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 چكیده:

سیستم شروع کننده انفجار و انتخاب پرایمر مناسب برای شروع انفجار یكی از موارد تأثیر گذار بر عملكرد انفجار است. 

انفجار خرج اصلی اثر گذار است جا که پرایمر در شروع انفجار و تا فاصله مشخصی از محل شروع انفجار بر سرعت از آن

توان تفاوت در استفاده از این پرایمرها با قرار دادن پرایمرهای موجود در این معدن در چال و بررسی نتایج انفجار می

را مشخص کرد. در معادن روباز معموالً بهترین محل برای پرایمر ته چال یعنی جایی است که بارسنگ بیشتر است و 

ت ماده منفجره به سرعت انفجار بیشتری نیاز داریم. در این تحقیق چند انفجار با پرایمرهای مختلف برای افزایش قدر

های انجام شده پس از انفجارها نشان داد میزان عقب زدگی در استفاده از گیریدر سنگ و خاک برداشت شد. اندازه

یز تصویری مشخص شد در استفاده از پرایمر سه این پرایمرها یكسان است. در الگوهای اجرا شده در سنگ، پس از آنال

به  𝐝𝟓𝟎پوندی نتایج حاصل از خردایش نسبت به نتایج انفجارهایی که از پرایمر دو پوندی استفاده شد کاهش داشته و 

ر متر کاهش یافت. در تعداد بولدرهای ایجاد شده نیز با استفاده از هر دو پرایمر دسانتی 8/3طور میانگین نزدیک به 

ای طول الگو تغییر محسوسی مشاهده نشد. در خاک نیز پرایمرهای موجود بررسی شد که به علت سختی کم خاک پاشنه

 در طول الگو مشاهده نشد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Optimization of  the type and weight of primer used in Golgohar Iron mine 

(No. 1) blasting operations considering different geological conditions 

ABSTRACT 
 

Explosion in Golgohar Mine is one of the main processes of mining and production cycle. The input 

materials into the stone-grinder and factory require to be appropriately crumbled; consequently, the cost of 

the secondary firing will reduce. The explosion triggering system and choosing a proper primer for starting 

the explosion are of the influential factors on the explosion. Through setting the different primers in the 

whole, an optimum amount of primer can be obtained in the way that the rudiment explosion speed of the 

main input will be minimized. Therefore, we can utilize the energy of the explosive material at the most in 

order to decrease the problems after the explosion. The best place for the primer usually is the hole depth 

where the stone-load is more and higher explosion speed is required. In this research, in using a 3-pound 

primer in stone, the obtained results of the crumbling in several explosions rather than the results of the 

explosions in which a 2-pound booster was used showed that the 3-pound primer has a better crumbling 

and d50, in average, decreases about 1.5 inch. Some various primers were applied in soil too that because 

of soil low solidity, no heel soil was observed during the pattern. 

 

 


