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ها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن مركزي ايران بررسي خرد شوندگي سنگ
  )چغارت(

  
  1 هادي بجاريو 2 ابوالفضل قريب بلوك; 1 امين ميخك بيرانوند; 2 مهدي زارع;1حسين شريعت علوي

  رودمعدن دانشگاه صنعتي شاهاستخراج  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي -1
  معدن دانشگاه صنعتي شاهروداكتشاف  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي -2

  
  چكيده

مطالعه بر روي خرد شدگي و اندازه قطعات حاصـل از هـر انفجـار،               . شودهاي يك انفجار خوب محسوب مي     خرد شدگي مناسب از ويژگي    
 خواهد داشت، بر روي فرآيند بارگيري و بـاربري و آتـشكاري             هاي انفجار را در مراحل بعدي آتشكاري در بر        عالوه بر اينكه كاهش هزينه    

معدن سـنگ آهـن چغـارت    . ها نيز تأثير گذار است شكنها و دهانه سنگ   كنندههاي بزرگتر از جام بار    ثانويه به منظور كاهش ابعاد سنگ     
ر سازندهاي پركامبرين پسين ايران مركزي      كانسار چغارت د  .  شمالي قرار دارد   31 ْ 42 شرقي و عرض جغرافيايي    55 ْ 28درطول جغرافيايي   

هـاي  با توجه به بزرگي و پر اهميت بودن اين معدن، پيش بيني خرد شوندگي صحيح، تأثير بسزايي بر روي هزينه                   . قرار دارد ) سري مراد (
  . معدن دارد

سـپس اطالعـات    .  مختلف بدست آورده شد    هايهاي خردشده در بلوك   هاي رياضي ارائه شده، ابعاد سنگ     در اين مقاله با استفاده از مدل      
در نتيجـه   . هاي رياضي و نتيجه گيري، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت            ها جهت مقايسه با مدل    حاصل از مشاهدات ابعاد خرد شدگي سنگ      

ا در بلوك ههمچنين آرايشي براي حفر چال. باشدتر ميرم به واقعيت نزديك-بيني توسط مدل كوزمشخص گرديد كه نتايج ناشي از پيش
  .باشد سانتيمتر مي40 درصد ابعاد مواد خرد شده زير 100ماده معدني ارائه گرديد كه در آن حدوداً 

  
   رم-هاي رياضي، مدل كوزبيني خرد شوندگي، مدل، پيش)چغارت(معدن سنگ آهن مركزي ايران  : كليديكلمات

  
  

Investigation of Rocks Fragmentation Behavior During Blasting Projects in 
Choghart Iron Mine 

Hossein Shariat Alavi, Mehdi Zare, Amin Mikhak Beiranvand, Abolfazl Gharib Bolok, Hadi Bejari  
  

Abstract 
Proper fragmentation is one of the most important characteristics of any blasting projects. Fragmentation 
investigation and studies result in decreasing blasting costs and also it has an important effect on different 
procedures such as: 
Loading, hauling, secondary blasting (or pop-blasting, to reduce the blocks size and crushers entrance). 
Choghart mine has been located in the longitude 55° 28 and latitude 31° 42. Choghart deposit is in 
Precambrian formation (Morad series) at center of Iran. Regarding to the extension and importance of 
this mine, prediction of correct fragmentation, has very effective role in final cost. to investigate the 
problem, we considered ore blocks soft, and hard waste wichore blasted every day and by regarding 
different blasting parameters and existing mathematic models, fragmented rock sizes were obtained. The 
information gained from observations of blasted rocks were used to get a conclusion and compare with 
mathematics models. Finally, it has been concluded that results predicted from Cuz-Ram model are closer 
to the field results and also determined that using 2×3 blasting pattern according to Cuz-Ram model 
result in producing 100 percent sizes to be under 40 cm on the other hand it needs to consume more 
explosives and drill more holes that it’s not probably optimized. 
 
