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اتمسفر معذن

گاص هتاى CH4

سٍؽ ّای پیـگیشی اص اًفجاس گاص هتاى

َّا دس ؿشایط ػادی داسای گاص ّای صیش هی تاؿذ:

تِ ایي گاص ،گاص هشداب ،گشیضٍ یا سٍدًیـٌی گاص ًیض هی گَیٌذ.

اػتفادُ اص چشاؽ ّای ضذ اًفجاس)(EX

 79/02دسصذ ًیتشٍطى

گاصی تی سًگ ،تی تَ ٍ تا ٍصى هخصَف  0/544هی تاؿذ ٍ تِ

کاّؾ تؼذاد دفؼات آتـثاسی

 20/9دسصذ اکؼیظى

ّویي ػلت تِ طشف ػقف کاس ّای هؼذًی حشکت هی کٌذ .

اػتفادُ اص هَاد هٌفجشُ هجاص

 0/034دسصذ اًیذسیذ کشتٌیک

هؼتقیواً احش ػَیی سٍی تذى ًذاسد ٍلی تِ ػلت ایٌکِ جای

اػتفادُ اص ٍػایل تشقی ضذ اًفجاس)(EX

 0/024دسصذ ػایش گاصّا

اکؼیظى سا هی گیشد خطشًاک اػت ّوچٌیي دسػیاس ّای

گرد و غبار در معادن

هوای مرده

هـخصی تاػج ایجاد اًفجاس هی گشدد.

رسات تؼیاس سیض ػٌگ ّا ٍ کاًی ّا کِ تشای هذتی کن یا صیاد

هخلَطی اص گاص ّای اًیذسیذ کشتٌیک ٍ ًیتشٍطى هَجَد دس َّای

انواع روش های تصاعذ گاز متان

دس َّا هؼلق هاًذُ ٍ اتؼاد آًْا اص یک هیلیوتش تا کؼشی اص

هؼذى اػت کِ هقذاس اًْا تیؾ اص َّای هؼوَلی تاؿذ .دس َّای

طشیقِ هؼوَلی

هیکشٍى هتغیش هی تاؿذ.

هشدُ گاص اکؼیظى ٍجَد ًذاسد .هقذاس َّای هشدُ  1تا  20دسصذ

طشیقِ ٍصؿی

گشد صغال

اػت ٍلی دس هؼادى قذیوی اهکاى اًکِ ایي سقن تِ  80تا 90

طشیقِ تصاػذ ًاگْاًی

گشد صغال اص دٍ ًظش هْن تَدُ ٍ هَسد تشسػی قشاس هی گیشد

دسصذ تشػذ ٍجَد داسد.

