
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

تحلیل و بررسی عوامل فنی و اجرایی موثر بر منحنی دانه بندی توده سنگ حاصل از انفجار 

جهت حل معضل ایجاد بولدر، پاشنه و سطوح نا هموار در پله ها؛ مطالعه موردی: پروژه احداث 

 3کارون  -محور ایذه
 

 

 *عارف فرهی
 کارشناسی ارشد مهندسی معدن

  (farahiaref@gmail.com)  
 

 2، جاوید رازدشت1امین برونی

 2مدیریت اجرایی، کارشناسی ارشد 1کارشناسی ارشد مهندسی عمران
(Aminboroni@gmail.com) 

 

 
 چکیده 

هدف این پژوهش تحلیل و بررسی عوامل فنی و اجرایی موثر بر خردایش توده سنگ در طی پروسه 

انفجار به منظور حل معضل ایجاد بولدر و پاشنه و سطوح ناهموار در پله ها در انفجارات روباز است. برای 

ش سنگ حاصل از نیل به این هدف ماهیت و مکانیزم اثر فاکتور های قابل کنترل تاثیر گذار بر خردای

انفجار مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس شرایط موجود الگوی چالزنی و آتشباری طراحی و اجرا شده 

 252، معادالت تئوریک و تحلیل نتایج حاصل از Kuz-Ramاست. پس از آن براساس مدل خردایش 

یج حاصله نشان می دهد اعمال ، الگوی چالزنی و آتشباری اصالح و بهینه شده است. نتاانجام شده انفجار

جهت اجتناب از ایجاد بولدر میلی ثانیه به ازای هر متر بردن بین ردیف ها  22و حداکثر  3تاخیر حداقل 

الزامی است. از طرف دیگر خردایش بهینه و کاهش اندازه متوسط دانه ها و تعداد بولدر در ضریب سفتی 

کلیدی در تعیین بردن و  یاطراف هر چال فاکتور . حداکثر طول ترکمی شودایجاد  3و  2پله بین 

سانتی متر است. عالوه بر این چالزنی  55میلیمتر  67اسپیسینگ بوده و این طول به ازای چال به قطر 

در آرایش مثلثی )قرار گرفتن چال های هر ردیف بین چال های ردیف دیگر( از نقطه نظر توزیع انرژی 

نسبت  Vو استفاده از مدار های آتشباری  داردمربعی و مستطیلی  حالت بهینه تری نسبت به روش های

 می کند. حاصلبه مدار های خطی خردایش بهتری 

 

 ؛ انفجارات روبازMuckpile؛ Kuz-Ramپترن آتشباری؛ منحنی خردایش؛ مدل واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

پروسه انفجار را می توان به سه بخش اثر موج )افزایش فشار چال در مدت زمان اندک و ایجاد موج ضربه و ایجاد شکستگی در 

)بازتاب موج از سطح آزاد( تقسیم  Reflectionسنگ(، اثر فشار گاز )توسعه گازهای ناشی از انفجار به درون ترک ها( و اثر 

مینه نشان می دهد امواج دینامیکی حاصل از انفجار منجر به ایجاد شوک )موج ضربه( کرد. پژوهش های انجام شده در این ز

در سنگ میزبان شده و پس از آن موج حاصله با دامنه زیاد مستهلک شده و به صورت موج طولی در محیط توسعه می یابد. در 

امواج دینامیکی در سنگ گسترش یافته و  این پروسه، بارگذاری ناشی از انبساط گاز با سرعت کمتری نسبت به سرعت توسعه

در بازه زمانی طوالنی تری بر سنگ اعمال می شود. بنابراین شوک عامل اصلی ایجاد شکست و توسعه ترک در سنگ بوده و 

حاصل از افزایش  ضربه با شروع فرایند انفجار، موج(. Ash, 1963) گاز حاصله تنها باعث باز شدن درزه و شکاف ها می شود

این فرایند تا  حاصل از گازهای فشار ر ناگهانی گاز های ناشی از انفجار، محیط را در معرض تنش های شدید قرار می دهد.فشا

