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 دهيچک
ـ    مـی  ،ن فاصـله  يهای ناشی از انفجار و عوامل موثر بر ا         زان فاصله ی پرتاب سنگ    يآگاهی از م   آمـدهای نـاگوار حاصـل از        شيتوانـد ازپ

زان خطر به علـت     ين م يشتريک بودن معدن به مناطق مسکونی ب      يل نزد يربکران به دل  يدر معدن سنگ آهک پ     .ديری نما يآتشکاری جلوگ 
ـ  ارائه   ،حاصل از آتشکاری  سنگ  پارامترهای موثر بر پرتاب     بودن  به علت متعدد     .ه ی باالی محدوده ی انفجار می باشد       يرتاب از ناح  پ ک ي

ـ   يی در يل داشتن توانا  يشبکه های عصبی به دل     .ر ممکن است  ي غ کندنی  يش ب يفرمول مشخص که مقدار پرتاب سنگ را پ        ن يافتن روابط ب
شخور و نوع  ين مقاله شبکه پ   ينوع شبکه بکار گرفته شده در ا       .اند در مدلسازی الگوهای انفجار بکار گرفته شود       پارامترهای مختلف می تو   

 .آموزش شبکه پس انتشار است
سه از ين مقايسه شده است که خطای حاصل از اير واقعی مقايشرو داده های خروجی شبکه با مقاديه پيری شبکه ای با روش تغذيگبا بکار

مرتبه 
610−

 .می باشد 
 .تست شده است تاييد و  سری داده۷ سری داده آموزش و با تعداد ۱۲۰ن شبکه با استفاده از يا

 :ورودی های شبکه شامل
 .ز پرتاب سنگ استي،مقدار آنفو و خروجی شبکه نspacing،burdenطول متوسط چالها، تعداد چال، ت مصرفی در چالها،يناميد

 .الگوی مناسب آتشکاری ارائه شده است ،منی مورد نظر معدنيجه کار برای شعاع اينوان نتت بعيدر نها

 
 ربکرانيمعدن سنگ آهک پ ‐ ش خوريه پيتغذ ‐ شبکه های عصبی ‐ پرتاب سنگ ‐ آتشکاری:دیيکلمات کل

 

Use Of Neural Networks Method In Prediction Of Fly Rock Produced By 
Explosion, In Pirbakran Limestone Mine 

Sayed Taghi Naeimi, Seyed Esmael Rahimi, Mohamad Oraki 
 

ABSTRACT 
Knowledge from amount of space produced by explosion, and effective factors on this space, can prevent 
from danger events of blasting. in pirbakran limestone mine that is near to the living zones, There is most 
of danger because of fly from top of the explosions limit .Because numbers of effective factors on fly rock 
produced by blasting, introducing of  distinctive formula that  predict amount of  fly rock, is impossible. 
neural networks, because discovering of relation between different parameters, can use in modeling of 
explosions sample .type of network that use in this paper is feed forward network, and type of networks 
train is back propagation .by using of network with feed forward method, external data of network 
compare with real amounts,   that error of this study is 10^-6 .this network trains by using of 120 series 
data and validates and tests by 7series data. 
Internal network includes of: 
Usage dynamite in holes, numbers of holes, average length of holes, burden spacing amount of anfo, 
networks extern, and fly rock. 
Corresponding, introduce blasting prop orate sample for   security radius of mine. 
Key words: blasting, fly rock, neural networks, feed forward, pirbakran limestone mine 
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 مقدمه ‐١
عمليات آتشکاری از جمله مهمترين فرآيندهای استخراج معادن روباز می باشد که گاهی اوقات باعث بوجـود آمـدن پيامـدهای                     

شکست بيش از حد ,)air blast(انفجار يا لرزش هوا ) ground vibration(لرزش زمين,)fly rock(نامطلوبی نظير پرتاب سنگ
 چنانچه. صدا و توليد گردوغبار می شوندايجاد سر و,)back break(يا عقب زدگی

پديده های ذکر شده می توانند سبب ايجاد خسارات جانی و مـالی             ,اصول ايمنی و فنی در عمليات انفجار مورد توجه قرار نگيرد          
 سپس بر اساس اطالعات جمع آوری شده از آتشـباری در          .در اين مقاله پديده ی پرتاب سنگ مورد بررسی قرار می گيرد           .گردند

