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  چکیده

آالت مدرن همچنان موردنیاز است، کارگران  گسترش ماشین باوجودمحل حفاري در معادن همواره در معرض خطرات بسیاري براي سالمتی است. در کنار کار فیزیکی زیاد که 
هاي تونل سازي و خطر حادثه ناشی از انفجار  تولیدي ماشیناکسیدکربن  ديخصوص  معدن دائماً در معرض شرایط مرطوب، دماهاي باال و پایین، صدا، غبار و دودهاي آالینده به

هاي مجهز حفاري نیز به تهویه و  درازمدت مؤثر است. دستگاه ها در ش حرارتی و کاهش راندمان کاري افراد، بر سالمتی آنگازهاي خطرناك هستند. شرایطی که عالوه بر عدم آسای
و تأمین  ها باید جهت حذف غبار، گازهاي سمی، گازهاي انفجاري و گرم ترتیب تونل این خنک کاري مناسب نیاز دارند تا با حداکثر توان خود پاسخگوي حفاري معدن باشند. به

هاي تهویه متفاوتی  ندارند که این خود روش آزادراههاي زیرزمینی در معادن عمدتاً از یک سمت باز بوده و از سمت دیگر به هواي  هواي تازه و مناسب تهویه شوند. از طرفی تونل
  ي حفاري، میزان و نوع آلودگی و ... بر انتخاب روش تهویه مؤثر هستند.شده از معدن، فاصله از سطح، طول تونل، روش و ابزارها نوع ماده استخراج طورکلی بهطلبد.  می
   انواژگ دکلی

  تهویه در معدن، تهویه با پرده، تهویه با فن و کانال، تهویه مکشی و دهشی

 
 

  قدمه م -1
که انسان شروع به کندن معادن زیرزمینی کرد، تأمین هواي مناسب  از زمانی

براي تنفس کارگران معدن یکی از مشکالت اصلی در حفاري معادن بود. 
کردند نگرانی در این  عنوان کارگر استفاده می ها به هایی که از برده فرهنگ

ینی هایی براي حل مشکل تهویه زیرزمتالش متمدنزمینه نداشتند اما جوامع 
هاي کوچکی در زیر محورهاي تونل درست  ها آتش یونانیطورمثال بهکردند. 

کردند تا با عبور هواي گرم از درون تونل هوا به بیرون کشیده شود و نوعی  می
ها ابزارهاي نیمه مکانیکی  زمان انسان باگذشتسیستم گردشی به وجود آید. 

 .[1]ها داشتند  دمنده براي تأمین هوا گسترش دادند که شباهت بسیاري به
 آنچه امروزه ابزار تهویه در معادن است مهري بر اهمیت این مسئله در

 هاست. حفاري
طورکلی هدف از تهویه در معادن زیرزمینی رقیق کردن و حذف مواد  به

و تأمین اکسیژن براي افراد و احتراق  خطرناك، کنترل دماي محیط
صوص کنترل آلودگی خروجی ترین مالحظات در این خ موتورهاست. اصلی

موتورهاي دیزل و غلظت غبارهاي معدنی است تا در سطح مجاز براي تنفس 
سازي  افراد مشغول به کار در تونل بماند. آنچه کمتر مورد اهمیت است پاك

گیرد که کسی در  که معموالً درزمانی صورت می انفجاري استبخارهاي 
معدن نیست. در بعضی معادن تشعشع و دیگر گازها، از قبیل متان مدنظر 

شوند کنترل گرماي  تر می که معادن عمیق گیرند. همچنین زمانی قرار می
   .[2]کند  آزادشده نیاز به هواي بیشتري ایجاد می

متفاوت از یه مختص معادن هاي تهو ها سیستم براي کاهش این آلودگی
. شبکه تهویه اصلی معادن شامل اند یافته گسترشهاي تهویه معمول سیستم
 هاي کارگاههاي کم قطر) و ها (چاه، دویلها چاهها، اي از تونلمجموعه

هاي بسیار زیادي برخوردار است. است که از پیچیدگی هم به متصلاستخراج 
ک یا چند شبکه فرعی یا موضعی نیز در کنار شبکه اصلی معدن معموال ی

