا   رنامنظم، با پراكندگي زياد عيا    
در چنين حالتي براي جلوگيري از پايين آمدن راندمان كاري، بهتر است            . شود، الزاماً به چندين سنگ شگن نياز خواهيم داشت        

ديك به مركـز جريـان مـواد مسـتقر كـرده، و             كه از يك يا چند سنگ شكن با تحرك كمتر استفاده نموده و آنها را در محلي نز                 
 .سنگ از سينه كارها با كاميون به طرف سنگ شكن حمل شود

 
 :انواع نوار نقاله با توجه به كاربرد آنها  ‐٧
شده ، نصب ديواره دار كابلي،با سيستم نگهداري هوا،به انواع قابل انتقال، نقاله ها راتوان نوار نحوه عملكرد،مي و كاربرد وجه بهبا ت

  .افقي تقسيم كرد قوس و برچرخ زنجير، متحرك، لوله اي، ساندويچي
 درجـه   ١٨ مـي توانـد بـه        ريكي از محدوديتهاي استفاده از نوار نقاله براي حمل در معادن روباز اين است كه حداكثر شيب نـوا                  

لذا براي عبور نوار از داخل پيـت بـه          . د درجه مي باشد، مطابقت ندار     ٤٥ تا   ٣٥برسد، و اين مقدار با زاويه ديواره پيت كه حدود           
 .بيرون، بايد يكي از روش هاي زير مورد استفاده قرار گيرد

 
 جهت عبور نوار شيب كم، فراهم آوردن مسيري با ديواره پيت و ايجاد برش در ‐الف

له برداري با توجه به عمق زياد       براي اجراي اين روش، مجبور به برداشتن مقدار زيادي باطله از ديواره پيت بوده و اين مقدار باط                 
 .پيت در سرچشمه غيرمعقول مي باشد

 
 استفاده از جاده هاي زيگزاگ براي عبور نوار به بيرون پيت ‐ب

مجبور به استفاده از نوارهاي جداگانه با موتورهاي جداگانه اي در هر تكه از مسير خواهيم بود و اگر حتي يك نوار                      در اين روش    
 اختالل شود كل سيستم مختل شده و كار متوقف خواهـد شـد؛ لـذا اسـتفاده از ايـن روش در سرچشـمه                         از اين مجموعه دچار   
 . توصيه نمي گردد

 
 داخل پيت به بيرونرازاستفاده از تونل جهت عبور نوا ‐پ

، )تـر  م٥/٢٤٧٣(و ارتفاع محل اسـتقرار سـنگ شـكن اوليـه فعلـي          )  متر ٥/٢٠٣٧(با توجه به ارتفاع كف معدن در طرح توسعه          
 ٢(و با توجه بـه فاصـله افقـي بـين ايـن دو محـل                  متر خواهد شد     ٤٣٦اختالف ارتفاع بين كف پيت و محل سنگ شكن فعلي           

 درجه جهت عبور نوار به منظور حمل كانسنگ موجود          ١٨ تونل تا شيب حداكثر       چاه در كف پيت و حفر      ، امكان حفر   )كيلومتر
 .مي باشد

 
 
 پرشيب برروي پله هاي معدن استفاده از نوار نقاله هاي ‐ت

گيرنـد،  مي  قـرار  شـيبهاي قـائم نيـز      بيرون، مي توان از نوار نقاله هاي پرشيب كه برخي از آنهـا تـا                 به پيت جهت انتقال مواد از   
 . باشند مي ي، ساندويچي و ديواره دارنوارهاي پرشيب شامل سه  نوع لوله ا. استفاده نمود

 
 

 نهاداتنتايج و پيش
احتمال داده شد كه سيستم كاميوني به تنهايي در طرح توسعه جوابگو نباشد؛ لذا سيستم هـاي                 داليل ذكر شده     با توجه به   ‐١

 . حمل و نقل كاميوني و نوار نقاله درمعادن روباز و شرايط كاربرد آنها مورد بررسي قرار گرفت
در طـرح توسـعه نيـز      بنابراين  . شت مي باشند  ظرفيت حمل كاميونها باال بوده و قادر به حمل مواد سخت و تكه سنگهاي در               ‐٢

