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 چکیده

کیلومتری جنوب شرقی  ۲۱3کیلومتری شمال شرقی شهر بافق و در  ۲۱در است  معدن چغارت ناحیه مورد مطالعه 

کیلومتری جنوب غربی شهر بهاباد و در حاشیه کویر ایران واقع شده و دارای آب و هوای بسیار گرم و  ۵3شهر یزد و 

اده از با استف ین معدن می پردازیم نتایج نشان می دهدمقاله به بررسی انفجار در ا. در این  رطوبت خیلی کم میباشد

باعث بهینه سازی و.عرض سینه کار بهبود کنترل . سرعت پیشروی باالی سینه کارو نانل konyaو  Ash طراحی

 . حاصل می شود اتشباری در این منطقه

 پیشروی ، بهینه سازی ، سینه کار :واژگان کلیدی   
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 مقدمه

کیلومتری جنوب  ۵3کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد و  ۲۱3کیلومتری شمال شرقی شهر بافق و در  ۲۱معدن چغارت در 

 .  غربی شهر بهاباد و در حاشیه کویر ایران واقع شده و دارای آب و هوای بسیار گرم و رطوبت خیلی کم میباشد

طقه اطراف بوده است این معدن از طریق راه آهن متر از سطح من ۲3۱متر از سطح دریا و حدود  ۲۱۲۱ارتفاع اولیه توده چغارت 

کیلومتر از طریق سیرجان به بندرعباس  ۱۲۱کیلومتر با ذوب آهن اصفهان و  5۵۱کیلومتر با تهران ،  ۲۱۱۱سراسری به طول 

 ایمنی با توجه به اینکه انتخاب روش مناسب جهت انفجار باعث کاهش هزینه های معدن، خردایش مناسب سنگها، .ارتباط دارد

بیشتر و بسیاری مزایای دیگر می شود، در این تحقیق با شناخت درست اجزای انفجار و تئوریهای مختلف با بهینه سازی انفجار 

آشنا می شویم. در این تحقیق انواع مواد منفجره و خواص آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است بعالوه بهینه سازی آتشباری در دو 

 معدن چغارت از قدیم شناخته شده بود . برای اولین بار استال  .، چغارت و گل گهر بررسی شده استمعدن بزرگ آهن ایران

(STHAL)  میالدی نقشه زمین شناسی از این منطقه تهیه نمود . گزارش و اطالعات بیشتری را ، بنه ۲۲۸۵در سال 

(BOHNE) وظیفه می نمود تهیه کرده و بایرکه بعنوان مشاور معدنی دولت ایران انجام  ۲۸۱۸-۲۸5۱طی سالهای 

((BAIER  راجع به طبقات متامرف بین انارک تا بافق مطالعاتی انجام داده است ۲۸5۲-۲۸5۱در سالهای. 

معدن چغارت که بعنوان بهترین معدن از نظر کمیت و کیفیــت سنگ آهن و نزدیک به شهــر بافق تشخیص داده شد در دستور 

اکتشاف تکمیلی و تجهیز معدن چغارت همزمان با اکتشاف سایر معادن و کانسارها صورت گرفته و  کار قرار گرفته و عملیات

 .  شروع گردید ۲53۱بهره برداری از معدن چغارت درشهریور سال 

میلیارد تن در منطقه بافق ، شرکت سهامی  ۲٫۵آنومالی دیگر سنگ آهن با ذخیره حدود  5۲با توجه به وجود معدن چغارت و 

معادن سنگ آهن مرکزی ایران تأسیس و عملیات بهره برداری از معدن چغارت بعنوان یکی از معادن این شرکت با ذخیره  خاص

سنگ آهن پر فسفر و کم عیار جهت تأمین  تن میلیون ۵۱٫۱و  B.F تن میلیون ۲۱۵ شامل تن میلیون ۲۵۵٫۱ای معادل 

