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  چكيده
  

ـاع آب داخـل                    در اين پايان نامه، تاثير      وجود آب در عمليات انفجار مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده كه با تغيير ارتف

پيت معدن سنگ آهن چغارت به عنوان مطالعه موردي مورد بررسـي  . چال ها، طراحي و نتايج كليه مراحل نيز تغيير  مي كند 

ـه             مدل هاي مختلف ارائه شده در دنيا با توجه ب         . قرار گرفته است   ه شرايط موجود در معدن چغارت و شرايط موجود در كشور ب

ـارت       تعدادي از  بلوك   . لحاظ كيفيت و نوع مواد منفجره توليدي ارزيابي شده است          هاي انفجاري آبدار و بدون آب در معدن چغ

ـرار      انتخاب و ميزان آب داخل اين بلوك ها، پارامترهاي طراحي و نتايج حاصل از عمليات انفجار مورد بررس                  ي، تجزيه و تحليل ق

ـاي                           . گرفته است  ـوك ه ـار بل ـاري و انفج ـات حف در اين تحقيق با استفاده از روش ها، داده هاي عملي و نتايج حاصـل از عملي

ـه          ـايي ارائ استخراجي آبدار و بدون آب، تأثير آب بر  پارامترهاي اصلي الگوهاي حفاري وانفجار مورد بررسي قرار گرفته و راه كاره

ـين شناسـي،              . الوه بر كاهش هزينه، نتايج حاصل از انفجار را نيز بهبود بخـشد            شده كه ع   ـعيت زم ـه وض ـه ب ـا توج درنهايـت ب

ـاهش                          ـر ك ـه عـالوه ب هيدرولوژي و سيستم هاي درزه وشكاف ها در معدن چغارت بهترين طرح حفاري و انفجار ارائه شده ك

ـابي         حفاري ويژه، خرج ويژه و ا     (هزينه هاي عمليات حفاري و انفجار      ـره دوغ ـاي     ) ستفاده از آنفو به جاي ماده منفج ـوك ه در بل

  . بخشد را نيز بهبود مي) ميزان خردايش سنگ و پاشنه پله(آبدار، نتايج حاصل از انفجار 

ـاي                          طرح ارائه شده در  اين پايان نامه را مي توان با تغييراتي كه بستگي به شرايط زمين شناسي، هيدرولوژي و سيـستم ه

  .ها دارد، در معادن ديگر نيز به كار برد درزه و  شكاف

  

  

  

  


