


 طرق االستخراج المنجمي التي تحتاج الى تدعيم 
  التي السطحية تحت ألمنجمي االستخراج طرق من األنواع ىذه•

 ام طبيعي كان سواء واإلسناد التدعيم الى تحتاج او تستخدم
 لغرض المعدني الجسم حول الواقعة لمصخور صناعي
 اإلنفاق حول الواقعة ةالصخري طبقاتال سالمة عمى المحافظة
 او ةيالمنجم التشغيمية العمميات خالل المحفورة والمداخل
  وحمايتيا المنجمي االستخراج وفجوات المنجمي الحش واجيات

 توزيع إعادة خالليا من يتم التيو  والسقوط األنيار من
  بصورة والفجوات نفاقاال  سطح حول الصخرية االجيادات
 والتكسر الزحف أو االنييار من احمايتي وبالتالي  متساوية
 .ألمنجميو التشغيمية األعمال وسالمة العاممين سالمة لضمان



  لواجيةو  الجانبي جدارلم التدعيم بواسطة الطبيعي اإلسناد استخدام إن•
 الجسم نفس من  Pillars دعائم عمل بواسطة أو ألمنجميو األشغال
 العموي السقف سنادإ عن فضال مختارة مواقع في محميا تبقى المعدني
  .السطح تحت ألمنجميو األشغال لواجية

 :ىي الطبيعي اإلسناد استخدام فوائد من
 .الكمفة قميمة كونيا  1.
   .اإلنشاءو  التصميم في عالية ومرونة العمل سيمة2.
 :الطرق ىذه مساوئ    
   .المعدني اإلنتاج نسبة قمة 1.
 إلسناد كدعائم المعدني الجسم من قسم ترك بسبب ضياعات وجود2.

 .ألمنجميو الحفرة سقف
 في كبيرة تغايرات وجود عند الخام تركيز درجة عمى السيطرة صعوبة 3.

 .المعدني الجسم ضمن التركيز درجة
 



  ضعيفة صخور ضمن تقع او الصالبة قميمة معدنية ترسبات وجود عند•
سناد تدعيم الى تحتاج الحالة بيذه بيا تحيط  باستخدام صناعي وا 
   .واإلسناد التدعيم أعمال ألجراء المنجم حدود خارج من أخرى وسائل

 القوية واألخشاب األشجار جذوع استخدام ىو االسناد عمميات من•
 داخل الطرق وتقاطعات األنفاق مداخل او السقف إسناد أعمال ألجراء
 عالية كونيا من بالرغم قوية حديدية ودعائم أقواس استخدام او المنجم
 التدعيم يكون أن بد فال جداً  طويمة لفترة يستمر العمل كان إذا الكمفة

   .دائمي واإلسناد
 لمفجوات اإلسناد بإجراء جديدة تقنية تطوير تم الماضية السنين خالل•

 واالسمنت العقيمة الصخور من خميط عمل بواسطة ألمنجمي والحفر
 مألىا لغرض ألمنجميو الفجوات الى األرض سطح عمى من وحقنيا
 .ىبوط او انييار أي حصول ومنع

 لغرض العقيمة والصخور ألمنجميو الفضالت تستخدم الطرق بعض •
زالة القمع أعمال من الناتجة والفجوات الفراغات مأل  حالة في ,الخام وا 
 كمف ذات تدعيم طريقة كونيا من بالرغم الخميط حقن تقنية توفر عدم
 إلنجازىا طويل وقت وتستغرق عالية



 طرق االستخراج المنجمي التي تحتاج الى تدعيم 
 Room and Pillar Methodالغرف والدعائم طريقة 1.

   متعددةطريقة االستخراج ألمنجمي باستخدام حفر على مستويات 2.

Sublevel Stoping 

 Cut and Fillطريقة االستخراج ألمنجمي بواسطة الحفر والردم  3.

 Shrinkage stoping  طريقة االستخراج ألمنجمي المتضائلة4.

 طريقة االستخراج ألمنجمي بواسطة القواطع ألمنجميه التربيعية5.