Keywords: Centeral iron mine of Iran ( Choghart), prediction of fragmentation mathematic models, 
Cuz-Ram model 

   مقدمه-1
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يك انفجار با خردشدگي . كاري است كه هدف آن خردشدگي و جابجايي مطلوب توده سنگ استانفجار از عمليات اصلي معدن
ش بيني پي. شودكاري و افزايش راندمان توليد ميگذارد و باعث كاهش هزينه كلي معدنمناسب بر كل عمليات استخراج اثر مي

-هاي خرد شده و تخمين توزيع خرد شدگي آنها از فاكتورهاي مهم و مؤثر در انتخاب تجهيزات و عملكرد آنها ميابعاد سنگ
ها در اثر آتشكاري باعث سهولت در عمليات بارگيري و حمل،كاهش مصرف انرژي در مرحله خردشدگي مناسب سنگ. باشد

انويه و در نهايت كاهش هزينه هاي توليد خواهد شد لذا الگوي چالزني و انفجار در سنگ شكني اوليه و عدم نياز به آتشكاري ث
هدف اصلي . هاي خرد شده از توزيع مناسبي برخوردار باشنداي طراحي و اجرا شود تا سنگكاري بايستي به گونهعمليات معدن

ندهاي آتي و بدست آوردن محصولي با يك سري ها با مواد منفجره در معادن آماده سازي آن جهت انجام فرآيخرد كردن سنگ
هاي خرد شده به راحتي توسط وسايل بارگيري و باربري قابل حمل باشد به نحوي كه سنگمشخصات فني و ابعاد خاص مي

  .اشدبوده و با توجه به كاربرد نهايي مواد استخراجي از درجه خرد شدگي مناسبي برخوردار باشند تا نيازي به انفجار ثانويه نب
در اين مقاله مهمترين . اندبيني خرد شوندگي توسعه دادههايي را براي پيش اي محقق، مدلدر طول چند سال گذشته عده

هاي رياضي در معدن چغارت خردشدگي ايجاد شده با استفاده از مدلاند و سپس هاي پذيرفته شده امروزي معرفي شدهمدل
  .مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت

  
  معدن چغارتشناسي موقعيت جغرافيايي و وضعيت زمين -2

ارتفـاع متوسـط آن از   .  شمالي قـرار دارد  31 ْ 42 شرقي و عرض جغرافيايي      55 ْ 28معدن سنگ آهن چغارت درطول جغرافيايي       
 از نظر شرايط آب و هوايي به شدت خشك وكويري بوده و متوسط درجه حرارت سـاليانه منطقـه                  . متر است + 1150سطح دريا   

  . باشد درجه سانتيگراد مي20باالتر از 
-هاي در برگيرنده كانسار شامل سـنگ     سنگ. قرار دارد ) سري مراد (كانسارچغارت در سازندهاي پركامبرين پسين ايران مركزي        

-باشدكه بنام سري مراد در فرهنگ چينه شناسي از آن ياد مـي            هاي متبلور، گنيس و مرمر مي     هاي رسوبي، آتشفشاني، شيست   
شـود  هماتيت قسمت كمـي را شـامل مـي        . كاني اصلي معدن منيتيت است كه در بعضي از قسمت ها مارتيتي شده است             . ودش

. شـود اسفن و ايلمينت دو كاني تيتان دار معدن محسوب مي         . گوتيت و هيدروگوتيت و اوليژيست به مقدار بسيار كم وجود دارد          
گنتيت مارتيتي، مگنتيت آپاتيتي، آپاتيت، مگنتيت پيريتي و مگنتيـت          انواع سنگ آهن تفكيك شده چغارت شامل  مگنتيت، م         

  .]1[باشددار ميسيليس
  
  بيني خرد شوندگي پيش-3

بـسته بـه نـوع پـروژه        . رودباشد كه در توصيف اندازه توزيع مواد آتشكاري شده به كار مـي            درجه خردشدگي يك واژه نوعي مي     
براي مثال در يـك معـدن بـه روش اسـتخراج روبـاز،              . سنگ ممكن است متفاوت باشد    توسعه يافته، اندازه توزيع مورد نياز يك        

هاي باطله در اندازه بزرگ مناسب نيست و يا مواد معدني نبايستي بطور كامل خرد شوند، اگـر بعـداً قـرار اسـت                        شكستن سنگ 
  :ها عبارتند از كه برخي از آنگذارندبه طور كلي پارامترهاي مختلفي برخردشوندگي تأثير مي. سنگ شكني و آسيا شوند

 نـوع مـاده منفجـره و        - الگوي حفـاري   - وجود آب  -ها ناپيوستگي - مقاومت سنگ  -خصوصيات ژئومكانيكي بلوك آتشباري شده    
هـاي  در ادامه به معرفـي مهمتـرين مـدل        . ها از قبيل قطر چال، آرايش چال، ارتفاع پله و اضافه حفاري           مشخصات هندسي چال  

