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Περιεχόμενα 

 

 
 

 

 

1. Να τοποθετήσετε το κοίτασμα επί των γεωλογικών τομών που έχετε κάνει  αν κάτι 

τέτοιο ισχύει σύμφωνα με τα δεδομένα. 

2. Να σχεδιάσετε τα έργα προσπέλασης (συμπεριλαμβανομένης της θέσης εργοταξίου 

και των απαραίτητων δρόμων) καθώς και μέθοδο υπόγειας εκμετάλλευσης για το 

κοίτασμα. Ο ρυθμός παραγωγής είναι 300τόνοι/ημέρα. Θα πρέπει αν παρουσιάσετε 

τομές και κατόψεις σε μεγαλύτερη κλίμακα από τον χάρτη ώστε να φαίνονται καθαρά 

όλα τα έργα. 

3. Να περιγραφεί με κατάλληλα σχέδια η μέθοδος εκμετάλλευσης. 

4. Να υπολογίσετε τον συνολικό χρόνο εξόφληση του κοιτάσματος ανάλογα με την 

μέθοδο εκμετάλλευσης που επιλέξατε. 

5. Να προτείνετε τον μηχανολογικό εξοπλισμό διάτρησης-υποστήλωσης-φόρτωσης-

μεταφοράς-θραύσης (στα υπόγεια) που  θα χρειαστείτε. 

6. Να σχεδιάσετε σύστημα αερισμού του ορυχείου. 

7. Να υπολογίσετε το κόστος εξόρυξης E/t μεταλλεύματος 

8. Παράρτημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Να τοποθετήσετε το κοίτασμα επί των γεωλογικών τομών που έχετε κάνει  αν 

κάτι τέτοιο ισχύει σύμφωνα με τα δεδομένα. (επισυνάπτεται) 

 

 

2. Να σχεδιάσετε τα έργα προσπέλασης (συμπεριλαμβανομένης της θέσης 

εργοταξίου και των απαραίτητων δρόμων) καθώς και μέθοδο υπόγειας 

εκμετάλλευσης για το κοίτασμα. Ο ρυθμός παραγωγής είναι 300τόνοι/ημέρα. Θα 

πρέπει αν παρουσιάσετε τομές και κατόψεις σε μεγαλύτερη κλίμακα από τον 

χάρτη ώστε να φαίνονται καθαρά όλα τα έργα. (επισυνάπτεται) 

3. Να περιγραφεί με κατάλληλα σχέδια η μέθοδος εκμετάλλευσης. 

(επισυνάπτεται) 

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο τάλκης συναντάται και στην επιφάνεια έτσι υπάρχει 

η δυνατότητα να γίνει και επιφανειακή εκμετάλλευση (open pit) και μετά το πέρας 

των εργασιών είναι εφικτό να γίνει αποκατάσταση περιβάλλοντος με ακακίες (λόγω 

μεγάλης κάλυψης και αισθητικής) και άλλα δέντρα που ευδοκιμούν στο 

συγκεκριμένο κλίμα. 

 
2.1 Επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση 

 

 

 Επιλέγουμε όμως να εκμεταλλευτούμε την περιοχή μετά το ρήγμα με τη μέθοδο 

διαδοχικών κοπών και λιθογομώσεων, η οποία μέθοδος κρίνεται κατάλληλη λόγω 

των συνθηκών που επικρατούν, δηλαδή κοίτασμα με μέσο πάχος 30m(μεγάλο), 

περιβάλλοντα πετρώματα μέτριας αντοχής και κοίτασμα τάλκη χαμηλής 

αντοχής.(αποληψιμότητα 80%). 

 



 

 

Αρχικά ανοίγονται δυο φρέατα ένα εισόδου (μεταφορά προσωπικού, είσοδος αέρα –

για την περίπτωση εκκένωσης του ορυχείου) και ένα εξόδου (για την έξοδο του 

τάλκη, με μεγαλύτερο μήκος για να γίνεται και η άντληση υδάτων) από τα πατώματα 

με λούκια ο ταλκης οδηγείται στην κεντρική διευθυντική στοά όπου θα υπάρχει 

ταινίοδρομος που θα φτάνει στην αποθήκη δίπλα στο σημείο φόρτωσης που θα 

βρίσκεται στο κάτω μέρος του φρεάτος εξόδου – και από εκεί με ειδικό εξοπλισμό θα 

οδηγείται στην επιφάνεια με χρήση ανελκυστήρα) 

 

Στη μέθοδο αυτή ότι οι στύλοι δεν αφήνονται ελεύθεροι να στηρίζουν την οροφή 

αλλά γίνεται λιθογόμωση προς αύξηση της αντοχής τους και για να δημιουργηθεί νέο 

ανυψωμένο πάτωμα για την διεύρυνση των θαλάμων προς τα πάνω. (λόγω της 

μέτριας αντοχής των περιβάλλοντων πετρωμάτων). 