Square set stoping       

 

 



طريقة االستخراج ألمنجمي باستخدام حفر عمى 
 Sublevel Stoping  مستويات متعددة

العرقية المعدنية لمترسبات ألمنجمي االستخراج طرق من النوع ىذا يستخدم  
 وكذلك الصمبة لمترسبات مناسبة وىي االمتداد الواسعة الكبيرة األحجام ذات

  األشكال منتظمة غير تكون والتي عالية ميل درجة ليا التي الترسبات
 .والحجوم

تكون ان يجب المعدني بالجسم المحيطة الجيولوجية التكوينات او الصخور 
 .تخسفات او انييارات أي حدوث أمام عائق يكون لكي عالية صالبة ذات
 كامل يستوعب لكي صغير حجم ذات ألمنجميو الحفرة تكون ان الممكن من

 تكون الكبيرة المعدنية الترسبات حالة وفي صغيرا كان اذا المعدني الجسم
  وارتفاع متر (120 × 30) بأبعاد األحيان غالبا في ألمنجميو الحفرة

 .متر (60)



 التدعيم أنواع من نوع استخدام يتم Supporting  عند 
 والحفر الفجوات ممئ يتم حيث الطريقة ىذه استخدام
 باستخام او والحجر االسمنت من بخميط فارغةال ألمنجميو
 .الخام لممواد االستخراجية العمميات من المتوفرة الفضالت

نفس من مساند او دعائم طريق عن تتم االسناد عمميات 
 حصول عدم لضمان واخرى منجمية فجوة او قاطع بين الخام
 . العمل اماكن او لالنفاق غمق او انييار اي
أو اليدوي الحفر بواسطة إما الخام وقمع تكسير أعمال تجري 

  صغيرة منجميو عربات بواسطة تنقل ثم المتفجرات باستخدام
bogger الى الخام لنقل ألمنجميو النقل سيارات الى 

 .(1-7) شكل .الخارج



مخطط لطريقة االستخراج المنجمي عمى مستويات متعددة( 1-7)شكل   



 عالية المعدنية لمترسبات الطريقة ىذه تستخدم ما غالبا•
 عمل  تقنية ولفيم العمودية المعدنية العروق او الميل

 كما عمودي معدني جسم ىناك ان نفترض ,ىذه وتطبيق
 الجسم تقسيم يتم حيث (A 2-7) الشكل في موضح
 ىذه من قاطع كل ,لمعمل قواطع عدة الى المعدني
 حفرة ويسمى حدة عمى واستخراجو قمعو يتم القواطع
 في العمل يبدأ منيا االنتياء وبعد (Stope) منجميو
 ,وىكذا... الثانية ألمنجميو الحفرة في التالية المرحمة
 .متعاقبة ومستويات مراحل عمى العمل يكون حيث



 :العمل وآلية طريقة•
 من يمتد Crosscuts يسمى نفق حفر يتم العمل بداية في -1

 العموي األول القاطع باتجاه Shaft الرئيسية ألمنجميو الفتحة
(Block-2) لالشك في كما القاطع أسفل في نفق حفر يتم ثم  
(7-2 B) . 
 خارج النفق ىذا عمى عمودية قناة حفر أو عمل يتم عدىاب -2

 تسمى Block-2 األول القاطع طول عمى المعدني الجسم
(Drift). 
 الجسم باتجاه أنفاق عمل يتم Drift األنفاق ىذه خالل من -3

 . مستوية أو أفقية بصورة المعدني الجسم ضمن وتدخل المعدني
 القنوات وكذلك Upper-Drift العميا القناة نيايات تربط بعدىا -4

 (Raise) يسمى عمودي نفق بواسطة Lower-Drift السفمي
   .(C  2-7) لالشك في كما



مخطط لطريقة االستخراج عمى مستويات متعددة( 2-7)شكل   



 تربط التي موديةعال األنفاق حفر من االنتياء بعد -5
 حفر يتم Block قاطع لكل والسفمى العميا النيايات بين

  .القاطع لذلك المعدني الجسم في جديدة ثانوية أنفاق
 ذلك في Raise عموديين نفقين كل بين تربط -6

 .(Sublevel Drive) تسمى القاطع
 لذلك والقنوات االنفاق كافة حفر من االنتياء بعد  -7

 بعمميات لممباشرة مييئاً  ألمنجمي العمل يكون القاطع
 .الخام استخراج



 :االنتاج وطريقة آلية     
 تفجير آبار حفر بعد التفجير بأعمال القيام بواسطة الخام تكسير يتم1.