 .  سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن اصفهان شروع گردید

سال گذشته مطالعات وسیعی در زمینه اکتشافات معادن  5۱کت عالوه بر تولید سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن اصفهان طی شر

 ۲٫۵آنومالی آهن دار با ذخیره حدود  5۲سنگ آهن انجام داده است . و همچنین در خصوص معادن موجود در منطقه از جمله 

ده است . در این راستا اکتشافات مقدماتی و تکمیلی معدن سنگ آهن میلیارد تن سنگ آهن را جمع آوری و اکتشاف نمو

انجام داده است که پس از  ۲5۱3ت لغای ۲53۱ سال از  چادرملو را که یکی از معادن آهن دار ناحیه بافق شناخته شده است

درملو عتی و معدنی چاتصمیم گیری مبنی بر تجهیز معدن چادرملو ، معدن مذکور از این شرکت منفک و با تشکیل شرکت صن

 .عملیات تجهیز و در ادامه بهره برداری از معدن چادرملو به شرکت فوق واگذار گردیده است

 بررسی وضعیت خاص معدن سنگ آهن چغارت :  -1

به پایین با مشکل آب روبرو  ۲۲۱۱معدن سنگ آهن چغارت یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن در ایران می باشد که از تراز 

باشد . به دلیل وضعیت و شرایط قرار گیری آب در این معدن و تفاوت فنی و اقتصادی این معدن با معادن دیگر از اطالعات می 

 ، تحقیقات و راهکارهای موجود نمی توان بهره جست .

با  در ارتباطبا افزایش ابعاد پیت استخراجی مشکالت مربوط به عملیات استخراج افزایش می یابد. از مهمترین تاثیرات آب 

 عملیات استخراجی در مرحله انفجار می باشد که هزینه های این مرحله از عملیات را افزایش می دهد .

برای کاهش هزینه های انفجاری و قسمتی از مشکالت مراحل دیگر استخراج ، طراحی ای ارائه شده است که شامل دو بخش 

انفجاری بصورت بهینه برای رسیدن به اهداف مورد نظر و بخش دوم شامل می باشد . بخش اول شامل نحوه قرار گرفتن چالهای 

 یک مدل بهینه سازی در چالهای انفجاری بلوکهای آبدار می باشد . 

 3/5گرم بر سانتیمتر مکعب و ماگنیت کم عیار با وزن مخصوص  5/5سنگ آهن این معدن از مارگنیت پر عیار با وزن مخصوص 

گرم  ۵/۱شکیل شده است همچنین سنگ باطله در این معدن آمفیبولیت درزه دار با وزن مخصوص گرم بر سانتی متر مکعب ت

 بر سانتیمتر مکعب به صورتهای سخت ، نسبتاً سخت و بسیار سخت دیده می شود .
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 آب شناسی معدن چغارت : -2

با توجه به وضعیت تکتونیکی منطقه زهکشی تمامی آبها به سمت بلوکها تکتونیکی قسمت جنوب شرق معدن می باشد . به 

می باشد و همچنین  ۲۸۱۵، ۲۱۸۱، ۲۱۸5که میزان آن  5۱و  53،  3۱دلیل متغییر بودن سطح پیزو متری آب در چاه شماره 

اصل سفره های آبدار مجاور معدن قطروم و حسن آباد و معدن چغارت با توجه به خشک شدن چاه های حفاری شده در بین فو

می توان نتیجه گرفت آبهای موجود در معدن با هیچکدام از سفره های آبدار مجاور در ارتباط نبوده و معدن چغارت به لحاظ 

ی موجود در بلوکهای انفجاری وضعیت آبهای موجود به چند منطقه تقسیم می شود که در هر منطقه میزان و نحوه قرارگیری آبها

مختلف با تراز یکسان تقریبًا مشابه به هم می باشد . ارتفاع آب در چالهای انفجاری میزان مشخص و ثابتی ندارد و در برخی از 

 متر نیز می رسد و این بی نظمی عدم ارتباط داخل چالهای انفجاری را بیان می ۱چالهای مجاور به هم ، اختالف ارتفاع آب به 

کند . با توجه به کاوشهای انجام گرفته در بلوکهای انفجاری میزان آب داخل چالها در نواحی نزدیک به سینه کار کاهش می 

 یابد. 