و وظیفه تهویه  قرارگرفته مورداستفادههاي معادن وجود دارد که در پیشروي

دارد. موضوع مقاله حاضر   بر عهدههاي در حال حفر را یا دویل ها چاهها، تونل
  باشد. در تهویه موضعی معادن می مورداستفادههاي ها و روشانواع سیستم

  معادنموضعی هاي تهویه  تمبندي سیس دسته -1- 1
شود. ابتدا، تهویه  اي در دو بخش تعریف می هدف از هر نوع سیستم تهویه

اصلی که باید هوا را در مسیرهاي هواي اصلی به سمت جبهه کار هدایت کند 
ترتیب هواي تازه براي تهویه این ناحیه فراهم آورد، سپس هواي آلوده  این و به

به سطح برساند. دوم، سیستم تهویه در جبهه را از طریق مسیرهاي برگشت 
صورت مؤثري از هواي موجود در  کار باید به نحوي طراحی شود که بتواند به

این نقطه استفاده کرده، غبار را گرفته و حذف کند و گازهاي خطرناك را در 
  .[3]صورت وجود رقیق ساخته و از محیط دور سازد 

  ی معدنهاي تهویه موضع انواع سیستم.  1جدول
پرده هوا، اسپري آب، ( پرده

)...اسکرابر و  
  سیستم توزیع

 
بندي  دسته

هاي  سیستم
اساس تهویه بر  

 کانال
رسانی هوانحوه  طبیعی  
 مکشی
 دهشی

زمان مکشی دهشی هم  
 مکشی دهشی متناوب

 سیستم توزیع بر اساستهویه  -2
  یه به کمک پردهتهو - 2-1

پارچه مقاوم در برابر آتش و تهویه به کمک پرده (پرده طولی هوا) یک درروش
نفوذناپذیر بین سقف و کف تونل بر روي یک سازه (قاب) وصل شده و در 

شود.  ترین جانب نصب می سوم عرض مسیر از نزدیک چهارم یا یک فاصله یک
 دباوجواما حتی  دهد؛ این روش به کارگران و تجهیزات اجازه دسترسی می

قدري است که گاهی کمتر از  یک ردیف کامالً برافراشته از پرده، نشت هوا به
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استفاده این  رسد. این موضوع طول قابل سوم هوا به جبهه اصلی کار می یک
متر). عیب اصلی پرده طولی هوا،  100کمتر از ( کند مدل پرده را محدود می

ف در سیستم مقاومت اضافی است که در شبکه ایجاد کرده و موجب اتال
ترین سمت مسیر و  این مقاومت اساساً به فاصله پرده تا نزدیک شوند. می

شرایط مسیر جریان پشت پرده بستگی دارد. عالوه بر این وجود آن در مسیر 
بنابراین تنها براي معادن  ساز و خطرناك است؛ وسایل نقلیه مشکل وآمد رفت

  اسب هستند.کم من انفجاریا با انفجار اتاق و پایه بدون 
هاي عمده پایین در دوره کوتاه، عدم نیاز به توان  مزیت این روش، هزینه 

ها ممکن است متفاوت  جنس پرده .[4,5]باشد  الکتریکی و عدم تولید صدا می
 يبست کار چوبگیرهاي نازك همراه با اشد ولی امروزه ورق فلزي با درزب

 مورداستفادهموفقیت داري، در معادن زغال با  نزدیک به هم براي نگه
  .[5]اند  قرارگرفته

  کشی تهویه به کمک فن و کانال -2-2
هاي سانتریفیوژ کم صداتر بوده و فشار باالتري  در این روش باوجوداینکه فن  

صورت خطی  هاي محوري به کنند از فن تر ایجاد می براي مسیرهاي طوالنی
وي فونداسیون بتنی نصب هاي سانتریفیوژ باید درر شود. چراکه فن استفاده می

فواید یک فن کمکی و داکت  .[5]شوند که مستلزم برشی در جنب تونل است 
نماید تري در محل کار فراهم می شده و مثبت این است که تأثیر تهویه کنترل

گردد.  و هیچ مقاومت اضافی در سیستم تهویه و نشتی در شبکه ایجاد نمی
هاي کمکی تنها وسیله عملی براي تولید  فنمتر،  30براي مسیرهاي بیشتر از 

