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با  سنگ آهک آبلودستیابی به خردایش مطلوب حاصل از عملیات آتشباری در معدن 

 استفاده از روش آنالیز تصویری
 

 

 یوسفی جعفر
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران 

Jafar_Yosefi@yahoo.com 

 

  هادی حمیدیان

  ، قائم شهر، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر، گروه مهندسی معدن،
Hhamidian@yahoo.com 

 
 

 چکیده

ز . خردشدگی مناسب اها در معادن روباز استترین فعالیتچالزنی و آتشباری یکی از مهمترین و حساس

حاصل از هر  شود. مطالعه بر روی خردشدگی و اندازه قطعاتهای یک انفجار خوب محسوب میویزگی

های انفجار را در مراحل بعدی آتشباری در بر خواهد داشت، بر روی انفجار، عالوه بر اینکه کاهش هزینه

ها و دهانه جام بارکنندههای بزرگتر از فرآیند بارگیری و باربری و آتشباری ثانویه به منظور کاهش سنگ

خردشدگی یازده انفجار انجام گرفته در حاصل از ها نیز تاثیرگذار است. در این مقاله نتایج شکنسنگ

به کمک نرم افزار آنالیز   KCOرام و -زوهای ریاضی کنکا با استفاده از مدل آبلو معدن سنگ آهک

م در ار -مدل کوز انجام شده ودارها و محاسباتبا توجه به نم اند.مقایسه شده Split-Desktop تصویری

که مدل  دهدمینشان ها این مدلار سنجی عتبااست.  این معدن به عنوان بهترین مدل انتخاب شده

KCO را نسبت به مدل بهتریهمبستگی  2R=49/0 ضریب تعیین با رام-به روش کوز بینی خردایشپیش

. ارزیابی میزان خردایش سنگ ناشی از انفجارها نشان دهدارائه میدر این معدن  49/0با ضریب تعیین  

باشد و در متر میسانتی 40های خرد شده زیر درصد سنگ 40م باالی ار -داده است که در مدل کوز

مدل  قابلیت نشان دهندهباشد که متر میسانتی 40های خرد شده زیر درصد سنگ 40باالی  KCOمدل 

 .های خرد شده استبعاد سنگمتوسط ابینی پیش درم ار -کوز

 

 رام، آتشباری.-زومعدن سنگ آهک آبلو، آنالیز تصویری، مدل ک :های کلیدیواژه
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 . مقدمه1

اری در معادن سطحی، خردایش سنگ است. این فرآیند مواد را در جهت عملیات بارگیری و بمهمترین هدف عملیات آتش

های کل خردایش سنگ، بهبود و انجام یک انفجار خوب و مطلوب، کاهش هزینه .(Hustrulid, 1999)کند باربری آماده می

های اولیه و شکنشامل ورود مواد به سنگبازدهی عملیات حفاری و بارگیری و بهبود عملیات بعد از استخراج مواد معدنی که 

خوردن تعادل ایمنی، اقتصادی و اری معموالً مسائلی وجود دارند که باعث به همبثانویه و غیره است. همراه با عملیات آتش

مطالعات اندازند. بر اساس های پایدار نواحی مجاور را به خطر میشوند و به عبارت دیگر اکولوژی و ویژگیبازدهی تولید می

 شوددرصد از انرژی ماده منفجره صرف شکستن سنگ به نحو مطلوب می 00انجام گرفته، ثابت شده است که تنها در حدود 

(Rustan, 1992)خردشدگی سنگ معدن، بستگی دارد. از سوی دیگر، حداکثر ابعاد ورودی  . کارآیی کلیه مراحل بعدی به درجه

. مهمترین (Pugliese, 1972) شوددرصد اندازه دهانه سنگ شکن توصیه می 00های فکی و ژیراتوری بهینه برای سنگ شکن

گذاری، زمان تأخیر پارامترهای مؤثر بر خردایش شامل خرج ویژه، نسبت بارسنگ به فاصله ردیفی چالها، قطرچال، طول گل

سنگ هر باشند که بسته به وضعیت تودهها و ...( میها، ناپیوستگیها، گسلدرزه سنگ )وضعیتها و شرایط تودهبین ردیف

 از حاصل شدة خرد سنگتوده. (Lopez, Lopez, & Javier, 1995)تواند مؤثرترین پارامتر محسوب گردد کدام از عوامل فوق می

 از فاکتورها نای .باشد سست کافی اندازة به باید نفوذ امر در تسهیل برای و مناسب دارای اندازة باید بارگیری برای انفجار

کمی  بنابراین، دهند؛ ارائه انفجار طرح بهینۀ ارزیابی در زیادی توانند اطالعاتنمی و هستند خردشدگی ارزیابی کیفی معیارهای