عالیم تصاعذ ناگهانی

.1تاحیش ػَء تش ػالهتی

اثرات کمبود اکسیژن در هوای معذن

 - 1ػالین پیـشٍ

.2خاصیت اًفجاس پزیشی ٍ اؿتؼال

تغییشضخاهت ،ػاختواى یا اػتحکام صغال

ػَاهل هَحش دس اًفجاس پزیشی گشد صغال
.1اتؼاد رسات :اتؼاد کَچکتش اص  0/1هیلیوتش

تاحیشات فیضیَ لَطیک سٍی تذى اًؼاى

هقذاس دس صذ اکؼیظى

تٌفغ تِ حالت طثیؼی صَست هی گیشد

18-21

افضایؾ هقذاس اًتـاس گاص

تٌفغ تٌذ تش هی ؿَد

17-18

صذای خشد ؿذى الیِ ّای صغال

.2تشکیة رسات :هَاد فشاس تاالی 10۱

گیش کشدى هتِ ٌّگام حفش چال

.3هقذاس گشد :تیؾ اص  40گشم تش هتش هکؼة

- 2ػالین فَسی

ٍ.4جَد گاص هتاى ۱2:تشای  16گشم دس هتش هکؼة

ضشتِ ،تکاى ٍآهاع صغال ػٌگ

ًَ.5ع ٍ قذست هٌثغ اؿتؼال 750:تا  800دسجِ ػاًتیگشاد

صذاّایی ؿثیِ غشؽ یا سػذ

.6احشات جاًثی هختلف:سٍی ػقف خطشًاک تش اص کف کاسگاُ

پشتاب ؿذى تکِ ّای سیض صغال

اػت

فـاس ّجَهی سگِ صغال تِ جلَ

ساُ ّای جلَگیشی اص اؿتؼال گشد صغال

عوامل مطتعل کننذه گاز متان

.1اػتفادُ کوتش اصهَاد هٌفجشُ ٍ تِ کاسگیشی اًفجاس ّیذسٍلیکی

رتينولقلة تِ ٍجَد هی آیذ
تٌگی ًفغ ٍ طپؾ

12-17

تٌگی ًفغ ٍ طپؾ قلة ٍ حالت تَْع دػت هی دّذ

9-14

هشگ فَسی

1-3

مطخصات و عیار گازهای موجود در هوای معذن
هٌَکؼیذ کشتي)(CO
گاصی ػوی  ،فاقذ سًگ ٍ تَ ٍ هضُ تَدُ ٍ ٍصى هخصَف آى
 0/967هی تاؿذ .دس ػیاس  0/1دسصذ تؼذ اص  2تا  5دقیقِ
تیَْؿی ٍ ػپغ هشگ سا تِ دًثال داسد
هٌاتغ تَلیذ گاصCO:
-1اکؼیذاػیَى صغالؼٌگ -2فؼالیت لکَهَتیَّای هؼذًی ٍ
هَتَس ّای دیضلی -3حشیق ٍ اًفجاس گاص هتاى ٍ گشد صغال
- 4اًفجاس هَاد هٌفجشُ

ایجاد ؿؼلِ دس احش کثشیت صدى یا ػیگاس کـیذى

.2اػتفادُ

جشقِ ًاؿی اص تشخَسد ػٌگ ّا تا یکذیگش ،هاؿیي ّای حفش

.3سػایت دقیق قَاًیي هشتَط تِ خشد گزاسی چال ّا

صغال ،هَاد هٌفجشُ هؼوَلی ٍ غیش هجاص ،لکَهَتیَ ّای دیضلی

.4خٌخی ػاصی گشد صغال تا اب یا ًوک ّای جارب الشطَتِ

،اتضاس ّای حفاسی ،اصطکاک فلضات  ،جشقِ ٍ قَع الکتشیکی ٍ

 .5اػتفادُ اص چؼة ّا ٍ سصیي ّای هخصَف

تخلیِ الکتشٍ اػتاتیکی

اص

هَاد

هٌفجشُ

هجاص

ٍ

یک روز خوب  ،بذون حادثه

ضذ

گشیضٍ
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حریق در معادن

ػالین:

آتؾ یک فؼل ٍ اًفؼال ؿیویایی اػت کِ دس آى کلیِ هَاد

)1کاّؾ هقذاس اکؼیظى هَجَد دس َّای هؼذى ٍ صیاد ؿذى اًذاصُ

ػَختٌی تا اکؼیظى َّا تشکیة ؿذُ ٍ تَلیذ گشها هی کٌذ.

گاصّای دی اکؼیذ کشتي ٍ هٌَکؼیذ کشتي )2افضایؾ سطَتت َّا

حشیق دس هؼادى هؼوَال تِ دٍ صَست سخ هی دّذ

دس ًضدیکی هحل حشیق کِ تَام تا پیذایؾ هِ غلیظ اػت )3.تاال

 .1حشیق ًاؿی اص خَد ػَصی

سفتي دسجِ حشاست َّا ٍ آب ّا دس هؼذى)4.گشم ؿذى هَاد

 .2حشیق هؼوَلی

هؼذًی ٍ ػطح صغال ػٌگ

حشیق ًاؿی اص خَد ػَصی

ساُ ّای پیـگیشی:

