
 سیرجان گهر گل 1 معدن شماره در رفته بکار مختلف انفجار الگوی در بهینه تأخیر زمان تعیین  :عنوان پروژه

 معین بهادریمحقق:  دانشجویی نوع:

 ابوذر حمزه نژادیمشاور صنعتی:  کاشاندانشگاه: 

 94 تاریخ شروع: امنیه بخشنده حسندکتر استاد راهنما: 

 95تاریخ پایان: ناسیمعدن و زمین شبخش پژوهشی: 

 

 چکیده:

 .است تأخیر زمان انفجار، عملیات همراه نامطلوب و مطلوب نتایج بر گذار تأثیر کنترل قابل پارامترهای از یکی

 زمان عمده کاربرد .است تقسیمبندی قابل ردیفی بین و چالی بین چالی، درون گونه سه به پارامتر این اساسا

 تأخیر زمان افزایش .است سحطی مدار قطعی از جلوگیری برای مناسب امن هحاشی ایجاد چالی، تأخیر درون

 داشته مستقیم تأثیر خردشدگی ابعاد و سنگ پرتاب هوا، و زمین لرزش میزان کاهش در چالی میتواند درون

 ههد اوایل از .است ارتباط در شده خرد توده نهایی شکل و سنگ پرتاب با عمدتا ردیفی بین باشد. زمان تأخیر

 قائده یک عنوان به و شده انجام انفجار عملیات نتایج بر تأخیر زمان تأثیر روی بر متنوعی میالدی، مطالعات  60

 سرعت و سنگ جنس به بسته( بارسنگ متر بر میلی ثانیه 10 تا 3 بین مناسب چالی بین زمان تأخیر کلی

 مناسب ردیفی بین تأخیر زمان شرایط، مینه با متناسب که است درحالی است. این شده پیشنهاد )ترک انتشار

 برای بهینه تأخیر زمان تعیین منظور به بررسی این در .است شده منظور چالی بین تأخیر زمان برابر 3 تا 2 بین

 به توجه با و اجرا میدانی آزمایش مورد 4 گل گهر، 1 شماره معدن در رفته بکار مختلف های انفجاری الگوی

 نتایج .است گرفته قرار ارزیابی مورد عقبزدگی و خردشدگی پارامترهای اختیار، در امکانات موضوع و حساسیت

 کاهش شده خرد دانههای ابعاد متوسط چالی بین تأخیر زمان افزایش با که میدهد نشان بررسیهای میدانی این

 وضعیت عقب زدگی و خردشدگی بر تأثیرگذار عامل مهمترین مجموع در که داد تذکر باید هرچند که مییابد.

 در رفته بکار انفجاری الگوهای تنوع به نظر میشود. ارزیابی انفجاری بلوکهای محلی و تکتونیک زمین شناسی

 در که شده ارائه و طراحی اکسل محور کاربر کاربرگ یک متغیر، درزه داری و مختلف برای توده سنگهای معدن،

 مهمترین و شده دریافت کاربر از ورودی عنوان به کنترل قابل غیر و کنترل قابل حتی المقدور پارامترهای آن

 پارامترهای به نسبت حساسیت آنالیز قابلیت با( خردشدگی زمین، لرزش شامل عملیات انفجار خروجیهای

 ناریه مواد انبار درخواست نهایتا و مالی ارزیابی شده، خرد توده سرعت و سنگ، جابجایی پرتاب ،)ورودی

 زمان و شده پیشنهاد تأخیر حداقل عنوان به چالی بین تأخیر زمان پیشنهاد این کاربرگ، در د.میگرد پیشبینی

 . گردد می ارائه متوالی ردیفهای در چالها اتصال نحوۀ توجه به با ردیفی، بین تأخیر

 