 . د بودنقابل استفاده خواه
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با توجه به مسافت هاي طوالني و حجم توليد باال در طرح توسعه معدن مس سرچشمه، نوار نقالـه مناسـب تـرين سيسـتم                          ‐٣
 . كاربردي براي حمل مواد به بيرون پيت معدن مي باشد

 عدد رسيده كـه بـا توجـه بـه     ١١٠يش ميزان توليد و مسافت حمل تعداد كاميون به با شروع سال ششم توسعه به علت افزا  ‐٤
تعداد كاميون در معادن مس دنيا بـه طـور          (هزينه هاي باالي سيستم كاميوني، استفاده از اين سيستم به تنهايي منطقي نبوده              

 .ديگر استفاده نمودو بايد از دو سيستم كاميوني و نواري در كنار يك)  عدد است٦٠ تا ٢٠معمول بين 
 سال با توجه به هزينه هاي عملياتي بسيار زياد كاميون هـا، بـا ايـن سيسـتم برابـري      ٥ الي ٤حمل نواري مي تواند در طي   ‐٥

 . كرده و اقتصادي تر باشد
طرح توسعه و مابقي باطله هاي    )  ميليون تن  ٣٨٣( متري بوده    ٥/٢٤٦٢ جوابگوي تخليه باطله ها تا پله        ١٥ و   ٣١دامپ هاي    ‐٦
 در پشت ناحيه كوهستاني سمت جنوب ٣٣با توجه به اينكه دامپ .  تخليه شود ٣٣اجباراً بايد در دامپ     ) حدود يك ميليارد تن   (

 كيلومتر جاده نياز خواهـد بـود؛ لـذا اسـتفاده از سيسـتم         ٥معدن واقع بوده و براي احداث جاده هاي حمل كاميوني به بيش از              
 . يشنهاد مي شودتونل در معدن پچاه و حفر
با افزايش مقدار آب در معدن، ممكن اسـت بتـوان از سيسـتم چـاه و تونـل كمـك گرفتـه و پـس از حفـر چـاه، تونلهـايي                                  ‐٧
اگـر ايـن كـار      . را به زير قسمتهاي پرآب پيت حفر نموده و از آنجا اقدام به زهكشي و خشك نمودن منطقـه كـرد                    ) دستكهايي(

اين موضوع  . ه هاي مواد ناريه كاهش يافته و مشكالت ناشي از ريزش ديواره ها كم خواهد شد               عملي گردد، مقدار زيادي از هزين     
 .مي تواند درصدي از هزينه هاي ناشي از حفر چاه و تونل را جبران نمايد

در مورد نوع سنگ شكن داخل پيت مورد استفاده در طرح توسعه معدن مس سرچشمه با توجه به پورفيري بودن كانسـار و        ‐٨
 . پراكندگي عيار در اين منطقه بهتر است از سنگ شكن هاي ژيراتوري نيمه متحرك استفاده گردد

جهت حمل كانسنگ و باطله به بيرون پيت مي توان در معدن، از نوار نقاله هاي پرشيب، مخصوصاً نوع ساندويچي يا ديواره                       ‐٩
ر نقالـه هـاي معمـولي       خانه كانه آرايي و دمپ هاي باطله از نوا        دار استفاده كرد و در خارج از پيت معدن براي حمل مواد به كار             

 .استفاده كرد
 

 تقدير وتشكر
خود مي دانم تا از سروران و اساتيد محترم مخصوصاً جناب آقاي مهندس محمدرضـا كـارگران و جنـاب آقـاي                      وظيفه  در اينجا   

 و از خداونـد     ؛را بعمـل آورده    ر و قـدرداني    كمك و راهنمائي هاي بي دريغشان كمال تشـك         بخاطرمهندس محمدمهدي صابري،    
 .م روزافزون را براي ايشان آرزومندمتعال سالمتي و موفقيت
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