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چکيده
ناحيه خرد شده در بين آخرين رديف چالها و لبه پله باقيماند در قسمت باالي چالها از جاکنده و به تلي از سنگهاي خرد
شده ميپيوندد و در اغلب انفجارهاي معمولي اين ناحيه بهوجود مي آيد .ناحيه خرد شده در باالي چالها و عدم خرد شدن سنگ
در پاي پله باعث مي شود که شيب پله باقيمانده (  )در انفجارهاي معمولي نسبت به شيب چالها ( )کاهش يابد .عقببزدگبي و
موضوعِ کاهش شيب پله نسبت به شيب چالهاي انفجار نقش مهمي در پايداري و طراحي ديواره پله باقيمانبده پبا ار آتشبباري
دارند .تأثير پارامترهاي چال انفجار و مشخصات خرج گذاري در معادن روباز شامل :قطر چال ،فاصبله چبالهبا ،بارسبنگ ،طبول
گلگذاري ،طول چال ،شيب چال ،خرج ويژه ،تعداد رديفها و مقدار خرج در هر تأخير در دو پارمتر فاصله عقب زدگي و تغييبر در
کاهش شيب پله نسبت به شيب چالهاي حفر شده حاصل از انفجارهاي مختلف در معادن گب ايبواوغلي ،آهب

رشبکان ،مبا

سونگون و آهن گل گهر بررسي شد .نتايج نشان ميدهد که فاصله عقب زدگي ( )Lbبا افزايش پارامترهاي قطر چال ،فاصله چبال-
ها ،بارسنگ ،طول گل گذاري و طول چال و تعداد رديف چبالهبا و مقبدار خبرج در هبر تبأخير افبزايش مبيياببد و بيشبترين
همبستگي( )R = 8/888را با قطر چال دارد .اما فاصله عقبزدگي با هر ي

از پارامترهاي خرج ويژه و نسبت بارسنگ به قطر چبال

و زاويه شيب چالهاي انفجاري فاقد همبستگي است .همچنين نتايج با استفاده از برنامبه  SPSSتجزيبه و تحليبل شبد .فاصبله
عقبزدگي بهعنوان تابعي چند متغيره از تأثير ترکيب شش پارامتر قطر چال ،فاصله چالها ،بارسنگ ،طول گلگذاري و طول چال و
تعداد رديف چالها در هر تأخير با ضريب همبستگي ( )R = 8/373قابل پيشبيني است .همچنين تغيير در کاهش شيب پله پا از
انفجار نسبت به شيب چالها (  )با افزايش پارامترهاي قطر چال ،فاصله چالها ،بارسنگ ،طول گلگذاري ،طول و شبيب چبال
افزايش مييابد .کاهش شيب پله به عنوان تابعي چند متغيره از ترکيب شش پارامتر قطر چال ،فاصله چالها ،بارسنگ ،طبول گبل
گذاري ،طول چال و تعداد رديف چالها در هر تأخير با ضريب همبستگي ( )R = 8/389قابل پيشبينبي اسبت .تغييبر در کباهش
شيب پله با سه پارامتر خرج ويژه و مقدار خرج مصرفي و تعداد رديف چالها در هر تأخير فاقد همبستگي است.
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دارد ،در تحقیقات انجام شده در مورد روشهاي مخت ف آتشباري
كنترل شده به این موضوع نیش اشاره شده است[ .]4-9نتایج
پژوهشهاي قب ي نشان ميدهد كه هر چه مقدار خرج یک چال
یا به عبارت دیگر قطر چال بیشتر شود ،مقدار تنش ایجاد شده
در اطراف آن مطابق شکل  1افشایش ميیابد [ ]11همننین
شعاع ناحیه آسیب دیده در اطراف چال نیش افشایش ميیابد [11
 .]11،اما تحقیقات اندكي در خصوص عقبزدگي انجام شده
است [.]13-11 ،1-3