افزایش یافته و سپس تا فشار محیطی کاهش می یابد. در نتیجه انتشار موج، گازهای حاصل از انفجار سرد   Psoفشار مبنای 

میالدی محققین مختلف با استفاده از مدل های متعدد به  52رسد. از اوایل دهه  شده و فشار به کمتر از فشار اتمسفر می

بررسی شکست سنگ در طی این فرآیند پرداخته اند. روش اندازه گیری مستقیم درزه ها در سنگ های نسبتا بکر و بدون 

غییرات سرعت موج طولی و روش درزه، مانیتورینگ لرزه ای و اندازه گیری سرعت حداکثری ذره، روش مقطع چال و بررسی ت

کنترل خردایش ناشی از انفجار نقشی کلیدی در (. Olson et al, 2002) فشار گاز ناشی از انفجار از جمله این روش هاست

ارزیابی کارایی این پروسه دارد. به نحوی که در صورت عدم ایجاد خردایش مناسب، هزینه ماشین آالت جهت خرد کردن و 

آورده شده  2و  1یجاد شده قابل توجه خواهد بود. شماتیکی از پروسه شکست سنگ در طی انفجار در شکل حمل بولدر های ا

است. در این پژوهش با بررسی دقیق ماهیت و مکانیزم اثر فاکتور های قابل کنترل تاثیر گذار بر خردایش سنگ حاصل از 

انفجار، ابعاد مختلف خردایش ناهمگون و ایجاد بولدر مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی چالزنی و آتشباری با در نظر گرفتن این 

یجاد بولدر بهینه شده است. برای نیل به این هدف ابتدا بر اساس شرایط موجود الگوی چالزنی و عوامل جهت حذف معضل ا

آتشباری طراحی و اجرا شده، پس از آن بر اساس مدل های خردایش، معادالت تئوریک مختلف و تحلیل نتایج حاصل از 

 ح و بهینه شده است.مطالعه موردی و انفجارات مختلف انجام شده، الگوی چالزنی و آتشباری اصال
 

  
 ,Lopezنفجار تک چال ): مکانیزم شکست سنگ در ا 1شکل

1995) 
 (.Parra, 2012یزم توسعه شکست در انفجار دو چال ): مکان2شکل

 
 

 تحلیل و مدلسازی خردایش
تاکنون مدل های مختلفی بر مبنای نتایج تجربی و مکانیکی جهت پیش بینی توزیع اندازه ذرات )منحنی دانه بندی( حاصل از 

انفجار ارائه شده است. مدل های تجربی به ازای انرژی بیشتر ورودی به توده سنگ، خردایش بیشتری )دانه بندی ریزتر( را 
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مکانیکی بر اساس اندر کنش میان موج و توده سنگ به پیش بینی خردایش می  پیش بینی می کنند. در حالی که مدل های

پردازند. لذا این مدل ها نیازمند داده های ورودی بیشتری جهت مدلسازی اند. یکی از مدل های تجربی پیش بینی خردایش 

به عنوان روشی  Cunningham (1983)است. این مدل توسط  Kuz-Ramکه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته مدل 

ساده جهت تخمین خردایش بر اساس پارامتر های هندسی حفاری و طرح انفجار ارائه شد. در این مدل اندازه متوسط ذرات با 

 تعیین شده است. Rosin-Rammlerو توسعه خردایش بر اساس معادله Kuznetsow (1973) استفاده از پارامتر های انفجار 

 (.Joseph, 1972)مدل به شرح زیر است  سه معادله اساسی این

 Kuznetsowالف. معادله 

(1) 𝑥𝑚 = 𝐴𝑘−0.8𝑄
1

6(
115

𝑅𝑊𝑆
)19/20  

𝑥𝑚( اندازه متوسط ذرات :cm ،)A( 8-12: فاکتور سنگ ،)k( خرج ویژه :𝐾𝑔

m3 ،)Q میزان ماده منفجره به کار رفته در هر چال :

(𝐾𝑔 و )RWS .قدرت وزنی نسبی ماده منفجره نسبت به آنفو است : 

: فاصله JPS: ضریب توده سنگ، RMDتعریف شده،  A=0.06(RMD+JPS+JPO+SGI+HF)به صورت معادله  Aفاکتور 

  : فاکتور سختی است. HF: ضریب گرانی ویژه و SGI: امتداد صفحه درزه، JPOداری درزه ها، 

 Rosin-Rammlerب. معادله 

(2) 𝑅𝑥 = exp[−0.693 (
𝑥

𝑥𝑚
)
𝑛

]  

𝑅𝑥 سهمی از مواد باقی مانده روی الک با دریچه :x  وn( بوده و با استفاده از  معادله 2.6-2: اندیس غیر یکنواختی )تعیین  2

 می شود.

