
عنوان پروژه :بیهنه سازی خرج ویژه به منظور کاهش هزینه ها در انفجارهای معدن شماره یک سنگ آهن گل 

 گهر

 محقق: سجاد احمدی نوع: دانشجویی

 مشاور صنعتی:  ابوذر حمزه نژادی دانشگاه: شهید باهنر کرمان

 1391تاریخ شروع: استاد راهنما: دکتر حسن مومیوند

 1392تاریخ پایان:  بخش پژوهشی: زمین شناسی و معدن 

 

 چکیده

الگوی اجرا شده در سنگ آهن و باطله برای دو نوع خرج اصلی آنفو و اموالیت فله ای  18در این تحقیق خرج ویژه در 

برجا شامل به صورت مجزا تعیین شده است. به منظور بهینه سازی خرج ویژه، کلیه هزینه های انفجار اصلی سنگ 

چالزنی و آتشباری برای دو نوع خرج اصلی آنفو و اموالیت فله ای و خردایش ثانویه به صورت مجزا به دو روش انفجاری 

و چکش هیدرولیکی با لحاظ نمودن هزینه کار بولدوزر جهت جابجا نمودن قله های حاصل از انفجار برای هر یک از 

است. هزینه های انفجار اصلی در الگوهای اجرا شده در باطله برای دو نوع الگوهای اجرا شده در سنگ آهن تعیین شده 

خرج اصلی آنفو و اموالیت فله ای نیز تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه انفجار اصلی با افزایش خرج ویژه 

می یابد. سهم هزینه به صورت خطی و حدودا یکسان برای هر یک از دو نوع خرج آنفو و اموالیت فله ای افزایش 

خردایش ثانویه یک تن سنگ آهن با افزایش خرج ویژه کاهش یافته و مقدار هزینه خردایش ثانویه با چکش هیدرولیکی 

کمتر از روش انفجاری است. قیمت تمام شده حداقل در سنگ آهن برای خرج آنفو و اموالیت فله ای به ترتیب برابر 

 2613/0±05/0و  2396/0 ±05/0ی خرج ویژه بهینه متناظر آنها به ترتیب برابر ریال بر تن و محدوده  6515و  6497

( BIکیلو گرم بر تن به دست آمد.برای برآورد خرج ویژه مبتنی بر ویژگی های توده سنگ برجا، شاخص قابلیت انفجار )

رج ویژه حاصل از الگوی احزا شده در سنگ آهن تعیین شدند. خ 18( برای هر یک از RFIو شاخص خردایش سنگ )

% کمتر از خرج ویژه بهینه آنفو 26/18% بیشتر و خرج ویژه حاصل از شاخص قابلیت انفجار 15شاخص خردایش سنگ 

% بیشتر و خرج ویژه حاصل از شاخص قابلیت انفجار  63/6است. همچنین خرج ویژه حاصل از شاخص خردایش سنگ 

ست. شاخص خردایش سنگ، خرج ویژه را بیشتر از شاخص قابلیت % کمتر از خرج ویژه بهینه اموالیت فله ای ا7/18

 انفجار برآورد می نماید.

 

 