 -3مقدمه
شکستگيهاي ناشي از آتشباري در پشت آخرین ردیف چال-
هاي انفجار گسترش یافته به طوري كه موجب تخریبب و ببههب
ریختگي دیواره باقیمانده توده سنگ برجاي محل انفجار ميشود.
در احداث شیبهبا ببراي كاربردهباي متعبدد همنبون پ بههبا و
دیوارههاي نهبایي معبادن روبباز ،شبیروانيهباي راه و راه آهبن و
ترانشه ها این مط ب بسیار مه است كبه تبودهسبنگ باقیمانبده
شکستگي نداشته باشد ،چون شکستگيهاي ایجباد شبده ببر اربر
عقبزدگي ،شیب هاي ناپایدار و دیواره هایي با ضبریب اطمینبان
پایین را پدید مبيآورنبد .عقببزدگبي تبيریر مهمبي در ریبشش،
لغببشش ،تعمیببر و نگهببداري و زیبببایي سببط سببنگ باقیمانببده
شیروانیيها دارد.
نواحي متيرر از موج ضربه ناشي از انفجار را ميتوان به سه
ناحیه شامل :ناحیه خرد شده ،ناحیه تغییر شکل پالستیک یافته
توأم با شکستگي و ناحیه لرزش تقسی كرد .در ناحیة خردشده
تنشهاي دینامیکي ناشي از موج ضربه همننین انعکاس آنها از
سط آزاد بهصورت كششي بیشتر از مقاومت توده سنگ بوده كه
باعث خرد شدن آن ميشوند .منظور از خرد شدن ،تبدیل توده
سنگ برجا به ت ي از قطعات ریش و درشت با منحني دانهبندي
خاصي است .ناحیة تغییر شکل پالستیک یافته توأم با شکستگي
در اطراف ناحیة خرد شده واقع ميشود كه در آن تنشهاي
دینامیکي ناشي از موج ضربه كمتر از حدي است كه باعث خرد
شدن سنگ شود .در این ناحیه سنگ در ارر موج ضربه تغییر
شکل پالستیک (دائمي) توأم با شکستگي ميیابد و دیواره
باقیمانده دچار شکستگي و در ه ریختگي ميشود .این ناحیه
صدمه دیده ،ناحیه عقب زدگي ناشي از انفجار است .چناننه
صفحات ضعیف (ناپیوستگيها) در این ناحیه موازي امتداد سینه
كار (پ ه) واقع شوند ،پدیدة عقبزدگي باعث جدا شدن دهانة
آنها ميشود .ناحیة لرزش در اطراف ناحیة عقب زدگي واقع
ميشود و وسعت بیشتري دارد .در این ناحیه موج ضربه در
حدي نیست كه باعث تغییر شکل پالستیک (دائمي) و یا
شکستگي در سنگ شود .سنگ در این ناحیه تغییر شکل
االستیک یافته و پس از لرزش تغییر شکل بازگشت پذیر است.

شکل  :3تنشهاي ديناميکي ايجاد شده در سنگ در شبراي مختلبف
خرجگذاري [.]33

به رغ انجام پژوهشهایي در زمینه مکانیشم انفجار و عقب-
زدگي ،تا كنون مشخص نشده است كه چرا در اغ ب حاالت كه
چالهاي انفجار در جهت قائ حفر ميشوند ،دیواره باقیمانده به
صورت مایل است و تغییر در كاهش شیب پ ه نسبت به شیب
چالها تابع چه عوام ي است؟ همننین تيریر پارامترهاي چال
انفجار و مشخصات خرج گذاري در دو پارمتر فاص ه عقبزدگي و
تغییر در كاهش شیب پ ه نسبت به شیب چالهاي حفر شده در
معادن مخت في كه پارامترهاي چال انفجار و مشخصات
خرجگذاري از یک معدن به معدن دیگر در بازة قابل توجهي نیش
تغییرات داشته باشند ،انجام نشده است.
در این تحقیق تيریر پارامترهاي چالهاي انفجار و مشخصات
خرجگذاري در معادن روباز شامل قطر چال ،فاص ه چالها،
بارسنگ ،طول گلگذاري ،طول چال ،شیب چال ،خرجویژه،
تعداد ردیفها و مقدار خرج در هر تيخیر در فاص ه عقبزدگي و
تغییر در كاهش شیب پ ه نسبت به شیب چالهاي حفر شده
حاصل از عم یات آتشباري در معادن مخت ف گچ ایواوغ ي ،آهک
رشکان ،مس سونگون و آهن گل گهر بررسي و تح یل شد.

فاص ه از لبه پ ه باقیمانده تا جایي كه در ارر انفجار قب ي
توده سنگ برجا صدمه دیده است ،فاص ه عقبزدگي نامیده مي-
شود[ .]1،3بهع ت اهمیت فوق زیادي كه پدیده عقبزدگي
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پارامترهاي چال انفجار و مشخصات خرجگذاري بازة تغییرات
قابل توجهي از یک معدن به معدن دیگري دارند ،بهطوري كه
یکي از پارامترهاي چال انفجار با عنوان قطر چال از  44می يمتر
در معدن گچ ایواوغ ي تا  142/1می يمتر در معدن آهن گلگهر
در تغییر است .چنین تنوعي در پارامترهاي چال انفجار در
نتیجه بخش بودن تحقیق كمک ميكند.
 -5بررسي عقب زدگي و تغيير در کاهش شيب پله نسبت
به شيب چالهاي انفجار در رابطه با مکانيزم انفجار
شکل  :5نمونهاي از ديواره پله داراي شيب مايل حاصل از حفبر چبال-