 Cunninghamب. معادله 

(3) 𝑛 = (2.2 −
14𝐵

d
)√(

1+
𝑆

𝐵

2
)(1 −

𝑊

B
) (abs (

𝐵𝐶𝐿−𝐶𝐶𝐿

𝐿
) + 0.1)

0.1 𝐿

H
  

B ،)متر( بردن :d ،)م.م( قطر چال :S ،)متر( اسپیسینگ :W ،)متر( انحراف چال :L ،)طول خرج )متر :BCL خرج ته چال :

 : ارتفاع پله است.H: طول ستون خرج )متر( و CCL)متر(، 

علی رغم افزایش تعداد پارامتر های درگیر در منحنی دانه بندی، عدم  kuz-ramاز ضعف های پژوهش های انجام شده در مدل 

ظر گرفتن تاثیر زمان و تاخیر های به کار رفته در مدار بر خردایش و منحنی دانه بندی است. الزم به ذکر است عالوه بر در ن

(، 1586(، جورگنسون و چانگ )1557(، مینچینتون و لینچ )1551موارد فوق محققین دیگری از قبیل چانگ و همکاران )

رآیند خردایش و حرکت توده سنگ پس از انفجار ارائه کرده اند. مدل های عددی مختلفی جهت بررسی و مصور سازی ف

 (.Parra, 2012در دسترسی عموم قرار نگرفته است ) هرچند این کد ها به دلیل رقابت های تجاری
 

 تاثیر زمان بر خردایش

تاثیر زمان بر انفجار مفهوم جدیدی نیست. این پارامتر )زمان( برای سال ها به عنوان پارامتر موثر بر شکل و نحوه قرارگیری 

Muckpile کنترل کننده تاثیرات مخرب زیست محیطی )لرزش زمین و پرتاب سنگ( و پارامتر بحرانی در طراحی انفجار بر ،

تست کوچک  25بر روی  Rhollو  Staggده شناخته می شود. نتایج تحقیقات مبنای خردایش و حداکثر فاصله مقیاس ش

میلی ثانیه به ازای هر متر بردن باشد،  3.3مقیاس انفجار نشان می دهد در حالتی که میزان تاخیر به کار رفته بیش از 

 27هر متر بردن( و خیلی زیاد )خردایش بهبود می یابد. در حالی که به ازای تاخیر های خیلی کم )یک میلی ثانیه به ازای 

 (.Singh, 2013کوس شده و خردایش ناهمگون می شود )میلی ثانیه به ازای هر متر بردن(، این تاثیر مع

( اندر کنش امواج بر روی خردایش را بسیار موثر دانسته به نحوی که تاخیر های بسیار کم به کار رفته با 2222رزمنیت )

( تحقیقات وسیعی بر روی رابطه 1557یکی در مدار را بسیار تاثیر گذار می داند. کاتسابنیس و لو )استفاده از چاشنی های الکتر

میلی ثانیه بر هر متر  8بین زمان انفجار و خردایش انجام داده است. این نتایج نشان می دهد خردایش بهینه به ازای تاخیر 
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بین چال های یک ردیف را به منظور استفاده از اثر تداخل امواج  میلی ثانیه 3میزان تاخیر  Mckinstyبردن ایجاد شده است. 

