نشريه علمي-پژوهشي "مهندسي معدن"

دوره سیزدهم،شماره  ،83بهار  ،7831صفحه 81تا 06

Iranian Journal of Mining Engineering
)(IRJME

Vol. 13, No. 38, 2018, pp.37_61

بررسی عوامل موثر بر تخریبپذیری تودهسنگ در استخراج به روش تخریب تودهای
بهنام علی پنهانی ،7مهدی یاوری شهرضا*  ،2احمد جعفری

8

 -7کارشناسی ارشد مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه تهرانb.alipenhani@ut.ac.ir ،
 -2مربی ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه تهرانmyavary@ut.ac.ir ،
-8دانشیار ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه تهرانajafari@ut.ac.ir ،
(دریافت 22اسفند ،7835پذیرش 27شهریور )7830

چکیده
یک عامل بسیار مهم در معادن تخریب بزرگ ،تعیین قابلیت تخریب کانسنگ و سنگ فراگیر است که تخریبپذیری آنها شرط اصلی
بهکارگیری این روش است .تخمین و ارزیابی نامناسب این متغیر میتواند منجر به ایجاد مشکالتی در تولید و فرآوری شود .در این مقاله
قابلیت تخریب تودهسنگ با استفاده از نرمافزار ( UDECنسخه  )5بررسی شده است .با توجه به زیاد بودن عوامل موثر بر قابلیت تخریب،
ابتدا از طریق مدلسازی دو بعدی در نرمافزار  UDECو بررسی روند تغییرات حداقل دهانه تخریب برحسب هر پارامتر با ثابت نگه داشتن
سایر پارامترها (بررسی تک عاملی) ،مهمترین عوامل شامل عمق ،شیب دسته درزهها ،تعداد دسته درزهها ،زاویه اصطکاک سطح درزه و
فاصلهداری درزهها برای بررسی نهایی انتخاب شدند .در مرحله بعد ،تغییرات حداقل دهانه تخریب برای هر پارامتر در دامنه تغییرات
تعریف شده مطالعه شد .نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان داد که با افزایش عمق و تعداد دسته درزه وکاهش زاویه اصطکاک سطح
درزه و فاصلهداری درزهها ،قابلیت تخریب کاهش و حداقل دهانه تخریب افزایش مییابد .بیشترین احتمال تخریب در حالت درزهداری با
شیب  06درجه نسبت به افق اتفاق میافتد .به ازای سایر مقادیر ،قابلیت تخریب کاهش و حداقل دهانه تخریب افزایش مییابد.

واژههای کلیدی
قابلیت تخریب ،حداقل دهانه تخریب ،تخریب بزرگ ،روش عددی ،نرمافزار UDEC

*نویسنده مسئول مکاتبات
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استفاده از کد عددی نوشته شده امکان وارد کردن
ناپیوستگيهای بزرگ مقیاس در مدل فراهم شد.
همچنین امکان تخلیه مواد تخريب شده وجود داشت تا
بتوان رفتار گسترش تخريب را مطالعه کرد .در تحقیق ياد
شده درزهداری با در نظر گرفتن محیط معادل در مدل
وارد ميشد و امکان بررسي تاثیر خصوصیات درزه به طور
مستقیم وجود نداشت .در اين تحقیق به بررسي تاثیر
خواص درزه بر حداقل دهانه شروع تخريب پرداخته شده
است.

 -7مقدمه
روش استخراج تخريب بزرگ ،يکي از معدود روشهای
استخراج زيرزمیني است که با توجه به هزينههای
عملیاتي پايین و مقیاس استخراج بزرگ ،قابلیت رقابت با
روش استخراج روباز را دارد .از ساير مزيتهای اين روش
سطح ايمني باال برای پرسنل و قابلیت استفاده از
اتوماسیون است .رو به پايان بودن معادن روباز کنوني و
تقاضای روزافزون بشر برای مواد معدني به ويژه مس و
آهن و از طرفي مزيتهای ياد شده ،اين روش را در مرکز
توجه صنعت معدنکاری قرار داده است[.]1

از کدهای ناپیوسته مانند  UDECو  3DECبرای ارزيابي
قابلیت تخريب به طور محدود استفاده شده است .به
عنوان مثال ميتوان به ايجاد معیار قابلیت تخريب در
8
روش جبههکار طوالني توسط وکیلي [ ]6اشاره کرد.
پارامترهای بررسي شده در اين مطالعه شامل مقاومت،
سختي ،تنشهای قبل از معدنکاری ،فرکانس درزهداری و
ضخامت  Top coalبود ،اما کاربرد آنها بیشتر در
مطالعات نشست سطح زمین و پايداری پايهها بوده است.
بهعنوان مثال ميتوان به مطالعه انجام شده توسط لي 4و
برومر ]7[ 5در پاالبورا 6اشاره کرد.

