


 مع وارتباطيا متعددة وأحجام بأشكال المعدنية الترسبات لتواجد نظرا•
 الظروف عمى اعتمادا معقدة وأشكال مختمفة بصور بيا المحيطة الصخور
 عمى السيطرة من بد ال ,وظيورىا وجودىا إلى أدت التي المتباينة الترسيبية
زالة القمع أعمال أثناء المعدني بالجسم المحيطة الصخور سموكيات  وا 
  االرضية القشرة في وموقعيا دىاتواج طبيعة حسب كل المعدنية الترسبات

 رئيسيين نوعين الى المنجمي االستخراج طرق صنفت األساس ىذا عمى
 :ىي الطرق من

  .السطحي المنجمي االستخراج طرق•
 . سطحي التحت المنجمي االستخراج طرق•

   حيث سطحي, التحت المنجمي االستخراج طرق عن ىذه محاضرتنا      
 سطحي التحت ألمنجمي االستخراج طرق من عديدة أنواع الوجود الى ظيرت
 بالجسم المحيطة لمصخور المستخدم التدعيم نوع عمى اعتمادا تصنف التي

زالتو قمعو بعد المعدني  :ىي نوعين الى وتقسم تواجده مكان من وا 
 طبيعي او اصطناعي إسناد أو تدعيم إلى تحتاج ال الطرق 1.
 طبيعية او صناعية تدعيم وسائل واستخدام عمل الى تحتاج التي الطرق 2.

 والحفاظ المعدني بالجسم المحيطة الصخور وىبوط تساقط عمى لمسيطرة
 .واالنييار الغمق أعمال من واألنفاق المداخل عمى



طرق االستخراج ألمنجمي التي ال تحتاج إلى إسناد او تدعيم     

 أعمال أية تستخدم ال أو تحتاج ال التي ألمنجمي االستخراج طرق تقسم
 أسموبو لو منيما كل رئيسية طرق ثالث الى لمتدعيم مواد أو إسناد

 : وىي المعدنية الترسبات مع التعامل في العمل وطريقة الخاص
 long wall الطويل الجدار ذات ألمنجمي االستخراج طريقة1.

mining method 
 Block Caving  التكيفية بالقواطع ألمنجمي االستخراج طريقة2.

Mining Method 
 Mining Method ثانوية مستويات عمى التكيفات طريقة3.

Sublevel Caving 



 :التالية بالخصائص الطرق ىذه تتميز•
   ألمنجميو الفجوة في تواجده مكان من الخام وتكسير قمع أعمال تكون  1.
 بفعل بحرية بالسقوط الميشم الخام أو المعدني الخميط ليذا يسمح2.

 مييأة مناطق إلى تمقائياً  األسفل نحو اليبوط عمى إجباره او الجاذبية
 . الخارج الى ونقمو تحميمو لغرض المعدني الخميط ىذا الستقبال مسبقا

 وغير الضعيفة المعدنية الترسبات في الطرق ىذه تستخدم ما غالبا3.
زالتيا قمعيا الممكن من التي المتماسكة    .تواجدىا أماكن من بسيولة وا 

  الترسبات تعمو جوفية مياه وجود حالة في الطرق ىذه استعمال يمكن ال4.
 .المعدنية

 الطبقات فوق الواقع الطبقي لمعمود تخسف أو ىبوط بحصول يسمح 5.
 التكيفات ليذه دفن و ردم أعمال تجري األخرى والحاالت ألمنجميو
 المحافظة لغرض األرض لسطح مفاجئ تخسف حصول لمنع والفجوات

 .الطبيعة واستخداماتو األرض سطح استقرارية عمى
 



طريقة االستخراج ألمنجمي ذات الجدار الطويل 
long wall mining method 

 :التالية الحاالت في الطريقة ىذه تستخدم•
 معدنية ترسبات وجود حالة في لالستخدام جدا مالئمة الطريقة ىذه1.

 - 0.5) من يتراوح سمك ذات  stratified deposits  طباقية
 .(1-6) شكل .متر ( 2.5

 .متوسطة الى ضعيفة صالدة ذات تكون ان يجب المعدنية الترسبات2.