 انفجار است بنابراین، بهینه انفجاری الگوی طراحی و تولید سازیبهینه فرآیند در گام اولین انفجار، از حاصل خردشدگی نمودن

 اندازة قطعات کاهش برای مصرفی انرژی میزان تعدیل در به سزایی سنگ، اهمیت خردایش فرآیند در مرحله اولین عنوان به

دهد که خاطر نشان کرد که خردایش مناسب زمانی رخ می 1491در سال  1اش .(Nielsen & Kristiansen, 1996) دارد سنگ

های بزرگ حاصل چالهای انفجاری است که موازی با د. خردهها باشنهای انفجاری حفاری شده، عمود بر سطوح درزهچال

ای بصورت واقعی، دریافت که برای خرد در آتشباری پله 1401در سال  0. داگاما(Kuznetsov, 1973) باشندها میسطوح درزه

الزم است و از قانون سوم باند برای  های یکدست و سالمهای ناپیوسته انرژی و نیروی کمتری نسبت به سنگکردن سنگ

-Split. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار آنالیز تصویری (Cunningham, 1987) تعریف این کاهش انرژی استفاده کرد

Desktop رم و -به مقایسه دو روش کوزKCO .پرداخته شده است 

 موقعیت معدن مورد مطالعه. 2

قی شهر نکاء در استان مازندران در جنوب شر 12 ̊-12 ́جغرافیایی و عرض 41̊ -02́طول جغرافیایی با معدن سنگ آهک آبلو 

بهشهر جاده فرعی به طرف جنوب منشعب شده و از  –واقع شده است و برای رسیدن از شرق شهر نکاء و جاده اصلی نکاء 

وضع جوی مساعد و از لحاظ آب و هوایی دارای آب و هوای معتدل بوده و با توجه به  کند.مجاورت روستایی بنام آبلو عبور می

فاصله روز کاری در سال برآورد شده است.  100و با توجه به تعطیالت سالیانه حدود  هداشتکار مفید  در تمامی فصول سال

کارخانه سیمان در نزدیکی معدن احداث شده است، بطوریکه سنگ شکن اولیه از ابتدای  .کیلومتر است 1معدن از شهر نکاء 

بلوک استخراجی بوده که در حال  4به صورت متر فاصله دارد. ذخایر سنگ آهک کارخانه سیمان نکاء  000معدن کمتر از 

متری سنگ شکن اولیه و بلوک  100باشد. این ذخیره در حاشیه شمالی رودخانه نکاء و بلوک صفر در فاصله برداری میبهره

آبلو  تصاویری از معدن سنگ آهک 1در شکل اند. های دیگر قرار گرفتهکیلومتری آن قرار دارد و حد فاصل آنها بلوک 4/1چهار 

 (.1144)یوسفی،  نشان داده شده است
 

                                                           
1 Ash 
2 Da Gama 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

617 

 

  

  

 : معدن سنگ آهک آبلو نکا1شکل 

 ای در معادن روبازآتشباری پله. 3

منظور طراحی الگوی انفجار مطلوب در یک معدن، عوامل متعددی باید در نظر گرفته شوند. که بطور عمده به دو گروه اصلی، ه ب

توان به وضعیت زمین شوند. از جمله مهمترین عوامل گروه اول میبل کنترل تقسیم میعوامل قابل کنترل و عوامل غیرقا

توان به هندسه الگو، ظرفیت تولید داری و از گروه دوم میها، شرایط هوازدگی، وضعیت درزهشناسی منطقه، مقاومت سنگ

 از دومین دسته .وش انتقال انفجار اشاره نمودمعدن، نوع تجهیزات حفاری، نوع تجهیزات بارگیری و حمل، نوع مواد منفجره و ر

. پارامترهای قابل کنترل و یا پارامترهای مربوط به هندسه الگوی آتشباری است ،پارامترهای مهم در راندمان و طراحی آتشباری

ان چال، طول گذاری، خرج میچال، اضافه چالزنی، ارتفاع پله، طول گلها در یک ردیف، طولچال، بارسنگ، فاصله چالقطر

 ترین اجزای طراحی خرج، تمرکز خرج ته چال، طول خرج ته چال، شیب چال، خرج ویژه و چالزنی ویژه مهم

 شوند:بندی میهای زیر تقسیمهای سطحی بر اساس هدف آنها به گروهای برای عملیاتآتشباری پلهباشند. می

 ورم سنگ است.شدگی و تای معمولی: هدف بیشترین خردالف( آتشباری پله

 شود.های درشت استفاده می: جهت تولید سنگ1رپ -ب( آتشباری ریپ

 باشد.ها در یک محل تعیین شده میشدگی، انباشته شدن سنگ: هدف از انفجار عالوه بر خرد0ج( آتشباری ریختگی

 چ( آتشباری تحت احداث را آهن و اتوبان: بستگی به شرایط طرح و مسیر دارد.

