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 خالصه طرح:

يكي از اساسي ترين مراحل استخراج در معادن روباز، عمليات  حفاري و انفجار است. براي انجام يك انفجار مناسب، عوامل 

دي از جمله خصوصيات سنگ، پارامترهاي مربوط به ماده منفجره  و مشخصات هندسي شبكه انفجار دخيل بوده و الزم متعد

است به بهترين  وجه ممكن انتخاب كردند. براي  بهينه سازي عمليات حفاري و انفجار، ابتدا بايد پروفيل خرج ويژه براي هر 

يكي تعيين شده و سپس  بهينه سازي الگوي  حفاري صورت گيرد. در اين راستا، قسمت از معدن  با توجه به تغييرات  ژئو مكان

ابتدا در معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان پارامترها شامل مقاومت فشاري تك محوري سنگ، برداشت شكستگي هاي عمده 

انفجار نيز  برداشت گرديد: اين   و سطح ايستايي آب در محل انفجار است. همچنين براي هر انفجار ، دو پارامتر مربوط به نتايج

پارامتر ها شامل ميزان متوسط عقب زدگي و تخمين توزيع دانه بندي جبهه كار خرد شده با استفاده از آناليز تصويري) كه با 

اندازه گيري شده است( برداشت شد. سپس با استفاده شبكه عصبي مصنوعي، يك شبكه براي مدل سازي  Gold Sizeنرم افزار 

پارامتر  0پارامتر و روديي و   01زدگي و يك شبكه ديگر براي پيش بيني خردايش سنگ طراحي شده است. تعداد عقب 

( 80kپارامتر خروجي)  0پارامتر وروديي و  0خروجي)متوسط ميزان عقب زدگي(، براي مدل سازي عقب زدگي ، همچنين تعداد

از آموزش و تست هر شبكه، مدل هاي خردايش و عقب زدگي  براي مدل سازي خردايش سنگ، در نظر گرفته شده است. بعد

 مربوطه پيش بيني گرديد .  K 80 با تغيير دادن بعضي پارامترهاي كليدي اجرا و مقدار عقب زدگي و

 نتايج حاصله:

عملكردهاي گسل هاي برداشت شده معدن سنگ آهن گل گهر نشانگر اين است كه اغلب قريب به اتفاق گسل هاي موجود 

درجه مي باشد. چهارسيستم  گسلي واحدهاي سنگي منطقه را تحت تاثير  01تا  56شي هشتند و شيب عمومي آنها بين كش

جنوب شرقي بوده و مهمترين و بيشترين تعداد  -سيستم گسلي داراي روند تقريبا شمال غربي -0قرار داده است كه شامل 

 -ر درجه دوم اهميت قرار داشته و داراي امتداد كلي شمال غربيسيستم كه از نظر آماري د -2گسل ها را شامل مي شود. 

جنوب غربي مي باشند  كه از سيستم  -جنوبي و شمال شرقي –از گسلهاي داراي امتداد شمال  4و  3جنوب شرقي مي باشد. 

ه اند. اكثر گسل هاي هاي فرعي منطقه مي باشند و در اثر عملكرد دو سيستم قبلي و تنش هاي وارده از جانب آنها بوجود آمد

معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان، داراي شيب زياداند. مدل تجربي ليلي تنها مدلي است كه  00و  01موجود در پله هاي 

بيشترين پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ را در تعيين قابليت انفجار دخالت مي دهد. با مدل تجربي ليلي، طراحي خرج ويژه و 

به اندازه يكسان بدست آمده است . اين در حالي است كه اختالف مقاومت فشاري تك  Gو  F,E,B,Aالگوي انفجار در مناطق 

مگا پاسكال است و منطقي به نظر نمي رسد در اين مناطق خرج  46حدود   Gو   F,Eو مناطق Bمحوري بين سنگهاي منطقه 

 ستگي ها، موافق شيب پله، رخ مي دهد.ويژه يكسان بكار برده شود.بيشترين عقب زدگي در حالتي كه جهت  شيب شك

 

 

 
 

 

 