  . پردازيم سنگ ميپيش بيني خردايش
  
  معادله الرسون  -3-1

 مواد آتشباري شده     درصد 50يا اندازه دهانه يك شبكه مكعبي كه         k50براي تعيين   ) 1973( مدل پيشنهاد شده توسط الرسون      
  :]7[از آن عبور كنند، به قرار زير مي باشد

)1(                                                                          ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

=
82.018.1145.058.0

150 . C
CELn

B
SLnLnB

eCK    
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  :كه در آن 
B  : متر(بار سنگ(  

S/B  :بارسنگ  بهنسبت فاصله رديفي چالها   
CE  : كيلوگرم بر متر مكعب(خرج ويژه(  

C  :   و  3/0اي الزم براي خرد شدن سنگ مي باشد كه به طور معمول بين              هم ارز با خرج ويژه پودر ديناميت ژله       كه  ثابت سنگ 
  .باشدكيلوگرم بر متر مكعب مي 5/0

C1  :          اين پارامتر 1ثابت آتشباري مي باشد كه يك فاكتور بيان كننده ناهمگني و ناپيوستگي توده سنگ مي باشد كه در جدول 
  .معرفي شده است

  هاي مختلف ثابت آتشباري براي سنگ-1جدول
  

 (C1)ثابت آتشباري   هاوضعيت سنگ
  6/0 كافهاي خيلي درزه دار و پر شسنگ

  0/55  هاي درزه دارسنگ
  0/50  هاي موييهاي نرمال با تركسنگ

  0/45  هاي نسبتاً همگنسنگ
  0/40  هاي همگنسنگ

  

  ) موسسه تحقيقات آتشكاري سوئدي ( سوئديفو فرمول-3-2
ن موضوع ها را در نظـر       اي SVEDEFOگذاري را مد نظر قرار نداده است، اما فرمول          فرمول اصلي الرسون تأثير ارتفاع پله و گل       

  . ]8[باشدگرفته است و معادله آن بصورت زير مي

2                                                  (2 0.82

1

2.5 0.29 /1.25 1.18 [ ]
50 [1 4.67( ) ]

CE
CLnB S LnTK C eL

−× − ×= × + ×    
  : باشندكه پارامترهاي جديد به قرار زير مي

T  : ارتفاع گل گذاري)m  (  
L  : عمق چال)m  (  

  :آيد بدست مي3 از رابطه Xني تجمعي قطعات خرد شده با ابعاد مورد نظر  يا درصد وزR(X)در اين مدل 

3                                                                                                                  (
35.1

76.0
501)(
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−= d
X

eXR  
   رم- مدل كوز-3-3

  .]6[-]3[كونينگهام ارائه شده است ميالدي توسط 1983اين مدل در سال 
4 (                                                                                         0.633

0.8 0.167 115[ ]Vx A Q
Q E

⎛ ⎞= × × ×⎜ ⎟
⎝ ⎠

         
  :كه در آن

X :  ميانگين اندازه قطعه هاي خرد شده)cm (  
A : معرفي شده است2اكتور سنگ كه در جدول ف .  
V  :  حجم سنگهاي شكسته به ازاي هر چال انفجاري)m3 ( .  
E   : است100قدرت وزني نسبي مواد منفجره كه براي آنفو معادل .  
Q  : مقدار ماده منفجره در هر چال)Kg (  
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 هاي مختلف فاكتور سنگ براي توده سنگ-2جدول
  فاكتور سنگ  روتو دياكنوففاكتور پ  وضعيت توده سنگ
  3  5-3  سنگ خيلي نرم
  5  8-5  سنگهاي نرم

  7  10-8  سنگهاي متوسط
  10  14-10  سنگهاي شكاف دار سخت
  13  16-12  سنگهاي همگن سخت

  
  .]7[راملر يك تابع نمايي جهت تخمين توزيع ابعاد قطعات خرد شده بصورت زير ارائه داده است -رزين

5(                                                                                                     
n

cx
x

eXR
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−=1)(  
  

 :كه در آن
R(X)  : به ابعاد  روي سرند عبور كرده ازقسمتي از موادX 

X :  اندازه سرند) cm(   
Xc :  كنند درصد قطعات از آن عبور مي9/63دهانه سرندي كه.  

n  :  هـا در يـك     يكنواختي است كه به پارامترهاي مختلف طراحي آتشكاري همچون قطر چال، بر سـنگ، فاصـله چـال                 شاخص
  .باشد متغير مي2/2 تا 8/0معموالً بين  nمقدار . رديف، طول خرج، دقت چالزني و ارتفاع پله بستگي دارد