چنین یک داکت مکشی اجازه فیلترسازي هوا را به ما  جریان هوا هستند. هم
اما معایب آن  دهد. یک مزیت این روش کنترل غبار در تهویه سري است؛ می

ها  ها، فضاي موردنیاز براي داکت هزینه اولیه باال، نیاز به توان الکتریکی در فن
کشی درصد  البته استفاده از لوله تهویه یا کانال .[4]باشد  ها می فنو صداي 

کند. الزم به ذکر است که روش پرده طولی  کمی از سطح راهرو را اشغال می
در معادن  ندرت ندرت در معادن فلزي و غیرفلزي و روش لوله تهویه به هوا به
 .[5]رود  سنگ به کار می زغال

  
  ه طولی هوا (چپ) و تهویه فن و داکت (راست)شمایی از تهویه پرد 1شکل 

  هاي پایین صورت گیرد. تواند توسط روش هاي باال می تهویه در سیستم

 یهوا رسانسیستم  بر اساستهویه  -3
  تهویه طبیعی - 3-1

تهویه طبیعی از جریان هواي ناشی از اختالف دما بین هواي بیرون و داخل 
خورشید (تشعشع خورشیدي) است، که نتیجه تفاوت در ارتفاع یا جهت تابش 

متر بدون وسایل  200هاي کمتر از  کند. این روش براي بخش استفاده می
خوبی کار  تواند براي مدت طوالنی به و حتی می نقلیه دیزلی مناسب است

هایی که  حل جذابی براي بررسی یا تهویه تونل تواند راه کند. تهویه طبیعی می

 جریان حالت در .[6]رکیب با تهویه مصنوعی باشد یا در ت اند شده تکمیلقبالً 
 جریان به ها شاخه در هوا آیرودینامیک، در موجود قوانین براساس هوا طبیعی

 علت به سرد هواي زمستان، در مثال عنوان به .گیرد می صورت تهویه و افتد می
 خارج معدن از را کثیف و گرم هواي و شده معدن وارد تواند بودن می سنگین
متر)،  200چنین در مواردي که طول تونل زیاد باشد (بیش از  هم .[7]نماید 

شود. در این صورت  هایی به سطح زمین حفر میدویل معموالً در طول تونل
شود و فقط باید  ها، در اثر تهویه طبیعی تهویه میفاصله دهانه تونل تا دویل

پیشروي را تهویه قسمت کور تونل یعنی از محل آخرین دویل تا جبهه کار 
  کرد.

  تهویه جبهه کار پیش از خاتمه دویل  2شکل 
پس از خاتمه دویل نیز در فصل تابستان هواي داخل تونل سردتر و 

تر از هواي بیرون است و لذا هوا از دهانه تونل وارد و از دهانه دویل  سنگین
  .[8]در تابستان جهت تهویه معکوس است  شود. خارج می

  
  مکشی و دهشی در دویل در فصل زمستانتهویه  3شکل 

  
  دهشی –تهویه فشار مثبت  - 3-1

کشد و محل کار را در  در این نوع تهویه یک فن هواي تازه را به داخل می
کند. گازها و هواي حاوي غبار در طول  زیرزمین از طریق یک کانال تغذیه می

تا حد امکان به یابد. انتهاي کانال تهویه باید  تونل به سمت بیرون جریان می
اي و اختالط هوا با افزایش فاصله از جبهه کار نزدیک باشد، چراکه تأثیر گردابه

طور مستقیم با هواي تازه  که محیط کار به یابد. درحالی انتهاي کانال کاهش می
یابد و باید جهت رعایت  شود، هواي آلوده در تمام طول تونل جریان می پر می

شود که هیچ  این فرآیند زمانی استفاده می ر باشد.غلظت مجاز آلودگی تحت نظ
انتظار نیست و از خودروها با موتورهاي احتراقی استفاده  غبار کوارتزي مورد

اي مورداستفاده است،  مرحله که یک مته حفاري تک چنین زمانی کنیم. هم می
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صورت دهشی تأمین شود تا در محل حضور راننده همواره جریان  هوا باید به
  .[6]هواي تازه داشته باشیم 

مزیت عمده این روش نسبت به روش مکشی وجود جریان مناسب هوا در 
عرض جبهه کار است. احتماالً مقداري هواي بازچرخش ناشی از کشیدن هوا 

کرد. معایب عمده این روش  وجود خواهد داشت که ایجاد آلودگی نخواهد
قرارگرفتن افراد خارج از جبهه کار در معرض هواي برگشتی و طوالنی شدن 

کاري است. این روش غالباً در  زمان پاك شدن گازهاي ناشی از آتش
شود  می کاربرده بهها بیشتر و در حفر دویل یا متر 300هاي افقی تا  پیشروي

[5].  