میلی ثانیه، بهبودی در خردایش سنگ حاصل نشده  22تعیین کرده است. کاتسابنیس نشان داد به ازای تاخیر های بیشتر از 

دازه متوسط ذرات و ( نشان می دهد بدترین حالت خردایش از منظر ان2213است. نتایج تحقیقات جوهانسون و اکتورلونی )

، در حالتی است که از انفجار همزمان )یک تاخیر( استفاده شده است. Rosin-Rammlerبرآزش منحنی خردایش بر توزیع 

ردن، کاهش در خردایش رخ داده میلی ثانیه بر هر متر ب 2( نشان داد به ازای تاخیرات کمتر از 2211کاتسابنیس و همکاران )

 (.Kanchibotla et al, 1999است )
 تاثیر زمان بر خردایش

بخش گل گذاری چال به دلیل عدم وجود ماده منفجره همواره خردایش کمتری نسبت به بقیه چال داشته و مستعد ایجاد 

 (.Hustrulid, 1999وتاه تر شود تا بولدر ایجاد نشود )خردایش ناهمگون است. بنابراین این بخش بایستی حتی االمکان ک
 پله بر خردایشتاثیر ارتفاع 

پژوهش های انجام شده بر مبنای آنالیز حساسیت بر روی پارامتر های انفجار نشان می دهد کلیدی ترین و موثرترین فاکتور در 

𝐻𝑏که در صورت واحد شدن نسبت ارتفاع پله به بردن ) کاهش هزینه های انفجار ارتفاع پله است. به نحوی

𝐵
= ( مشکالت 1

𝐻𝑏ناسب و ایجاد پاشنه در پله بروز خواهد کرد. در صورت افزایش ارتفاع پله و ایجاد مربوط به خردایش غیر م

𝐵
= این اثرات  2

𝐻𝑏کاهش یافته و در 

𝐵
= این اثرات کامال از بین میروند. الزم به ذکر است در حاالتی که ارتفاع پله کوچک در نظر گرفته می  3

 2پژوهش های مختلف نشان می دهد به ازای ضریب سفتی  جاد می کند.شود تغییرات بردن روی خردایش تاثیرات شدیدی ای

(𝐻𝑏

𝐵
= ( خردایش، لرزش هوا، پرتاب سنگ و لرزش زمین همگی ضعیف بوده و نیاز به اصالح طرح است. الزم به ذکر است 2

ردن، استفاده از چال این موارد همگی بر مبنای ثابت بودن ضخامت بار سنگ در کل طول چال بوده و در صورت متغیر بودن ب

خرد شدن را خوب، لرزش هوا و پرتاب سنگ و لرزش  3های مورب نسبت به قائم مناسب تر است. بر این اساس ضریب سفتی 

استفاده از چال های مورب به دلیل ایجاد خردایش بهتر و تورم براساس پژوهش های صورت گرفته  زمین را کاهش می دهد.

Muckpile انرژی ماده منفجره و ایجاد لرزش کمتر و کاهش احتمال ایجاد پاشنه، نسبت به چال های قائم  و استفاده بهتر از

 آورده شده است. 3تغییرات بردن و لزوم استفاده از چال مورب جهت اجتناب از ایجاد پاشنه در شکل  .[4]مناسب تر است 
 

 
 (.Lopez, 1995ز چال مورب جهت حذف تغییرات بردن ): استفاده ا3شکل

 

 تاثیر زمان بر خردایش

شکل  Vبه منظور انفجار توده سنگ از مدار های مختلفی می توان بهره جست که از میان آنها روش خطی )خط به خط(، 

شکل مایل در انفجارات روباز بسیار به کار گرفته می شود. انتخاب صحیح پترن آتشباری می تواند عملکرد بهینه ای  Vنرمال و 

نسبت به دیواره ایجاد کند. پژوهش ها نشان می  Muckpileش، کنترل پرتاب سنگ، شکل و نحوه قرارگیری از منظر خردای

دهد در حالت استفاده از مدار های خطی، بولدر های ایجاد شده و خردایش غیر یکنواخت در توده سنگ نسبت به حالت 

شکل خردایش را بهبود  Vا بهره گیری از مدار های شکل بیشتر بوده و خردایش ضعیف تر است. لذ Vاستفاده از مدار های 

شکل را می توان ناشی از برخورد توده سنگ  Vمی بخشد. بهبود ایجاد شده در خردایش و کاهش اندازه متوسط ذرات در مدار 
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از الگو های چالزنی مورد استفاده در انفجارات روباز می توان به الگوی مربعی، مستطیلی و پس از حرکت بار سنگ دانست. 

