












:واگن دریل









زامتردویکیکهطوریبهدهیممیقرارشدهحفرچالداخلدررابلندایلولهکاراینبرای
کهمحلیبهراآنو(مرکزاز)لولهسربهطنابیآنگاهباشد،داشتهزدگیبیرونبلوکسطحوچال

راراسلهدستگاآنگاه،(باشدانحرافبدونبایدلوله)کشیممیداردقرارافقیچالحفرجهتراسل
هبتوجهباکاراستاد)گیرندقرارراستایکدرطنابامتدادوآنمرکزکهدهیممیقرارطوری
انجامخطاییکوچکترینبدونباکاراین،عمودیچالانحرافمیزانطبقنیزوخوداصلیتجربه

الًکامداردقراردستگاهشاسیطرفچهاردرکههاییپیچیوسیلهبهراراسلسپس(دهدمی
زیادایهفاصلهدرخود،مستقیمحالتازانحرافباکهاستاینبرایترازعملاین.کنیممیتراز
رازتوشاقولازپس.نکندبرخوردعمودیچالبهافقیچالاستممکنوشودمیزبادمقداراین

آنگاهمکنیمیسوراخرازمینبهبدنهکردنمیخمحلدستیچکشیوسیلهبهدستگاهکردن
واریحفدرحیندستگاهتادهیممیانجاممخصوصهایمیلهیوسیلهبهرازمینبهکردنمیخ

.نشودمنحرفمتهارتعاشاتاثربر
.کنیممیآغازراافقیچالحفرراسلکنترلدستگاهکمکبهخودمحلدردستگاهاستقرارازبعد

ارهاییچالآنباکه.آیدمیبیرونعمودیچالازغباریعمودیچالباافقیچالبرخوردهنگام
.می کندایجادسنگدرافقیوعمودیصورتبه(مترسانتی12-13)اینچ5قطربا







پارس و گوه



شوندهمنبسطشیمیاییمواد

ومراکزازبسیاریواستدائمیتحولحالدرآندررایجهایشیوهومعدن کاریامروزه
موادیتولیدبهدستمعدن کاریاهدافپیش بردبرایمعدناموردرفعالتحقیقاتیمؤسسات
تزیسمحیطبا  ،قیمتارزانیبرعالوهحالعیندروبودهدارارابازدهیبیشترینکهمی زنند

.باشدداشتهسازگاری

گیردمیقراراستفادهموردایرانمعدنیکارهایدرافزونروزطوربهکهازمواردییکی
موردساختمانیسنگمعادندرناریه،مادهجایبهمادهاین.استشوندهمنبسطپودرهایانواع

.ابدمی یافزایشساختمانیسنکمعادندرآن هامصرفافزونروزطوربهواستگرفتهقراراستفاده
گوهوارسپکارنوعیبهواقعدرونیستآنفوودینامیتوباروتنظیرمواداینتخریبوانفجارقدرت

.می دهدانجامرا

ابرانظرموردمادهسپس.کردحفرسنگ،درموازیچال هایبایدمواداینازاستفادهبرای
پدیدهاثردرمدتیازپسوشدهریختهچال هادردوغاب.درآیددوغاببصورتتاکردهمخلوطآب

اریفشتنشحجمافزایشایناثردرمی دهدحجمافزایشخودحجمبرابرچندینتادوغابآب گیری،
.می شودواردچالدیوارهبهزیادیبسیار



شوندهمنبسطشیمیاییمواد







شوندهمنبسطشیمیاییمواد





نتعییپیشازدراستاهایدرساختمانیسنگ هایاستخراجبرای
سنگتودهازراسنگبلوکبتوانندتامی دهندبرشراسنگشده ای

سیمازمی توانمشخصراستاهایدرسنگبرشبرای.کردجدا
.کرداستفادهبرهاسنگیاوالماسهبرشسیمفوالدی،برش



برش با سیم الماسه

هبسایندهموادازاستفادهفوالدی،برشسیمروشبامقایسهدرروشایندر
ودشده اننصبسیمخودرویسایندهموادعوضدرواستشدهحذفسیستمازمجزاطور
.می شودانجامسیمخودتوسطبرش