 الصخري الغطاء طبقات او الطبقي العمود ترسبات تكون ان يجب3.
 بمساعدة او ذاتي تخسف او ىبوط يحصل لكي ضعيفة صالبة ذات

جبارىا التفجير أعمال   والفجوات التكيفات لمأل اليبوط عمى وا 
 .ألمنجميو

 الفحم ترسبات واستخراج قمع في الطريقة ىذه تستخدم ما غالبا 4.
 الوقت وحتى الزمان قديم ومنذ أوروبا بمدان معظم في الحجري
 .الحاضر

 





 آلية تصميم وعمل طريقة الجدار الطويل
Long Wall Mining Method 

 :يمي وكما االخرى تمو واحدة متعاقبة مراحل بعدة وتتنفيذه العمل تييئة يتم الطريقة ىذه في
 معدني لوح كل طول عمى عمل قواطع او مستوية معدنية ألواح عدة الى المعدني الجسم تقسيم يتم1)

 .(2-6) شكل .متر (200-100) من تتراوح
 .العاممين وخروج ودخول التيوية ألعمال كذلك وتستخدم معدني لوح كل حول لإلنتاج أنفاق عمل يتم 2)
 كامل وعمى اإلنتاج لنفق مجاورة ألمنجميو األشغال واجية في ألمنجمي واالستخراج اإلنتاج أعمال تبدأ 3)

 .اإلنتاج نفق عن بعيدا الخمف نحو التقدم في وتستمر المعدني الموح عرض
 تقسيم باالمكان او ,الموح ىذا استخراج كامل من االنتياء لحين الترسبات سمك كامل عمى القمع يكون 4)

 الحديثة المنجمبة المعدات توفر ومدى االنتاج عممية تصميم وحسب اجزاء عدة الى الخام طبقة
 .والكفوءة

 يتم لوحدىا االستناد عمى قادرة وغير ضعيفة ألمنجميو الحفرة سقف في الموجودة الصخور كانت إذا 5)
 سقف من الصخرية لمقطع وىبوطا سقوط حصول لمنع لمسقف والتدعيم اإلسناد أنواع احد استخدام
 .االنتاج انفاق او المنجمية الحفرة

 



مخطط لطريقة الجدار الطويل( 2-6)شكل   



 نقق عن بعيدا المعدني واالستخراج اإلنتاج أعمال استمرار مع•
سناد التدعيم إنشاء يتم اإلنتاج  اإلنتاج نقل ألنفاق دائمي وا 

 المكشوفة المساحة بقية اما والغمق االنسداد من لمنعيا والمعدات
مالء باليبوط لمسقف يسمح الفجوات او  من المتكونة الفجوات وا 

   .الخام استخدام جراء
 أعمال في متخصصة وكيربائية ميكانيكية معدات تطوير مت•

 الفحم تعدين قطاع في العاممة الشركات قبل من ألمنجمي اإلنتاج
 األيدي وتقميل االنتاج زيادة لغرض (3-6) رقم شكل الحجري
 الفحم التعدين في األرض تحت العمل لمخاطر تجنبا العاممة
   .الحجري

 عند الحجري الفحم من يوم/طن 1000 إنتاج الممكن من•
 يتم ما عادة الخام ونقل لإلنتاج متخصصة معدات استخدام
 الفتحة الى عربات قطار او كيربائية ناقمة احزمة بواسطة
 .الطريقة ىذه وتقنية أسموب بنفس العمل ويتم ,لممنجم الرئيسية

 



معدات منجمية متخصصة لقمع واستخراج الخام( 3-6)شكل   







 : فوائد ىذه الطريقة•
طرٌقة انتقائٌة جٌدة فً عزل الخام الجٌد عن الصخور 1.

 .العقٌمة 

 .إنتاجٌة عالٌة2.

 .قلٌلة الكلفة3.

 .وسلٌمةتحت ظروف منجمٌه أمٌنة العمل 4.

 .معدات منجمٌه ذات إنتاجٌة عالٌةاستخدام من الممكن 5.