به طور کلي روشهای ارزيابي قابلیت تخريب و انتشار
تخريب به سه دسته تحلیلي ،تجربي و عددی تقسیم
ميشوند .توضیح کامل اين روشها به همراه منابع در
منبع شماره [ ]2آمده است.
از مهمترين روشهای تجربي ميتوان به نمودار پايداری
ماتئوس ( ،)1831نمودار البسچر ( )1881و نمودار اصالح
شده ماتئوس توسط مادسلي ( )2112اشاره کرد [.]8
معمولترين روش در بین روشهای تجربي روش البسچر
است که بر اساس تلفیق اطالعات مربوط به معادن
تخريبي در آفريقای جنوبي ارايه شده است .در اين روش
با مشخص بودن امتیاز معدنکاری توده سنگ و شعاع
هیدرولیکي کف زيربرش ميتوان وضعیت توده سنگ را از
نظر تخريبپذيری تعیین کرد.

از کارهايي که مستقیما تاثیر درزهداری را بر قابلیت
تخريب مورد مطالعه قرار داد ميتوان به مطالعه جبینپور
[ 3و  ]8در سال  1881اشاره کرد .جبینپور در تحقیق
خود به بررسي اثر فاصلهداری درزه ،چسبندگي سطح
درزه ،زاويه اصطکاک سطح درزه و شیب دسته درزه
پرداخت.

در تحقیقات عددی پیوسته (مانند لورگ 1و همکاران
[ ،)]4مدلسازی عددی با در نظر گرفتن محیط پیوسته
معادل توده سنگ انجام شده است .در چنین شرايطي
بررسي تاثیر خواص درزه در قابلیت تخريب امکانپذير
نخواهد بود.

در اين تحقیق عالوه بر عوامل در نظر گرفته شده توسط
جبینپور ،عمق ،تعداد دسته درزهها و نسبت تنش افقي
به قائم بررسي شد .همچنین دامنه تغییرات هر عامل بر
اساس تحقیقات گذشته و در بازههای کوچکتر نقشه
بررسي شد .معیار شروع تخريب بر اساس نظر سینزبری
جابهجايي يک متر در سقف زيربرش در نظر گرفته
شد[ .]5در مجموع  431حالت مختلف مورد بررسي قرار
گرفت که در هر حالت دهانه تا رسیدن به جابهجايي يک
متر در سقف تغییر داده شد[.]1

در روشهای ترکیبي مانند روش
از توده سنگ مصنوعي استفاده ميشود .در اين روش از
ترکیب مدلهای  DFNو شبیهسازیهای FEM/DEM
برای استنتاج خواص توده سنگ ،استفاده ميشود .اين
روش بین سیستم ثبت شده شکستگيها و مقاومت توده
سنگ ارتباط برقرار ميکند .از جمله تحقیقات انجام شده
در اين زمینه ميتوان به مطالعه سینزبری ]5[ 2در مورد
گسترش تخريب و نشست اشاره کرد .در اين تحقیق با
FEM/DEM-DFN

 -2عوامل موثر بر قابلیت تخریب
قابلیت تخريب يک توده سنگ ،اندازهگیری (اغلب
غیرکمي) قابلیت آن در تخريب شدن تحت شرايط خاص
83

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

بررسی عوامل موثر بر تخریبپذیری تودهسنگ در استخراج به روش تخریب تودهای

محصورکننده زياد ممکن است با وجود خصوصیات
ژئومکانیکي توده سنگ و ساختارهای مناسب ،مانع از
شروع و گسترش تخريب شوند .تنشهای افقي زياد
ميتواند باعث قفلشدگي بلوکهای سنگي درهم شود و
توده سنگ را در مقابل گسترش تخريب در جايي که
ناپیوستگيهای کم شیب در تودهسنگ وجود ندارند،
پايدار کند[.]12