معدن سنگ آهک پيربکران و با استفاده از روش شبکه های عصبی به پيش بينی ميزان پرتاب سـنگ در ايـن معـدن پرداختـه        
شبکه عصـبی مـورد     .وارتباط بين پارامترهای موثر درآتشباری و ميزان پرتاب سنگ در اين معدن را مورد بررسی قرار می دهيم                 

 داده مورد تاييـد قـرار مـی گيـرد و در نهايـت               سری۷سپس با   .ش قرار می گيرد    تحت آموز  سری داده ۱۲۰استفاده با استفاده از   
ميزان خطای مطلوب در نظر گرفته شده برای شـبکه کمتـر   . داده ی جديد از معدن پيربکران مورد تست قرار می گيرد    سری۷با

از 
610  . در نظر گرفته شده است−
 پرتاب سنگ ‐٢

 نشده قطعات خرد شده سنگ می باشدکه در عمليات انفجار توليد می شوندو يکـی از منـابع اصـلس                     اين پديده حرکت کنترل   
پارامترها و شرايط خاصی در بوجود آمدن ايـن پديـده           .آسيب ديدن سازه ها و تجهيزات و صدمه ديدن افراد را تشکيل می دهد             

 شـود کـه در سـنگهای بشـدت درزه دار و شـکاف دار         برای مثال و در ارتباط با شرايط توده سـنگ بايـد توجـه             .موثر می باشند  
از طرف ديگر هنگامی که عمليات انفجار در مناطق         .احتمال بروز پرتاب سنگ نسبت به سنگهای هموژن و توده ای بيشتر است            ,

مـال  کنترل خيلی دقيقی بايد جهت جلوگيری از ظهـور ايـن پديـده اع             ,کارستی با سوراخ ها و حفره های فراوان انجام می شود          
در ادامـه   .همچنين نوع ماده منفجره و پارامترهای هندسی ووزنی الگوی حفاری و انفجار نيز در اين زمينه موثر می باشند                  .گردد
سپس ميـزان پرتـاب سـنگ بـا اسـتفاده از       . روش تجربی برای بدست آوردن ميزان پرتاب سنگ مورد بررسی قرار می گيرد             يک

 ]۳[.روش شبکه های عصبی پيش بينی می شود
  روش سوئدی‐

 پيشنهاد شد که نتيجه آن تعيـين بيشـترين          ۱۹۷۵در سال   )person(و پرسن ) lunsborg(اين مدل تجربی توسط دوالنسبرگ    
 :بدست می آيد) ۱(در اين روش ابتدا سرعت اوليه پرتاب سنگ با استفاده از رابطه.فاصله مربوط به پرتاب سنگ می باشد

 
)۱( 
 

 

 :ها بصورت زير تعريف شده اند که در اين رابطه پارامتر

OV = سرعت اوليه پرتاب سنگ بر حسب متر بر ثانيه 
D  =  قطر چال بر حسبinch 

hT = اندازه قطعات سنگ بر حسب متر 

rρ =  3دانسيته سنگ بر حسبm
kg

 
حداکثر فاصله پرتاب سـنگ     ,و براساس قوانين ديناميک پرتاب    ) ۱( سرعت اوليه پرتاب سنگ با استفاده از رابطه          پس از محاسبه  

از طرف ديگر در اين روش براساس تجربيات متعـدد و آزمايشـهای مختلـف در زمينـه پرتـاب                    . برراحتی قابل محاسبه می باشد    
 ]۳[:روابط تجربی نيز پيشنهاد شده است,سنگ 

 
 

rh
O T

DV
ρ×

×
=

260010
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)۲( 
 

3
2

max 260 DL ×=

 
 
)۳( 

3
2

1.0 DT b ×=

ماده منفجره اوال بصورت نقطـه ای وثانيـا نزديـک بـه سـطح فـرض شـده             ,)۳(و)۲(توجه به اين نکته ضروری است که در روابط        
اری بنـابراين درحالـت خـرج گـذ    .اسـت ) Crater effect(لذا تاثيرآن در سطح زمين بيشتر بصـورت اثـر دهانـه مخروطـی    ,است

ه پرتـاب از رابطـه      حـداکثر فاصـل   کيلـوگرم بـر مترمکعـب        ۰,۵ميزان پرتاب سنگ کمتر شده وبرای خرج ويژه معـادل           ,معمولی
 .زيربدست می آيد

 
)۴( 
 

 
 

