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چکیده
پیشبینی واقعی از میزان قابلیت تخریب تودهسنگ ،یکی از عوامل کلیدی در موفقیت روش تخریب بلوکی است .باتوجه به عالقه اخیر صنعت
معدنکاری دراستفاده از روشهای تخریبی در تودهسنگهایی با مقاومت زیاد ،اهمیت پیشبینی قابل اطمینان از تخریبپذیری تودهسنگ به-
طور فزایندهای بیشتر خواهد شد .در صورتی که قابلیت تخریب کانسنگ بهدرستی بررسی و ارزیابی نشود ،در نتیجه اقداماتی با هزینههای
باال و وقتگیر برای شروع یا حفظ تخریب نیاز است .یک تخمین قابل اطمینان از قابلیت تخریب تودهسنگ احتیاج به شناسایی فاکتورهای
مؤثر در شروع و گسترش تخریب تودهسنگ دارد .در این مقاله ابتدا پارامترهای مؤثر در تخریبپذیری تودهسنگ در معادن تخریب بلوکی
شناسایی و معرفی شدهاند ،سپس با استفاده از روش سیستم مهندسی سنگ میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پارامترها بر روی
سیستم تخریبپذیری بررسی شده است .پارامترهای "تنشهای برجا"" ،نرخ تخریب" و "خردایش" با بیشترین مقدار  C+Eبیشترین
اندرکنش را در سیستم داشتهاند .همچنین پارامتر "جهتداری درزه" با بیشترین مقدار  C-Eمسلطترین پارامتر سیستم و پارامتر "پتانسیل
تخریبپذیری" با دارا بودن حداقل مقدار  C-Eمغلوبترین پارامتر سیستم شناخته شدهاند.
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قابليت تخریب تودهسنگ محاسبه ميشود ] .[7-21در نهایت
مادسلي 1در سال  2112با استفاده از روش نمودار توسعه یافته
ماتئوس و استفاده از رگرسيون منطقي ،نمودار تخریبپذیری
معادن تخریب بلوکي را ارایه داد ] .[22در همهی روشهای ذکر
شده تمامي پارامترهای مؤثر در قابليت تخریب بهطور کامل
ارزیابي نشده است ،در نتيجه شناسایي این پارامترها برای پيش-
بيني دقيق قابليت تخریب ضروری بهنظر ميرسد.
سيستم مهندسي سنگ تکنيکي است که قابليت تجزیه و
تحليل همزمان فرایندهای پيچيده مهندسي سنگ را دارد .این
روش در سال  2332توسط هادسون [22] 7پایهگذاری شد .در
این روش امکان تجزیه و تحليل همزمان روابط بين پارامترهای
مؤثر تودهسنگ ،ساختگاه و سازه را دارد و آثار ناشي از
اندرکنش آنها را بررسي ميکند .درسيستمهای مهندسي سنگ
شناسایي پارامترهای بحراني ،مسيرهای تأثيرگذار ،حلقههای
برگشتي و ارزیابي تکنيكهای انتخابي مهندسي مناسب ،با
استفاده از ماتریس اندرکنش صورت ميگيرد .محققان زیادی
تالش کردند که این روش را در زمينههای مختلف مهندسي
توسعه دهند ].[23-21
در این مقاله در ابتدا پارامترهای مؤثر در قابليت تخریب
تودهسنگ به طور کامل ارزیابي قرار ميشوند و سپس با استفاده
از سيستم مهندسي سنگ ميزان تأثيرگذاری این پارامترها روی
سيستم و تأثير سيستم روی هر یك از این پارامترها بررسي
ميشود .همچنين با استفاده از تحليل سيستمي تأثيرگذارترین
پارامتر و غالبترین پارامتر در سيستم شناسایي و معرفي
ميشوند.