است[ ]11و هر سه مرحله تخريب يعني شروع ،گسترش و
تخريب پیوسته را در بر ميگیرد .شروع تخريب همان
گسیختگي اولیه توده سنگ است که به طور مستقیم با
قابلیت تخريب توده سنگ ارتباط دارد .به محض اينکه
زيربرش آتشباری و ايجاد شد ،ستون کانسنگ ،نگهداری
زيرين خود را از دست ميدهد .با وقوع گسیختگي يا
ريزش در منطقه زيربرش ،تخريب شروع ميشود .گسترش
تخريب ،تداوم ريزش منطقه تخريب به سمت باال در
ستون کانسنگ همزمان با تخلیه مواد تخريب شده از
طريق دهانههای تخلیه است .معموال الزم است تا ابعاد
زيربرشي را که در آن تخريب شروع ميشود را گسترش
داد تا از قوس پايدار در منطقه تخريب که باعث توقف
گسترش تخريب ميشود ،جلوگیری شود .قوس زدگي
بزرگترين مانع گسترش تخريب است و باعث ايجاد يک
قوس خودنگهدار در منطقه تخريب ميشود .تخريب
پیوسته ،حالت گسترش تخريب مداوم است که هدف
طراحي در تخريب بزرگ است .با ايجاد يک سطح زيربرش
با ابعاد به اندازه کافي بزرگ برای غلبه بر قوس پايدار،
تخريب پیوسته هم قابل دستیابي است .زمانيکه تخريب
پیوسته حاصل شد ،آهنگ گسترش تخريب با الگو و
سرعت تخلیه مواد شکسته شده ،کنترل ميشود[ 8و .]11

 IRMR / MRMR -2-7-2کانسنگ و کمر باال

امتیاز برجای تودهسنگ 7کانسنگ و توده سنگ کمر باال
بايد در مقاطعي برای پیشبیني میزان تخريب ارتفاعي و
جانبي ثبت شوند [ .]12جزيیات محاسبه IRMR
و  MRMR3در منبع شماره [ ]18و [ ]14آمده است.
همچنین گستره  RMRالبسچر در روشهای استخراج
مختلف و در منبع [ ]15آمده است .رابطه کلي بین
 RMRالبسچر و  MRMRبه صورت رابطه  1است[:]15

MRMR=0.9RMR

()1
 -8-7-2دامنههای ساختاری

قابلیت تخريب يک کانسار تابعي از عوامل طبیعي مانند
خصوصیات ژئومکانیکي توده سنگ و عوامل القايي ناشي
از استخراج ماده معدني است .تنشهای قبل از معدنکاری
و خصوصیات توده سنگ در گروه عوامل طبیعي قرار
ميگیرند ،درحاليکه تنشهای القايي و تاثیرات مرتبط با
استخراج عوامل القايياند که قابلیت تخريب را تحت تاثیر
قرار ميدهند[.]8

3

دامنههای ساختاری بايد به دقت تعیین شوند زيرا
تغییرات در تراکم يا جهتيافتگي ساختارها ميتواند منجر
به ايجاد مشکالت تخريب در پیکره کانسنگهای کوچک و
تنوع قابل توجهي در خردشدگي (در پیکرههای کانسنگ
با گستره زياد) شود[.]12
 -2-7-2ساختارهای اصلی

 -7-2عوامل طبیعی
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خصوصیات اصطکاکي يا مقاومت برشي درزهها و
ساختارهای بزرگ ،نقش بسیار مهمي را در سطح زيربرش
الزم برای تخريب که از نمودار شعاع هیدرولیکي البسچر
بهدست ميآيد ،ايفا ميکند .اين خصوصیات در شرايط
درزه در طبقهبندی  IRMRوارد ميشود و ميتواند با
زاويه اصطکاک رابطه داشته باشد .ويژگيهای
ناپیوستگيها نقش مهمي در تعیین مقاومت کلي توده
سنگ دارند .ناپیوستگيهای با مقاومت برشي کم برای
تخريب مناسباند چون با کمترين مقاومت در مقابل
تنشهای برشي تمايل خوبي برای گسیختگي دارند .در
يک معدن ،فاصلهداری ،شرايط درزه و جهتيافتگي