نحوه برقراری آب در داخل بلوکهای انفجاری تاثیر بسزایی در طراحی انفجار می گذارد و هرچه قدر اطالعات بدست آمده از 

 د نتیجه انفجار مطلوب تر خواهد بود .وضعیت آب بلوکها دقیق تر باش

با افزایش عمر در معدن سنگ آهن چغارت ، آب موجود در کف پیت نیز افزایش می یابد و با توجه به مطالعه وضعیت آب کف 

زان آب کف می توان نتیجه گرفت با افزایش عمق معدن می 3/۲۱۱۱پیت در ترازهای مختلف و با بررسی وضعیت آب در تراز 

 می یابد . افزایش میزان آب موجود در کف پیت نتیجه سه عامل می باشد : ز افزایش پیت نی

 انتقال آب داخل بلوکهای استخراج نشده به کف پیت بر اثر گذشت زمان . -۲

 افزایش ارتباط آبهای ناچیز زیرزمینی با کف پیت . -۱

 .خارج شدن آب از داخل بلوکهای منفجره و انتقال به داخل کف پیت  -5

با افزایش فعالیت معدنکاری و گسترش ابعاد پیت و گذشت زمان مقدار آب موجود در کف پیت نیز افزایش می یابد و با توجه به 

افزایش ارتفاع آب در چالهای انفجاری در ترازهای پایین تر و افزایش میزان آب در کف پیت های عمیق تر، می توان نتیجه 

بخش فوقانی به سمت کف پیت می باشد و با افزایش عمق مقدار آب در کف پیت نیز  گرفت که جهت حرکت آب این معدن در

 افزایش می یابد . 

 

 بررسی پارامترهای انفجار در معدن چغارت: -3-

بررسی های انجام شده بر روی تعدادی بلوک انفجاری آبدار انجام گرفته شده است که خرد شدگی سنگ پس از عملیات      

ترین نتایج آن می باشد و میزان عملکرد عملیات انفجار را مشخص می کند. با توجه به نوع مواد منفجره مصرفی انفجار از مهم 

در بلوکهای انفجاری و نتایج به دست آمده حاصل از انفجار مواد منفجره دوغابی و آنفو ، استفاده از مواد منفجره دوغابی در 

 ه وجود می آورد : بلوکهای انفجاری دو نتیجه نامطلوب زیر را ب

 

 خرد شدگی نامطلوب سنگ پس از عملیات انفجار  -۲

 ناهموار درآمدن کف پل استخراجی  -۱

با توجه به وضعیت آب موجود در معدن و وضعیت درزه و شکاف بلوکهای آبدار استفاده از پوشش نایلونی در کلیه 

میلیمتر استفاده شده است . ولی  ۲۲3له پولیکا و چالهای با قطر بلوکهای آبدار امکان پذیر نمی باشد . برای حل این مشکل از لو

کاهش قطر چال در مقیاس وسیع موجب افزایش خرج ویژه و در نتیجه افزایش هزینه انفجار می گردد . در طرح ارائه شده از 

می  یی در نتیجه کل عملیاتدو سیستم چالزنی افقی و شیب دار استفاده شده است . نحوه حفاری چالها در این طرح تاثیر بسزا
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گذارد . حفاری چالها باید به گونه ای باشد که انتهای چالهای شیبدار و افقی در هر مقطع عرضی از بلوک یکدیگر را قطع کنند 

. 