 شدگی مواد منفجره زیاد است.: عملیات قائمی هستند که بدلیل شکل و باریکی کار محدود1هاها و رمپرانشهح( آتشباری ت

                                                           
1 Rip-Rap blasting 
2 Cast blasting 
3 Trench and ramp blasting 
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 شوند.: معموالً در سطح کوچک و عمق کم انجام می1هاخ( ترازکردن زمین و آتشباری فوندانسیون

 رود.می جایی بکارها با کمی جابههای طبیعی سنگ: جهت افزایش شکاف0د( پیش آتشباری

 متر.میلی 124تا  24ذ( آتشباری با قطر چال کم: قطر چال بین 

 متر.میلی 940تا  100ر( آتشباری با قطر چال زیاد: قطر چال بین 

 .(Lopez et al., 1995) اجزای طراحی آتشباری در معادن روباز نشان داده شده است 0در شکل 
 

 
 ای در معادن روباز: اجزای طراحی آتشباری پله2شکل 

 

های مختلفی جهت تعیین پارامترهای هندسی همچون بارسنگ، فاصله جناحی و اضافه ها و روشاز دهه پنجاه تا به حال فرمول

ها از یک یا چند عدد از پارامترهایی نظیر قطر چال، خصوصیات ماده منفجره، حفاری و غیره ارائه شده است. در این فرمول

 شوند.مقاومت فشاری سنگ و غیره جهت محاسبات استفاده می

 کننده خردشدگیبینی های پیشمدل -4

 1420میالدی انجام گرفت و بعد از او در سال  1420مطالعه و بررسی بر روی خردشدگی اولین بار توسط السمن در سال 

میالدی برای  1424میالدی توسط مونیل نتیجه تحقیقات او دنبال شد. ولی این نتایج موفقیت آمیز نبود تا اینکه در سال 

خرج ویژه آن از روی کارهای تجربی بدست آمد ولی بدلیل اینکه تمام پارامترهای مؤثر را دخالت براساس میزان اولین بار مدلی 

برای میزان خردشدگی ارائه شده است که هر کدام دارای مزایا و معایبی مدل  11بیش از تاکنون  نداده بود زیاد کاربرد نداشت 

سازی آن برای انجام فرآیندهای آتی و به دست ادن، آمادهها با مواد منفجره در معهدف اصلی خردکردن سنگبوده است. 

های خرد شده به راحتی توسط وسایل باشد به نحوی که سنگآوردن محصولی با یک سری مشخصات فنی و ابعاد خاص می

باشند تا  بارگیری و باربری قابل حمل بوده و با توجه به کاربرد نهایی مواد استخراجی از درجه خردشدگی مناسبی برخوردار

نیازی به انفجار ثانویه نباشد. اگر باید سنگ به محل تخلیه باطله منتقل شود، فقط بارگیری و حمل آن باید به راحتی انجام 

                                                           
1 Ground leveling and foundation blasting 
2 Preblasting  
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درصد دهانه سنگ شکن اولیه  94شود ولی اگر سنگ باید تحت عملیات فرآوری قرار گیرد، اندازه بزرگترین قطعه نباید از 

 .(Svahn, 2002) بزرگتر باشد

 رام–زومدل ک -4-1

برای  0ارائه شده است که پایه و اساس آن معادالت تجربی کازنتسوف 1میالدی توسط کونینگهام 1401دل در سال این م

رام -ین مدل کوزباشد. به همین دلیل امی 1راملر–شباری و منحنی رزینتهای خرد شده پس از آبینی ابعاد متوسط سنگپیش

 .(Lopez et al., 1995)نامگذاری شده است 

 معادله کازنتسوف-الف

 های خرد شده پس از آتشباری رابطه زیر را ارائه داده است:نگاد متوسط سعبینی ابکازنتسوف برای پیش

 

(1) 

 

 

 حجم سنگ خرد شده در اثر انفجار هر چال به متر مکعب V: مترمتوسط ابعاد قطعات خرد شده به سانتی :

:A  آید.می بدست 1شاخص قابلیت انفجار یا فاکتور سنگ که ساختار توده سنگ بستگی دارد و از جدول 