یک پ ه معدن داراي دو سط آزاد شامل سط افقي و دیواره
است كه این دو سط به ویژه سط دیواره نسببت ببه خبردایش
سنگ كمک مي كند .در مکانیشم انفجبار امبواج ضبربه ببه همبه
جهات منتشر شده و بخشبي از امبواج كبه در مسبیر سبط آزاد
منتشر مي شوند و به صورت كششي بر ميگردند ،خردایش سنگ
مؤرر نیست .چون امواج كششي برگشتي به میشان كمتري نسبت
به بقیه قسمت طول چال ایجاد ميشود ،پاي پ ه نميتوانبد ملبل
جاهاي دیگرِ چال خرد شود چون در قسمت پبایین پ به بخبش
بیشتري از امواج وارد زمین شده و بر نميگردند .برعکس ،امبواج
ضربه كه به سط افقي آزاد پ ه در قسمت باالي چال مي رسبند
قادرند به صورت كششي برگردند .به رغ وجود فاص ه گلگذاري
در قسمت باالي چال ،نه تنها قسمت سمت ج و ردیبف چبالهبا
(بار سنگ سمت دیواره) خرد ميشود ب که در اغ ب حاالت سنگ
برجا در عقب آخرین ردیف چالها نیش تا یک فاصب هاي خبرد و از
جا كنده ميشود .خرد شدن سنگ در سمت لببه پ به باقیمانبده
در باالي آخرین ردیف چالها و ببرعکس خبرد نشبدن پباي پ به
باعث ميشود در خی ي از حاالت كه چال انفجبار در جهبت قبائ
(زاویه شیب  91درجه) حفر ميشود ،پس از انفجبار دیبواره پ به
شیب مایل داشته باشد (شکل .)1،اگر ناحیه عقب آخرین ردیبف
چببالهببا در ارببر انفجببار خببرد و از جاكنببده نشببود و تنهببا دچببار
سستشدگي و شکستگي شده باشد ،به ناحیه عقبزدگي پیوسته
ميشود .بنابراین عقبزدگبي موضبوع پینیبدهاي در ارتببا ببا
مکانیشم انفجار است كه تا كنون نیش از این دیدگاه مطرح و به آن
پرداخته نشده است.

هاي انفجاري به صورت قائم در معدن سنگ آهن گل گهر

 -1پارامترهاي مؤثر برعقب زدگي و تغيير در کاهش شيب
پله نسبت به شيب چالهاي انفجار
براي بررسي تيریر پارامترهاي چالهاي انفجار در فاص ه
عقبزدگي ( )Lbو همننین تغییر در كاهش شیب پ ه ( )نسبت
به شیب چالهاي انفجار ( )به یک بازة با تغییرات قابل توجه
در هر یک پارامترهاي چالهاي انفجار نیاز است .هر یک از
پارامترهاي چالهاي انفجار در معادن مخت ف گچ ایواوغ ي ،آهک
رشکان ،مس سونگون و آهن گلگهر از یک معدن به معدن دیگر
تغییرات زیادي دارند بنابراین میيتوان تيریر پارامترهاي چالهاي
انفجار در فاص ه عقبزدگي ( )Lbو تغییر در كاهش شیب پ ه ()
نسبت به شیب چالهاي انفجار ( )را به نحو بهتري بررسي كرد.
براي ملال پارامتر قطر چال در معادن مورد تحقیق از  44می ي
متر در معدن سنگ گچ ایواوغ ي تا  142/1می ي متر در معدن
سنگ آهن گلگهر در تغییر است .اما در هر معدن بهصورت
مجشا تغییر در پارامترهاي چالها در انفجار هاي انجام شده كمتر
قابل توجه است.
ك یه پارامترهاي چالهاي انفجار ،عقبزدگي و تغییر در
شیب پ ه نسبت به شیب چالها در معادن سنگ گچ ایواوغ ي و
آهک رشکان اندازهگیري شد .پس از هر انفجار فاص ه از لبه پ ه
باقیمانده تا ناحیه صدمه دیده در توده سنگ برجا روي سط
افقي پ ه با عنوان فاص ه عقبزدگي اندازهگیري شد .در معادن
مس سونگون و آهن گلگهر پارامترهاي چالهاي انفجار توسط
پیمانکاران و منهدسان مقی در معدن طراحي ،اندازهگیري و اجرا
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چال دارد .نتیجه بررسي رابطه بین فاص ه عقبزدگي با هر یک
از پارامترهاي زاویه شیب چالهاي انفجاري ،خرج ویژه و نسبت
بارسنگ به قطر چال نشان داد كه فاص ه عقبزدگي با آنها
همبستگي ندارد.
نتایج پژوهشهاي قب ي نشان ميدهد كه هر چه مقدار خرج
یک چال یا به عبارت دیگر قطر چال بیشتر شود ،مقدار تنش
ایجاد شده در اطراف آن افشایش ميیابد[ ]11و همننین شعاع
ناحیه آسیبدیده در اطراف چال نیش افشایش ميیابد[.]11 ،11
نتایج این پژوهشها نیش تيییدي بر ع ت افشایش فاص ه عقبزدگي
( )Lbبا افشایش پارامتر قطر چال است .اغ ب چنین است كه هر
چه قطر چال افشایش یابد ،پارامترهاي بارسنگ ،فاص ه چالها،
طول چال و همننین طول گلگذاري (تابع بارسنگ) ،افشایش
ميیابند.
یکي از ع تهاي وجود همبستگي بین فاص ه عقبزدگي
( )Lbبا پارامترهاي فاص ه چالها ،بارسنگ ،طول گلگذاري طول
چالها ،وجود رابطه بین این پارامترها و قطر چال است .چون با
افشایش قطر چال پارامترهاي فاص ه چالها ،بارسنگ ،طول
گلگذاري و طول چالها نیش افشایش ميیابند .بدیهي است كه
انتظار نميرود با رابت قرار دادن مقدار قطر چال و افشایش
پارامترهایي همنون بار سنگ و فاص ه چالها ،فاص ه عقبزدگي
افشایش یابد.
هرچه قطر چال كمتر شود ،توزیع انرژي ماده منفجره بهتر
است و این باعث ميشود كه سط باقیمانده با پ ة یکنواختتري
بهدست آید.
رابطه بین فاص ه عقبزدگي و پارامترهاي چال انفجار در
هرمعدن بهصورت مجشا نیش بررسي شد .چون در معادن مورد
تحقیق ،قطر و سایر پارامترهاي چالهاي انفجار از یک مرح ه
انفجار نسبت به مرح ه دیگر تغییرات نداشت و یا تغییرات آنها
بسیار ناچیش بود ،بین فاص ه عقبزدگي و پارامترهاي چال انفجار
همبستگي بهدست نیامد .در یک معدن خاص اگر قطر چال
داراي مقدار رابت باشد ،با تغییر بار سنگ و فاص ه چالها ،خرج
ویژه و در نتیجه خردایش سنگ نیش تغییر ميكند

