
  كارنامه پژوهشي مركز تحقيقات سنگ آهن و فوالد     

 

 : پيش بيني بازدهي سيستم بارگيري بر اساس سنگهاي منفجر شده بزرگ مقياس در معدن سنگ آهن گل گهرعنوان
 2831تاريخ شروع: ارديبهشت ماه       توسعه اي  نوع پروژه:

 2838بهمن تاريخ خاتمه:      مركز تحقيقات سنگ آهن و فوالد مجري:

 آقاي دكتر مرتضي اصانلو استاد راهنما:      آسيه حكمت محقق:

 اميركبير دانشگاه: 

 خالصه طرح:

 معدن با اين در دارد. توليد قرار سيرجان شهرستان غربي جنوب كيلومتري 50 در كرمان استان در گهر گل آهن سنگ معدن

 مواد از نامناسب استفاده ها، شكستگي و درزه كثرت آب، وجود .گيرد مي انجام مترمكعب6/7 ظرفيت با  P&H 1900 6  شاول

 ميتأثير  بارگير)شاول( سيستم عملكرد بر كه شده انفجار از پس بزرگ هاي سنگ قطعه باعث ايجاد انفجار طراحي و منفجره

  شود ارائه توليد ميزان يينتع مدلي جهت شاول عملكرد بر ها سنگ قطعه تأثير تعيين با تا است شده سعي پروژه اين در . گذارد

 تعيين با سپس .گرديدند بندي طبقه و گيري اندازه شده سنگ هاي  منفجر ابعاد .GoldSizeافزار  نرم كمك به اساس، اين بر

بيني  پيش به قادر كه شد ارائه مدلي ساعت، در شاول توليد ميزان و عمليات بازدهي فاكتور پرشوندگي، شاول، كاري سيكل

 هاي سنگ ابعاد بر اساس شاول توليد تغييرات منحني رسم با . باشد مي منفجرشده هاي سنگ ابعاد مبناي بر ولشا بازدهي

 بنابراين . است متر سانتي 40 تا 20 بين شاول براي بارگيري سنگ اندازه بهترين كه شد مشخص عمليات راندمان و شده منفجر

 دست به نتايج . شد گرفته نظر در (Oversize)  "مقياس بزرگ" يا " اندازه از بيش "عنوان به متر سانتي 40 از بيش هاي سنگ

 به شاول باشند، توليد " مقياس بزرگ" انفجار از پس سنگهاي % 100 و 75% ، 50% ،25%اگر كه دهد مي نشان ل مد از آمده

 گرفت قرار ارزيابي مورد گهر گل و چغارت آهن سنگ معدن دو در مدل . يافت خواهد كاهش  38% و 29% ،  20%،10% ترتيب

 انفجار نتايج با مرتبط كه پرشوندگي فاكتور و كاري سيكل چون ي پارامترهايي برا آمده دست به روابط كه دهد مي نشان نتايج .

 صددر 75دقت  از نيز مدل با شاول توليد بيني پيش . گرفت كار به معدن دو هر در توان مي را مؤثرند عملكرد شاول در و هستند

 .است برخوردار

 نتايج حاصله:

 منفجر هاي سنگ ابعاد از متأثر عوامل، ديگر از يشب شاول كاري سيكل و پرشوندگي فاكتور شاول، توليد بر مؤثر عوامل بين از

 از پس سنگ اندازه كه بهترين دهد مي نشان عمليات راندمان و ي بند دانه به توجه با شاول توليد تغييرات منحني هستند شده

 Ct = 17/4 + 0/06رابطه طبق .شد گرفته نظر در "بهينه اندازه" عنوان به محدوده اين . است متر سانتي 40 تا 20 ين ب انفجار

d80 + 0/13 d50 + 0/071 S توجه با .كرد بيني پيش را شاول كاري سيكل زمان ، هاي منفجرشده سنگ ابعاد اساس بر توان مي 

 100% و 75%، 50%،%  25شده  منفجر ابعاد سنگهاي كه صورتي در شاول، كاري سيكل نزما براي آمده دست به روابط به

 دست به رابطه  . يابد مي افزايش % 13 و%10، 7%، %   3 ترتيب  به شاول سيكل كاري زمان باشند، بهينه اندازه از بزرگتر

 75  ٪ 25شده، منفجر سنگهاي ابعاد اگر كه هدد مي نشان  ) 80d 0/6  –= 103/4 Ff( ل شاو جام پرشوندگي فاكتور آمدهبراي

 خواهد كاهش30% و22/5%، 15%،   7/5%ترتيب  به شاول جام پرشوندگي بهينه باشند، فاكتور اندازه از بزرگتر % 100 و  %50

و ، 75%، 50%، 25%منفجر شده  ي ها سنگ ابعاد كه صورتي در شاول، توليد ميزان براي شده ارائه مدل ساس ا بر .يافت

 رم،- كوز يافت.خردايش خواهد كاهش  38% و 29%،20%، 10% ترتيب به شاول توليد باشند، بهينهبزرگتر از اندازه  %100

 .شود مي پيشنهاد انفجار از پس سنگ خردايش بيني پيش براي مدل اين از استفاده

 

 

 

 
 

 

 