 :داريم) ۴(و)۳(,)۲(که در روابط
maxL = حداکثر پرتاب سنگ بر حسب متر 

D = قطرچال بر حسب اينچ 

bT = اندازه قطعات سنگ بر حسب متر 
پرتـاب سـنگ بـا       محاسـبات   ,يربکـران پقوانين پرتابی ديناميک و اطالعات مربوط به معدن سـنگ آهـک             ,)۱(با توجه به رابطه     

 .مشاهده می شود) ۱(استفاده از اين روش انجام شده است که نتايج آن در جدول
 

 تاب سنگ برای معدن سنگ آهک پيربکران نتايج محاسبات روش سوئدی تعيين پر‐۱جدول
 نوع سنگ

3mدانسيته
kg

)قطرچال  )inch سرعت اوليه پرتاب
( )s
m

 
حداکثر فاصل پرتاب 

)سنگ )m 
 ۶۵۹,۳ ۱۱۳ ۴,۱۳۳۸ ۲۷۰۰ آهک

مربوط به اثر دهانه مخروطی بـوده و مقاومـت هـوا در آن در نظـر گرفتـه                   ) ۱( جدول از آنجا که مقادير حداکثر فاصله پرتاب در       
مقـدار  , ) ۲( ايـنچ و بـا اسـتفاده از رابطـه          ۴,۱۳۳۸از طرف ديگر برای قطـر چـال         .نمی توانند مورد قبول واقع شوند     ,نشده است 

maxL  ر مقاومب هوا و فاصله چال از سطح آزاد در نظر گرفته نشده و      متر بدست می آيدکه در اين مقدار نيز اث         ۶۶۹,۶۸۸معادل
حداکثر فاصله  , اينچ   ۴,۱۳۳۸برای قطر چال    ) ۴(همچنين با استفاده از رابطه    .از طرفی مربوط به حالت اثر دهانه مخروطی است        

می رسد ولي در اين عـدد       هرچند که اين مقدار منطقی تر از مقادير قبلی به نظر            . متر محاسبه می شود    ۱۶۵,۳۵۲پرتاب معادل 
 .نيز فاصله تا سطح آزاد در نظر گرفته نمی شود

 شبکه های عصبی مصنوعی ‐٣
به طور ذاتی دسـته     .سلول عصبی مصنوعی به منظور تقليد ازخصوصيات مرتبه اول سلول عصبی بيولوژيکی طراحی شده   است                

هـرورودی در وزن متنـاظرش کـه        .   ديگری هسـتند     ای از ورودی به کار برده می شوندکه هرکدام معرف خروجی سلول عصبی            
ضرب می شودوسپس همه   اين ورودی های وزن داربايکديگرجمع می گردندتاسطح سلول عصـبی را                 ,بيانگرقدرت اتصالی است  

 .معين نمايند

که  اين وروديها. اعمال می شوندیبه سلول عصب,نشان داده شده اند kxوk=1,…,K در اينجا دسته ای از وروديهاکه به صورت
 هـر . مشابه عالئمی هستند که به سيناپسهای سلول عصبی فرستاده می شـوند           , جمعا به عنوان يک برداردرنظرگرفته می شوند      

هر وزن  که  .دريک وزن مربوط به خود ضرب می گردد       ,اعمال شود  ,مشخص شده اند   ∑سيگنال که به واحد جمع که با عالمت       
 ]۱[.مشابه با يک قدرت اتصال سيناپتيک بيولوژيکی منفرداست

DL ×= 40max
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را به صورت جبری جمع وخروجی را        همه وروديهای وزن دار   ,واحد جمع که شباهت خيلی کمی به جسم سلول بيولوژيکی دارد          
ور خالصه با نماد برداری اين روند ممکن است به ط.می شودنشان داده ,  می باشدNET که نشانه nتوليد می کندکه در اينجابا 

 . بيان شودNET=XW به صورت 
 شبکه های عصبی چند اليه ‐۱‐۳

 سـاختار   اگر چه شبکه هـا در     . آرايه می کنند   شبکه ای بزرگتر وپيچيده ترمعموال قابليت هاوتوانايی های محاسباتی بيشتری را          
اختار اليـه بنـدی شـده بعضـی از قسـمتهای مغـز              مرتبط کردن سلولهای عصبی دراليه ها از س       , ی ساخته شده اند     قابل تصور 