 -7-7-2تنشهای منطقهای

مقدار و جهت تنشهای منطقهای نقش مهمي در تخريب
دارند .زيربری در راستای تنش اصلي باعث بهبود در
قابلیت تخريب و خردشدگي ميشود ،اما ميتواند باعث
مچاله شوندگي يا ترکیدن سنگ شود .نسبت تنش برجای
افقي به قائم بر روی بزرگي تنشهای القايي ايجاد شده در
منطقه تخريب در زمان شروع تخريب اثر گذاشته و با
توجه به جهتيافتگي درزه ،به شدت گسترش تخريب و
سرعت آن را تحت تاثیر قرار ميدهد .تنشهای
88
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ساختارهای بزرگ با لحاظ کردن تنشهای اصلي و بزرگي
اين تنشها ،عوامل بسیار مهمياند که در تعیین شعاع
هیدرولیکي برحسب  MRMRنقش دارند .تاثیر
ساختارهای بزرگ در کانسارهای مقاوم بیشتر از
کانسارهای غیرمقاوم است[.]12

پیکره کانسنگ خاص ارتباط ندارند .اگرچه ،هندسه
زيربرش و روش ايجاد آن ميتواند طوری طراحي شود تا
از ساختارهای ژئوتکنیکي و متغیرهای طبیعي درون توده
سنگ به نحوی استفاده شود تا سطح زيربرش مورد نیاز
برای تخريب کاهش يابد[ 8و .]16

جهتيافتگي دسته درزههای اصلي در تعیین قابلیت
تخريب مهماند ،چون رفتار مرتبط با جابهجايي توده سنگ
در زمان گسیختگي را تعیین ميکنند .جهتگیری تنش-
های اصلي با توجه به جهتيافتگي دسته درزههای اصلي،
عامل مهمي در تعیین اثر قوس زدگي و قفلشدگي بلوک-
های سنگي است .وجود چندين دسته شکستگي برای
تخريب خوب ضروری است .ساختارهای کم شیب منجر
به جابهجايي قائم مناسب در توده سنگ در طول عملیات
استخراج شده و از اينرو به تخريب کمک ميکنند[.]12

 -7-2-2ارتفاع بلوک

 -5-7-2ساختارهای فرعی
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ساختارهای با شیب صفر تا  45درجه ،ساختارهای مهمي
برای امکان رخداد گسیختگي برشي و ثقلياند .موقعیت
ساختار(ها) بايد نسبت به مرزهای زيربرش ثبت شود.
توزيع منظم نسبت به تمرکز درزهها يا ساختارها در مرکز
سطح زيربرش مرجّح است که ميتواند منجر به ايجاد يک
دودکش تخريب و قطعات معلق در امتداد لبهها شود[.]12
 -0-7-2آب

آب در منطقهای که پتانسیل تخريب دارد ،ميتواند به
کاهش اصطکاک بین درزهها کمک کند و يا با اثراتي که
با افزايش فشار آب منفذی ايجاد ميکند ،تخريب را تحت
تاثیر قرار دهد .منبع آب ميتواند آب زمین يا آب وارد
شده به معدن در طول فصول باراني باشد .در معدن
شابانای ،رفتارنگاری بلوک  6نشان داد که شدت تخريب
پس از بارانهای فصلي افزايش يافته است[ .]12تحلیل
دادههای آبشناسي در منبع [ ]15آمده است.
 -2-2عوامل القایی

قابلیت تخريب يک کانسار تابعي از خصوصیات توده سنگ
طبیعي است اما به شدت از عوامل القايي تاثیر ميپذيرد.
اين عوامل القايي تابعي از تصمیمات مهندسي درباره
چگونگي استخراج پیکره کانسنگ است .عوامل القايي به
طور مستقیم با خصوصیات طبیعي و ژئومکانیکي يک

ارتفاع بلوک به هندسه پیکره کانسنگ ،خردشدگي
کانسنگ و خصوصیات سنگ پوشاننده 12بستگي دارد.
فاصله عمودی بین طبقات استخراجي قابلیت تخريب توده
سنگ را تحت تاثیر قرار ميدهد .خردشدگي ثانويه در اثر
حرکت بلوکها در سراسر ستون تخلیه در زمان معدنکاری
اتفاق ميافتد .بنابراين قابلیت تخريب کانسنگ و سنگ
پوشاننده و در نتیجه خردشدگي ،تعیین ارتفاع بلوک
بهینه را در فرآيند طراحي تحت تاثیر قرار ميدهد[ 8و
 .]16دادههای مربوط به نحوه تغییر ارتفاع بلوک در طول
زمان در منبع شماره [ ]15آمده است.
 -2-2-2توالی ایجاد و هندسه زیربرش