 انرژی ماده منفجره داخل هر چال است. به کیلوگرم که از نظر انرژی معادل TNT : مقدار

 : مقادیر فاکتور سنگ با توجه به ساختار توده سنگ1جدول 

 وضعیت توده سنگ ضریب پرتودیاکونف فاکتور سنگ

 سنگ خیلی نرم 4-1 1

 سنگ نرم 0-4 4

 سنگ متوسط 10-0 9

 سخت و درزه دار 19-10 10

 سخت و همگن 12-10 11

 
)قدرت وزنی آنفو و تی ان تی به   Eکیلوگرم و قدرت وزنی ماده منفجره نسبت به آنفو  Qاگر وزن ماده منفجره داخل چال 

 است( باشد، رابطه تعادلی زیر برقرار است: 114و  100ترتیب 

 

(0)  
 

زینی آن در رابطه قبلی، متوسط ابعاد قطعات خرد شده از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد با محاسبه مقدار از رابطه باال و جایگ

 بود:

(1) 

 

                                                           
1 Cunningham 
2 Kuznetsov 
3 Rosin-Rammler 
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 خرج ویژه )وزن ماده منفجره برای خردکردن یک متر مکعب سنگ( بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب از رابطه زیر محاسبه 

 شود:می

 

(9) 

 

 

 شده از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود: از تلفیق روابط باال، متوسط ابعاد قطعات خرد

 
(4) 

 
 

 راملر-منحنی رزین -ب

 :دانراملر تابع نمایی زیر را برای تخمین توزیع ابعاد قطعات خرد شده ارائه داده-رزین

 

(2) 
 

 

 که در این رابطه:

:R(X) درصد تجمعی قطعات کوچکتر از دهانه سرند : X ترمدهانه سرند مورد نظر به سانتی 

 اندازه مشخصه سرند 

n:  0/0شاخص یکنواختی: این شاخص نشان دهنده یکنواختی توزیع ابعاد قطعات خرد شده می باشد و مقدار آن معموالً بین 

متغیر است. این شاخص به پارامترهای مختلف طرح آتشباری همچون قطرچال، بارسنگ، فاصله چال ها در یک ردیف،  0/0تا 

 رج، دقت چالزنی و ارتفاع پله بستگی دارد. کونینگهام برای محاسبه این شاخص رابطه زیر را ارائه داده است.طول خ

 

(9) 

 

 

 که در این رابطه:

:D قطر چال به میلیمتر :L طول کل خرج به متر 

bL: طول خرج ته چال به متر c:L طول خرج میان چال به متر 

:H ارتفاع پله به متر :W چال به متر انحراف 
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:B ضخامت بارسنگ به متر :S فاصله چال ها در یک ردیف به متر 

:P باشد.می 1/1های لوزی شکل مساوی و برای آرایش 1های مربعی مساوی فاکتور آرایش چال که برای آرایش 

 د بود، لذا:خواه 4/0مساوی  R(X)کند، بنابراین را محاسبه می Xاز آنجا که معادله کازنتسوف مقدار متوسط 

 

(0) 

 
 

(4) 

 
 رام-زومدل اصالح شده ک -4-3

و به صورت زیر  مدل قبلی خود را تکمیل 1409سنگ در خردشدگی، کونینگهام در سال به دلیل تاثیر فراوان پارامترهای توده

 :(Lopez et al., 1995)ارائه کرد 

 

(10) 

 
 

در مهندسی  برای کاربرد 0میالدی توسط الیلی 1440است که در سال  1هاشاخص قابلیت انفجار سنگ BIکه در این رابطه 

 انفجار به صورت رابطه زیر ارائه شده است.

 

(11) BI=0.5[RMD+JPS+JPO+RDI+HF] 

 

 که در این رابطه

BI :پذیریشاخص قابلیت انفجار RMD :سنگشاخص توصیف توده 

JPS :هاداری درزهفاکتور فاصله JPO :یافتگی درزهفاکتور جهت 

RDI :شاخص چگالی سنگ HF : مقیاس موهسفاکتور سختی در 

ها آورده شده است. بین شاخص قابلیت انفجار سنگها و خرج در جدول مقادیر پارامترهای موثر در شاخص قابلیت انفجار سنگ

 ویژه نموداری ارائه شده است که در شکل نمایش داده شده است. معادله این خط به صورت زیر است:

 

(10)  
 

 باشد.رم آنفو بر تن سنگ میخرج ویژه به کیلوگ CEکه در این رابطه 

 

 

                                                           
1 Blastability index 
2 Lilly 
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 KCOمدل  -5

ارائه شده است. در این مدل، توزیع ابعاد قطعات خرد شده با استفاده از تابع  1توسط آوچترلونی 0004این مدل در سال 

درصد قطعات  40پارامتر دهانه سرندی که  1شود. این تابع شامل بیان می 11گردد و بصورت رابطه تعیین می 0سوبرک