و سپس فاص ه عقبزدگي نیش اندازهگیري شد .یک نمونه از
نتایج پارامترهاي چالهاي انفجار ،مشخصات خرجگذاري،
عقبزدگي و تغییر در كاهش شیب پ ه نسبت به شیب چالهاي
انفجار ( )براي یک انفجار در یکي از معادن مورد تحقیق در
جدول  1نشان داده شده است .در معدن آهک رشکان به ع ت
لرزش زمین و مسئ ه زیست محیطي در هر مرح ه آتشباري یک
ردیف چال حفر و انفجار شده است و هر  4ح قه چال در یک
ردیف نیش با یک تيخیر منفجر شده است .در معدن مس
سونگون نیش بسته به شرایط تعداد سه ردیف با یک تيخیر
آتشباري شده است .در معدن سنگ آهن گلگهر در هر ردیف
تيخیرهاي متعددي وجود داشته طوري كه هر  1ح قه چال در
یک ردیف با یک تيخیر منفجر شده است .اما در معدن سنگ
گچ ایواوغ ي تعداد ردیفها و در نتیجه مقدار خرج در هر تيخیر
تغییر قابل توجهي در این تحقیق داشته است .تعداد ردیفها در
هر تيخیر در سه انفجار انجام شده به ترتیب  11 ،9و  31ردیف
بوده است و همننین مقدار خرج متناظر آنها به ترتیب برابر
 1111/1 ،1111/3و  1119/9كی وگرم بوده است .در هر یک از
سه معدن آهک رشکان ،مس سونگون و آهن گل گهر به صورت
مجشا تعداد ردیفها و مقدار خرج در هر تيخیر از یک مرح ه
آتشباري نسبت به مرح ه دیگر تغییر قابل توجهي نداشته است.
ع ت انفجار تعداد ردیف هاي زیاد ( 31ردیف) در یک تيخیر در
معدن ایواوغ ي ،وجود اشتباهي بود كه به جاي استفاده از
چاشني تيخیري ،ك یه چاشنيها داراي یک تيخیر در هنگام
آتشباري به معدن ارسال شده بود.
تيریر ك یه پارامترهاي قطر چال ،فاص ه چالها ،بارسنگ،
طول چال ،طول گل گذاري ،شیب چال ( )نسبت بارسنگ به
قطر چال ،خرج ویژه ،تعداد ردیفها و مقدار خرج مصرفي در هر
تيخیر به ترتیب در هر یک دو پارمتر فاص ه عقبزدگي ( )Lbو
تغییر در كاهش شیب پ ه نسبت به شیب چالهاي انفجار ()
حاصل از عم یات متعدد آتشباري در چهار معدن مخت ف گچ
ایواوغ ي ،آهک رشکان ،مس سونگون و آهن گل گهر بررسي شد.
رابطه بین فاص ه عقبزدگي و پارامترهاي چال انفجار شامل:
قطر چال ،فاص ه چالها ،طول گلگذاري ،طول چال و بارسنگ،
به ترتیبِ ضریب همبستگي ( )Rدر شکلهاي  3تا  1نشان داده
شده است .فاص ه عقبزدگي با افشایش پارامترهاي چال انفجار
افشایش ميیابد و بیشترین همبستگي ( )R = 1/221را با قطر
41
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مقدار فاص ه عقبزدگي با افشایش تعداد ردیف چالها و مقدار
خرج در هر تيخیر افشایش ميیابد (شکل  2و  .)9روند افشایش
فاص ه عقبزدگي با افشایش تعداد ردیفها و مقدار خرج در هر
تيخیر شبیه است چون با افشایش تعداد ردیف چالها مقدار خرج
در هر تيخیر نیش افشایش ميیابد.
براي نشان دادن تيریر تركیب پنج پارامتر مخت ف قطر چال،
فاص ه چالها ،بارسنگ ،طول گلگذاري و طول چال در فاص ه
عقبزدگي ،نتایج با استفاده از نرمافشار  SPPSSتح یل آماري
شدند .فاص ه عقبزدگي ( )Lbبهعنوان تابعي از تركیب پنج
پارامتر مخت ف قطر چال ( ،)hفاص ه چالها ( ،)Sبارسنگ (،)B
طول گلگذاري ( )Stو طول چال ( )Hبا ضریب همبستگي ()R
برابر  1/913بهصورت رابطه  1بهدست آمد.