 

Έτσι σε γενικές γραμμές ορύσσονται οι θάλαμοι με ύψος περίπου 6m, ακολουθεί η 

διεύρυνσή τους, η τελική μείωση των διαστάσεων τους και τέλος γίνεται μερική 

λιθογόμωση σε τέτοιο ύψος ώστε να μπορούν να κινηθούν άνετα τα εξόρυξης και 

φόρτωσης. Έπειτα με όρυξη διατρημάτων σε σχήμα βεντάλιας στην οροφή 

επιτυγχάνεται η άνοδος της εκμετάλλευσης καθώς χρησιμοποιείται ως πάτωμα η 

λιθογόμωση. Το μήκος των διατρημάτων και ως εκ τούτου και το πάχος του τάλκη 

που λαμβάνεται κάθε φορά είναι περίπου 2 - 2.5m. 

 

Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να συναντηθεί η επαφή του τάλκη, με τον 

υπερκείμενο φλυσχη, οπότε είτε εφαρμόζεται η μέθοδος στην τυπική της μορφή, 

αφήνοντας δηλαδή τους στύλους ελεύθερους, είτε συνεχίζεται η λιθογόμωση μέχρι 

την οροφή για καλύτερη προστασία της οροφής. 

 

Η προσπέλαση στο κάτω μέρος του κοιτάσματος γίνεται είτε με ράμπα, είτε με 

κεκλιμένη στοά που έχει σαν αφετηρία πάντα την κεντρική στοά προσπέλασης. Η δε 

κλίση των στοών αυτών είναι περίπου 5-10% για να εξυπηρετείται η μεταφορά. 

 

Με τον τρόπο αυτό και σε συνδυασμό με το μήκος της στοάς μπορεί να 

επιτευχθεί κι εξυπηρέτηση του κοιτάσματος με μία μόνο στοά. 

 

Η λιθογόμωση γίνεται με τους συνήθεις φορτωτές είτε όμως της περαιτέρω 

μηχανοποίησης των εργασιών έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ειδικό μηχάνημα 

μεταφοράς κι εκτόξευσης του υλικού λιθογόμωσης.  

 

Τέλος ως υλικό λιθογόμωσης χρησιμοποιείται το στείρο προϊόν της εξόρυξης 

(ταλκης). Η δε λιθογόμωση γίνεται είτε παράλληλα με την διεύρυνση προς τα πάνω 

του θαλάμου είτε μετά την ολοκλήρωση της διεύρυνσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Για το τμήμα που περιχαράσσει η στοά Σ2 απαιτείται τεχνητός αερισμός. Οι 

στοές Σ1 και Σ2 αποτελούν την αφετηρία για την εκκίνηση των παραγωγικών 

μετώπων Μ1, Μ2, … Τα μέτωπα αυτά βρίσκονται αριστερά ή δεξιά των στοών Σ1 

και Σ2 ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής. 

 

. Η εκμετάλλευση της ανώτερης στρώσης προχωρά λίγο πιο μπροστά από αυτήν της 

κατώτερης στρώσης. Η λιθογόμωση προχωρεί αφού έχει εξορυχθεί πλήρως μια 

οριζόντια στρώση πάχους 3 – 5 m. 
 

 

 

Οι φάσεις του υπόγειου ανοίγματος συνίσταται από: 

 

 Διάτρηση ή όρυξη διατρημάτων (ζελανοδυναμιτιδα) 

 Ανατίναξη 

 Τη φόρτωση, μεταφορά, απόρριψη 

 Την υποστήριξη 

 Βοηθητικές εργασίες, όπως επέκταση δικτύων. 

 

Κατά τη διάρκεια της όρυξης είναι απαραίτητο να εξασφαλισθούν και να προβλεφθούν:  



 

 

 

 Αερισμός και ο φωτισμός 

 Η απομάκρυνση των υπογείων υδάτων. 

 

 

4. Να υπολογίσετε τον συνολικό χρόνο εξόφληση του κοιτάσματος ανάλογα με 

την μέθοδο εκμετάλλευσης που επιλέξατε. 