-3مقدمه
روشهای تخریب بلوکي و تخریب طبقات فرعي از جمله
روشهای معدنکاری هستند که روی قابليت تخریبپذیری
تودهسنگ ميزبان متکي هستند .روش تخریب بلوکي احتياج به
آمادهسازی و توسعه بيشتری نسبت به سایر روشهای معدن-
کاری زیرزميني دارد .این بدان معني است که این روش نياز به
هزینه سرمایهگذاری اوليه باال و روشي نسبتاً بدون انعطافپذیری
است .شروع و پيوسته بودن تخریب ،ميزان بهرهوری اوليه و
عملکرد اقتصادی را در روش تخریب بلوکي کنترل ميکند.
اهميت این موضوع با توجه به منابع قابل توجه در استفاده از
روشهای تخریبي در تودهسنگهایي با مقاومت بيشتر در حال
افزایش است .در صورتي که قابليت تخریب کانسنگ بهدرستي
بررسي و ارزیابي نشود ،اقداماتي با هزینههای باال و وقتگير برای
شروع یا حفظ تخریب نياز خواهد بود ]2و.[2
قابليت تخریب کانسنگ نه تنها یکي از عوامل حياتي در
امکانپذیری گامهای تخریب است ،بلکه در انفجار ،خردایش و
ميزان بازیابي تأثير بسزایي دارد ] .[3هزینههای آتشباری ثانویه
و منابع موجود بر اساس ميزان خردایش حاصل از ارزیابي قابليت
تخریب برآورد ميشود ].[4
محققان زیادی برای پيشبيني قابليت تخریب تودهسنگ
تالش کردهاند .اولين سيستم تجربي برای پيشبيني قابليت
تخریب،در معادن کالیمکس2توسط کينگ 2ارائه شد .این روش
ميزان تخریبپذیری تودهسنگ را بر اساس نوع سنگ ،فاصله-
داری ناپيوستگيها و کانيشناسي محاسبه ميکند ] .[5در سال-
های بعد رابطه کمّي بين  RQDو سهولت تخریب بر اساس
تجربههای قبلي تخریب در معادن کالیمکس و یوراد 3توسعه
داده شد .در این رابطه عواملي مانند  RQDو فاکتور سائيدگي
(برای انفجار ثانویه) که وابسته به تخریبپذیری کانسنگ بودند
برای تعریف شاخص قابليت تخریب استفاده شدند ] .[1نمودار
تخریب البسچر4که بر اساس دادههای جمعآوری شده از معادن
تخریب بلوکي شکل گرفته است ،نزدیکترین روش به
استانداردهای صنعتي است که امروزه برای پيشبيني قابليت
تخریب در معادن تخریب بلوکي استفاده ميشود .در این روش بر
اساس دو پارامتر شعاع هيدروليکي و مقدار  MRMR5تودهسنگ،

 -2تخریبپذیری تودهسنگ
تخریبپذیری عبارت است از قابليت بازشدگي تودهسنگ
برجا (گسترش درزه و شکاف) ،زمانيکه زیربرش و همه سه گام
تخریب (تخریب اوليه ،گسترش تخریب و تخریب پيوسته) در
نظر گرفته شود .قابليت تخریب کانسنگ تابعي است از
خصوصيات طبيعي تودهسنگ و خصوصيات القایي که بهطور
مستقيم به فرآیند معدنکاری نسبت داده ميشود ].[23
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تودهسنگ است .این اطالعات اساس تفسيرهای پيشرفت و رفتار
تخریب خواهد بود.

 -3-2ساز و کار تخریب

تخریب در نتيجه تأثير دو عامل اصلي نيروی جاذبه و
تنشهای القایي در تاج زیربرش یا فضای پشت تخریب اتفاق
ميافتد که به رابطه بين تنشهای القایي ،مقاومت تودهسنگ،
هندسه و مقاومت ناپيوستگيها در تودهسنگ بستگي دارد.
اگر تنشهای فشاری مماسي القا شده در تاج زیر برش یا
فضای پشت تخریب کم باشند یا تمایل به کشش داشته باشند،
بلوکهای سنگي ممکن است تحت نيروی جاذبه ریزش کنند یا
در جهت شيب ناپيوستگي لغزش یابند .این حالت زماني اتفاق
ميافتد که مقدار تنشهای افقي برجا ناچيز باشند یا در اثر
وجود مرزهای شکافدار یا معدنکاری قبلي ،رهاسازی تنشها و
توزیع مجدد آنها باعث کاهش شدت این تنشها از بلوک یا
پهنه در حال استخراج شده باشد ].[21
از طرفي زماني که مقدار تنشهای مماسي القا شده در
مقایسه با مقاومت فشاری تودهسنگ و مقاومت برشي
ناپيوستگيها بيشتر باشد ،شکست و گسيختگي ممکن است در
مرزهای تودهسنگ و بلوکها یا نزدیك آنها اتفاق بيافتد و
بلوکها در اثر نيروی وزن سقوط کنند .تحت این شرایط فرآیند
غالب شکست ،شکست ترد سنگ سالم و لغزش در جهت
ناپيوستگيها است .این نحوه از تخریب گاهي اوقات بهعنوان
تخریب تنشي تعریف ميشود ].[21