پس از حفاری چالهای افقی و شیبدار و خروج آب از داخل چالها ، در داخل چالهای افقی لوله پولیکا قرار داده می 

ریزش خرده سنگها به داخل چال جلوگیری شود و همچنین برای خارج شدن آب از داخل چالهای افقی ، مقدار شیب شود تا از 

 باید در نظر گرفته شود . %۱تقریباً 

 منطقه تقسیم می شود :  ۱کل عملیات بلوک استخراجی به 

 منطقه اول شامل سنگهای اطراف چالهای شیبدار -۲

 لهای افقی منطقه دوم شامل سنگهای اطراف چا -۱

فاصله ردیفی چالها ، میزان بار سنگ و قطر چالهای شیبدار همانند مناطق بدون آب می باشند ، ولی نحوه قرار گرفتن 

 مواد منفجره در چالهای شیبدار طبق طرح ارائه شده متفاوت می باشد . 

 پارامترهای ارائه شده در شکل به شرح زیر است :

L  طول چال شیبدار : 

L1 :  طول گل گذاری سر چال شیبدار 

L2  طول گل گذاری انتهای چال شیبدار : 

LH   طول چال افقی : 

LH1  طول گل گذاری سر چال افقی : 

B  بار سنگ : 

K  ارتفاع پله : 

 : حدفاصل منطقه اول  ۲

 : حدفاصل منطقه دوم  ۱

خرج گذاری زمان تاخیر انفجار چالها با طرحهای در این طرح پارامترهای نظیر اضافه حفاری ، خرج گذاری ته چال ، نحوه 

 معمول عملیات انفجاری متفاوت می باشد . 

پارامترهای طراحی شده در دو منطقه با یکدیگر در ارتباط هستند . در انتهای چال شیبدار بر خالف طرحهای دیگر انفجاری ، 

( برابر شعاع عملکرد Hبدار و ارتفاع قرارگیری افقی )پودر سنگ قرار داده می شود . طول پودر سنگ در چالهای انفجاری شی

 انفجاری چالهای افقی می باشد . 

نحوه خرج گذاری در چالهای افقی به گونه ای است که در ابتدا پودر آذر را به صورت بسته ای قرار داده و سپس سر چال را گل 

روی برشی که در قسمتهای پائین بلوک اعمال می شود غلبه گذاری می کنیم  با قرار دادن پودر آذر در طول چالهای افقی بر نی

 می باشد .  اصله ردیفی  چالهای  شیبدار کرده و  کف  پله همواره  بوجود میآید . فاصله چالهای  افقی نیز تابع  ف

 شود .  زمان تاخیر چالهای افقی پس از چالهای شیبدار بوده و پس از انفجار کامل منطقه اول، منطقه دوم منفجر می

با استفاده از داده های عملی به دست آمده از انفجار بلوکهای آبدار معدن چغارت پارامترهای خرج ویژه ، وزن انفجار ، حجم 

انفجار ، ارتفاع آب موجود در چال ، قطر چال، سنگ حاصل از یک متر چال و اضافه حفاری مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده 

مدلی ارائه شده است که به وسیله آن می توان با توجه به ابعاد مورد نظر سنگ مقدار پارامترهای فوق  EXCELاز نرم افزار 

 الذکر را بهینه کرد .

پارامترهای فاصله ردیفی چالها ، بار سنگ و طول چال مجموعاً در پارامترهای خرج ویژه مورد ارزیابی قرار گرفته است . این 

ارد و در صورت استفاده از آن در معادن مشابه دیگر باید مورد ارزیابی و آزمایش عملی قرار مدل برای معدن چغارت کارایی د

 گیرد . 
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درصد با واقعیت مغایرت داشته و خطا دارد . نمودارهای به دست آمده برای این مدل بصورت توانی  ۲3مدل ارائه شده تقریباً 

هفت پارامتر اصلی عملیات انفجاری بوده و پارامتر خرج ویژه نیز تابع  می باشد . مدل دارای %۸5بوده و ضریب رگراسیون مدل ، 

 پارامترهای فاصله ردیفی چالها ، بار سنگ ، طول چال انفجاری و میزان خرج مصرفی می باشد . 