 من العمل ويبدأ المعدني الجسم خالل الثانوية األنفاق خالل من خاصة
 . األسفل نحو األعمى

 باالستفادة القاطع من األسفل المستوى نحو الميشم الخام وينزلق يسقط2.
 من استالمو ليتم (Raise) العمودية األنفاق خالل من الجاذبية من

 .Drift الى األسفل المستوى من النفق
 تحميمو ثم الخام جمع لغرض القمع يشبو ىندسي ترتيب عمل يتم 3.

  . الخارج نحو خاصة بسيارات
 في األنفاق نحو العميا األنفاق في المستويات من العمل تقدم يستمر4.

 األول القاطع في الخام كامل استخراج من االنتياء لحين االسفل المستوى
Block-2 (3-7) رقم الشكل في كما وىكذا. 

 او إسناد أي بدون فارغة الخام استخراج بعد ألمنجميو الحفرة تترك 5.
 اذا الحفرة جوانب لتدعيم Pillar مساند عمل يم األحيان بعض وفي تدعيم
 او بالفضالت المنجمية الحفرة ممئ الممكن ومن ,كبير حجم ذات كانت
 .المنجمية الحفرة خارج من واالحجار االسمنت من خميط بمواد



(3-7)شكل   



Sub-Level Stopping Mining Method 
 Advantagesىذه الطريقة  فوائد       

 .قميمة التكاليف وسيمة التطبيق واالستخدام1.

 .عمميات التحميل تتم مباشرة بعد سقوط الخام نحو االسفل2.

 .إنتاجية عالية واستمرارية بالعمل3.

توفر عوامل السالمة واألمان لمعاممين والمعدات كونيا تتواجد خارج الموقع 4.
 .العمل

 .إمكانية توفير تيوية جيدة من خالل األنفاق5.
 

 Disadvantagesسمبيات ىذه الطريقة       
 .تحتاج الى فترة زمنية طويمة لبدء اإلنتاج1.
 .حصول عمميات تخفيف وتموث لمخام اذا كان الجسم المعدني غير منتظم2.
 .عدم إمكانية السيطرة عمى درجة تركيز الخام3.
 .ضرورة استخدام معدات منجميو خاصة ذات كمف عالية4.





 طريقة االستخراج ألمنجمي بواسطة الحفر والردم 
Mining Method Cut and Fill 

 العمل طريقة          
 الميل ذات العرقية المعدنية لمترسبات الطريقة ىذه تستخدم1.

 بعض إجراء يعد (Massive) الصمدة لمترسبات تستخدم الشديد
  .العمل أسموب عمى التحويرات

 عرض يتراوح عمودية قواطع عدة الى المعدني الجسم تقسيم يتم2.
 من سمسمة بينيما تفصل متر (30-100) بين الواحد القاطع
   .العاممين وحركة إلنتاجل تستخدم التي واألنفاق والمداخل الطرق

 يمتد نفق بانشاء بداية تتم المعدني االستخراج ألعمال التييئة 3.
 الجسم باتجاه (Shaft) الرئيسية العمودية ألمنجميو الفتحة من

 واستخراج والمعدات العاممين لنقل النفق ىذا ستخدمي المعدني
 .الخام



 من (Cross-Cut) ثانوية أنفاق إنشاء أعمال تتم ذلك بعد4.
 .المعدني الجسم داخل الى لتصل الرئيسي النفق

 او صفائح شكل عمى المعدني واالستخراج إنتاج أعمال تبدأ 5.
 موضح كما قاطع كل مستوى طول عمى (Slices) شرائح
 أعمال أو اليدوي الحفر باستخدام (4-7) رقم الشكل في ذلك

  التفجير
 .الرئيسي النفق طريق عن الخارج الى الخام نقل يتم بعدىا6.
 الخام قمع جراء من المتكونة والفراغات الفجوات تمال 7.