 -3-1عوامل طبیعی

عوامل طبيعي که در قابليت تخریب تودهسنگ مؤثر هستند
عبارتند از تنشهای برجا ،مقاومت سنگ (مقاومت فشاری تك
محوره) ،مقاومت برشي ناپيوستگيها و خصوصيات هندسيدرزه-
ها که شامل فاصلهداری ،جهتداری و طول درزه است ].[5 ،23
 -3-3-1تنشهای برجا

شدت و جهتداری تنشهای برجا از عوامل تاثيرگذار روی
قابليت تخریب کانسار هستند .مقدار نسبت بين تنشهای برجای
افقي به عمودی بر روی شدت تنشهای القایي در فضای پشت
تخریب ،جهتداری درزهها ،گسترش و نرخ تخریب تاثير بسزایي
دارد.
تنشهای محدودکننده باال ممکن است تخریب اوليه و
گسترش آن را در کانسار با وجود ساختارهای مطلوب و
خصوصيات مناسب ژئومکانيکي تودهسنگ محدود کنند .مقدار
باالی این تنشها ميتواند باعث قفل شدن بلوکها در یکدیگر و
پایداری تودهسنگ در مقابل گسترش تخریب بشود ].[3 ،22
 -2-3-1ساختار تودهسنگ

وجود شکستگيها با شيب مطلوب ،فاصلهداری کم و مقاومت
برشي کم در تخریب کانسنگ دارای اهميت بسياری است ].[5
جهتداری دسته درزههای اصلي جزء عوامل بحراني برای تعيين
قابليت تخریب هستند .جهتداری دسته درزهای اصلي نسبت به
جهتداری تنشهای برجا یکي از عوامل مهم در
شکلگيری سقف قوسي شکل و قفل شدگي بلوکها است ].[22
یکي از عوامل بحراني در موفقيت تخریب کانسنگ حضور دسته
درزه با شيب کم است ،زیرا فقدان یك صفحه ضعيف با زاویه کم،
احتمال تشکيل سقف قوسي شکل را باال ميبرد .این ساختارها
باعث جابهجایي عمودی مناسب سنگ در هنگام معدنکاری و
منجر به شکستهای برشي و وزني مناسب ميشوند ].[21
فاصلهداری یکنواخت درزهها به تمرکز یا متغير بودن چگالي
درزهها ترجيح داده ميشود ،چرا که این امر منجر به توسعه
تخریب دودکشي در طول مرزهای تخریب ميشود.

-1پارامترهای مؤثر در تخریب
قابليت تخریب کانسار تابعي از عوامل طبيعي مانند
خصوصيات ژئومکانيکي تودهسنگ و عوامل القایي ناشي از
معدنکاری است .تنشهای قبل از معدنکاری و خصوصيات
تودهسنگ در گروه عوامل طبيعي ،در حالي که تنشهای القایي
و تأثيرات ناشي از معدنکاری در گروه عوامل القایي قرار
ميگيرند.
کنترل یا اصالح عوامل مؤثر در قابليت تخریب تودهسنگ
دارای محدودیتهای زیادی است .از مهمترین این محدودیتها،
مناطق مختلف ژئوتکنيکي است .بهترین روند در بررسي قابليت
تخریب تودهسنگ تعيين دقيق خصوصيات ژئومکانيکي
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پرشدگي و تداوم ناپيوستگيها با توجه به نقش بسيار مهمي
در ميزان مقاومت تودهسنگ دارند ،روی قابليت تخریب و
همچنين گسترش تخریب تأثيرگذار هستند.
خصوصيات ناپيوستگي با توجه به تأثيرات مهمي که در
قابليت تخریب دارد باید به دقت اندازهگيری شود .ناپيوستگي-
هایي با مقاومت برشي کم برای تخریب مناسب هستند چرا که
مقاومت کمي در مقابل تنشهای برشي از خود نشان ميدهند و
تمایل بيشتری به بازشدگي دارند ].[5

