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 چکیده:

 استخراج عملیات آن در که است ایران آهن سنگ معادن ترین بزرگ از یکی سیرجان گهر گل آهن سنگ معدن
 غیرقابل وعوارض معدن این زیاد نسبتا عمق و گسترش به توجه با می پذیرد. انجام آتشکاری و حفاری توسط
افزایش  و کاهش صدمات جهت شده کنترل کاری آتش عملیات مانجا زدگی، عقب مثل کاری آتش کنترل

 عنوان با طرح تحقیقاتی یک منظور این برای است. ضروری امر یک معدن نهایی های دیواره شیب پایداری
 کارهای به با توجه شد. تعریف شکافی پیش شده کنترل کاری آتش و حفاری الگوهای طراحی سازی بهینه
 که داد نشان اولیه این طرح نتایج .شد انجام کنترل شده آتشکاری و حفاری اولیه حیطرا یک شده، انجام قبلی

 اینرو از یابد. کاهش باید مقداری و است زیاد نسبتا نشده جفت چال فشار آن تبع به و شده استفاده خرج میزان
مگا   31 به مگاپاسکال 53 چال از فشار مقدار خرجگذاری نحوه و میزان نوع، در تغییر با بعدی آزمایش در

 به نحوی بعدی آزمایش در .نگرفت شکل به خوبی ها چال از شده حاصل شکاف که شد داده کاهش پاسکال

 که داد نشان آزمایش این نتایج .گردید حاصل پاسکال مگا 42 نشده جفت چال فشار میزان که شد خرجگذاری

 به دیگری آزمایشهای آزمایش، این اعتبارسنجی و تایید جهت لذا .گردید ایجاد چالها بین قبولی قابل شکاف

 چال فشار شدن حاصل برای است ذکر به الزم .بود قبول قابل ها آن از حاصل نتایج و گردید انجام نحو همین

 فتیله طول در هم از سانتیمتری35 فاصله به که متر میلی 35 قطر با کارتریجی اموالیت از مگاپاسکال 42

 .شد استفاده دارند قرار ربرمت گرم 12 انفجاری

 