شکل و روش زيربری ميتواند قابلیت تخريب توده سنگ
را از طريق مقدار تنشهای القايي بهوجود آمده در منطقه
تخريب تحت تاثیر قرار دهد .ايجاد زيربرش به صورت
يکباره باعث دسترسي به تناژهای تولیدی اولیه زياد و
محدود شدن تخريب دودکشي از طريق کاهش تنشهای
قفلکننده افقي وارد بر ساختارهای تقريبا قائم در منطقه
تخريب ميشود .اين روش در مواردی که ناپیوستگيهای
کم شیب وجود ندارند يا توزيع ضعیفي در داخل توده
سنگ دارند مناسب است ،از اينرو ايجاد دودکش تخريب
باعث کاهش تنشهای برشي وارد بر ساختارهای افقي تا
کمتر از مقاومت برشي آنها ميشود و در نتیجه تخريب
متوقف ميشود[.]12
جهت پیشروی زيربرش با توجه به جهتهای تنش اصلي
بر مقدار تنشهای پايهای 18تاثیرگذارند .زيربرشها معموال
در جهت تنش اصلي حداکثر برای کاهش تنشهای
قفلکننده در منطقه تخريب در حین فرآيندهای استخراج
ايجاد ميشوند .پیشروی تخريب در جهت تنشهای بیش-
تر تخريب را تسهیل ميکند ،اما تنها زماني پیشنهاد مي-
شود که تودهسنگ نگهداری شده بتواند تنشهای پايهای
زياد را تحمل کند[ 8و .]16
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طريق تغییر در عوامل القايي موثر بر قابلیت تخريب
ميشود .تنش محصور باال ميتواند حتي در شرايط
مناسب ،از گسیختگي توده سنگ جلوگیری کند .به همین
دلیل برشهای مرزی و سست کردن مرزها اغلب برای
آزادسازی تنشهای افقي باال در منطقه تخريب که
ميتواند مانع گسترش تخريب شود ،بهکار ميروند.
تصمیمگیری راجع به استفاده از برشهای مرزی يا از
ايجاد سستشدگي در مرزها ،معموال بر اساس تجربه انجام
ميگیرد و تابعي از کیفیت توده سنگ ،جهتيافتگي
ناپیوستگيها و جهت و مقدار تنشهای القايي در منطقه
تخريب است[ 8و .]12

دادههای مربوط به فراواني انواع شکلهای زيربرش ،تاثیر
شکل بر تنشهای برجا و مساحت میانگین زيربرش برای
تخريب اولیه در منبع شماره [ ]15آمده است.
 -8-2-2تنش های القایی منطقه تخریب

محاسبه تنشها در منطقه تخريب و کنارهها (هنگامي که
تخريب گسترش مييابد) برای ارتفاعهای مختلف مهم
است .برای دستیابي به تخريب ،منطقهای با ابعاد کافي از
پیکره کانسنگ زيربری شده و به تبع آن توده سنگ
گسیخته ميشود و تخريب گسترش مييابد .تنشهای
برجا دوباره در اطراف اين فضای بزرگ توزيع شده و در
پايههای پیشروی متمرکز ميشوند که در آنجا تنشهای
القايي بسیار بیشتر از تنشهای اولیهاند .بزرگي و جهت
تنشهای القايي در منطقه تخريب زماني که تخريب ايجاد
شد ،رفتار تودهسنگ را کنترل خواهد کرد[.]12

جزيیات ايجاد برش در مرزها و تاثیر آن بر تخريب در
منبع شماره [ ]12آمده است.
 -0-2-2خردشدگی

موفقیت و کارآيي کل عملیات تخريب بزرگ تا حد زيادی
به میزان خردشدگي کانسار در طول عملیات تخريب
بستگي دارد .پارامترهای عملیاتي مانند اندازه و فاصله-
داری دهانههای تخلیه ،انتخاب تجهیزات و عملکرد ،متاثر
از خردشدگياند .عوامل موثر بر خردشدگي عبارتاند از[8
و :]16