 -2-2-1زیر برش

حفر زیر برش برای ایجاد شکست اوليه در تخریب از نظر
قابليت تخریب و رفتار نهایي تودهسنگ در طول عمر تخریب
بسيار مهم است .یك انفجار مناسب زیربرش باعث شکست و
جابهجایي عمودی تودهسنگ به سمت پایين و جریان یافتن مواد
شکسته شده در قيفهای استخراج در اندازه مناسب ميشود.
یك استخراج ضعيف زیربرش منجر به تغيير شکل پایهها،
تشکيل بلوکها با ابعاد بزرگ و در نهایت ميتواند منجر به عدم
ایجاد تخریب اوليه شود ].[23
برای پيشروی زیربرش نسبت به جهتداری تنشهای اصلي
در شدت تنشهای مرزی مؤثر است .به همين دليل برای کاهش
تنشهای قفل کننده در فضای پشت تخریب زیربرشها اغلب در
جهت تنشهای اصلي حفاری ميشوند ].[21

 -1-3-1آب زیرزمینی

حضور آب در منطقه باعث کاهش اصطکاک بين درزهها یا
افزایش فشار آب منفذی ميشود که در روند تخریب مؤثر و
قابليت تخریب را افزایش ميدهد .منبع آّب ميتواند از منابع آب
زیرزميني ،یا از بارندگيهای فصلي باشد ].[21

 -1-2-1نرخ تخریب

 -2-1عوامل القایی

کنترل نرخ تخریب اثرات قابل توجهي بر روی رفتار خردایش
و تخریب تودهسنگ دارد .نرخ تخریب بر روی کيفيت تودهسنگ،
تنش القایي و ميزان گسترش درزه تأثير دارد.
نرخ تخریب با افزایش سرعت حفاری زیربرش افزایش ميیابد
اما در عين حال احتمال تشکيل فضای خالي در پشت فضای
تخریب را نيز افزایش ميدهد .نرخ تخریب مطلوب زماني اتفاق
ميافتد که ميزان نرخ زیربرش ( )RU1بيشتر از نرخ آسيب
( )RD3و کمتر از نرخ تخریب باشد()RC>RU>RD( )RC21
].[21

اگرچه قابليت تخریبکانسنگ تابعي از خصوصيات طبيعي
تودهسنگ است ،ولي به طور قابل توجهي از پارامترهای القایي
تأثيرپذیر است .پارامترهای القایي تابعي از قضاوتهای مهندسي
هستند که بر اساس چگونگي معدنکاری شکل ميگيرند .این
پارامترها بهطور مستقيم وابسته به خصوصيات طبيعي یا
خصوصيات ژئومکانيکي کانسنگ خاصي نيستند ،هر چند ابعاد
و مراحل زیربرش ميتواند به گونهای طراحي شود که از
مزیتهای حوزههای ژئوتکنيکي و تغييرات طبيعي در تودهسنگ
برای رسيدن به تخریب و کاهش سطح زیربرش استفاده شود.