فجار در معدن داده های مورد ارزیابی قرار گرفته در مدل از دو منبع داده های واقعی بلوکهای انفجاری در زمان قبل و پس از ان

 چغارت استخراج شده است . 

 مدل ارائه شده بصورت زیر می باشد :

                                                            9052.08121.465  DX  
                                                                1101126971.333  R 

                                                                   9568.01273.3  J  
                                                                   576.04254.5  Q 

                                                             3687.02648.262  W  
                                                                             6924.6 

                                                            3687.02733.82  LW  
                                                             3687.01627.153  V  

 

 پارامترهای مورد استفاده در مدل عبارتند از :

X  متوسط ابعاد سنگ پس از عملیات انفجار بر حسب میلی متر : 

Q  خرج ویژه مصرفی بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب : 

LW  متوسط ارتفاع آب موجود در چال بر حسب متر : 

R :  سنگ حاصل از یک متر چال بر حسب تن 

W  وزن انفجاری بر حسب تن : 

V  حجم انفجار بر حسب متر مکعب : 

J  اضافه حفاری بر حسب متر : 

در معدن آهن به  Rosin-Rammlerبا استفاده از یک تابع  Xدرصد خرده سنگهای عبور کرده از سرند به ابعاد 

 د :صورت زیر می باش

                                                   )1(100
68.23

693.0 














 




X

eP   
 که در آن :

P  درصد عبور کرده از سرند به ابعاد :X  برحسب درصد 

X  متوسط ابعاد سنگ پس از انفجار بر حسب سانتی متر : 

ری و زمین شناسی مورد بررسی قرار گرفته و راهکار نتایج فوق الذکر براساس مشکل وجود آب و به همراه گروه عملیات انفجا

ارائه شده بهترین راه کار به لحاظ وضعیت فنی و اقتصادی برای حل مشکل آب در عملیات انفجاری بلوکهای آبدار معدن چغارت 

 می باشد .

ی گذارد . از مهمترین در این راهکار میزان حفاری ویژه تغییر نکرده و عملیات حفاری نقش مهمی را در نتایج انفجار م

 کارهای انجام شده بررسی ارتباط بین ابعاد سنگ پس از عملیات انفجار ، میزان آب چالها و میزان خرج ویژه می باشد . 

 در معدن چغارت مهمترین اهداف مسئولین عبارت است از :

 خارج کردن آب از بلوکهای انفجاری آبدار قبل از عملیات انفجار . -۲

 مطلوب سنگ پس از عملیات انفجار  خرد شدگی -۱

 کاهش هزینه های عملیات )ناشی از نوع مواد منفجره مصرفی ، کاهش انفجار ثانویه و کاهش خرج ویژه(  -5
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 بهینه سازی سیستم حفاری آتشباری :

به منظور بررسی توانائی میزان کار دستگاههای حفاری موجود و توزیع مناسب آنها جهت تامین تولید مورد نیاز معدن 

و همچنین داشتن آتشباری بهینه و سنگهای خرد شده با ابعاد مناسب می بایستی ابتدا آرایش مناسبی برای حفر چالهای 

و  3/۲ی یادآوری می گردد که دستگاههای حفاری دارای مته های با قطر انفجاری طراحی گردد . برای تعیین این شبکه حفار

 می باشد .  ۵/۱و  5/5اینچ( بوده و وزن مخصوص سنگهای آهن و باطله نیز  3/۱و  ۲5/5میلیمتر ) ۲۱3

استفاده نمود . و  konyaو  Ashبه منظور طراحی آرایش چالهای حفاری می توان از فرمولهای ارائه شده توسط  

ارجحیت دارد . این فرمول فاصله  konyaن اختالف وزن مخصوص سنگ آهن و باطله فلز زیاد است ،  فرمول پیشنهادی چو

