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 چكیده:

بینی شود. برای پیشهای اطراف محل انفجار میهای موجود در سنگانفجار باعث ایجاد ترک و گسترش شكستگی

شود. در این معیار یک فاکتور اغتشاش، مربوط مقاومت توده سنگ پس از انفجار غالباً از معیار هوک و براون استفاده می

ومت توده سنگ وجود دارد. در انفجار معادن روباز، فاکتوراغتشاش در تمام زون به تأثیر نوع عملیات استخراج بر مقا

های خارج از زون خسارت مربوط به انفجار،  شود.  برای سنگخسارت ناشی از انفجار،  مقدار یک در نظر گرفته می

ای حداکثر سرعت ذره پیشنهاد شد. در این پژوهش برای تعیین گسترش زون خسارت، از  7/0مقدار فاکتور اغتشاش، 

ای حداکثر با روش سوئدی اصالح شده در نقاط است. با تخمین سرعت ذره به عنوان معیار خسارت، استفاده شده

گهر، ای حداکثر مجاز، شعاع زون خسارت برای انواع انفجارها در معدن شماره یک گلمختلف و مقایسه با سرعت ذره

چال معادله استهالک در فواصل استهالک موج است. با استفاده از انفجار تکتعیین شد.  اساس روش سوئدی، معادله 

، 391درصد  95و  برای خط  202درصد  50و مقدار ضریب ثابت برای خط   954/0نزدیک تعیین شد.  ضریب میرایی

های نشود و سرعت حاصل از الماهای کوچک خرج تقسیم میدست آمد.  در روش سوئدی، ستون خرج به المانبه

های معادله آید. با تعیین ثابتدست میشود و سرعت ناشی از  کل خرج بهکوچک خرج،  درنقطه موردنظر، باهم جمع می

های طراحی برای  سرعت در استهالک،  معادله انتگرالی روش سوئدی تعیین شد و  با حل عددی این انتگرال، منحنی

متر به دست  55ترین شعاع زون خسارت شد. بیش لف سنگ، تعیینهای مختهر نقطه، و شعاع زون خسارت برای جنس

 کیلوگرم بر متر بود.  120آمد، که برای انفجار در سنگ مگنتیت با سیستم انفجاری کرتكس و با تمرکز خرج 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contribution to blasting effects on rock mass properties of Golgohar mine of 
N.1 

 
ABSTRACT 
 
Blasting results in fractures and development of cracks in the rock masses of the nearby explosion 

zone. To predict the post-explosion resistance of the rock mass, Hook-Brown criteria is usually 

employed. In this criteria there exist a damage factor related to the effects of exploitation 

operations on resistance of the rock mass. In Blasting of the Pits the perturbation factor is set to 

unity for the whole explosion zone. In this paper the Peak Particle Velocity (PPV) is used as a 

damage criteria to determine the zone of damage development. Calculating the PPV of different 

points by the modified Swedish approach and comparing the results with the permissible PPV 

values, the radius of damaged zone is determined for various kinds of explosions in mine no 1 of 

Gol Gohar. Using a Single hole blasting, the depreciation wave equation is found for short ranges. 

The dissipative coefficient of 0.954 and constant coefficients of 202 and 391 is found for the 50% 

and 95% lines respectively. Then numerically solving the integral Swedish equation, the designing 

graphs for velocity values of each point and the radius of damage zone is determined. The most of 

the damage zone was 55 meters, for magnetite ore blast with explosive cortex and focusing 

spending was 120 kg per meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