 -4-2-1خردایش

-3-2-1ارتفاع بلوک

موفق يت و سودآوری روش تخریب بلوکي به ميزان قابل
توجهي وابسته به ميزان خردایش حاصله از تخریب کانسنگ
است .ابعاد و فاصله بين نقاط تخليه ،انتخاب تجهيزات و کنترل
استخراج از عوامل طراحي و عملياتي هستند که تحت تأثير
ميزان خردایش هستند .پارامترهایي که در ميزان خردایش مؤثر
هستند عبارتند از:

ارتفاع بلوک وابسته به هندسه کانسنگ ،خردایش کانسنگ
و خصوصيات سنگ روباره است .فاصله عمودی بين سطوح
معدني بر روی قابليت تخریب تأثير دارند .خردایش ثانویه مواد
تخریب شده از طریق سایيدگي کانسنگي که به سمت پایين
ستون جریان دارد ،اتفاق ميافتد .از اینرو قابليت تخریب
کانسنگ ،سنگ روباره و نتایج خردایش در تعيين ارتفاع بهينه
بلوک در فرایند طراحي معدن تأثيرگذار هستند ].[3

 خصوصيات ساختارهای زمينشناسي موجود
 ميزان تنشهایي القایي و برجا
 مقاومت تودهسنگ
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 ارتفاع ستون استخراجي
 -1-2-1شعاع هیدرولیکی

شعاع هيدروليکي ازتقسيم سطح زیربرش ایجاد شده بر
محيط آن محاسبه ميشود .در این سطح هيچ پایهای نباید باقي
گذاشته شود .شعاع هيدروليکي روی مقدار تنشهای القایي در
فضای پشت تخریب تأثيرگذار است و هر چه شعاع هيدروليکي
بزرگتر باشد مقدار تنشها بيشتر و نرخ تخریب افزایش ميیابد.
باالترین شعاع هيدروليکي را دایره و بعد از آن مربع دارد .در
مواردی که شعاع هيدروليکي در حالت حدی است ،هر چقدر
نسبت دهانه حداکثر به حداقل باال باشد ،شعاع هيدروليکي
کاهش ميیابد(شکل .)2

شکل  :2مفهوم ماتریس اندرکنش برای سیستمی شامل دو پارامتر
 Aو [32 ] B

به عنوان مثال در شکل  3ماتریس اندرکنش مربوط به یك
تودهسنگ درزهدار که سه موضوع و عامل اساسي ساختار سنگ،
تنش در سنگ و جریان آب نشان داده شده است ،ماتریس 3×3
خواهد بود که روی قطر اصلي پارامترهای اصلي تنش ،ساختار
سنگ و جریان آب قرار ميگيرند و در سایر درایهها اندرکنش
بين این  3پارامتر قرار ميگيرد ].[23

شکل  :3رابطه بین شعاع هیدرولیکی و حداقل دهانه ][31

 -4سیستم مهندسی سنگ
سيستم مهندسي سنگ روشي است که امکان تجزیه و
تحليل همزمان روابط بين پارامترهای مؤثر تودهسنگ ،ساختگاه
و سازه را دارد و آثار ناشي از اندرکنش آنها را بررسي ميکند.
درسيستمهای مهندسي سنگ شناسایي پارامترهای بحراني،
مسيرهای تأثيرگذار ،حلقههای برگشتي و ارزیابي تکنيكهای
انتخابي مهندسي مناسب ،با استفاده از ماتریس اندرکنش صورت
ميگيرد .ماتریس اندرکنش یك ماتریس مربعي است که بر روی
قطر اصلي آن پارامترهای مؤثر بر رفتار تودهسنگ و سازه قرار
داشته و عناصر غير قطری آن اندرکنش بين پارامترها را نشان
ميدهد .همانطور که در شکل  2نشان داده شده است پارامتر
 Aدر درایه باال سمت چپ و پارامتر  Bدر درایه پایين سمت
راست قرار گرفتهاند .درایه باال سمت راست نشان دهنده تاثير A
بر روی  Bو درایه پایين سمت چپ نشان دهنده تاثير  Bروی A
است ].[22

ساختار سنگ

شبکه شکستگيها
نفوذپذیری ثانویه را
کنترل ميکنند

شکستگيها بر مقادیر و
جهت تنشها اثر
ميگذارند

به طور کلي هر چه
تنشهای قائم بزرگتر
باشند ،نفوذپذیری
کمتر است

تنشها

تنشها ميتوانند
شکستگيها را باز کنند
یا ببندند و یا همين طور
آنها را به وجود آورند

جریان آب در شکستگيها

جریان پيوسته آب در
شکستگيهابرخصوصيات
آنها تاثير ميگذارد

جریان آب

تنش قائم را کاهش

Kij

ميدهد.