جدول  :3نمونهاي از نتايج پارامترهاي چبالهباي انفجبار ،مشخصبات
خرجگذاري ،عقب زدگي و تغيير در کاهش شيب پله نسببت ببه
شيب چالهاي انفجار (  )در ي

انفجار از معادن مورد تحقيق

(معدن سنگ آهن گل گهر)
واحد

مقدار پارامترها
در انفجار شماره
11-311a

می ي متر

142/1

متر

1/1

-

B =11/11 h

فاص ه چال ها ()S

متر

1

طول چال ها ()H

متر

14/1

اضافه حفر چال () U= 1/33 B

متر
درجه

1
91

متر

11/1

متر

4

پارامترها
قطر چال ها ()h
بار سنگ ()B
رابطه بین بار سنگ و قطر چال

زاویه حفر چال با جهت قائ ()
ارتفاع پ ه () K= ) H- U( sin 
طول گل گذاري () St= 1/911 B

-

St= 1/19 B

متر

رابطه بین طول گل گذاري و بار سنگ

9/1

حج سنگ بازاي یک چال ()V= BKS

متر مکعب

121/4

وزن واحد حج سنگ ()r

تن بر متر
مکعب
-

4/1
اموالیت

-

آنفو

طول خرج () Le= H - St

نوع خرج ته چال (پرایمر)
نوع خرج میان چال (خرج اص ي چال)

وزن مواد منفجره (پرایمر) در ته چال كی وگرم
()Qb
كی و گرم
وزن مواد منفجره در میان چال ()Qc
وزن مواد منفجره در یک چال ()Qt

()1

Lb=1.36+46.28h -0.30S-0.57B-0.55St+0.14H

پیشبیني فاص ه عقبزدگي ( )Lbبا استفاده از رابطه  1با
مقدار اندازهگیري شده واقعي آن در شکل  11مقایسه شد .رابطه
بین فاص ه عقبزدگي و تركیب شش پارامتر قطر چال ،فاص ه
چالها ،بارسنگ ،طول گلگذاري ،طول چال و مقدار خرج در هر
تيخیر ( )Qنیش بهصورت رابطه چند متغیره با ضریب همبستگي
( )Rبرابر  1/941به شرح زیر بهدست آمد (شکل.)11
()1

Lb=-0.74+29.95h -0.14S-0.28B-0.25St+0.25H+0.5Q

3/3
423

كی و گرم

424/3

كی وگرم بر
خرج ویژه مجموع آنفو و دینامیت
متر مکعب
ح قه
تعداد چالها در هر تيخیر
كی وگرم
وزن خرج در هر تيخیر
متر
فاص ه عقب زدگي ()Lb
درجه
شیب پ ه بعد از انفجار ()
تغییر در كاهش شیب پ ه نسبت به شیب درجه
چالهاي انفجار ()

1/231
1
911/4
1/1
44
14

همننین رابطه بین فاص ه عقبزدگي و تركیب شش پارامتر
قطر چال ،فاص ه چالها ،بارسنگ ،طول گل گذاري ،طول چال و
تعداد ردیفها در هر تيخیر ( )Nبه صورت رابطه چند متغیره با
ضریب همبستگي ( )Rبیشتري برابر  1/919به شرح زیر بهدست
آمد (شکل .)11
()3