تؼشیف:ػثاست اػت اص آتؾ گشفتي هادُ هؼذًی هخل صغال،

)1اًتخاب سٍؽ اػتخشاد صحیح)2.اػتخشاد کاهل هادُ هؼذًی دس

گَگشد ،پیشیت ،ػَلفَسّا ٍ …کِ خَد تِ خَد تَلیذ ؿذُ ٍ

اطشاف گؼل ّا ٍ ؿکؼتگی ّا)3.تَجِ ٍ کٌتشل الیِ ّای اطشاف

تِ آساهی تَػؼِ هیاتذ ٍ هوکي اػت تِ آتؾ ػَصی هٌجش

دسب ّای تَْیِ)4.ػشػت دادى تِ اػتخشاد هادُ هؼذًی

ؿَد.

ریسش در معذن

ػلل پیذایؾ:

دس هؼادى صیش صهیٌی سیضؽ ػقف ٍ کوش تاال یکی اص هؼوَل تشیي ٍ

حشیق ّای ًاؿی اص خَد ػَصی دس ًتیجِ اکؼیذاػیَى کٌذ

فشاٍاى تشیي حَادث هحؼَب هی گشدد تِ طَسی کِ کوش تاال سا

هادُ هؼذًی تِ ٍجَد هی آیذ تِ ایي صَست کِ تش احش فؼل ٍ

دؿوي جاى کاسگش تِ ؿواس هی آٍسًذ ۱ 33/8.کل حَادث دس

اًفؼال اکؼیذاػیَى هقذاسی گشها حاصل هی ؿَد کِ خَد

هؼادى دًیا سا سیضؽ ّای تضسگ ٍ ػقَط ػٌگ ّا تِ ٍجَد هی

هجذداً ػاهل تـذیذ فؼل ٍ اًفؼال هی گشدد ٍ دس ًتیجِ تا

آٍسًذ.

تاهیي حشاست الصم هادُ هؼذًی اتؾ هی گیشد

ػلل سیضؽ دس هؼادى:

هحل ٍقَع:

هْوتشیي ػلل سیضؽ دس هؼادى صیشصهیٌی ػثاستٌذ اص:

ًضدیکی هحل گؼل ّا ٍ حَالی ؿکؼتگی ّا

فـاس طثقات فَقاًی

جٌغ چیٌِ ّا ٍ ػٌگ ّا

هحل ّای سیضؽ کشدُ دس کاسگاُ ّا

سٍؽ اػتخشاد

فـاسآب ٍ گاص دس چیٌِ ّا

پایِ ّای تشجا هاًذُ اص هادُ هؼذًی

سٍؽ ّای جلَگیشی اص سیضؽ:

دٍیل ّایی کِ تشای احذاث کاسگاُ حفش هی ؿَد

ًگاّذاسی ػقف ٍ دیَاسُ ّا تَػط ٍػایلی اص قثیل:آسک ّای

ػقف گالشی ّایی کِ صیش الیِ صغال حفش ؿذُ یا گالشی

فلضی ،چَب ،جک ،ساک تَلت ٍ اػپلیت ػت

ّایی کِ ػِ طشف آى صغال تاؿذ

اًذٍدى ػیواى (ؿاتکشیتٍ،ایش هؾ)

هجاٍست دسب ّای تَْیِ

خاسد کشدى آب ٍ گاص اص طثقاتة

هحل ّایی اص هؼذى کِ خَب تَْیِ ًوی ؿًَذ.

تاصسػی ػقف ٍ لق گیشی

مراقبت از دستگاهها ،وسایل آتص نطانی و تاسیسات
تهویه معذن را همواره به خاطر داضته باضیذ.

با رعایت نکات ایمنی و بهذاضت کار
سالم به خانه برگردیذ.
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