:سیم برش الماسه به طور کلی شامل قسمت های زیر است
   سیم فوالدیSteel wire
   مهره های الماس دار یا سگمنت های الماسهDiamond boad
فنر هاSpring
 بوش ها یا فاصله دهنده هاSpacer
   نر و مادگی اتصال سیمThreaded pitch



الماسهبرشسیمبااستخراجروشمراحل
شیبواهدرزهسیستمتوجهداشتنظردربایدالماسهبرشسیمبکارگیریدرکهمواردیازیکی
لماسهابرشسیمبامکانیزهاستخراجروشکاریمختلفمراحل.باشدمیهاالیههایویژگیوآنها
:استزیرشرحبه

محلانتخاب
دهشتمامقیمتکهاینستاهمیتایندالیلازیکی.استمهمبسیارروشایندرمحلانتخاب
سیستمیبکارگیرمحلروایناز.باالستدیگرسیستمهایبامقایسهدرسیستماینقوارهسنگ
محلنگسکهشوددقتبایدنیزوبودهخوشرنگویکدستسالم،سنگداراینظرهرازبایدبرش
.باشدنشدهخوردهتکتونیکیعواملتاثیرتحتنظرمورد

پلهمختصات
ودنبراحتانرژی،اتالفبودنکمسیم،پارگیاحتمالوجودعدمچونعواملیبایدانتخابایندر

داردبستگیبارکنندهوحفاریوبرشدستگاههایاستقرار

جهت سینه کار
اندمان  بهترین جهت سینه کار عمود بر محور اصلی شکستگی های موجود است تا بتوان بهترین ر

.ممکن را از سیستم برش گرفت



حفاری
میطلبرازیادیدقتلذاواستالماسهبرشسیمکاربرددرمرحلهمهمترینمرحلهاین

باچالحلمتعیینیکدیگر،باچالهاارتباطحفر،محلتعیینقسمتایندرکارمهمترین.نماید
نگسبودنگونیابهتوجهبانیزوسنگدرموجودسطوحوهاشکستگیوهادرزهبهتوجه

میمشخص(آزادجبهه)سنگآزادسطوحبهتوجهباحفاریمیزانوجهت.می پذیردصورت
(زادآجبهه)سنگآزادسطحازمعینفاصلهبهقائمیچالحفر،کارمرحلهنخستیندر.گردد
کمیتیبایسچالعمق.داردبستگیکوپابعادوپلهارتفاعمیزانبهفاصلهاین.گرددمیحفر
وددارنقرارافقیکدرکامالًکهچالدوکارگاهکفافقدرسپس.باشدپلهارتفاعازبیش

یکبصورتچالسهایننتیجهدرکهشوندمیحفرقائمچالبرعمودعمودند،همبهنسبت
چالهآنکبرایبود،انحرافمیزانیکدارایقائمچالاگر.کنندمیقطعراهمدیگرقائمکنج
آنبامتناسبراافقیچالحفرمحلقائم،چالانحرافمیزانگیریاندازهبابرسدآنبهافقی

دقتارکایناستمشخصکههمانگونه.کندبرخوردقائمچالبهافقیچالتاکنیممیمعیین
سبباچالهازیکهرحفرزاویهانتخابدرلغزشکوچکترینونمایدمیطلبراباالییبسیار

براییلدلهمینبه.گرددمنتفیعملیاتونرسندهمبهکنجیکدرنهایتدرآنهاکهگرددمی
عملییحالتدرنیزودوربینهمچونابزاریازنمودلحاظبیشتریدقتعملیاتدربتواناینکه

تگاهدسکمکبهمعموالًچالهاحفر.شودمیاستفادهکمکینقاطوشاقولوترازوشمشهازتر
.گیردمیانجامدریلواگنیاوراسلمانندهایی



:مهم ترین عوامل مؤثر در پاره شدن سیم های برش الماسه
.مستهلک شدن سیم و داشتن زدگی در سیم که باید مرتباً از آن بازدید شود•
فشار بیش از حد به سیم با باال بردن کشش دستگاه•
وجود خاک و سنگ ریزه در مسیر یرش•
برخورد به سطح بسیار نرم در سطح برش•
برخورد به سطح بسیار سخت در سطح برش•
انحراف در مسیر سیم برش•
زاویه تند در برش•
تغییر ناگهانی ولتاژ و یا آمپر و یا نقص فنی دستگاه برش•