 چال تا اولین سطح آزاد را مشخص می کند که عبارت است از : 

                                                                3

1

)(15.3
SGR

SGE
DB  

 که در آن:

B ( فاصله چال حفر شده تا اولین سطح آزاد :burden) 

D قطر ماده منفجره که در این جا معادل قطر چال است : 

SGE   وزن مخصوص ماده منفجره : 

SGR   وزن مخصوص سنگ : 

است .  %۲برای انفجار در معدن چغارت از آنفو به عنوان ماده منفجره اصلی استفاده می شود که وزن مخصوص آن 

رد نحوه آرایش چالهای حفاری نیز بسته به قطر مته و نوع سنگ چهار حالت مختلف بوجود می آید که ذیال به شرح آن در مو

 می پردازیم :

 اینچ( است حفاری در سنگ آهن صورت می گیرد .  ۲5/5میلیمتر ) ۲۱3در حالتی که قطر مته  -الف

                                                             3

1

1 )
3.4

8.0
(13.415.3 B   

  B1=  ۵455= فوت  5/۱متر                                                           

 جهت تعیین فاصله چالها از یکدیگر در یک ردیف از فرمول زیر استفاده می شود. 

                                                                             13 SKS  

 که در آن:

S ( فاصله چالها از یکدیگر در یک ردیف :Spacing ) 

Ks  منظور می شود ( . 5/۲: عدد ثابت ) در اینجا چون عملیات انفجار ردیفها با تاخیر صورت می گیرد 

  S1=  ۲45*  ۱45=  5متر                                                     پس: 

متر( تا شرایط خرد شوندگی سنگ مناسب باشد  ۱/۸در نظر می گیرند ) Burdenبرابر  5اصوالً طول چال را حداکثر 

( ، پس از انفجار Sobdrillingمورد نیاز )متر( و نیز اضافه حفاری  ۲۱و سنگ درشت نداشته باشیم . اما با توجه به ارتفاع پله )

دارای سنگ های درشت خواهیم بود و این مشکلی است که معدن مدتها در سنگ آهن با آن روبرو بوده و در واقع طراحی قطر 

اصل فومتر اشتباه بوده است. به هر ترتیب برای جلوگیری از ایجاد بیش از اندازه سنگ درشت  ۲۱میلیمتر برای ارتفاع پله  ۲۱3

 محاسبه شده کمی کوتاهتر از معمول معدن است که به این خاطر مقداری افزایش هزینه انفجار و حفاری خواهیم داشت :

 میزان حفاری نیز از رابطه زیر تعیین می گردد :
                                                                               J = Kj x B  

 که در آن:
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J ( اضافه حفاری چال :Subdrilling ) 

Kj  منظور می شود پس : %5: عدد ثابت که در شرایط عادی 

                                                                        13.23.01 j  
 میزان خاکریزی یا گل گذاری قسمت فوقانی نیز از رابطه ذیل بدست می آید :

                                                                               BKT T   
 که در آن:

T ( ارتفاع گل گذاری :Stemming ) 

KT  در نظر گرفته می شود . پس: %۵: عدد ثابت که در شرایط معمولی 

   x ۵/۱  =T1 5/۱=  ۱/۲متر                                                           

 بنابراین طول چال با توجه به ارتفاع پله و میزان اضافه حفاری برابر است با :

   H1=  ۲۱+ ۲=  ۲۲متر                                                            

 باطله صورت می گیرد .اینچ( است حفاری در سنگ  ۲5/5میلیمتر ) ۲۱3در حالتی که قطر مته  –ب 

                                                         3

1

2 )
7.2

8.0
(13.415.3 B  

 =  ۱۵/۲= فوت   ۱/۱متر                                  

  S2=  2/6 × 5/۲=  ۱/5متر 

 J2=  5/۱×  ۱/۱=  ۲متر 

  H2=  ۲+ ۲۱=  ۲۲متر 

   T2=  ۵/۱×  ۱/۱=  ۲/۲متر 

 اینچ( است حفاری در سنگ آهن انجام می شود .                   3/۱میلیمتر ) ۲۱3در حالتی که قطر مته  –ج 