خاصة مع توفر معدات منجمٌة  سهلة االستخدامطرٌقة 6.
 .متخصصة لقلع ونقل الخام

 



 : الطريقة ىذه سمبيات•
 مع ألمنجميو لألعمال وتييئة النجاز طويل وقت الى تحتاج•

 .بالمشروع المباشرة أعمال بداية في عالية استثمار كمف
 

 .االستخراجية العمميات أثناء لمخام تخفيف أعمال حصول•
 

 الحافات وقرب القواطع سقوف عند الخام من كمية فقدان•
 .العقيمة الصخور مع
 



 بالخصائص ألمنجمً االستخراج طرق من النوع ههذ تختص•
 :التالٌة

 .  Massive الصلبة المعدنٌة الترسبات فً لالستخدام مالئم  1.

 المتوسطة والصالبة  الشدٌد المٌالن ذات األجسام إلى مالئمة2.
 . الصهٌرٌة واالندفاعات  Veins المعدنٌة العروق مثل

  وغٌر الثمن الرخٌصة ألمنجمً االستخراج طرق أحد تعتبر 3.
 .المكلفة

  بالشكل موضح هو كما ,واالستخدام التطبٌق حٌث من سهلة4.
 .الطرٌقة لهذه التخطٌطً الرسم ٌمثل الذي  (6-4)

   

  بالقواطع التكهفيةطريقة االستخراج ألمنجمي 
Block Caving Mining Method 



طريقة القواطع التكيفية   (a 4-6) شكل 



طريقة القواطع التكيفية   (b 4-6) شكل 



 :التالية بالنقاط تتمثل المنجمية لالعمال التخطيط وكيفية الطريقة ىذه عمل ألية•
 مستويات عدة وعمى الحجم كبيرة قواطع عدة الى المعدني الجسم تقسيم يتم1.

 .2 م (1000) بحدود مساحة الى تمتد متوازية
 المطموب القاطع تحت يقع مستوى في متوازية ثانوية إنفاق عدة تنشأ ذلك بعد 2.

 .منو المعدني االستخراج بأعمال المباشرة
 الفتحة الى يؤدي رئيسي نفق بواسطة الثانوية االستخراج انفاق ربط يتم3.

   .(Shaft) الخام لخروج الرئيسية
 عدة عمل وىي معيا تنشأ ُأخرى أعمال ىناك األعمال ليذه موازية بصورة4.

 الفجوات من والمكسر الميشم الخام استقبال منيا الغرض قمعية فتحات
   .ىذه الثانوية األنفاق بأسقف عمميا يتم ألمنجميو

 القاطع في تواجده أماكن من الخام المواد أو المعدني الخميط وقمع إزالة أعمال5.
 شرائح او أشرطة شكل وعمى تفجير بواسطة أو يدوية بإعمال إما تتم ألمنجمي

(Slices) ويسحب األعمى وباتجاه األقماع فوق المستويات من مباشرة تبدأ 
 بالعربات تحميمو يتم حيث األقماع تحت الثانوي النفق خالل من الميشم الخميط

  .الخارج نحو ألمنجميو
 يقع الذي الصخري الطبقي العمود او العقيمة لمصخور يسمح الطريقة بيذه6.

 من االنتياء بعد الفجوات ىذه ومأل باليبوط الفجوات أو ألمنجميو الفراغات فوق
 .االستخراج أعمال

 



 طرٌقة القواطع التكهفٌة

 :الطريقةفوائد ىذه •
طريقة ذات كمفة استخراج قميمة وسيمة •

 .االستخدام
 .إنتاجية منجميو عالية•
 .طريقة استخراج منجمي أمينة وكفوءة•
 



 :سمبيات ىذه الطريقة •
تحتاج الى وقت طويل النجاز وتييئة لألعمال ألمنجميو مع كمف استثمار 1.

 .عالية في بداية أعمال المباشرة بالمشروع
 .حصول أعمال تخفيف لمخام أثناء العمميات االستخراجية2.
فقدان كمية من الخام عند سقوف القواطع وقرب الحافات مع الصخور 3.