 ,Kwangim)لوزی اشاره کرد که حالت بهینه خردایش و توزیع خرج در حالت حفاری چال در یک شبکه مثلثی ایجاد می شود 

2006& Ghiasi et al, 2016.) 
 

 3رون مطالعه موردی: پروژه احداث محور ایذه کا

بوده که به عنوان محور اصلی متصل کننده  3-منطقه مورد مطالعه در این پژوهش بخشی از پروژه احداث محور ایذه کارون

نبیا و کارفرمای وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است. االاستان خوزستان و استان اصفهان توسط قرارگاه سازندگی خاتم 

سروک، پابده، گورپی و آسماری عبور می کند. در این پژوهش به بررسی انفجارات -های ایالماین محور در مسیر خود از سازند 

سروک پرداخته شده است. این سازند متشکل از آهک -متر در سازند ایالم 32انجام شده جهت ایجاد ترانشه های بلند تا ارتفاع 

بخش از زاگرس )زاگرس چین خورده( وجود درزه و  های ضخیم الیه، میکرایت، شیل و مارن است. از مشخصات ساختاری این

شکاف و گسل های فراوان به دلیل نیروهای بزرگ تکتونیک ناشی از حرکات پلیت عربی و پدیده کارستی شدن به دلیل نفوذ 

الیه سیاالت سطحی به اعماق است. این پدیده خرد شده بودن توده سنگ و به تبع آن ناپایداری های زیاد در حین حفاری در 

های مختلف را منجر شده است. تمامی این پدیده ها باعث ایجاد مشکالت فراوان مربوط کنترل شیب، ایجاد عقب زدگی و در 

 آورده شده است. 1مواردی ایجاد ناهمواری در کف پله پس از  انفجار شده است. مشخصات زمین شناسی این سازند در جدول 
 

 ه سنگ میزبان محل پروژه: پارامتر های زمین شناسی تود1جدول 

 وضعیت آب (Mpaمقاومت فشاری ) وزن مخصوص جنس سنگ سازند

 خشک 55-75 2.75 آهک درزه دار ضخیم الیه همراه با میان الیه های رسی سروک-ایالم
 

ارائه شده در این پژوهش بر مبنای وضعیت زمین شناسی میزبان و مقاطع حفاری اقدام به چالزنی و آتشباری بر مبنای پترن 

و نتایج خردایش حاصل از  3در جدول ... شده است. بردن و اسپیسینگ تعیین شده بر مبنای معادالت مختلف در جدول 

 آورده شده است. 12و  5-1عملیات آتشباری بر مبنای مذکور در شکل های 
 

 : الگوی چالزنی و آتشباری شماره مورد استفاده در مطالعه موردی2جدول 

 وضیحاتت مقدار واحد پارامتر
گل گذاری انجام شده با استفاده از خرده ریزه های  67 میلی متر قطر چال

حفاری انجام شده است. پارامتر های خردایش مورد 

و  Oversize=0.6 ،Optimum=0.15انتظار 

Undersize=0.01 .است 

 

 3 متر ارتفاع پله

 3 متر طول چال

 2 متر بردن

 2 متر اسپیسینگ

 1-1.8 متر گل گذاری

 (52قائم ) درجه زاویه چال

 2.25-2.32 کیلوگرم بر متر مکعب خرج ویژه

 خطی مدار آتشباری
 

 : محاسبه بردن براساس معادالت موجود3جدول 

 ردیف پژوهشگر (Lopez, 1995) فرمول واحد مقدار

𝐵 متر 2 = 31.5𝜑ℎ√
𝐷𝑒

𝐷𝑟

 1 کنیا  3

𝐵 متر 2 = √𝜑ℎ ∗ 𝑘  2 اندرسن 

𝐵 متر 2 = (
2𝐷𝑒

𝐷𝑟
+ 1.5) ∗ 𝜑ℎ  3 اش 

𝐵𝑚𝑎𝑥 متر 3.5 = 45𝜑ℎ  1 نوبل سوئد نیترو 
 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
 