                                                                    
3

1

3
4.3

8.0
5.615.3 








B   

 =  ۱۸/۲۲= فوت  3/5متر                                                               

  S3=  ۲45×  543=  543متر 

  J3=  5/۱×  3/5=  ۲متر 

  H3=  ۲+ ۲۱= ۲۲متر 

  T3=  ۵/۱×  3/5=  3/۱متر 

 

 اینچ( است حفاری در سنگ باطله انجام می شود .    3/۱میلیمتر ) ۲۱3در حالتی که قطر  -د

                                                                
3

1

4
4.3

8.0
5.615.3 








B  

 =  ۱3/۲5= فوت  5متر                                                              

  S4=  5/۲× 5=  3/3متر  

  J4=  5/۱× 5=  3/۲متر  

  H4=  ۲۱+  3/۲=  3/۲۲متر  

  T4=  ۵/۱× 5=  ۲/۱متر  
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بنابراین با توجه به شبکه های گوناگون بدست آمده در فوق میزان تولید سنگ بسته به نوع سنگ متفاوت بوده و 

 میزان سنگ استخراج شده از هر چال باید بطور جداگانه مشخص شود . پس :

 « : الف »سنگ حاصل از یک چال توسط شبکه نوع  -

  5/۱× 5 ×۲۱×  5/5=  ۵/۱۸۱تن  

 « :ب»سنگ حاصل از یک چال توسط شبکه نوع  -

  ۱/۱×  ۱/5× ۲۱×  ۵/۱=  ۵۱/۱3۱تن 

 « :ج»سنگ حاصل از یک چال توسط شبکه نوع  -

  3/5× 3/5×۲۱× 5/5=  ۱3/۱۵۵تن  

 «  :د» سنگ حاصل از یک چال توسط شبکه نوع  -

  5× 3/3× ۲۱×  5۸5/۵/۱تن  

متر است و همچنین نشان داده شده که در یک شیفت  ۱۲ی در شیفت فعال در بخش دوم گفته شده که توسط حفار

متر  5ساعت کار مفید صورت می گیرد ، در نتیجه با توجه به این مطلب که در حال حاضر سرعت حفاری حدود  3فقط حدود 

می توان در شرایط  درصد است ، بنابراین سرعت حفاری اسمی دستگاه را 5۱در ساعت و راندمان عملیات حفاری کمتر از 

درصد برای دستگاه حفاری ظرفیت تولید برای هر  ۱۱متر در ساعت رسانید . در نتیجه با در نظر گرفتن راندمان  ۵مطلوب به 

 یک از دستگاهها در سال عبارتست از :

 = ساعت کاری مفید در سال  ۲۱۲۱×  ۱3/۱×  ۱/۱=  5۱3۱ساعت    

 = میزان پیشروی  5۱3۱×  ۵=  ۱۲53۱متر در سال      

 متر باشد ، داریم : ۲۲اگر طول چال 

 = تعداد چال  ۱۲53۱/ ۲۲=   ۱3۵۵

 متر باشد ، داریم : 3/۲۲اگر طول چال 

 = تعداد چال  ۱۲53۱/  3/۲۲=  ۱5۱3

 بنابراین : 

 