چنداليه ای قابليت ها وتواناييهايي فراتراز شبکه های تـک اليـه دارنـد         ثابت شده است که شبکه های      .الگوبرداری گرديده است  
های کـه    شبکه های چنداليه از تک اليه     .بسط داده شده اند    برای آموزش آنهاتوسعه و   ال های اخيرالگوريتم های آموزشی      ودرس

 ]۲[.بعدی را مهيا می کندخروجی يک اليه ورودی اليه  .ممکن است شکل بگيرند, دنبال هم قرارگرفته اند به شکل آبشار 
 شبکه های بازگشتی ‐۲‐۳

منظور از ارتباطات تغذيه برگشتی .دهيچ گونه ارتباطات تغذيه برگشتی نداشتن, شبکه هايی که تا اينجا مورد بحث قرارگرفته اند   
اين رده از شبکه     .يا اليه های قبلی گسترش می يابند       ارتباطاتی است که ازخروجی يک اليه به سمت ورودی های همان اليه و            

 تغذيـه پيشـرفتی نـام گرفتـه و         يا به دليل عدم ارتباطات تغذيه برگشتی شبکه های تغذيه برگشتی و           که تا اينجا مطرح شد     ها
خروجـی هايشـان     و هيچ حافظه ای ندارنـد     اين شبکه ها   .وسيع به کار برده می شوند      به طور    و توجه واقع شده اند    لی مورد خي

 برگشـتی    به خصوصی که سبب ارتباطات تغذيـه       شبکه های . تعيين می شوند   مقادير وزنها  جاری و تنها با استفاده از وروديهای      
ساختارهای شبکه های بازگشتی خروجی های قبلی دوباره به سـمت   دربرخی از . شبکه های بازگشتی ناميده می شوند      ,هستند

روجـی هـای قبلـی شـان        هم خ  با استفاده از ورودی جاری و      بنابراين خروجی شان هم      .می شوند  عقب به طرف وروديها منتشر    
 کوتاه مـدت    به حافظه فعال  آرايه می کنندکه خيلی شبيه       گشتی خصوصياتی را  به همين دليل شبکه های باز     . تعيين می شوند  

  ]۲[. ورودی های قبلی شان بستگی دارد اندازه ای به مقادير  وضعيت خروجی های شبکه تاانسان است که در آن در
  شبکهآموزش ‐۳‐۳

 .نمـی کنـد    مـارا تسـخير   ذهـن    توانايی يادگيری آنها   ام نظير ازميان همه خصوصيات جالب شبکه های عصبی مصنوعی هيچکد        
بـا دانـش    , کـه  که ممکن است اين گونه به نظر مـی آيـد           با پيشرفت عقالنی انسان کنونی تطابق دارد       ها آن قدر  آموزش شبکه   

زيرايـادگيری در شـبکه      ,از اين بابت بايد همراه با هوشياری باشـد         رضايت   خوشحالی و  .اساسی به آن دست يافته ايم      بنيادی و 
راسـتای صـحيح     حرکتها در  حتی اگر  .که بايستی حل شوند    هستندتعدادی مسائل مشکل همچنان باقی       های عصبی محدود و   

دراين زمينه انجام  کاربردهای عملی زيادی شبکه سخنگوی سرژنووسکی و اين تاکنون کارهای موثری نظير  انجام شوند با وجود   
روشـهای   انه اکثـر خوشـبخت  .شده اند روشهای متنوع بسياری آموزش داده شبکه های عصبی مصنوعی تاکنون با      .پذيرفته است 

 بعضـی از   ارائه اين قسمت مروری بـر      هدف از  .شده اند  خصوصيات بسياری بهره مند    از آموزش ازاصول مشترکی توسعه يافته و     
 ]۲[ .آنها استبودن اساسی برحسب رايج الگوريتم های 

 انتخمين ميزان پرتاب سنگ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در معدن سنگ آهک پيربکر ‐٤
 آموزش شبکه ‐۱‐۴

 پارامتر موثر در آتشـباری در       ۶ سطر آن    ۶منظور از   . ستونی است  ۱۲۰ سطری و    ۶بطور کلی مرحله آموزش شامل يک ماتريس        
 . داده مورد استفاده است۱۲۰ ستون ۱۲۰اين مقاله است و 

 تست شبکه ‐۲‐۴

 عدد داده بکار برديم که هر سـری         ۷ز ما تعداد    برای تست شبکه ني   .  ستونی است  ۱۲۰ سطر     ۱ ما يک ماتريس     targetماتريس  
 . عدد پارامتر موثر در آتشباری است۶ سری شامل ۷از 
 خصوصيات شبکه ‐۳‐۴