هـا و   شده ارائه كرد كه طيـف وسـيعي از سـنگ   اي را براي پيش بيني ابعاد متوسط سنگ خرد    كوزنتسوف رابطه تجربي و ساده    
  .]9[اين رابطه بصورت زير ارائه شده است. گيردمواد منفجره را در بر مي

6                                                    (                                                                           
n

C
Xx 1

)693.0(
=  

  .]3[ راملر رابطه زير را ارائه داده است-در توزيع روزين nكونينگهام براي محاسبه 
  
7(                                                                                     P

H
L

L
LLAbs

B
W

B
S

D
Bn cb ..)(1.0.1.1.142.2

1.05.0

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=  

  :كه در آن
  

D :   متر،  قطر چال به ميليL       ،طول كل خرج به مترLb ل خرج تحتاني به متر،       طوLc :        ،طول خرج ميان چال به متـرH   ارتفـاع 
فاكتور آرايـش چـال    P ضخامت بار سنگ به متر و Bها در يك رديف به متر،   فاصله چال  S انحراف چال به متر،      Wپله به متر،    

  .باشد مي1/1هاي لوزي شكل مساوي  و براي آرايش1هاي مربعي مساوي كه براي آرايش
  

   رم– اصالح شده كوز  مدل-3-4
  

 مدل قبلي خود را تكميل و به صـورت زيـر         1987بدليل تأثير فراوان پارامترهاي توده سنگ در خردشدگي، كونينگهام در سال            
  :]4[ارائه نمود

8(                                                                                          633.0
167.0

8.0
115...106.0 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

E
Q

Q
VBX  

 مـيالدي توسـط ليلـي جهـت كـاربرد در مهندسـي              1992شاخص قابليت انفجار پذيري است كه در سال          BIكه در اين رابطه     
  :]10[انفجار به صورت رابطه زير ارائه شده است

9(                                                                                     HFRDIJPJPRMDBI OS ++++=  
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شـاخص   RDI،  فـاكتور جهـت يـافتگي درزه       JPO،  فاكتور داراي درزه ها    JPS،  شاخص توصيف توده سنگ    RMDدر اين رابطه    
  .آورده شده است BI مقادير پارامترهاي موثر در 3در جدول. باشدفاكتور سختي مي HFچگالي سنگ و 

  
  BI مقادير پارامترهاي موثر در - 3جدول

  متيازا  پارامترهاي زئومكانيكي
  RMD  شاخص توصيف توده سنگ

  10  ترد و خيلي خرد شده
  20  سنگ بلوكي
  50  سنگ توده اي

  JPS  فاصله دو سطح ناپيوستگي
  10   متر يا بسته1/0كمتر از 

  20   متر يا متوسط1/0-1بين 
  50   متر يا عريض1بزرگتر از 

  JPO  جهت يافتگي ناپيوستگي
  10  به صورت افقي

  20  طرف بيرونشيب ناپيوستگي به 
  30  امتداد ناپيوستگي عمود بر سطح آزاد
  40  شيب ناپيوستگي به سمت داخل دامنه

  RDI  شاخص تاثير چگالي سنگ
γ :  50-25  )تن بر متر مكعب(وزن مخصوص  

  HF  فاكتور سختي
  (Gpa)يك سوم مدول يانگ    گيگا پاسكال50مدول يانگ كمتر از 

  (Mpa)يك پنجم مقاومت فشاري تك محوري سنگ    گيگا پاسكال50 بيش از مدول يانگ
  
   (1970)فرمول دنيس و گاما -3-5

  .]5[باشد مي10 توسط دنيس و گاما ارائه شد كه به صورت رابطه 1970اين مدل در سال 
10(                                                                                                      C

b

B
XWaPX ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡××=  

  :كه در آن 
PX  : درصد مواد انباشته شده كه كوچكتر از اندازهX باشندمي.  
W  : انرژي الزم براي خرد كردن بر حسب(KWh/t)  

11                                                                                             (                                
80

10
K
W

W i×=  

 :كه در آن
Wi  : شاخصBoundسنگ   
K80  : كنند مواد از آن عبور مي% 80دهانه سرندي كه.  

B  :ضخامت بار سنگ) m(  
a,b,c :ها و مواد منفجره بستگي دارندثابت هايي كه به خاصيت سنگ.  