 میلیمتر در سنگ آهن ، برابر است با :  ۲۱3ظرفیت تولید دستگاه  -

  ۱3۵۵×  ۵/۱۸۱=  ۵۱3۱۱۱تن در سال          

 میلیمتر در سنگ باطله ، برابر است با : ۲۱3ظرفیت تولید دستگاه  -

  ۱3۵۵×  ۵۱/۱3۱=  ۱3۲۱۱۱تن در سال         

 میلیمتر در سنگ آهن ، برابر است با : ۲۱3ظرفیت تولید دستگاه  -

  ۱3۵۵×  ۱3/۱۵۵=  ۲۵5۵۱۱۱تن در سال          

 میلیمتر در سنگ باطله ، برابر است با : ۲۱3ظرفیت تولید دستگاه  -

  ۱5۱3×  3۸5=  ۲5۱5۱۱۱تن در سال          

میلیمتر می توان دستگاههای  ۲۱3میلیمتر و دو دستگاه حفاری  ۲۱3با در دسترس بودن هفت دستگاه حفاری 

 حفاری را توزیع نمود تا میزان سال تامین گردد .

 

 

 از بکارگیری سیستم نانل بدست آمده عبارتند از:نتايجی که  -
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شاخصی باالتر از مقدار قابل دسترسی  -۲ سینه کارهای با نانل به طور کامالً  شرفته  سینه کار: پی سرعت پیشروی باالی 

( مقایسه بین ۲متر است جدول ) ۱باشد. پیشروی رایج در کارگاههای عادی بطور متوسط توسط کارگاههای عادی می

 متری در ماه را داراست. ۱5سینه کارهای عادی مشاهده سیستم نانل قابلیت پیشروی تا پیشروی 

 (۱(: مقایسه پیشروی و عرض کارگاه )۲جدول )

 سینه کار با نانل سینه کار عادی

عرض کانال 
(Cm) 

عرض کارگاه 
(Cm) 

پیشروی 

سینه کار 

 )متر(

عرض کانال 
(Cm) 

عرض کارگاه 
(Cm) 

پیشروی 

سینه کار 

 )متر(

 مقطع

۸۱ ۲۱۱ ۱/5 ۸۸ ۲۱۵ ۲/۲ NA 
۵۱ ۲۱5 ۵/5 ۲۱ ۲۲3 ۱/۲5 NB 
۵۲ ۲۱5 5/5 ۲۲ ۲۱۱ ۸/۲۱ NC 
۲۲۱ ۲5۲ ۱/3 ۲5۸ ۲۱۲ ۱/۲۸ SA 
۲۲ ۲۱۱ ۱/3 ۲۱۱ ۲۲۱ ۱/۲3 SB 
۸۲ ۲۲۱ ۲/5 - - - SC 
۵۱ ۲۱۸ ۲/3 ۱5 ۲۱۱ 5/۲3 SD 
 متوسط ۵/۲5 ۲۲5 ۲5 5/5 ۲5۲ ۲۵

ـــینه کار در نتیجه بهبود عیار: با حفاری دقیق  -۱ ـــت  Burdenو  Spacingبهبود کنترل عرض س ـــکس ـــحیح ش ص

ضافی ستاندارد مطمئن شود. نظارت بهتر در پانلهای کوتاه باعث میحذف می (Over Break)ا شرایط ا شود که از

سینه کار حذف می شی  سنگ کف شویم. خاک ک سبب بهبود عیار از آنجا که  سکریپر شود که  همراه ماده معدنی با ا

 شود گردد.نمی

 .به مینیمم می رسدتشباری زمانبندی شده خسارت به دیوارهای نگهدارنده کنترل پایداری دیوارها: با آ -5

: سیستم نانل باعث یک تخلیه خود بخودی شده است. سینه کار پس از انفجار کامالً باز و تمیز یک تخلیه خود بخودی -5

  برای حفاری است

تواند منفجر شـــوند و زمان بین هر انفجار مربوط به پاک کردن توالی انفجار: ســـینه کارهای مجهز به نانل هر روز می -3

 باشد.می

 شرایط بهتر کف سبب پایداری بیشتری میشود. -۱

 .تهویه بهتر شده -۵

هزینه ها وکاهش یافته است.بازدهی دستگاهها افزایش یافته است  اسیبهای ناشی از اتش برش قسمت زیرین آسانتر شده است.

  در مجموع کاهش یافته است
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