 : محاسبه اسپیسینگ براساس معادالت موجود1جدول 

 ردیف فرمول واحد مقدار توضیحات

𝑆 متر 2.5 - = 1.25B 1 

S متر 2.5 انفجار تاخیری در پله کوتاه = (
1

8
k + 7B)  2 

 

  
مورد استفاده در مطالعه موردی بر اساس جدول : الگوی چالزی 1شکل 

(2) 

: شماتیکی از الگوی چالزنی و مدار آتشباری مورد 5شکل 

 استفاده در مطالعه موردی

 

  
 : ایجاد بولدر در محدوده ابتدایی مدار انفجار6شکل  : بولدر های ایجاد شده در انفجار7شکل 

  
: توده سنگ خرد شده حاصل از انفجار و عدم حرکت 8شکل 

Muckpile 
 : بولدر های ایجاد شده در نتیجه انفجار5شکل 
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 Kuz-Ram: منحنی خردایش توده سنگ مطالعه موردی بر اساس جدول )( بر مبنای مدل 12شکل 

 خردایش پیش بینی شده
 Oversize (m)درصد  36.1%

 (mابعاد در محدوده تعریف شده ) درصد دانه های با 55.1%

 Undersize (m)درصد  8.9%
 

نشان داده شده است، خردایش در مقاطعی نامناسب بوده و با ایجاد بولدر و پیشروی کمتر از  12-1همچانکه که در شکل های 

دایی و انتهایی مدار متمرکز عمق چال همراه بوده است. عالوه بر این قطعه سنگ های با ابعاد باال عمدتا در بخش های ابت 82%

بودن ترانشه و حفاری چال های با عمق متفاوت در یک الگو، کف پله پس از انفجار به صورت ناصاف  Side hillبوده و با توجه 

 Kuz-Ram( بر مبنای مدل خردایش 2شده است. منحنی دانه بندی حاصل از این شیوه چالزنی و آتشباری )بر اساس جدول 

 رده شده است.آو 12در شکل 
 

 منحنی خردایش بر مبنای الگوی چالزنی و آتشباری اصالح شده

انفجار انجام  252جهت حل معضل ایجاد بولدر و و سطح ناصاف پله پس از انفجار، بر مبنای نتایج حاصل از بررسی بیش از 

گسل های کوچک، انسداد چال، شیب شده و تحلیل جنبه های مختلف آنها از قبیل تاثیر شکستگی ها، میان الیه های رسی، 

چال، تاخیرات به کار رفته و الگوی چالزنی و مدار انفجار، الگوی چالزنی و آتشباری تصحیح شده و نتایج مورد ارزیابی قرار 

دو الگوی چالزنی و آتشباری پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. شعاع  7و 5گرفته اند. بر این مبنا بر اساس جدول 

آورده  6ناحیه خرد شده و پودر شده اطراف تک چال مربوط به مطالعه موردی مورد نظر بر اساس معادالت تئوریک در جدول 

 آورده شده است. 11-11شده است. نتایج حاصل از این انفجار بر مبنای دو الگوی اصالحی در شکل 
 

 1: الگوی چالزنی و آتشباری شماره 5جدول 

 نوضیحات مقدار واحد پارامتر

این الگو برای مواردی که استفاده از چال  67 میلی متر قطر چال

متر و کمتر( غیر قابل  3های کم عمق )

اجتناب است پیشنهاد شده است. الزم به 

ذکر است در این الگو بایستی فاصله از 

متر نباشد. پارامتر  2.5سطح آزاد بیش از 

های خردایش مورد انتظار 

Oversize=0.5 ،Optimum=0.2  و

Undersize=0.05 .است 

 3 متر ارتفاع پله

 3.2 متر عمق چال

 1.5 متر بردن

  1.5-2 متر اسپیسینگ

 1-1.5 متر گل گذاری

 (3:1مایل ) درجه زاویه چال

 2.33-2.35 کیلوگرم بر متر مکعب خرج ویژه

 8 میلی ثانیه حداقل تاخیر

 22 میلی ثانیه تاخیر حداکثر

 
 2: الگوی چالزنی و آتشباری شماره 7جدول 
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 توضیحات مقدار واحد پارامتر