Fij

شکل  :1ماتریس اندرکنش  1×1برای پارامترهای مکانیک سنگی
][21

به منظور تفسير سيستمهای مهندسي سنگ روشهای
متعددی برای کدگذاری ماتریس اندرکنش ارایه شده است .در
این مقاله برای کدگذاری از روش کدگذاری نيمه کمي خبره
( )ESQ22ارایه شده توسط هادسون ] [22استفاده شده است .این
روش  5کالس کدگذاری از  1تا  4دارد (جدول .)2
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در فضای ( )C/Eوضعيت اندرکنش آن پارامتر را مشخص مي-
کند .بدیهي است هر چه مقدار عددی حاصلجمع ()C+E
پارامتر مورد نظر بيشتر باشد ،شدت اندرکنش آن با کل سيستم
بيشتر بوده و هر چه مقدار عددی تفاضلي (( )C-Eبا در نظر
گرفتن عالمت آن) بيشتر باشد ميزان غلبه پارامتر مذکور روی
سيستم بيشتر است .مقدار منفي برای ( )C-Eنشاندهنده غلبه
سيستم بر پارامتر مورد نظر است.

جدول  :3کدگذاری پارامترها به روش نیمه کمی خبره ][32
توضيحات

مقدار کدگذاری

بدون اندرکنش

1

اندرکنش ضعيف

2

اندرکنش متوسط

2

اندرکنش قوی

3

اندرکنش بحراني

4

 -1ماتریس اندرکنش قابلیت تخریب تودهسنگ

 -3-4نمودار علت -اثر

به منظور درک چگونگي اندرکنش پارامترهای توضيح داده
شده در بخش قبل ،نياز به یك مطالعه سيستمي است تا بتوان
ميزان اثر تغيير یك پارامتر در سایر پارامترها را تشریح کرد.
بنابراین پارامترهای ليست شده در قسمت قبل در امتداد قطر
اصلي یك ماتریس اندرکنش به همراه درایه آخر که توسط
"پتانسيل قابليت تخریب" پر ميشود ،قرار ميگيرند .درایه آخر
در واقع موضوع مورد مطالعه است .ستون اندرکنشهایي که از
این درایه عبور ميکند نشان ميدهد که چگونه سيستم
تودهسنگ ،تخریبپذیری را تحت تأثير قرار ميدهد ،به همين
ترتيب سطر عبوری از این درایه نشان دهنده اثر تخریبپذیری
بر سيستم تودهسنگ است .ماتریس اندرکنش کدگذاری شده
برای مسئله قابليت تخریب معادن تخریب بلوکي در جدول 2
آورده شده است .شایان ذکر است که برای کدگذاری ماتریس
اندرکنش از نظرات  21کارشناس خبره در این زمينه استفاده
شده است.
شکل  5نمودار علت-اثر پارامترها را نشان ميدهد .در این
نمودار ،قطر اصلي نشان دهنده مکان هندسي  C=Eاست .در
طول این قطر ،مجموع مقادیر C+Eافزایش ميیابد و خطوط
شدت اندرکنش مساوی بر روی نمودار رسم ميشوند تا تفاوت
ميان اندرکنشهای زیاد و کم را قایل شوند .نقاطي که در قسمت
پایين ،سمت راست نمودار قرار ميگيرند پارامترهایي را مشخص
ميکنند که روی سيستم تسلط دارند ،چرا که از مقدار C-E
بزرگتری نسبت به نقاطي که در اطراف قطر قرار دارند،
برخوردارند .پارامترهایي که تحت اثر سيستم قرار گرفتهاند در
قسمت باالی سمت چپ نمودار قرار ميگيرند و مقادیر C-E
کوچکتری دارد .نمودار علت -اثر در فهم نقش هر پارامتر در