 .اما بهع ت تغییر قابل توجه تعداد ردیف چالها و مقدار خرج
در هر تيخیر در معدن سنگ گچ ایواوغ ي ،نتایج نشان داد كه
11

Lb=-0.8+30.05h -0.097S-0.42B-0.19St+0.25H+0.0878N
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حسن مومیوند

8

8
Lb = 23.091h + 0.6922
R= 0.880

Lb = 0.7803S + 0.9277
R = 0.733

7

7

6

6

5

5
Lb , m

Lb , m

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

St, m

h, m

شکل :2رابطه بين فاصله عقب زدگي ( )Lbو طول گل گذاري ()St

شکل  :1رابطه بين فاصله عقب زدگي ( )Lbو قطر چال ()h

8
Lb = 0.6456S + 1.0278
R= 0.752

7
8

6
Lb = 0.2713H + 0.8227
R = 0.706

5

6

3

5

2

4

1

3

0

2

0

Lb, m

8

7

6

5

4

3

2

1

Lb , m

4

7

1

S, m

شکل  :4رابطه بين فاصله عقب زدگي ( )Lbو فاصله چال ()S

0
10 12 14 16 18 20

8

6

4

2

0

H, m
شکل  :9رابطه بين فاصله عقب زدگي ( )Lbو طول چال ()H
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8
7

4
3

6
5

Lb, m

4

2
1

Lb = 0.5295Q + 1.1064
R = 0.915

3
2

0

1

6

0
6

5

4

3

2

1

0

B, m

شکل  :7رابطه بين فاصله عقب زدگي ( )Lbو بار سنگ ()B

( )Qدر معدن ايواوغلي

1

8
y = 0.9731x
R = 0.923

7
6
5
4
3

0

 Lbپيش بيني ش ده به متر

Lb = 0.0703N + 1.5684
R = 0.823

2

فاص ه عقب زدگي ،متر

3

2
3
4
5
وزن خرج در هر تيخیر ،تن

1

0

شکل  :3رابطه بين فاصله عقب زدگي ( )Lbو مقار خرج در هبر تبأخير

5
4

فاص ه عقب زدگي ،متر

Lb = 0.8445B + 0.7487
R = 0.704

5

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40
تعداد ردیف چال ها در هر تيخیر

1
0
8

7

6
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4
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2
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 Lbاندازهگيري ش ده به متر

شکل :8رابطه بين فاصله عقبزدگي ( )Lbو تعداد رديف چالها در هر

شکل  : 38مقايسه مقدار پيشبيني فاصله عقبزدگبي ( )Lbببا مقبدار

تأخير ( )Nدر معدن ايواوغلي

واقعي آن به عنوان تابعي از ترکيب پنج پارامتر مختلف قطر چال
( ،)hفاصله چالها ( ،)Sبارسنگ ( ،)Bطول گبل گبذاري ( )Stو
طول چال ()H

19
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حسن مومیوند

بار سنگ ،طول گل گذاري ،طول چال و تعداد ردیفها در هر
تيخیر با ضریب همبستگي باال پیشبیني كرد.
ناحیه خردشده بین آخرین ردیف چالها و لبه پ ه باقیمانده
در قسمت باالي چالها و برعکس عدم خرد شدن سنگ در
قسمت پایین چالها (پاي پ ه) باعث ميشوند كه شیب پ ه پس
از انفجار ( )از شیب چالها ( )كمتر شود .تغییر در كاهش
شیب پ ه پس از انفجار نسبت به شیب چالها ( )بهعنوان
تابعي از پارامترهاي قطر چال ،فاص ه چالها ،بارسنگ ،طول
گلگذاري و طول چالها ،خرج ویژه ،مقدار خرج مصرفي و تعداد
ردیف چالها در هر تيخیر بررسي شد .رابطه بین تغییر در
كاهش شیب پ ه پس از انفجار نسبت به شیب چالها ( )با
هر یک از پارامترهاي قطر چال ،فاص ه چالها ،بارسنگ ،طول
گلگذاري و طول چالها همراه با ضریب همبستگي ( )Rدر
شکل  13نشان داده شده است .تغییر در شیب پ ه پس از انفجار
نسبت به شیب چالها ( )با افشایش هر یک از پارامترهاي
چال انفجار افشایش ميیابد (شکل .)13 ،نتایج همبستگي
ضعیفي ( )R = 1/421نیش بین تغییر در كاهش شیب پ ه نسبت
به شیب چالها ( )و شیب چالها را نشان ميدهد .اما تغییر
در كاهش شیب پ ه با هر یک از سه پارامتر خرج ویژه و مقدار
خرج مصرفي و تعداد ردیف چالها در هر تيخیر فاقد همبستگي
است.
رابطه بین تغییر در كاهش شیب پ ه پس از انفجار نسبت به
شیب چالها ( )با تركیب پنج پارامتر مخت ف قطر چال