این الگو برای مواردی که استفاده از چال  67 میلی متر قطر چال

متر نیاز است پیشنهاد شده  7های با عمق 

است. الزم به ذکر است در این الگو بایستی 

متر نباشد.  2.5فاصله از سطح آزاد بیش از 

پارامتر های خردایش مورد انتظار 

Oversize=0.6 ،Optimum=0.15  و

Undersize=0.01 .است 

 7 متر ارتفاع پله

 7.3 متر عمق چال

 2 متر بردن

 2.5-3 متر اسپیسینگ

 1.6-2.3 متر گل گذاری

 (3:1مایل ) درجه زاویه چال

 2.33-2.35 کیلوگرم بر متر مکعب خرج ویژه

 8 میلی ثانیه حداقل تاخیر

 22 میلی ثانیه تاخیر حداکثر
 

 

 (.Parra, 2012) توسط روابط مختلف  انفجار ندیفرآ یاطراف چال در ط یشعاع یپودر شده و ترک ها هیناح: 6جدول 

 (cmمقدار ) پارامتر رابطه پیشنهادی نام پژوهشگر

𝑟𝑐𝑟𝑎𝑐𝑘 (1573اش )

𝑟ℎ
= 25√𝑅𝐵𝑆 × √

2.65

𝜌𝑟
 55 طول ترک  

𝑟𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ𝑒𝑑 (1555جرجویچ ) = 𝑟ℎ × √
𝑃𝑤

24𝜎𝑡
  

شعاع پودر 

 شده
12.8 

𝑟𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ𝑒𝑑 (1555کانچیبوتال و همکاران ) = 𝑟ℎ × √
𝑃𝑤

𝜎𝑐
  

 پودر شعاع

 شده
11 

 (2223اسن و همکاران )
𝑟𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ𝑒𝑑 = 0.812 × 𝑟ℎ ×

(
𝑃𝑤

3

𝑆×𝜎𝑐2
)0.219  

 پودر شعاع

 شده
1 

 

  
 Muckpile: خردایش حاصل از انفجار و شکل و توزیع 12شکل  نسبت به دیواره Muckpile: شکل و نحوه قرارگیری 11شکل 
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 Kuz-Ramبر مبنای مدل  1: منحنی خردایش الگوی 13شکل 

 خردایش پیش بینی شده

 Oversize (m)درصد  31.5%

 (mدرصد دانه های با ابعاد در محدوده تعریف شده ) 55.6%

 Undersize (m)درصد  12.9%
 

 
 Kuz-Ramبر مبنای مدل  2: منحنی خردایش الگوی 11شکل 

 خردایش پیش بینی شده

 Oversize (m)درصد  29.0%

 (mدرصد دانه های با ابعاد در محدوده تعریف شده ) 68.3%

 Undersize (m)درصد  2.7%
 

 

 

و  1: شماتیکی از الگوی چالزنی و مدار آتشباری پیشنهادی در الگوی 17شکل : شماتیکی از الگوی چالزنی و مدار آتشباری 15شکل 
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 .side hillدر حالت  2 .در حالت دو سمت ترانشه 2و  1پیشنهادی در الگوی 

 

 تحلیل نتایج
بر اساس تحلیل های صورت گرفته در این پژوهش دالیل ایجاد بولدر و سطح ناصاف کف پله پس از انفجار را می توان به 

 صورت زیر بر شمرد:

ردیف اول به دلیل عدم رعایت فاصله با سطح آزاد و بیشتر بودن این فاصله از مقدار در نظر الف. عدم عملکرد صحیح و موثر 

گرفته شده، به نحوی که بردن از سطح آزاد تا عمق بسیار متفاوت است. این اختالف با توجه به مدت زمان در نظر گرفته شده 

 عقب زدگی و خردایش نامناسب شده است. به منظور عبور موج در سنگ، باعث عدم کمال پروسه انفجار و ایجاد

( و در مواردی تاخیر بسیار HSب. عدم استفاده از تاخیر مناسب. به نحوی که در مواردی تاخیر بسیار زیاد )چاشنی الکتریکی 

 کم )انفجار بیش از یک ردیف در یک تاخیر( و نا کافی بوده است. 