در  n( که مشابه شاخص یکنواختی b( و پارامتر نوسان منحنی )maxX(، حد باالی خردشدگی )50Xگذرند )ده از آن میخردش

 .(Lopez et al., 1995)باشد، است م میار-مدل مدل کوز

 

(11)  

 

 

 شود. استفاده می 14و  19به ترتیب از روابط  50Xو مقدار  bبرای محاسبه پارمتر نوسان منحنی، 

 
(19) 

 

 

(14) 

 
 

: اندازه 50Xمتر(، : اندازه سرند )سانتیX، پارامتر نوسان منحنی :X ،bرده از سرند به ابعاد : نسبت مواد عبور کP(X)که در آن 

: maxXمتر(، درصد قطعات خرد شده از آن عبور کنند که از رابطه کوزنتسوف تعیین می شود )سانتی 40دهانه سرندی که 

: شاخص nمتر(، هر کدام که کوچکتر باشند و )سانتی ها در یک ردیفداری چالماکزیمم اندازه بلوک برجا، بارسنگ، فاصله

( استفاده نمود که در 0009) 1از پیش فاکتور مشتق شده توسط اسپاتیس 50X توان برای تعیینیکنواختی است. همچنین می

 گردد.تعیین می 19و  12از روابط  50X این صورت

 

(12)  

 
 

(19)  

 
 

                                                           
1 Ouchterlony 
2 Swebrec 
3 Spathis 
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 Split–Desktopافزار  تعیین کردن خردشدگی با بکارگیری نرم -6

گیری و تصویربرداری، آنالیز تصوویر بوا دقوت بندی، باید پس از انتخاب محل نمونههای آنالیز تصویری برای تعیین دانهدر روش

 موورد آنوالیز Splitهای گرفته شده با دوربین دیجیتال به کامپیوتر منتقل و سپس با استفاده از نرم افزار زیاد انجام شود. عکس

بوا اسوتفاده از ایون  .باشودشود. این روش، روشی سریع، آسان و دقیق میبندی ترسیم میگیرد و در نهایت منحنی دانهار میقر

 از انجام. هدف (Djordjevic, 1999) توان به ارزیابی و محاسبه دقیق توزیع خردشدگی پس از انفجار درسنگ پرداختروش می

گرفته باشد یا به عبوارتی هایی است که پس از انفجار خردایش سنگ به ابعادی با توزیع نرمال صورت این پژوهش بررسی بلوک

 ایم.برای ارزیابی خردشدگی پرداخته هاییبندی آن نرمال باشد، بنابراین به بررسی روشمنحنی توزیع دانه

 های مختلفروش تحقیق و بدست آوردن میزان خردشدگی در بلوک -7

ار بود آتشباری شود مشخصات چالها برای انجام تحقیق در معدن سنگ آهک آبلو نکا در روزهای مختلف بر روی بلوکی که قر

های مختلف بدست های خرد شده در محدودههای ریاضی، ابعاد سنگیادداشت شده است و آنگاه با توجه به این اعداد و مدل

. برای بدست آوردن مقدار توزیع خردایش ناشی از انفجارها، ابتدا از توده سنگ خرده شده عکسبرداری و ه استآورده شد

م مدلی ساده و در ار-. مدل کوزه استبندی بدست آمدمنحنی دانه  Split-Desktopستفاده از نرم افزار آنالیز تصویریسپس با ا

 وراملر –در این مدل از تابع توزیع رزین  50Xبینی ترین پارامترهای اثرگذار بر خردایش است. برای پیشعین حال دارای اصلی

نشان داده شده الف و ب(  0)های استفاده شده است. این الگوها در جدول KCOدل در م 50Xبرای محاسبه  سوبرگاز رابطه 

 . (1144)یوسفی،  است
 الف: مشخصات حفاری و انفجار -2جدول 

 پارامتر
 شماره انفجار

1 0 1 9 4 2 

 92 92 40 92 40 92 متر(قطر چال )میلی

 12 19 14 11 02 19 هاتعداد چال

 00/0×  00/0 00/0×  00/0 90/1×  40/0 00/0×  00/0 90/1×  40/0 00/0×  00/0 الگوی حفاری )متر(

 2 2 90/10 2 90/10 2 ها )متر(عمق چال

 00/4 4/4 4 4 10 4 ارتفاع پله )متر(

 لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی هاآرایش چال

 9 9 4 4 1 9 تعداد ردیف

 4/9 4/9 90/0 4/9 00/0 4/9 گذاری )متر(طول خرج

متوسط خرج هر چال 

 )کیلوگرم(
20/10 99 10 4/92 20/10 20/10 

 100 100 100 100 100 100 قدرت وزنی نسبی ماده منفجره

 12 4/12 94 14 4/92 19 میزان آنفو )کیلوگرم(

 10 00/11 99/00 00/1 2/40 00/10 حجم سنگ )مترمکعب(

 0444 0421 1/1942 29/0290 12/2224 0901 تناژ سنگ )تن(

 012 20/019 129 140 9/090 009 متراژ چالزنی
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 ب : مشخصات حفاری و انفجار-2جدول 