9
8
y = 1.0987x
R = 0.965

7

5
4
3

 Lbپيش بيني شده به متر

6

2
1
0
9

8

6

7

4

5

2

3

1

0

 Lbاندازهگيري ش ده به متر

شکل :33مقايسه مقدار پيشبيني فاصله عقببزدگبي ( )Lbببا مقبدار
واقعي آن به عنوان تابعي از ترکيب شش پارامتر مختلبف قطبر
چال ( ،)hفاصله چالها ( ،)Sبارسبنگ ( ،)Bطبول گبلگبذاري
( ،)Stطول چال ( )Hو مقار خرج در هر تأخير ()Q
8

y = 0.9197x
R= 0.979

7

5
4
3

 Lbپيش بيني ش ده به متر

6

2
1
0
8

7

6

5

4

3

2

1

( ،)hفاص ه چالها ( ،)Sبار سنگ ( ،)Bطول گلگذاري ( )Stو
طول چالها ( )Hبا استفاده از نرمافشار  SPPSSبهصورت رابطه
غیر خطي چند متغیره  4با ضریب همبستگي ( )Rبرابر 1/924
بهدست آمد (شکل .)14

0

 Lbاندازهگيري ش ده به متر

شکل :35مقايسه مقدار پيشبيني فاصله عقبزدگي ( )Lbببا مقبدار
واقعي آن بهعنوان تابعي از ترکيب شش پارامتر مختلبف قطبر
چال ( ،)hفاصله چالها ( ،)Sبارسنگ ( ،)Bطول گبل گبذاري
( ،)Stطول چال ( )Hو تعداد رديف چالها در هر تأخير ()N

()4

)=-15.43-5.99Ln(h)+35.07Ln(S)-6.82Ln(B)+0.39Ln(St)+9.14Ln(H

هر چه شیب چالها به سمت قائ نشدیک ميشود ،مقدار
تغییر در كاهش شیب پ ه پس از انفجار نسبت به شیب چالها
( )بیشتر ميشود .نتایج همبستگي ضعیفي بین تغییر در
كاهش شیب پ ه نسبت به شیب چالها ( )و شیب چالها
نشان ميدهد .بنابراین با اضافه كردن پارامتر زاویه شیب چالها
( ، )رابطه بین تغییر در شیب پ ه پس از انفجار نسبت به شیب
چالها ( )با تركیب شش پارامتر ذكر شده بررسي شد و

رابطه  3همبستگي بیشتري نسبت به روابط 1و  1دارد.
همننین وجود پارامتر تعداد ردیفها در هر تيخیر ( )Nهمراه
قطر چال در رابطه  3بیانكننده تيریر مقدار خرج در هر تيخیر
( )Qنیش است .بنابراین رابطه  3جامعتر از روابط 1و  1است .با
استفاده از رابطه  3ميتوان فاص ه عقبزدگي را بهعنوان تابعي از
تركیب شش پارامتر چال انفجار شامل :قطر چال ،فاص ه چالها،
02
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رابطه  1با ضریب همبستگي ( )Rباالیي برابر  1/924بهدست آمد
(شکل .)11
()1

=2.56-5.94Ln(h)+38.82Ln(S)-5.86Ln(B)+2.5Ln(St)+15.34Ln(H)-0.15

y = 0.9905x
R = 0.984

پیشبیني تغییر در شیب پ ه پس از انفجار نسبت به شیب
چالها ( )با استفاده از هر یک از روابط  4و  1همبستگي
خوبي با مقدار اندازه گیري شده آن دارد (شکل 14و )11
با استفاده از رابطه ك ي چند متغیره  1ميتوان تغییبر در كباهش
شیب پ ه پس از انفجار نسبت به شیب چالها ( )را بهعنوان
تابعي از تركیب شش پارامتر چال انفجار شامل :قطر چال ،فاصب ه
چالها ،بارسنگ ،طول گل گذاري ،طول چبال و شبیب چبال ببا
ضریب همبستگي باال پیشبیني كرد.
نتایج این تحقیق نشان ميدهد در حالتي كه قطر چال براببر
 44می يمتر و فاص ه چالها  1/1متر اسبت ،فاصب ه عقببزدگبي
( )Lbتا  1/1متر كاهش یافته و تغییر در كاهش شیب پ ه پبس از
انفجار نسبت به شیب چالها ( )به صفر ميرسد .یعني ایبن
كه هر چقدر قطر و فاص ه چال كمتر شود ،نتیجه انفجبار بیشبتر
به سمت آتشباري كنترل شده نشدیک ميشبود .ببرعکس وقتبي
قطببر چببالهببا افببشایش مببيیابببد ،دیببواره پ ببه پببس از انفجببار
غیریکنواختتر ميشود .محقق طي سالهبا ،دههبا انفجبار ببراي
چالهاي با قطر ك نیش انجام داده كه بهع ت ك بودن قطر چال-
ها ( 44می يمتر) و همننین به دنبال آن ك بودن فاص ه چبال-
ها ،در برخي از انفجارها ،متراژ قاببلتبوجهي از نبی اسبتوانه اربر
تعداد چالها (داغ چالها) در قسمتي از دیواره باقیمانده پ ه دیده
ميشد.
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شکل :34مقايسه مقدار پيشبيني تغيير در شيب پلبه بعبد از انفجبار
نسبت به شيب چالها (  )با مقدار اندازهگيبري شبده آن
براي ترکيب پنج پارامتر مختلف قطر چال ،فاصله چالها ،ببار
سنگ ،طول گل گذاري و طول چالها
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)Log. (a-b=16.595Ln(fh)R=0.802
22.869,در شيب پله بعد از انفجار نسبت ببه شبيب
تغيير
شکل :31رابطه بين
Log.
(a-b=18.856Ln(B)-