  
  تهویه دهشی 4 شکل

  
  تهویه مکشی - 3-3

خارج  و با مکش هواي آلوده از محل کار در این روش برعکس روش دهشی 
با هواي تازه در تونل و شود  ها به بیرون تونل فرستاده می از طریق کانال

شعاع عمل در فضاي تحت تهویه کوچک است چون جریان  شود. جایگزین می
از تهویه فشار تر  هاي هوا باید سخت شود. کانال حاصل نمی ي وسیعیهوا

وجود، تأثیر مکش در  شود. بااین مثبت باشند. هواي آلوده بالفاصله خارج می
که مخلوطی از هواي تازه و آلوده  و زمانی هنزدیکی جبهه کار محدود بود

 است ممکن که زمانی شود، حجم باالیی از هوا باید منتقل شود. مکش می
 ،شود کار جبهه پشت تونل در قبولی غیرقابل شرایط به منجر دهشی تهویه
 گازهاي مکشی تهویه که این مقابل، در. شود داده ارجحیت باید مکشی تهویه

 افزایش را کار جبهه طرف به کاري مناطق سایر از حاصل آلودگی خروجی
 عملیات از حاصل دود که دهد می نشان تنها اما نیست انکار قابل دهد، می

 اثر در تولیدي کوارتز غبار که زمانی. یابد کاهش امکان حد تا باید دیزل
 شود داده ترجیح باید مکشی تهویه ،وجود دارد انفجار یا کاري سوراخ عملیات

]6[.  
 تر سریع خروج امکان که است این دهشی به نسبت مکشی روش مزیت

 از تر عقب در شاغل افراد و دارد وجود داالن در انفجار از ناشی گازهاي
 1500 عمق تا چاه حفر در روش این. برند می سر به تازه هواي در سیستم

 قرار مورداستفاده زمین سطح در مستقر هاي فن جت توسط بیشتر یا متر
 جهتحفاري  دستگاه هواي هاي شلنگ ،انفجار از پس بالفاصله. گیرد می

  ].5[ شوند می فرستاده پایین به حاصله گازهاي خروج به کمک
   

   متناوب دهشی مکشی – پذیر برگشت تهویه - 3-4
 مکشی به مثبت فشار حالت از را تهویه عملیات تغییر پذیر برگشت هاي فن

 طریق از محوري هاي فن جت در جریان جهت کردن معکوس. سازد می ممکن
 هاي فن در و گرفته صورت فن جت هاي پره چرخش جهت کردن معکوس
 ندرت به روش این]. 5[ است پذیر امکان درب چهار سیستم کاربرد با شعاعی

 ابر که انفجاراست از پس آن کاربرد از اي نمونه. گیرد می قرار مورداستفاده

 را تازه هواي تا شود می مکش بالفاصله) انفجار دود و ها سنگ غبار( حاصله
 در. آورد فراهم برگردند کار جبهه به مجدداً معدن کارگران که زمانی براي

 دلیل به .دمد یم کار محل داخل به را هوا تهویهسیستم  کار، زمانباقیمانده 
 هاي کانال براي تنها فرآیند این هوا، هاي کانال در غبار نشست افزایشی خطر
 اینکه مگر یابد می ادامه آرامی به مکش. شود پیشنهاد متوسط طول با هوا
  ].6[ شوند فراهم هوا کشی کانال در اضافی هاي فن
  
   زمان هم دهشی مکشی – ترکیبی تهویه - 3-5

 فشار تغذیه منبع با ترکیب در عملی صورت به تنها تواند میتنها  مکشی تهویه
 مقابل در و کند می تغذیه تونل از را تازه هواي که شود استفاده تکمیلی مثبت
 در غیرمتحرك ناحیه به تازه هواي اختالط تنها نه روش این .دمد می کار جبهه
درون  به هم را آلوده هواي بلکه کند، می تضمین را تونل عملیاتی فضاي