 -2-2-2کنترل تخلیه

کنترل تخلیه مهمترين پارامتر در بهینهسازی بازيابي
کانسنگ و کمینه کردن اختالط در تخريب است.
موضوعي که کنترل تخلیه را مهمتر ميکند ،اين است که
سرعت کنترل تخلیه ميتواند به شدت رفتار تخريب و
خردشدگي پیکره کانسنگ را تحت تاثیر قرار دهد .ترتیب
بهینه ،برقراری تعادل در توالي و سرعت تخلیه در
دهانههای تخلیه مجزا برای کنترل گسترش پیشاني
تخريب ضمن حفظ سرعتهای استخراج مساوی بین
مناطق مختلف است .اين کار باعث ميشود که از شکستن
توده سنگ در منطقه تخريب بهطور صحیح بدون تشکیل
پايهها و دودکش که در مناطق با تخلیه ضعیف شکل
ميگیرند ،اطمینان حاصل کرد .کنترل تخلیه ضعیف
ممکن است باعث حرکت پايه سنگ شکسته شده به
سمت ديوارهها شود که ميتواند ديوارهها و سقف را
نگهداری کند و باعث کاهش سطح زيربرش موثر شود و
در نتیجه بر قابلیت تخريب اثر گذارد[ 8و  .]12میانگین
) ،متغیر بین  1/15تا  1/7متر در روز
سرعت تخلیه (
با میانگین  1/2تا  1/25متر در روز است[.]15






شبکه برجای ناپیوستگيها که با جهتتيتافتگي،
فاصلهداری و شرايط آنها تعريف ميشود.
تنشهای برجتا و القتايي در پیشتاني يتا ستقف
تخريب (با ارتفاع تخريب تغییر ميکند)
مقاومت سنگ
ارتفاع ستون تخلیه

جهت زيربرش نسبت به جهت دسته درزهها و تنشهای
اصلي تاثیر مهمي بر میزان خردشدگي دارد .پیشروی
زيربرش در جهت تنشهای اصلي ،تنشهای پايهای زيادی
را موجب شده که خود باعث ايجاد تخريب و بهبود
خردشدگي ميشود؛ اما ممکن است سبب آسیب رسیدن
به طبقات زيربرش و تولید شود .سرعت تخلیه بر مدت
زماني که بلوک سنگي در ستون تخلیه باقي ميماند ،تاثیر
گذار بوده و در نتیجه به طور ضمني بر خردشدگي
تاثیرگذار است .سرعت تخلیه باال سبب خردشدگي در
ابعاد بزرگتر شده و متقابال سرعت تخلیه کم باعث
خردشدگي بهتری خواهد شد[ 16 ،8و .]17

 -5-2-2ایجاد برش و سستشدگی در مرزها

ايجاد برش و سستشدگي در مرزها باعث تغییر تنشهای
القايي در منطقه تخريب و تسهیل گسترش تخريب از
41
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 -1-2-2شعاع هیدرولیکی

شعاع هیدرولیکي زيربرش بر سطح تنشهای القايي در
طبقه استخراج موثر است .هر چه شعاع هیدرولیکي
افزايش يابد ،سرعت تخريب بیشتر شده و سبب توسعه
ناپیوستگيها و شکستگيها ميشود .برای اطمینان از
گسترش تخريب ،شعاع هیدرولیکي بايد بر اساس
بزرگترين  MRMRمحاسبه شود .شعاع هیدرولیکي به
دهانه حداقل برای شروع تخريب بستگي دارد و نه به
سطح .با افزايش دهانه حداقل ،شعاع هیدرولیکي افزايش
مييابد .دهانه حداقل بعد بحراني برای گسترش تخريب
است[.]16
 -3-2-2سرعت تخریب

72

سرعت گسترش رو به باالی منطقه تسلیم به عنوان
سرعت تخريب شناخته ميشود .تخريب بزرگ يک روش
کمتر انتخابي است که سرعت تخريب تنها راه کنترل
اختالط باطله با ماده معدني در منطقه تخريب است.
کنترل سرعت تخريب عمدتا تحت تاثیر رفتار تخريب و
خردشدگي است[ 12و .]16
سرعت تخريب بر کیفیت توده سنگ ،تنشهای القايي و
سرعت گسترش درزهها تاثیرگذار است .سرعت تخريب با
افزايش سرعت پیشروی زيربرش افزايش مييابد ،اما
ممکن است باعث تشکیل فضای خالي در وسعت زياد و
سبب بروز مشکل شود .در چنین شرايطي ،برهمکنش
ساختارهای اصلي ،آتشباری سنگین و تاثیر آب ميتواند
موجب انفجار هوا 15شود .سرعت مناسب تخريب زماني
است که سرعت زيربری ( )RUکمتر از سرعت تخريب
( )RCو بیشتر از سرعت وارد آمدن آسیب در تونلهای
) .سرعت
زيربرش ( )RDباشد (
[12
نامناسب تخريب زماني است که
و .]16