 پارامتر
 شماره انفجار

9 0 4 10 11 

 40 40 40 92 40 متر(قطر چال )میلی

 40 09 14 00 41 هاتعداد چال

 90/1×  40/0 90/1×  40/0 90/1×  40/0 00/0×  00/0 90/1×  40/0 الگوی حفاری )متر(

 90/10 90/10 11 2 90/10 ها )متر(عمق چال

 10 4 10 4 4/0 ارتفاع پله )متر(

 لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی هاآرایش چال

 9 1 1 9 2 تعداد ردیف

 40/0 90/0 00/0 10/9 00/0 گذاری )متر(طول خرج

متوسط خرج هر چال 

 )کیلوگرم(
92 10 99 99 99 

 100 100 100 100 100 قدرت وزنی نسبی ماده منفجره

 92 94 94 14 94 میزان آنفو )کیلوگرم(

 2/40 99/00 2/40 00/10 41/01 حجم سنگ )مترمکعب(

 11111 2010 9091 2/1201 11494 تناژ سنگ )تن(

 00/490 001 004 100 00/441 متراژ چالزنی

های و داده  KCOرم و-های ریاضی کوزز مدلبینی توزیع خردشدگی ناشی از انفجار در معدن سنگ آهک آبلو ابه منظور پیش

بیان شده  الف، ب و ج( 1)های بینی توزیع خردشدگی حاصل از انفجار در جدولاستفاده شده است. پیشالف و ب(  0)جدول 

 است.
 الف: انفجارهای انجام شده در معدن سنگ آهک آبلو-3جدول 

محدوده ابعاد 

 متر()سانتی

 4انفجار شماره  9انفجار شماره  1انفجار شماره  0اره انفجار شم 1انفجار شماره 

 -مدل کوز

 رم
مدل 
KCO 

مدل 

 رم -کوز
مدل 
KCO 

مدل 

 رم -کوز
مدل 
KCO 

مدل 

 رم -کوز
مدل 
KCO 

مدل 

 رم -کوز
مدل 
KCO 

10-0 19 94 4 99 19 94 0 94 11 94 

10-10 00 41 40 41 00 44 24 41 91 40 

40-10 44 40 40 44 44 40 44 49 49 49 

90-40 44 20 44 40 44 20 44 49 44 21 

40-90 44 22 44 21 44 22 44 20 44 29 

40 > 1 20 44 20 1 20 44 21 44 24 

 ب: انفجارهای انجام شده در معدن سنگ آهک آبلو-3جدول 

محدوده ابعاد 

 متر()سانتی

 10ر شماره انفجا 4انفجار شماره  0انفجار شماره  9انفجار شماره  2انفجار شماره 

 -مدل کوز

 رم
مدل 
KCO 

مدل 

 رم -کوز
مدل 
KCO 

مدل 

 رم -کوز
مدل 
KCO 

مدل 

 رم -کوز
مدل 
KCO 

مدل 

 رم -کوز
مدل 
KCO 

10-0 11 94 4/4 99 11 94 4/4 99 0 94 

10-10 92 41 24 40 94 40 49 40 24 41 

40-10 40 40 49 42 40 40 04 49 44 49 

90-40 44 20 44 20 44 20 40 40 44 49 

40-90 44 22 44 21 44 22 44 21 44 20 

40 > 44 20 44 24 44 20 44 20 44 21 
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  11های درحال بارگیری از انفجار شماره بندی سنگبینی دانهج: پیش -3جدول 

 KCOمدل  رام  -مدل کوز متر(محدوده ابعاد )سانتی

10-0 91/10 99 

10-10 44 41 

40-10 40 44 

90-40 40 44 

40-90 44 20 

40 > 44 29 

 

( 90/1× 40/0)از الگوی  0انفجار شماره  و (00/0× 00/0)از الگوی  1شود انفجارهای شماره گونه که مشاهده میهمان

کمترین خردایش ( 90/1× 40/0)از الگوی  4و انفجار شماره ( 00/0× 00/0)از الگوی  0بیشترین خردایش و انفجارهای شماره 

 . باشندرا دارا می

 بینی خردایش الگوهای قابل اجرا با میانگین آنالیز تصویری در معدن سنگ آهک نکامقایسه نتایج پیش -8