   .Feed Forwardنوع شبکه عصبی بکار رفته در اين مقاله 
 .Back propagation  روش آموزشی به شبکه  
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 ٥

  استTRAILMتابع آموزشی شبکه 
 . نرون و اليه سوم يک نرون ۶ نرون اليه دوم ۴اليه اول : ت استتعداد اليه ها  به اين صور
 داده خام عملی از معدن سنگ آهک پيربکران سعی در بدست آوردن رابطـه ای مناسـب ميـان                    ۱۳۴در اين مقاله با استفاده از       

 .پارامترهای مختلف آتشباری شده است
 داده خـام    ۷ داده بـرای تاييـد شـبکه و          ۷ای آموزش شبکه عصبی و       مورد از آن بر    ۱۲۰ داده خام مورد  استفاده؛       ۱۳۴از تعداد   

برای راحتی عمل در شبکه عصبی با استفاده از نـرم افـزار مطلـب               . ديگر آن بعنوان تست شبکه مورد استفاده قرار گرفته است           
 ۱۴ تـا  ۱۳(شده است و دقـت آن نمودار خطای داده ها نيز توسط نرم افزار مطلب رسم   . نرماليزه شده اند   ۱‐ تا   ۱داده ها را بين     

تخمين زده شده است که دقت بسيار بسيارمطلوبی است که نشان دهنده مناسب بودن اطالعـات ورودی در مرحلـه                    )رقم اعشار 
 )۱(شکل.آموزش شبکه است

 

 
 نمودار خطای بدست آمده از شبکه ‐۱شکل

 ورودی ها و خروجی ها ‐۴‐۴

متر را به عنوان را ورودی به شـبکه عصـبی وارد کـرديم و بـا آنهـا عمليـات را انجـان                         نوع پارا  ۶برای انجام کار شبيه سازی ما         
 : پارامتر شامل ۶اين .داديم
 )NAH( تعداد چال ‐۱
 )AVHL(متراژمتوسط چال ‐۲
 )SPACING(فاصله رديفی چالها ‐۳
 )BURDEN(فاصله تا فضای آزاد ‐۴
 )AMAN(مقدار آنفو ‐۵
 )AMDY (مقدار ديناميت ‐۶

استفاده از اين ورودی ها و انجام عمليات شبيه سازی با شبکه عصبی مقدار پرتاب سنگ در هر سيکل آتشـباری تخمـين                       با  اما  
 )خروجی شبکه.(زده شده است
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 ٦

  نتايج شبيه سازی‐٥
 می دانيم  که در انجام يک آتشباری خوب و مطمئن پارامترهای زيادی دخيل هستند که بسياری از آنها قابـل تغييـر و تعيـين             

 ... مثل مقاومت فشاری سنگ و اما يک سری از پارامتر ها هم قابل تغيير نيستند.کردن آن توسط ما صورت می گيرد 
 در معـدن    خواسـتيم ميـزان پرتـاب سـنگ را        ) ييراغلب قابل تغ  ( پارامتر موثر در آتشباری      ۶در اين مقاله با استفاده از اطالعات        
 .سنگ آهک پيربکران حدس بزنيم

 از روشهای دستی و تجربی ارتباط يک يا دو پارامتر با هم و بدست آوردن مقدار توليد ممکن اسـت و مـی تـوانيم در                     با استفاده 
 ]۴[.فضايی سه بعدی حتی معادله ای را نيز به عنوان يک رابطه رياضی برای اين چند پارامتر محدود با هدف خود بدست آوريم

موثر ديگر نمی تـوان بـا اسـتفاده از روشـهای تجربـی و دسـتی را                  ) زمان( پارامتر ۴از  اما وقتی تعداد پارامتر ها زياد باشد يعنی         
 . پارامتر بستگی دارد۴بدست آورد و البته می دانيم که يک آتشباری به بيش از 

بصورت با استفاده از شبکه عصبی می توانيم هر تعداد پارامتر را با هم بصورت ورودی به شبکه و از آنها بعنوان يک هدف خاص                         
 عدد شد ديگر نمی توان رابطـه رياضـی بـه    ۴البته اين موضوع کامال مشهود است که وقتی تعداد پارامترها بيش از            .بهينه رسيد 