 .العقيمة
طريقة غير كفوءة  في انتقاء وعزل الخام ذات درجة التركيز العالية عن 4.

 .الخام ذات درجة التركيز الواطئة
االستخراج المعدني الحديثة تقترح استخدام أعمال التفجير النووي طرق •

المحدود تحت سطح األرض ليكون في األجسام المعدنية الصمبة وبذلك يؤدي 
إلى تكسير وتفتيت الخامات الصمبة بأقصر وقت ممكن وبالتالي استخراجيا 

 .بنفس ىذه الطريقة الى الخارج
 

 طرٌقة القواطع التكهفٌة







 Sublevel طريقة إلى العمل أسموب في مشابية الطريقة ىذه•
Stopping, التي المعدنية الترسبات من النوع لنفس وتستخدم 

 ذات المعدنية والعروق الشديد وميالنيا العالية بصالبتيا تتميز
 في تستخدم الطريقة ىذه إن عد ما ,والشديدة المتوسطة الصالبة

 ان أي ضعيفة صخور ضمن المعدني الجسم وقوع او وجود حالة
 بقاءىا يمكن ال التي ضعيفة المعدني بالجسم المحيطة الصخور

 عميو ,الخام المواد واستخراج قمع بعد تدعيم بدون محميا في
 باليبوط الخام بالترسبات المحيطة العقيمة لمصخور السماح يجب

 والفجوات التكيفات مأل لغرض سطحية تخسفات وحصول
 .ألمنجميو

 

طريقة التكهفات على مستويات ثانوية  
Sublevel Caving Mining Method 



 إنشاء وأعمال المدنية األعمال وكافة العمل أسموب إن•
 في العمل أسموب إلى مشابية  المنجمية واألنفاق القنوات
      رقم الشكل في كما Sublevel Stopping طريقة

(6-5). 
 عدة عمى ألمنجمي االستخراج قاطع في العمل إجراء يتم •

 القاطع ضمن Sub level ثانوية أنفاق حفر بعد مستويات
 ,متسمسل بيا ألمنجمي العمل سير تقدم يكون حيث لمخام
 والسماح العموي المستوى في الخام ونقل استخراج يتم بينما

 العمل يكون لكي العقيمة لمصـخور وسـقوط تخسف بحصــول
 األدنى المستوى في العمل يكون بينما التفجير, ألعمال مييأ

 استمرارية لضمان وىكذا التفجير آبار إكمال في مستمر
 النفق نحو الثانوية األنفاق من الخام تجييز وانسيابية
 الخام ليصل المستويات ىذه بين Raise المشترك العمودي

  .المنجم خارج الى ذلك بعد لينقل الرئيسي النفق الى



طريقة التكيفات عمى مستويات متعددة( 5-6)شكل   



 فوائد ىذه الطريقة •
طريقة انتقائية جيدة في عزل الخام الجيد عن الصخور 1.

 .العقيمة 
 .إنتاجية عالية2.
 .قميمة الكمفة3.
 .العمل تحت ظروف منجميو أمينة وسميمة4.
 .استخدام معدات منجميو ذات إنتاجية عالية5.
ممكن ليذه الطريقة العمل في ظروف منجميو صعبة مثل 6.

 .وجود مياه جوفية او خامات لزجة او رطبة
 

طريقة التكهفات على مستويات ثانوية  
Sublevel Caving Mining Method 



 :الطريقةسمبيات ىذه •
عداد العمل ألغراض بدا اإلنتاج•  .تستغرق وقت طويل لتييئة وا 
ال يمكن السيطرة عمى نقاوة الخام من أعمال التخفيف في •

 .الصخور الضعيفة او التكوينات المتشققة
يصال اليواء إلى مواقع األشغال • صعوبة إجراء أعمال التيوية وا 

 Dead)ة المغمقــــألمنجميو لوجود مواقع عمل ذات النياية 
End). 

حصول ىبوط وتخسف سطحية يؤدي الى تغير طبيعة سطح •
 .األرض لممنطقة

 

طريقة التكهفات على مستويات ثانوية  
Sublevel Caving Mining Method 