نگ به دلیل عدم چالزنی در بخش هایی از توده سنگ. عدم کامل بودن ج. ناقص بودن ردیف ها و متغیر بودن بردن و اسپیسی

الگوی چالزنی و در برخی موارد عدم کارایی ردیف اول به دلیل کوتاه تر بودن نسبت به بقیه ردیف ها و عدم عملکرد کارآمد 

 این ردیف.

ه این دلیل خالی بوده و تمرکز خرج در ( ب% 72-12د. عدم رعایت عمق چال، به نحوی که همواره بخش زیادی از چال )حدود 

 ته چال خرد شدن سنگ ته چال و ایجاد بولدر در سطح را حادث شده است. 

ه. پایین بودن خرج ویژه، به نحوی که در برخی مقاطع انرژی کافی جهت شکست سنگ فراهم نشده و خردایش ناهمگونی 

 حاصل شده است.

 گیرینتیجه

  خردایش توده سنگ بسیار موثر بوده به نحوی که در صورتی که فاصله سطح آزاد از ردیف موقعیت سطح آزاد بر روی

اول چال ها بیش از بردن تعیین شده باشد خردایش ناهمگون بوده و در مواردی بولدر های با ابعااد بااال حاصال مای 

 شود.

 ت مخرب زیست محیطای و کمیناه بهینه سازی انفجار بایستی بر مبنای تامین خردایش یکنواخت، کمینه سازی اثرا

 کردن هزینه ها صورت گیرد.

  از آنجا که هزینه حفر چال، بردن و ارتفاع پله با قطر نسبت مستقیم داشته و برای رسیدن باه نتاایج مطلاوب انفجاار

 متر است. 5م.م  67برابر قطر چال باشد. حداقل عمق چال به ازای قطر چال  72بایستی ارتفاع پله حداقل 

  نامناسب میان ردیف ها می تواند منجر به خردایش ضعیف و غیر یکنواخت و ایجاد بولدر شاود. عاالوه بار ایان تاخیر

بایستی توجه کرد که در صورت افزایش بردن و اسپیسینگ، مدت زمان تاخیر مناسب جهت تامین زمان کاافی بارای 

 توسعه موج و ترک در سنگ به درستی تعیین شود.

  میلی ثانیه به ازای هر متر بردن بین ردیف ها خردایش را در محدوده  22میلی ثانیه و حداکثر  3اعمال تاخیر حداقل

 بهینه نگه می دارد. 

  ایجاد می شود. 3و  2خردایش بهینه و کاهش اندازه متوسط دانه ها )تعداد بولدر کمتر( در ضریب سفتی بین 

 تی بهینه شود. باه نحاوی کاه در صاورت زیااد باودن آن طول گل گذاری به دلیل تاثیر مستقیم بر ایجاد بولدر بایس

 بایستی با افزایش خرج ویژه و یا بهره گیری از روش گل گذاری منقطع این طول تا حد امکان کوتاه شود.

  ساانتی متار اسات. بناابراین  55، 67حداکثر طول ترک اطراف هر چال بنا بر مدل های ارائه شده به ازای قطر چاال

 چال بایستی با در نظر گرفتن این طول تعیین شود تا خردایش در محدوده بهینه قرار گیرد. ضخامت بار سنگ هر

  چالزنی در آرایش مثلثی )قرار گرفتن چال های هر ردیف بین چال های ردیاف دیگار( از نظار توزیاع انارژی و مااده

 یلی ایجاد می کند. منفجره حالت بهینه ای داشته و خردایش همگن تری نسبت به الگو های مربعی و مستط
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 .استفاده از چال های شیب دار نسبت به چال های قائم خردایش بهتر و یکنواخت تری ایجاد می کند 

  در صورت استفاده از مدار های انفجاریV  شکل خردایش بهتری نسبت به حالت استفاده از مدار های خطای ایجااد

 می شود.
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