 .مسئله پيشنهاد داد
دراين مقاله سعی بر ارتباط اين پارامتر ها و بدست آوردن ميزان پرتاب سنگ در هر آتشباری شده است که اطالعات مورد نيـاز            

 .می بينيد) ۲(ست شبکه را درجدولبرای ت
 

 اطالعات مورد استفاده در تست شبکه ‐۲جدول
 data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 
B -0,5 -1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
S 0,5 -1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 

 0,148148 0,333333 0,18519- 0,74074- 0,037037 0,148148 0,407407 تعداد چال
 0,60265- 0,98675- 0,09934- 0,48344- 0,45695- 0,19205- 0,08609- راژ متوسط چالمت

 0,76712- 0,60274- 0,31507- 0,90411- 0,52055- 0,64384- 0,109589 مقدار آنفو
 0,411765 0,17647- 0,647059 0,52941- 0,294118 0,176471 1 مقدار ديناميت

 e ۱۱ی با استفاده از شبکه عصبی و نرم افزار مطلب معلوم شد که خطای تست شبکه برابـر  اما بعد از انجام عمليات شبيه ساز
 .بخش است شد که بسيار دقت بااليي را نويدمحاسبه ۱e – ۹,۷۵۹۶۳ و ضريب همبستگی آن برابر   ۴,۵۲۸۹-

 .ديده می شود )۳( بصورت نرماليزه در جدول از شبيه سازی داده های تست شده نتايج حاصل شده
 

 پرتاب بوجود آمده در هر سيکل آتشباری بصورت نرمال شده در داده های تست ‐۳جدول

data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 
0,06013 0,77926 -0,27023 -0,53467 -0,83784 0,99902 -0,56490 

 )۴ (جدول . معدن تبديل کردبا استفاده از نرم افزار می توان اين نتايج را به صورت اعداد مورد استفاده در
 

  پرتاب بدست آمده ازتست شبکه بر حسب متر‐۴جدول
 ميزان پرتاب سنگ بر حسب متر داده های تست شبکه

Data 1 ٩۶٫٠١٣ 
Data2 ١۶٠٫١٣٣۴ 
Data3 ۶۵٫۶٧٩٣ 
Data4 ۴١٫٨٧٩٧ 
Data5 ١۴٫۵٩۴۴ 
Data6 ٠٫٠٨٨٢ 
Data7 ٣٩٫١۵٩ 
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 ٧

  نتايج‐٦
شده جهت تعيين ميزان پرتاب سنگ برایمعدن سنگ آهک پيربکران بـا اسـتفاده از روش سـوئدی                  برا اساس محاسبات انجام     

 متر بوده که به نظر اصال درست نيست و می بينيم کـه روشـهای تجربـی دارای نقـص     ۶۶۹حداکثر فاصله پرتاب سنگ معادل      ,
آتشـباری و بـا توجـه بـه طراحـی الگـوی             با استفاده از روش شبکه های عصبی مقدار پرتاب سنگ برای هر سيکل              . هايي است 

آتشباری آن بدست می آيد که کمک قراوانی برای بدست آوردن بهترين الگوی آتشباری برای داشـتن کمتـرين ميـزان پرتـاب                       
 ]۵[.سنگ به ما می نمايد

 

  پيشنهادات‐٧
از عمليات انفجـار بخصـوص   در خاتمه پيشنهاداتی در قالب اقدامات احتياطی جهت کاهش تاثير پيامدهای نامطلوب ناشی    

 :پرتاب سنگ بشرح زير ارائه می شود
 امتداد و تناسب ضخامت بار سنگ و ميزان گل گذاری,حفر صحيح چال های انفجاری از نظر شيب ‐
 لق گيری و پاکسازی اطراف دهانه چال و ديواره جبهه های آزاد از سنگ های سست قبل از شروع عمليات چالزنی ‐
 حيح و زمانبندی مناسب برای عمليات آتشکاریاستفاده از مدارهای ص ‐
 گذاری چالی که شرايط نامناسب داردصرفنظر نمودن از خرج  ‐
 استفاده از رله های تاخيری در بين رديفهای متوالی ‐
 قرار دادن چاشنی يا پرايمر در ته چال و در نتيجه شروع انفجار ‐
 ]۳[ متفرقه از نقاط خطرناکرعايت نمودن تمامی قوانين ايمنی انفجار و خارج کردن افراد ‐
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