  
  هاي مختلفرد شدگي در بلوك روش تحقيق و بدست آوردن ميزان خ-4
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هـا  براي انجام تحقيق در معدن چغارت در روزهاي مختلف بر روي بلوكي كه قرار بود آتـشباري شـود رفتـه و مشخـصات چـال                  
هـاي خردشـده در محـدوده هـاي مختلـف      هاي رياضي ارائه شده، ابعاد سنگيادداشت شده و آنگاه با توجه به اين اعداد و مدل 

هاي مختلف بر روي بلوك آتشباري شده رفته و به صورت چـشمي سـطح مـورد نظـر را مـشاهده                       در زمان  بدست آورده شده و   
كـار بـه صـورت پـي در پـي در طـول              ايـن . كرديم و براي هر محدوده از ابعاد قطعات يك عدد به صورت درصد در نظر گرفتيم               

اطالعـات حاصـل از     .  متر انجام گرفـت    5اصله هر   عمليات بارگيري و با ظاهر شدن سطح جديد در راستاي طول جبهه كار به ف              
هاي رياضي و نتيجـه گيـري مـورد اسـتفاده قـرار             ارزيابي در هر محدوده ابعاد يادداشت شده تا در نهايت جهت مقايسه با مدل             

  .]2[گيرد
  

  1انفجار شماره
 آورده شـده    5 و   4وطه در جداول    اين انفجار بر روي بلوك ماده معدني صورت گرفت كه مشخصات حفاري و انفجار و نتايج مرب                

  . است
 ]1[ مشخصات حفاري و انفجار بر روي بلوكي ماده معدني-4جدول
  مقدار  پارامتر  مقدار  پارامتر

  11  )متر(طول خرجگذاري   165  )ميليمتر(قطر چال
  212  )كيلوگرم(متوسط خرج هر چال   31  تعداد چالها
  100  جرهقدرت وزني نسبي ماده منف  3×4  )متر(الگوي حفاري 
  6590  )كيلوگرم(ميزان آنفر   14  )متر(عمق چالها 
  4900  )متر مكعب(حجم سنگ   5/12  )متر(ارتفاع پله 

  19600  )تن(تناژ سنگ   لوزي  آرايش چالها
  435  متراژ چالزني  5  تعداد رديف

  
 ]2[لهاي پيش بيني با روش مشاهده اي و مقايسه نتايج مد1هاي در حال بارگيري از انفجار شماره  پيش بيني دانه بندي سنگ-5جدول

  روش مشاهده اي  مدل سوئديفو   رم-مدل كوز   )سانتيمتر(محدوده ابعاد 
30-0  46/59  56/40  60  
50-30  81/32  98/23  25  
70-50  11/7  92/15  10  
90-70  6/0  54/9  5  

90>  0  10  0  
انفجار شماره   1

0

10

20

30

40

50

60

70

0-30 30-50 50-70 70-90 >90
(cm)  اندازه

ند
سر

از 
ده 
کر

ور 
عب

د 
موا

د 
ص
در

كوز- رم
سوئديفو 
مشاهده اي

  
 ]2[ 1 شمارهاي در انفجار مقايسه نتايج مدلهاي پيش بيني با روش مشاهده -1شكل

  2انفجار شماره
 آورده شـده    7 و   6اين انفجار بر روي بلوك باطله نرم صورت گرفت كه مشخصات حفاري و انفجار و نتـايج مربوطـه در جـداول                       

  . است
 ]1[ مشخصات حفاري و انفجار بر روي بلوك باطله نرم-6جدول
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  مقدار  پارامتر  مقدار  پارامتر
  11  )متر (طول خرجگذاري  165  )ميليمتر(قطر چال

  212  )كيلوگرم(متوسط خرج هر چال   26  تعداد چالها
  100  قدرت وزني نسبي ماده منفجره  4*5  )متر(الگوي حفاري 
  5520  )كيلوگرم(ميزان آنفر   14  )متر(عمق چالها 
  5490  )متر مكعب(حجم سنگ   5/12  )متر(ارتفاع پله 

  14823  )تن(تناژ سنگ   لوزي  آرايش چالها
  365  متراژ چالزني  4  تعداد رديف

  
 ]2[اي و مقايسه نتايج مدلهاي پيش بيني با روش مشاهده 2هاي در حال بارگيري از انفجار شماره  پيش بيني دانه بندي سنگ-7جدول

  روش مشاهده اي  مدل سوئديفو   رم-مدل كوز   )سانتيمتر(محدوده ابعاد 
30-0  73/73  11/53  65  
50-30  39/23  79/24  18  
70-50  77/2  82/12  10  
90-70  1/0  73/5  7  

90>  0  55/2  0  
انفجار شماره 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0-30 30-50 50-70 70-90 >90
(cm)  اندازه