 92های متر برای قطر چال (4/0×  0) م خردایش الگوی جدیدار -بینی خردایش کوزبه منظور اعتبارسنجی مدل پیش

، و با میانگین ه استبینی شدم پیشار-ستفاده از مدل کوزمتر با امیلی 40متر برای قطرهای  (90/0× 10/0)متر و میلی 

 .نشان داده شده است 2الی  1های شکلنتایج را در  مقایسه شده و (90/1× 40/0) و (00/0×  00/0) گیری شده الگویاندازه

 

 
 (82/2×  22/2بینی خردایش قابل اجرا با میانگین آنالیز تصویری با الگوی ): نمودار لگاریتمی پیش3نمودار 
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 (82/2×  22/2بینی خردایش قابل اجرا با میانگین آنالیز تصویری با الگوی ): نمودار خطی پیش4نمودار 

 

 
 (42/3×  02/2بینی خردایش قابل اجرا با میانگین آنالیز تصویری با الگوی ): نمودار لگاریتمی پیش5نمودار 

 

 
 (42/3×  02/2اجرا با میانگین آنالیز تصویری با الگوی ) بینی خردایش قابل: نمودار خطی پیش6نمودار 
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 جبهه کارهای خرد شده در الگوی 40Dارزیابی میزان خردایش سنگ ناشی از انفجار با روش آنالیز تصویری نشان داد که 

 19/00تا  02/10 از (0/0×  00/0) جبهه کارهای خرد شده در الگوی 90Dمتری و سانتی( 40/19تا  02/9) از( 00/0×  00/0)

جبهه  90Dمتر و سانتی (09/14تا  94/4) از (90/1×  40/0) جبهه کارهای خرد شده در الگوی 40D متغیر بوده است و

با توجه به نمودارهای کل آنالیز تصویری  متغیر بوده است.( 04/02تا  04/19)از ( 90/1×  40/0) کارهای خرد شده در الگوی

×  40/0) باشد، و در الگویمی 0و  1مربوط به انفجار شماره ( 00/0×  00/0) رین خردایش در الگویتدر هر الگو بیشترین و کم

با توجه به میانگین هر الگو در آنالیز تصویری نشان  باشد.می 4و  0ترین خردایش مربوط به انفجار شماره بیشترین و کم( 90/1

-نشان می (90/1×  40/0)و ( 0/0×  00/0) آنالیزی تصویری الگوی دهد که مقایسه خردایش الگوی پیشنهادی با میانگینمی

نکا، این مدل کاربرد بهتری آبلو تری برای آنالیز تصویری بوده و در این معدن سنگ آهک م مدل نزدیکار -دهد که مدل کوز

 بینی خردایش انتخابی دارد. های دیگر برای پیشنسبت به مدل

 تر باشد، ماده منفجره مصرفیهای به کار رفته در انفجار کمها زیاد و تعداد چاله ردیفی چالهر چه قطر چال و بارسنگ و فاصل

هوا حوداقل بووده و در کول هزینوه چوالزنی و باشد، تعداد چاشنیبندی آن میتر از نوع بستهای و ارزاندر این انفجار از نوع فله

آید که موجب باال رفتن بزرگ و غیر یکنواخت از نظر اندازه بدست می هایباشد، اما در موقع انفجار سنگگذاری پایین میخرج

سوکو در پوای پلوه و ناصواف  ایجادتوان گفت ها خواهد بود و میاری ثانویه و کار سنگ شکنبهزینه بارگیری، حمل و نقل، آتش

هوای ها کم و تعداد چوالچالشدن کف پله امری بسیار محتمل است. از طرف دیگر هر چه قطر چال، بارسنگ و فاصله ردیفی 

تور از خورج های کوم قطور گورانبه کار رفته در انفجار بیشتر باشد، مقدار خرج مصرفی زیاد بوده، اما عموماً نوع خرج برای چال

گوذاری بواال هزینه چالزنی و خرج ،ها زیاد است و در کلهای قطور است، هزینه مصرفی چاشنی به علت تعداد چالمصرفی چال

شوود، شوند و در نتیجه هزینه بارگیری، حمل و کار سنگ شکنی آنها کوم مویها بهتر خرد میشد، اما در این حالت سنگبامی

البته انتخاب هر یک از این حالت ها که شرح  د.رسد و امکان تولید سکو در پای پله کاهش می یاباری ثانویه به حداقل میبآتش

و توام ( 9)جودول  92و )پنوماتیکی( برای قطر ککه با دستگاهی اطلس کوپ 40و  92ل داده شده که در این معدن با دو قطر چا

باشود، گیرد، تابع مقایسه حاالتی کوه شورح داده شوده مویحفاری صورت می( 4)جدول  40هیدرولیکی برای قطر  1100راک 

هوای موجوود در معودن و در نهایوت شوکنالبته این نیز بسته به ابعاد سنگ مورد نیاز، نوع لوازم بارگیری و حمل و نقل، سنگ 

 مسائل اقتصادی است. 