 دو هر مزایاي درواقع و کند می جا جابه از تونل برده و شده خارججریان هواي 
 و انفجاري سازي تونل در ترکیبی تهویه مهم کاربردهاي .داراست را روش

 2بازویی و 1مقطع تمام تونل حفاري هاي ماشین چنین هم و مته با حفاري
 را هوا حاصله سمی گازهاي اند، مورداستفاده منفجره مواد که زمانی باشد.می

 ایدب دیزل خروجی گازهاي و غبار بر عالوهکنند که  می آلوده تنفس براي
 حفاري هاي ماشین که زمانی. شوند کنترل مناسب تهویه سیستم یک توسط
 کند کمک غبار فرونشانی به تواند می ترکیبی تهویه شوند، می استفاده تونل

 تونل بیشتر فضاي اشغال زحمت، و هزینه از نظر صرف روش، این معایب ].6[
 در دهشی فن جت و الکتریسیته نیروي به نیاز و سیستم دو اجزاي توسط

  ].5[ است کار جبهه نزدیکی
 خطر یک مرطوب هاي چاه در توانند می دهشی توجه شود که اجزاي

  .شوند می استفاده کمتر دلیل این به و شوند محسوب

  گردشی يها ستمیس -4
 کامالً صورت به ها ستمیس دارد امکان جاییکه تا باید ،تر یطوالن يها تونل براي

 نمونه یک زیر شکل. شوند استفاده منطقه از بخشی در تنها یا گردشی
 دو که ییها پروژه در خصوص به روش این. دهد یم نشان را گردشی سیستم

 دیگري از آن خروج و تونل یک از تازه هواي نیتأم امکان و داریم تونل
 طبق پیشروي که یزمان مته با حفاري یا انفجاري يسازتونل یا و است موجود
  ].6[ باشند یم مفید بسیار است، پیوسته کار نیازمند برنامه

   
  اریب يها برش طریق از تهویه با موازي تونل دو:  گردشی سیستم 5 شکل

 هوا پرده -5
 جدا هم از را گرم و سرد منطقه دو که هواست از جریانی حقیقت در هوا پرده
 کف در اي مکنده و سقف در قدرتمندي فن از سیستم این. کند می

 تازه هواي چنین هم و گردوغبار و ها آالینده جایی جابه از و شده تشکیل
 بوده فن داراي هوا هاي پرده همه. کند می جلوگیري محیط به مختص تولیدي

 به مستقیماً درب باالي از را فشرده هواي جریان و کشیده داخل به را هوا که
                                                             
1 TBM 
2 Roadheader 
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 توزیع اجازه آن به که شده فضایی وارد پرسرعت هواي این. دمد می پایین
 جریان نازل در شکل ایرفویل هاي پره. دهد می را نازل طول کل در یکنواخت

 هوا در جنبشی انرژي.  کند می تولید آشفتگی کمترین با یکنواختی هواي
 مختلف فشار و دما با محیط دو میان هوا نشت از و کرده عمل مانع یک مانند

  ].10,9[ کند می جلوگیري
 تنظیم درستی به باید نازل از هوا خروج زاویه پرده، مناسب عملکرد براي

 به آن% 20 حدود و دستگاه ورودي سمت به هوا% 80 حدود نهایتاً. شود
  ].10[ شود می منحرف دیگر سمت

 طریق از انرژي مصرف در جوییهصرف تهویه، تجهیزات راندمان افزایش
 افراد، راحتی کمپرسور، یا هوا مدیریت براي تر کوتاه زمان و هوا جایی جابه
 درگاه، در دید شفافیت ترافیک، حرکت در ممانعت عدم حشرات، عبور مانع

  ]10.[اند ستمیس این مزایاي از... و پایا دماي دلیل به کارایی افزایش

  آباسپري  - 6
 از حاصل اینرسی. شود ایجاد آب کردن اسپري توسط تواند یم هوا جریان
. شود یم منتقل هوا به آشفته القاء و سکوزیو کشش توسط  آب قطرات حرکت