شکل :34مقايسه مقدار پيشبيني تغيير در شيب پله بعد از انفجار

)7.1889, R=0.857

)Log. (a-b=16.311Ln(Stپارامترهاي قطر چبال ( )hببه سبانتيمتبر،
چالها (  )و
)4.1638, R=0.835

نسبت به شيب چالها ( )با مقدار اندازهگيري شده آن براي

 33.219,بارسنگ ( ،)Bطول گل گذاري ( )Stو طبول
)R=0.877ها (،)S
فاصله چال

ترکيب شش پارامتر مختلف قطر چال ،فاصله چالها ،بارسنگ،

چال ( )Hبه متر

طول گل گذاري ،طول چالها و زاويه شيب چالها

Log. (a-b=19.433Ln(H)-
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حسن مومیوند

 تقدير و تشکر-2
از آقاي مهندس مالک اشبتر فاموشبي كارشبناس ارشبد اسبتخراج
 معدن كبار خانبه سبیمان رشبکان، پرسنل معادن مس سونگون،معدن
 معدن سنگ گچ ایواوغ ي و معدن سنگ آهبن گبل گهبر ببراي،ارومیه
.همراهي با انجام این پروژه تشکر و سپاسگشاري ميشود

 نتيجه گيري-4
) ببا افبشایشLb( تح یل نتایج نشان ميدهد فاص ه عقبزدگبي
 طول گلگبذاري، بارسنگ، فاص ه چالها،پارامترهاي قطر چال
و طول چال و تعداد ردیف چالها و مقدار خبرج در هبر تبيخیر
) را ببا قطبرR = 1/221(افشایش ميیابد و بیشترین همبسبتگي
 اما فاص ه عقبزدگي با هر یک از پارامترهباي زاویبه.چال دارد
 خرج ویژه و نسبت بار سنگ ببه قطبر،شیب چالهاي انفجاري
.چال فاقد همبستگي است
- فاص ه چال،فاص ه عقبزدگي با تركیب شش پارامتر قطر چال
- طول گلگذاري و طول چال و تعداد ردیف چال، بار سنگ،ها
) بیشتري دارد و فاص هR = 1/919( ها در هر تيخیر همبستگي
. قابل پیش بیني است3 عقبزدگي با رابطه
نتایج نشان ميدهد كبه تغییبر در كباهش شبیب پ به پبس از
) با افشایش پارامترهاي قطر( انفجار نسبت به شیب چالها
 طبول و شبیب، طول گلگبذاري، بارسنگ، فاص ه چالها،چال
 كاهش شیب پ ه ببا تبيریر تركیبب شبش.چال افشایش ميیابد
 امبا.) بیشتري را نشان ميدهدR = 1/924( پارامتر همبستگي
تغییر در كاهش شیب پ ه با هر یک از سه پارامتر خرج ویبژه و
مقدار خرج مصرفي و تعداد ردیف چالهبا در هبر تبيخیر فاقبد
. .همبستگي است
تغییر در كاهش شیب پ ه پس از انفجار نسبت به شیب چالها
 فاصب ه،) بهعنوان تابعي از تركیب شش پارامتر قطر چال(
 طول چبال و تعبداد ردیبف، طول گل گذاري، بارسنگ،چالها
چالها در هر تيخیر با استفاده از رابطه چند متغیره ارائبه شبده
.قابل پیشبیني است
دستاوردهاي این تحقیق نشان ميدهبد كبه پارامترهباي چبال
انفجار تيریر مهمي در عقبزدگي و شیب پ ههاي معادن دارد و
روابط ارائه شده ميتوانند براي اسبتفاده در تح یبل پایبداري و
.طراحي شیب پ ههاي معادن از دیدگاه آتشباري مفید باشند
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