 

 مترمیلی 76: وضعیت خردایش الگوهای متفاوت قابل اجرا در معدن سنگ آهک آبلو نکا با قطر چال 4جدول 

 00D 40D 00D الگو ردیف

1 0  ×4/0 49/21 41/44 44/44 

0 0  ×20/0 01/91 44/44 1 

1 00/0  ×20/0 44/44 29/44 44/44 

9 4/0  ×1 49/90 01/42 49/44 

4 20/0  ×00/1 22/94 01/49 44/44 

2 00/0  ×90/1 91/10 94/44 42/44 

9 4/1  ×9 10/09 41/01 14/40 

0 9  ×4 49/00 09/20 09/09 

4 9  ×4/4 90/19 20/49 91/02 

10 4  ×2 02/11 99/91 09/24 
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 مترمیلی 02را در معدن سنگ آهک آبلو نکا با قطر چال : وضعیت خردایش الگوهای متفاوت قابل اج5جدول 

 00D 40D 00D الگو ردیف

1 0  ×4/0 09/04 44/44 1 

0 10/0  ×90/0 09/29 44/44 44/44 

1 20/0  ×1 92/40 90/44 44/44 

9 00/0  ×00/1 11/94 14/40 44/44 

4 1  ×4/1 00/00 24/00 20/44 

2 4/1  ×9 19/04 11/09 11/44 

9 9  ×4/9 99/14 24/20 41/91 

0 9  ×4 21/14 49/21 90/41 

4 4  ×2 91/10 09/90 19/91 

10 4/4  ×4/2 09/9 11/01 44/14 

 

م نشان ار-متر در مدل کوزمیلی 92ارزیابی میزان خردایش الگوهای متفاوت قابل اجرا درمعدن سنگ آهک نکا با قطر چال 

جبهه کارهای خرد شده با  00D متغیر و 44/44تا  99/91الگوهای متفاوت از  جبهه کارهای خرد شده در 40Dکه  دهدمی

معدن  باشد. ارزیابی میزان خردایش الگوهای متفاوت قابل اجرا دردرصد متغیر می 100تا  09/24همین الگوهای متفاوت از 

های خرد شده در الگوهای متفاوت جبهه کار 40Dکه  دهدمیم نشان ار-متر در مدل کوزمیلی 40سنگ آهک نکا با قطر چال 

 باشد.درصد متغیر می 100تا  44/14جبهه کارهای خرد شده با همین الگوهای متفاوت از  00D متغیر و 44/44تا  11/01از 

 گیرینتیجه -0

ه است که دو گیری قرار گرفتاندازه انفجار در معدن سنگ آهک آبلو نکا با روش آنالیز تصویری مورد 11ارزیابی میزان خردایش 

اند، که با توجه به نمودارها و محاسبات با آنالیز تصویری مورد مقایسه گرفته شده KCOم و ار -بینی خردایش کوزمدل پیش

م و ار -ار سنجی مدل کوزعتباباشد. اتر میم در این معدن به عنوان بهترین مدل انتخاب شده و به واقعیت نزدیکار -مدل کوز

KCO 2=49/0 بینی خردایش انتخابی بال پیشنشان داد که مدR م بوده ضریب همبستگی خوبی ار -مدل بهتری که همان کوز

را نسبت به مدل دیگر در این معدن ارائه داده است. ارزیابی میزان خردایش سنگ ناشی از انفجارها نشان داده است که در 

های درصد سنگ 40باالی  KCOباشد و در مدل می مترسانتی 40های خرد شده زیر درصد سنگ 40م باالی ار -مدل کوز

باشد. بینی خردایش در این معدن میم برای پیشار -باشد که دلیلی بر بهتر بودن مدل کوزمیمتر سانتی 40خرد شده زیر 

و ( 4/0×  0)م نشان داد که در الگوی ار -ارزیابی میزان خردایش سنگ ناشی از انفجار در الگوهای پیشنهادی در مدل کوز

باشد. البته با توجه به شرایط متر میمیلی 40و  92های با توجه به محاسبات، بهترین الگو برای قطر چال( 90/0× 10/0) الگوی

داری و با در نظر معدن و شناخت پارامترهای ژئومکانیکی و تغییرات خرج ویژه و پارامترهای دیگر از قبیل بارسنگ و فاصله

 شرایط بهتری را برای انفجار در آن پله ایجاد کرد. توان یمداشتن صرفه اقتصادی 
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