:در استفاده از سیم برش ها به دو عامل باید توجه کرد
اعت میزان سطحی از سنگ که به واسطه ی سیم برش در یک س: بازدهی سیم برش•

.بریده می شود
مقدار متوسط طولی از سیم که به ازای هر متر مربع از سنگ: مصرف ویژه سیم•

.ی داردمستهلک می شود و به کیفیت سنگ، کیفیت سیم و مهارت اپراتور بستگ



برش با سیم های برش الماسه





برش با سیم های برش الماسه





برش با سیم های برش فوالدی

ختیسازباالترسختیباساینده ایمادهطریقازکهاستاساساینبرکارشیوه
هتجیکدربلندخیلیسیمیکازمنظوربدین.دادبرشرانظرموردسنگمی توانسنگ
یارشدر.کندایجادشیاریسنگدرسیمتامی شوددادهحرکتسنگرویدائمطوربهمعین
اینرد.شودبریدهنظرموردسنگبدینوسیلهتامی شودریختهآبوسایندهمادهشدهایجاد
.گیردصورتپایینبهباالازبایدبرشروش



برش با سیم های برش فوالدی





(هاواژ)ایجاد برش در سنگ توسط دستگاه های سنگ بر

سیمبرشروشباروشاینترکیبصورتدرالبته)باشدنمیچالحفربهنیازیروشایندر
هسکلیطوربه.شودمیجوئیصرفهزمانوهاهزینهدرپس.(شودمیحفرچالالماسهبرش
:داردوجودبرسنگدستگاهنوع

زنجیرداربازویباهاواژماشین
برندهدیسكباهاواژماشین
فرزصفحهباهاواژماشین



(هاواژ)ایجاد برش در سنگ توسط دستگاه های سنگ بر
زنجیریبازویباهاواژ
دندانهبایریزنجآنیلبهرویکهباشدمیکشیدهبیضیشکلبهبازویکدارایدستگاهاین
وگرفتهاستمسنگبازنجیرهایدندانه.استشدهنصبالماسییاکاربیدیبرندهوتیزهای
هحلقازدستگاهزنجیر.شودمیسنگدرمترسانتی4حدودضخامتبهشکافیایجادباعث
.استشدهتشکیللغزندمیبازورویکههایی

دودرهاییشکافایجادبادستگاهاست،همواروصافنسبتاًمنطقهتوپوگرافیکهشرایطیدر
کنندحرکتمیجداسنگتودهازراسنگهایبلوککفدرافقیشکافوعمودیجهت

حیسطبرعمودوریلموازیوشودمیانجامهیدرولیکیطوربهنیازموردجهتدردستگاه
وینیرطریقارهاتیغهحالتتغییرامکان.کندمیایجادشکافداردقرارآنرویریلکه

لمحبهمحلیکازدستگاهانتقال.داردوجودمختلفهایجهتدربرشبرایهیدرولیکی
.شودمیانجامجرثقیلیالودرتوسطدیگر

حرکتبرایدیگریوسنگبرشبراییکیکهباشدمیالکتروموتوردودارایدستگاهاین
.رودمیبکارریلرویدستگاه
.باشدمیتنظیمقابلهیدرولیکطوربهبازوحرکتوزنجیرچرخشسرعت،دستگاهسرعت

تگاهدسبرشیهزینهازترگران،سنگبرشدستگاهباسنگمربعمترهربرشیهزینه
الماسهبرشمسیدستگاهازبیشترمراتبیهبرشدستگاهاولیهقیمت.استالماسهبرشسیم
.استالماسهسیمبرشسرعتازبیشتردستگاهاینبرشسرعتعوضدرولیاست

.ودنششکستهانحرافموقعدرتااستپذیرانعطاففوالدجنسازمعموالًدستگاهبازوی
برایکافیآزادسطحکهاستشرایطیدرآنکاربردسنگاستخراجیطریقهاینمزایایاز

.نیستموجودبرشسیمباکار



(هاواژ)ایجاد برش در سنگ توسط دستگاه های سنگ بر