 الخارج من والمنقولة العقيمة والصخور الفضالت بواسطة
 الفجوات لجوانب والتدعيم اإلسناد ألعمال تستخدم والتي
 ألمنجميو والمعدات العاممين لوقوف ارضية تكون وكذلك

 حيث التالية الشريحة في الصخور تكسير في المستخدمة
 القاطع انتياء لغاية األعمى نحو االسفل من القمع أعمال تبدأ

   .المعدني لمجسم
 



 Mining Method Cut and Fillطريقة االستخراج ألمنجمي بواسطة الحفر والردم 

 طريقة القطع والممئ( 4-7)شكل 



 Mining Method Cut and Fillطريقة االستخراج ألمنجمي بواسطة الحفر والردم 

 طريقة القطع والممئ( 4-7)شكل 



 الطريقة ىذه فوائد          
 الفضالت من باالستفادة الصناعي واإلسناد التدعيم تستخدم1.

 .ألمنجميو
 .واستخراجيا منتظمة الغير المعدنية األجسام وتتبع سيولة2.
 وترك العالية التركيز درجة ذات الخامات انتقاء في ومرونة حرية3.

 .والدعم اإلسناد ألغراض محميا في الفضالت
 توجد ال وبذلك فجوات ترك عدم بسبب لألراضي وامن جيد استخدام4.

 تحافظ إذ ألمنجميو األعمال انتياء عند مستقبالً  تركيا بعد خطورة
   السطحية لألراضي الطبيعي الشكل ونظافة سالمة عمى

 الطريقة ىذه مساوئ       
 .اليدوية األعمال واستخدامو المكان ضيق بسبب قميمة اإلنتاجية1.
 ألمنجميو بالفضالت الردم أعمال استخدام بسبب عالية اإلنتاج كمف2.

 .إضافية وأعمال وجيد وقت تأخذ التي
 

 Mining Method Cut and Fillطريقة االستخراج ألمنجمي بواسطة الحفر والردم 



 Mining Method Cut and Fillطريقة االستخراج ألمنجمي بواسطة الحفر والردم 



 
 السابقة الطريقة الى مشابية ىذه ألمنجمي االستخراج طريقة•

cut and fill االستخراج طرق الى متطابقة التمييدية واألعمال 
 .األخرى ألمنجمي

 Cones األقماع من سمسمة إنشاء او عمل يتم الطريقة بيذه •
 بمسافات جنب الى جنبا متعاقبة وبصورة اآلخر تمو واحد

 او الخام لنقل المخصص النفق سقف في عمميا يتم محدودة
 من العموي القاطع في العميا الجية ومن Cross-cut نفق

 الخام وتكسير قمع عمميات تبدأ األقماع ليذه المقابمة الواجية
 . األقماع ىذه في مباشرة ليسقط

 بواسطة مباشرة المكسر الخام تحميل عمميات تبدأ بعدىا •
 ينقل حيث األقماع فتحات أسفل الواقعة النقل عربات من سمسمة
  .المنجم خارج بعدىا

 

 Shrinkage stoping  طريقة االستخراج ألمنجمي المتضائمة



 
 داخل مباشرة يسقط لالستخراج يييئ الذي الميشم او المكسر الخام•

 كذلك ليستخدم منيا الخام تكسير تم التي ألمنجميو الحفرة او الفجوة
سناد دعم بصيغة  وكذلك ألمنجميو لمفجوات لجانبيةا الجدران الى وا 
 االستمرار لغرض الحفر ومعدات العاممين عمييا يقف كأرضية يستخدم
 .الفجوة سقف في األعمى نحو بالحفر

  % بحدود الحجم في زيادة لو يحصل والمكسر الميشم الخام حجم إن•
 لتحميل الحجم في الزيادة ىذه من االستفادة امكن حيث (30-50)

 الى ونقميا ألمنجميو الحفرة حجم عن الفائضة الكميات واستخراج
   .الخارج

 المخصص الحجم كامل من الخام وقمع تكسير من االنتياء وعند•
 إفراغ يجب عندىا العموي المستوى الى والوصول ألمنجميو لمفجوة

 الشكل في ذلك موضح كما الفجوة ىذه من جميعا الخام واستخدام
 .الطريقة عمل وأسموب طبيعة يوضح الذي (5-7) رقم التخطيطي

 

 Shrinkage stopping  طريقة االستخراج ألمنجمي المتضائمة



 Shrinkage stopping  طريقة االستخراج ألمنجمي المتضائمة

( 5-7)شكل   



 فوائد ىذه الطريقة •
 .كمفة اإلنتاج قميمة1.
 .كفاءة إنتاجية جيدة تستجيب لكافة متطمبات العمل2.
 .باإلمكان خزن المواد الخام في الحفرة ألمنجميو لحين الطمب عمى مواد خام3.
 .عدم وجود عمميات تحميل يدوي لمخام الى عربات النقل4.