7. Να υπολογίσετε το κόστος εξόρυξης E/t μεταλλεύματος 

 

 

TOTAL BULK OF TALC 15000000 m^3 

TOTAL WEIGHT OF 

TALC 33600000 tn * αποληψιμότητα & 80% μέθοδος με λιθογόμοση 

PRODUCTION 300 tn/day 112000 days  

LIFETIME 373 years (αν εκμεταλλευτούμε όλη την έκταση)  

LIFETIME 224 years (εκμετάλλευση πέρα από το ρήγμα) 

YEARLY PRODUCTION 90000 tn/year (300d*300tn/d) 

  

TOTAL COSTS 1360000 EU 

COST OF TALC 

MINING 15,1 EU/TON 

 

4.1 Overall Stats 

 

   Δαπάνη  Ετήσια δαπάνη  Κόστος ανά τόνο Εξόρυξης 

 
1 Προσωπικό  410.000 4,6 

 
2 Ενέργεια ( Fuel,El ) 230.000 2,6 

 
3 Ανταλλακτικά  50.000 0,6 

 
4 Αναλώσιμα (Εκρηκτικά,) 90.000 1,0 

 
5 Δαπάνες προς Τρίτους  100.000 1,1 

 
6 Διοικητικές Δαπάνες  150.000 1,7 

 
7 Κόστος Εγκαταστασης  330.000 3,7 

!25year , i=0,08, capital = 

3935000 

  Συνολικό κόστος (ευρώ) 1.360.000 15,1 

 4.2 Overall costs 

 

 

Το κόστος της εγκατάστασης προκύπτει από το παρακάτω τύπο λόγω ότι 

χαρακτηρίζεται ως από κεφάλαιο απόσβεσης και τα λοιπά  κόστη προκύπτουν από 

τους παρακάτω πίνακες. 

 

 



 

 

 
4.3 Τύποι Υπολογισμού Κόστους 

 

 

 

 

 

   Προσωπικό Εργοστασίου  Άτομα  

Ετήσια 

Δαπάνη 

ανα 

άτομο  Βάρδιες  
Σύνολο 

ατόμων  

Συνολική 

Ετήσια 

Δαπάνη  

1 Μηχανικός  1 55.000 1 1 55.000 

2 Εργοδηγός  1 30.000 1 1 30.000 

3 Επιστάτης  1 25.000 1 1 25.000 

4 Χειριστές Διατρητικού 2 20.000 1 2 40.000 

5 Χειριστές Φορτωτή 3 20.000 1 3 60.000 

6 Γομωτής  1 20.000 1 1 20.000 

7 Οδηγός 2 20.000 1 2 50.000 

8 Συντηρητής 1 25.000 1 1 25.000 

9 Φύλακας/Ασφάλεια  1 20.000 3 3 60.000 

10 Γραμματειακή Υποστηριξη 1 20.000 1 1 20.000 

11 Λογιστής  1 25.000 1 1 25.000 

   ΣΥΝΟΛΟ year/fee          17 410.000 

4.4 Cost of workers 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ΕΙΔΟΣ  Συντελεστής  
ΔΑΠΑΝΗ 

€  

1 Εξοπλισμός    1.325.000 

2 Εγκατεστημένος Εξοπλισμός (network utility ) 1,3 1.722.500 

3 Σωληνώσεις ,Συστημα Αερισμού, Κοχλιώσεις,Φωτισμός  0,3 397.500 

4 Ηλεκτρολογικα,Αυτοματισμοι  0,15 198.750 

5 Κτίρια,Διαμόρφωση Χώρου,Τοπογραφικά 0,35 463.750 

6 Βοηθητικές Εξωτερικές Εγκαταστάσεις (Aποθηκευτικοί Χώροι) 0,1 132.500 

7 Φυσική Αξία (2+3+4+5+6)     2.915.000 

8 Δαπάνη Μελέτης  (Άδειες,ερευνες κλπ.) 0,05 145.750 

9 Απρόβλεπτα  0,15 437.250 

10 Συνολική Αξία Εργοστασίου (7+8+9)     3.498.000 

11 Κεφάλαιο Κίνησης  0,05 174.900 

12 Συνολική Επένδυση  (10+11)     3.672.900 

4.5 Cost of investment 

 

 

 

 

Μηχάνημα  Τεμάχια  Τύπος  
Τιμή 

Καινούριο    
Αποσβεσης 

Τιμή €   

Διατρητικό φορείο διάτρησης 1   260.000 60.000 

Φορτωτης 8 c.y 2   300.000 80.000 

Φορτωτης 5 c.y. 3   250.000 50.000 

Πλατφόρμα γόμωσης 1   165.000 60.000 

Αεροσυμπιεστές - Γεννητριες 1   70.000 20.000 

Όχημα Υπογείων 25τον 3   280.000 60.000 

Σύνολο      1.325.000 330.000 

4.6 Cost of equipment 

 

 

 

5. Να προτείνετε τον μηχανολογικό εξοπλισμό διάτρησης-υποστήλωσης-

φόρτωσης-μεταφοράς-θραύσης (στα υπόγεια) που  θα χρειαστείτε. 