 دور به هوا حرکت کنترل براي يمؤثر طور به است ممکن اسپري يها فن
 طوالنیجبهه کار  يها برنده یا پیوسته حفارهاي قبیل از بر سنگ يها نیماش

 به آلوده هواي تبدیل و متان سریع يساز قیرق به عمل شوند. این استفاده
 غبار کنترل يها ياسپر نکهیباوجودا .کند یم کمک اپراتور حضور محل از غبار

 براي اضافی يها ياسپر که است مهم معموالً شوند یم منجر هوا القاء به
 خنک استفاده براي آب اسپري از نیچن هم. شوند اضافه محلی هواي کنترل
  .[4] شود یم استفاده کاري

 يبند جمع -7
  هاي تهویه در معادن با توجه به شرایط خاص  ها و سیستم بندي شبکه دسته

 بودن فضا و انواع مختلف آلودگی) بستهشبکه اصلی یا موضعی، این محیط (
باشد. آنچه در این مقاله بررسی شد تنها توصیف بخشی از این  متنوع می

هاي ها یا چاهکه مرتبط با تهویه موضعی معادن (تهویه تونلها بود  بندي طبقه
صورت توصیف مزایا و  اي از آن به خالصه 2در جدول باشد. در حال حفر) می
  معایب آمده است.
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  مقایسه سیستم هاي تهویه معادن 2جدول 
  معایب  مزایا  تهویه

 عدم تولید صدا -عدم نیاز به توان الکتریکی  -هاي پایین  هزینه  با پرده
  

ایجاد مقاومت و اتالف در شبکه  - طول استفاده محدود - نشت هوا
  وسایل نقلیه وآمد رفتسختی  - اي تهویه

عدم ایجاد مقاومت  -در محل کارتر  شده و مثبت تهویه کنترل  با فن و داکت
امکان  - در مسیرهاي طوالنی استفاده قابل - اضافی و نشتی

  استفاده از فیلتر

فضاي موردنیاز براي  - ها نیاز به توان الکتریکی در فن - هزینه اولیه باال
  ها صداي فن - ها داکت

  متر بدون وسایل نقلیه دیزلی مناسب است 200هاي کمتر از  این روش براي بخش                              طبیعی
بیشتر و حفر  یا متر 300هاي افقی تا  مناسب براي پیشروي  دهشی

در هر نقطه  سوزي آتش -نشت کمتر   -تعمیر ساده   -ها دویل
(عاري از مواد  عبور هواي بیرون  - شود میپدیدار  سرعت بهاز 

به  تر ارزان هاي فن  -ینده و داراي رطوبت مناسب) از فنفرسا
  تر کوتاهسبب داکت 

  قرارگرفتن افراد خارج از جبهه کار در معرض هواي برگشتی
  کاري طوالنی شدن زمان پاك شدن گازهاي ناشی از آتش

    تهویه از جنس سخت هاي لولهنیاز به 
  افت فشار در اثر شوك بیشتر

  احتمال افزایش متان در نزدیکی سقف و انفجار
  ها فننشست غبار از فضاي خارج روي تیغه 

  کاري تر گازهاي ناشی از آتش خروج سریع  مکشی
  یا بیشتر متر 1500چاه تا عمق  مناسب در حفر

  یا انفجار سوزي آتشعملکرد مناسب جهت خروج دود در زمان 
  کوچک هاي درگاهدر  انرژي دربیشتر  جویی صرفه

  از جنس سخت هایی لولهنیاز به 
  کند میهواي دریافتی را آلوده  ها وروديغبار تولیدي در 

  فرسایش فن در اثر عبور هواي آلوده

    هاي هوا با طول متوسط مناسب براي کانال  پذیر برگشت
در سطح عملیاتی و  غیرمتحركاختالط هواي تازه به ناحیه   ترکیبی

  انتقال هواي آلوده به تهویه اصلی = مزایاي هر دو روش
سیستم و نیاز  اشغال فضاي بیشتر تونل توسط اجزاي دو - هزینه و زحمت

  به نیروي الکتریسیته و جت فن دهشی در نزدیکی جبهه کار
  مرطوب هاي چاهعدم استفاده در 

  