 مساوئ وسمبيات الطريقة •
اإلبقاء عمى كمية من الخام داخل الحفرة ألمنجميو ال يمكن استخراجيا 1.

 .لحين االنتياء من تكسير وقمع كامل القاطع ألمنجمي
 .حصول عمميات تخفيف لمخام اذا كانت صخور الجدار ضعيفة2.
ألفجوات ألمنجميو تترك فارغة بعد انتياء العمميات ألمنجميو مما ييدد 3.

 .المنطقة بحدوث أعمال تخسف وىبوط
طريقة بطيئة وال يمكن تحويرىا أو تغيير أسموب العمل عند تغيير عوامل 4.

 .االستخراج ألمنجمي
 

 Shrinkage stopping  طريقة االستخراج ألمنجمي المتضائمة



 
 تظير ربما قاطع أي في ألمنجميو العمميات من االنتياء بعد•

 والفجوات لمحفر ردم أو إسناد عمميات إجراء إلى الحاجة
 علمن ألمنجمي االستخراج عمميات بعد المتخمفة ألمنجميو
 الحاالت بعض في ,ارضي ىبوط او تخسف عمميات حصول

 الحائط جداري إلسناد الخام لنفس pillars أعمدة ترك يتم
 والعمميات العاممين سالمة عمى لمحفاظ المعدني لمعرق

 حصول او الصخري والزحف اليبوط حوادث من االستخراج
 .اإلنتاج طرق ألماكن انسداد

 

 Shrinkage stopping  طريقة االستخراج ألمنجمي المتضائمة



 Shrinkage stopping  طريقة االستخراج ألمنجمي المتضائمة

 



 أسموب نفس تستخدم ىذه ألمنجمي واالستخراج الحفر طريقة•
 ما Cut & Fill طريقة في المستخدمة ألمنجمي الحفر وتقنية
 باستعمال والتدعيم اإلسناد أسموب تستخدم الطريقة ىذه إن عدا

 .(6-7) الشكل في موضح كما واألخشاب األشجار جذوع
 بشبكة ألمنجميو والفجوة اإلنتاج نفق وجوانب سقف إسناد يتم •

 مالئمة الطريقة ىذه األشجار وسيقان األخشاب من ىيكمية
 التي الترسبات او الضعيفة المعدنية الترسبات في لالستخدام

 الحاجة تظير وعميو كثيرة وكسور تشققات عمى باحتوائيا تمتاز
سناد تدعيم عمميات إجراء الى  لمنعيا ألمنجميو الفجوة سقف وا 
 .األسفل نحو صخرية كتل سقوط او االنييار من
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(6-7)شكل   



   الطريقة ىذه فوائد•
 عمى الحاوية الضعيفة المعدنية الترسبات في لالستخدام مالئمة1.

   .وكسور تشققات
   .الخام ونقل قمع أعمال في معقدة وآليات معدات الى تحتاج ال2.
 الطريقة سمبيات•

 في واألخشاب األشجار جذوع استخدام بسبب اإلنتاج تكاليف في زيادة1.
   .التدعيم

 .كثيرة عاممة أيدي إلى تحتاج2.

 مع التدعيم عمميات إلى الحاجة ظيور بسبب ومتدنية قميمة إنتاجية3.
 .العمل سير تقدم

 العوائد الن الثمن وغالية التركيز عالية المعدنية الترسبات في مقيدة4.
   .ألمنجمي والتشغيل اإلنتاج تكاليف تغطي منيا المستحصمة المالية

 

 طريقة االستخراج ألمنجمي بواسطة القواطع ألمنجميه التربيعية
  Square set stopping  



 طريقة االستخراج ألمنجمي بواسطة القواطع ألمنجميه التربيعية
  Square set stopping  



 قسم عموم االرض التطبيقية