نمودار علت -اثر پارامترها که از تأثير ماتریس اندرکنش به
دست ميآید امکان شناسایي پارامترهای غالب طراحي و شدت
اندرکنش هر یك پارامترها را بر رفتار سيستم نشان ميدهد .در
نمودار علت -اثر پارامترها ،اثر یك پارامتر روی سيستم »اثر« و
اثر سيستم روی پارامتر »تأثير« ناميده ميشود .بعد از کدگذاری
ماتریس ميتوان مجموع هر ردیف و ستون را محاسبه کرد.
مجموع مقادیر ردیف بهعنوان »علت« یا اثر  Piروی سيستم و
مجموع مقادیر ستون بهعنوان »تأثير« یا اثر سيستم روی پارامتر
در محور مختصات با حروف  Cو  Eنشان داده ميشود .بنابراین
مقدار  Cنشانگر مسيری است که تأثيرات  Piروی سيستم مي-
باشد و مقدار  Eتأثيری است که سيستم روی  Piدارد (شکل )4
].[22

شکل  :4نحوه شکلگیری محورهای علت و اثر در ماتریس
اندرکنش ][32

پس از کدگذاری ماتریس مقادیر علت و اثر تمام پارامترها
محاسبه و روی نمودار علت-اثر رسم ميشوند .موقعيت هر نقطه
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و  2یعني "تنشهای برجا" و "جهتداری درزه" بيشترین تسلط
را بر سيستم دارند .با توجه به مجموع مقادیر علتها و اثرها
شدت اندرکنش پارامترها در شکل  1رسم شده است .به طور
کلي هر چه اندرکنش یك سيستم بيشتر باشد ،آن سيستم به
صورت بالقوه ناپایدار است ،زیرا شانس بيشتری وجود دارد که
تغيير کوچك در یك پارامتر تا حد قابل توجهي بر رفتار سيستم
تأثير بگذارد.

پروژه حائز اهميت بوده و قادر است اندرکنشهای سودمند و غير
سودمند از نظر مهندسي را مشخص سازد .محاسبه ميزان
اندرکنش به صورت مقدار  C+Eميتواند موجب شناسایي
پارامترهایي شود که الزم است تحت کنترل قرار گيرند ،چرا که
تغيير در این پارامترها احتماالً ميتواند باعث القای تغييرات
مهمي در سيستم شود .از نمودار علت-اثر رسم شده این امر
آشکار ميشود که پارامتر  25یعني "پتانسيل قابليت تخریب"
تودهسنگ کامالً تحت اثر سيستم بوده و در عوض پارامترهای 4

جدول  :2ماتریس اندرکنش کدگذاری شده برای قابلیت تخریب تودهسنگ در معادن تخریب بلوکی
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 :P14شرایط زیربرش زیربرش؛  :P15قابلیت تخریب
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شکل  :6مقادیر شدت اندرکنش پارامترها در سیستم تخریبپذیری

 -6نتیجهگیری

 پارامتر مقاومت فشاری تك محور با داشتن حداقل مقداردارای کمترین اندرکنش در سيستم است.

در این مقاله ابتدا تمامي پارامترهای مؤثر در تخریبپذیری
به دو گروه پارامترهای طبيعي و القایي تقسيمبندی شدهاند.
پارامترهای طبيعي شامل مقاومت سنگ سالم ،تنشهای برجا،
خصوصيات ساختار تودهسنگ و آب زیرزميني و پارامترهای
القایي شامل شعاع هيدروليکي ،نرخ تخریب ،خردایش ،ارتفاع
بلوک و شرایط زیربرش هستند .سپس با استفاده از روش
سيستم مهندسي سنگ پارامترها مؤثر در سيستم تخریبپذیری
ارزیابي شدند .این ارزیابي بر اساس مکان هندسي پارامترها در
نمودار علت-اثر صورت گرفته است.

چنين اطالعاتي ميتواند بسيار سودمند باشد ،به عنوان مثال در
بررسي خصوصيات منطقه مورد مطالعه به طراح این امکان را
ميدهد که پارامترهایي که دارای اندرکنش بيشتری هستند را با
دقت و جزئيات بيشتری بررسي کنند .همچنين نتایج به دست
آمده حاکي از آن است که تقریباً تمامي  24پارامتر معرفي شده
تا حد زیادی انفعالي بوده و تأثير زیادی بر روی پارامتر هدف
سيستم دارند .بنابراین باید در تصميمهای مهندسي در نظر
گرفته شوند.

C+E
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