د
رن
س

ز 
ه ا
رد
ر ک
بو
د ع
موا

د 
ص
در

كوز- رم
سوئديفو 
مشاهده اي

  
 ]2[ 2اي در انفجار شماره مقايسه نتايج مدلهاي پيش بيني با روش مشاهده -2شكل

  
  3انفجار شماره

 آورده شـده    9 و   8اين انفجار بر روي بلوك باطله سخت صورت گرفت كه مشخصات حفاري و انفجار و نتايج مربوطه در جداول                    
  . است

 ]1[خصات حفاري و انفجار بر روي بلوك باطله سخت مش-8جدول

  مقدار  پارامتر  مقدار  پارامتر
  11  )متر(طول خرجگذاري   165  )ميليمتر(قطر چال

  212  )كيلوگرم(متوسط خرج هر چال   38  تعداد چالها
  100  قدرت وزني نسبي ماده منفجره  3×4  )متر(الگوي حفاري 
  8060  )كيلوگرم(ميزان آنفو  14  )متر(عمق چالها 
  5040  )متر مكعب(حجم سنگ   5/12  )متر(ارتفاع پله 

  13610  )تن(تناژ سنگ   لوزي  آرايش چالها
  532  متراژ چالزني  4  تعداد رديف
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 ]2[ و مقايسه نتايج مدلهاي پيش بيني با روش مشاهده اي3هاي در حال بارگيري از انفجار شماره پيش بيني دانه بندي سنگ-9جدول

  روش مشاهده اي  مدل سوئديفو   رم-مدل كوز   )سانتيمتر(محدوده ابعاد 
30-0  61/78  82/35  70  
50-30  13/20  86/22  17  
70-50  24/1  46/16  8  
90-70  0  69/10  5  

90>  0  17/14  0  
انفجار شماره 3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0-30 30-50 50-70 70-90 >90
(cm)  اندازه

د
رن
س

ز 
ه ا
رد
ر ک
بو
د ع
موا

د 
ص
در

كوز- رم
سوئديفو 
مشاهده اي

  
 ]2[ 3 مقايسه نتايج مدلهاي پيش بيني با روش مشاهده اي در انفجار شماره-3شكل

  

تـر  رم كه به واقعيـت نزديـك      - در معدن چغارت در ماده معدني، با توجه به مدل كوز           2×3حال با در نظر گرفتن آرايش حفاري        
مشخـصات ايـن بلـوك و    .  سانتيمتر مي باشند40هاي خرد شده زير    درصد سنگ  100باشد، محاسبات نشان داد كه حدوداً       مي

  . آورده شده است11 و10نتايج مربوطه در جداول 
  

 ]1[ 2×3ر روي بلوكي ماده معدني با آرايش  مشخصات حفاري و انفجار ب-10جدول

  مقدار  پارامتر  مقدار  پارامتر
  11  )متر(طول خرجگذاري   165  )ميليمتر(قطر چال

  212  )كيلوگرم(متوسط خرج هر چال   31  تعداد چالها
  100  قدرت وزني نسبي ماده منفجره  2×3  )متر(الگوي حفاري 
  6590  )كيلوگرم(ميزان آنفر   14  )متر(عمق چالها 
  2040  )متر مكعب(حجم سنگ   5/12  )متر(ارتفاع پله 

  8160  )تن(تناژ سنگ   لوزي  آرايش چالها
  435  متراژ چالزني  5  تعداد رديف

  
 ]2[  رم– بر اساس مدل كوز 2×3هاي بلوك ماده معدني با آرايش  دانه بندي سنگ-11جدول

  درصد ابعاد
   سانتيمتر30-0

  درصد ابعاد
   سانتيمتر30-50

  ابعاددرصد 
   سانتيمتر70-50

  درصد ابعاد
   سانتيمتر90-70

  درصد ابعاد
   سانتيمتر< 90

61/78  13/20  24/1  0  0  
  
  نتيجه گيري -5
 .باشد تر مي نتايج آن به واقعيت نزديك در معدن چغارت رم-توان دريافت كه مدل كوزبا توجه به نتايج بدست آمده مي •
البته . اي بهينه تر انجام خواهد شدها به طريقهگاه خردايش سنگ متر تغيير دهيم، آن2×3ها در ماده معدني را به     اگر آرايش چال   •

  .ها و مقدار خرج مصرفي، در صورت استفاده از اين روش انجام شودشود كه يك برآورد اقتصادي نيز در زمينه تعداد چالپيشنهاد مي
  مراجع -6
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