 

Εξοπλισμός Διάτρησης/Θράυσης:  

2 Atlas Copco Rocket Boomers M2C T (Jumbo) 

1 Tamrock Solotrack HW 518 (long holes) (Crawler Drill) 



 

 

Εξοπλισμός Μεταφοράς: 

3 Wagner ST (1 1010-1 1020 – 1 1030) 

1 Dumper 

1 Aρπάγη μεταφοράς 

1 Συστημα ανέλκυσης 

  

Εξοπλισμός Υποστήλωσης:  

1 Αυτοκινούμενη πλατφόρμα (ξεσκάρωμα) 

1 Atlas Copco Bolter MC 

Μέθοδος συρματόσχοινων και τσιμεντένεμα παρέχει: 

 Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον  

 Αυξάνει την ευστάθεια της βραχομάζας 

 
 

5.1 Συρματόσχοινων και τσιμεντένεμα 

 

 

 

6. Να σχεδιάσετε σύστημα αερισμού του ορυχείου. 

 

 

Κατά την διάνοιξη των στοών προσπέλασης οι ανάγκες σε αερισμό εξυπηρετούνται από 

αξονικούς ανεμιστήρες υψηλής πίεσης και πλαστικούς αεραγωγούς. Μετά την 

επικοινωνία των έργων προσπέλασης γίνεται εγκατάσταση του κεντρικού κυκλώματος 

αερισμού, με αποτέλεσμα την παροχή καθαρού επιφανειακού αέρα μέσα στα υπόγεια. 

 

Για τα τμήματα της εκμετάλλευσης που δεν εξυπηρετούνται απ’αυτό το κύκλωμα 

προβλέπεται η τοποθέτηση στις εισόδους των βοηθητικών ανεμιστήρων υψηλής πίεσης 

και πλαστικών αεραγωγών. Οι κεντρικοί ανεμιστήρες μπορεί να τοποθετηθούν στο 

στόμιο της στοάς εισόδου(φρέαρ1) και ο αέρας θα εξέρχεται από την στοά 

εξόδου(φρεαρ2) του εξορυγμένου τάλκη. 

 

Το συνολικό μήκος της στοάς εισόδου, στοάς εξόδου και  κατευθυντικής στοάς είναι στα 

1000m που σημαίνει ότι θα χρειαστούν 5 ανεμιστήρες για να υπερνικηθεί η πτώση 

πίεσης. 

 

Έπειτα από εξέταση διαφόρων τύπων ανεμιστήρων επιλέγεται αξονικός ανεμιστήρας με 

κλίση πτερυγίων 13ο και ταχύτητα λειτουργίας 1500U/min με ισχύ 22kW. 

 



 

 

Συνολικός απαραίτητος όγκος αέρα που θα χρειαστεί βάσει προδιαγραφών ΚΜΛΕ 

περίπου 1700 m^3/ min ή 28  m^3/ sec  

 

Διατομή στοάς 16m^2 (4m*4m) 

 

Επομένως 28/16= 1,75 m/sec (εντός πλαισίων κανονισμού) 

 

(πρέπει να παρέχονται 2,3 m^3 καθαρού αέρα ανα λεπτό της ώρας για κάθε ίππο 

μηχανών εσωτερικής καύσης καθώς και 2m^3 ανά εργαζόμενο.) 

 

Ιπποδύναμη μηχανολογικού εξοπλισμού = 1000hp 

Συντελεστής απασχόλησης μηχανημάτων = 0.7 

 

1000*0,7*2,3= 1610 m^3/ min 

12 εργαζόμενοι * 2= 24  m^3/ min 

  

 

Γενικά το σύστημα αερισμού και η κυκλοφορία του αέρα στο ορυχείο θα βασιστεί στο  

παρακάτω σχήμα:  

 

6. Σύστημα αερισμού 

 



 

 

7. πλαγια όψη 

 

 

 

7. κάτοψη 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