مدل ميکنند :همچون يک اسمبلي از بلوکهای قابل
تغییر شکل يا صلب در معرض حرکت بلوکي و يا تغییر
شکل بلوکي (به عنوان مثال  UDECو  )3DECو يا به-
عنوان ذرات به هم پیوسته صلب و تحت تاثیر شکستگي
پیوندها و حرکات ذرات (به عنوان مثال  PFCو
.]13[)PFC3D
يکي از ويژگيهای روش تخريب بزرگ ،بزرگ مقیاس
بودن آن است .از اين رو مدل مورد نظر بايد به اندازه
کافي بزرگ باشد تا بتوان آن را نماينده شرايط تخريب در
روش تخريب بزرگ دانست .در نرمافزار  PFCنیاز به
واسنجي اولیه مدل ساخته شده وجود دارد .واسنجي
نرمافزار نیاز به شبیهسازی آزمايش سه محوره و برزيلي
دارد .يعني با تغییر مکرر سختي نرمال و برشي اجزا ،يک
ماده تولید ميشود که منحني حاصل از آزمون سه محوره
و برزيلي آن با نتايج آزمايشگاهي موجود همخواني داشته
باشد .ابعاد ذرات در آزمونهای شبیهسازی شده در حدود
میليمتر است که با ابعاد کل که در حد سانتيمتر است
همخواني داشته و مدل به سادگي حل ميشود ،اما اين
ابعاد را نميتوان برای مدلي با ابعاد چند صد متر بهکار
گرفت ]3[.به دلیل مشکالت استفاده از  PFCتصمیم
گرفته شد تا از ( UDECنسخه  )5برای انجام مدلسازی
استفاده شود .نرمافزار  UDECيک برنامه عددی بر اساس
روش اجزا مجزا برای مدلسازی ناپیوسته است .اين
نرمافزار پاسخ محیط ناپیوستهای همچون توده سنگ
درزهدار را تحت بارگذاری ايستا يا پويا شبیهسازی ميکند.
اين محیط ناپیوسته به صورت يک اسمبلي از بلوکهای
مجزا تعريف ميشود .ناپیوستگيها همچون شرايط مرزی
بین بلوکها رفتار ميکنند .جابهجاييهای بزرگ در طول
ناپیوستگيها و چرخش برای بلوکها مجاز است .با
استفاده از  UDECميتوان رفتار مواد مختلف را مدل
کرد ،يعني هم امکان ساختن بلوک بکر وجود دارد و هم
ناپیوسته که اين امر ساخت محیط ناپیوسته زمینشناسي
و امثال آن را ممکن ميسازد[.]18

 -8مدلسازی عددی
 -7-8روش مدلسازی

سنگ به صورت ذاتي ناپیوسته است .بنابراين روشهايي
که بهطور مستقیم ناپیوستگيها را مدل ميکنند ،گزينه
بهتری برای ارزيابي قابلیت تخريباند .روشهای اجزا مجزا
( )DEMمحاسبات فشرده و بسیار پیچیدهای دارند که
بهطور معمول برای مدلسازی سه بعدی در مقیاس بزرگ
نامناسباند .کدهای  DEMتوده سنگ را به دو صورت

16

17

همانگونه که گیلبرد و همکاران [ ]21و شاروک و
همکاران[ ]21نشان دادند ،شبیهسازی فرآيندهای
ژئوتکنیکي و استخراج در مقیاس بزرگ به طور توام در
 DEMبهصورت سهبعدی به دلیل تراکم محاسبات بسیار
باالی روش عددی ،غیرعملي است .در حال حاضر نیز،
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رسانده شد و سپس مدل رفتاری درزهها به موهر کولمب
تغییر يافت و زيربرش ايجاد شد.

ادامه محدوديتهای کامپیوتری سبب محدود کردن
کاربرد  DEMبه مدلهای کوچک مقیاس مسايل مقدار
مرزی در سنگ درزهدار متراکم ،شده است[.]5

با توجه به اينکه در اغلب مطالعات عددی و تجربي
گذشته سه دسته درزه در مدل وارد شده است ،از اينرو
در مدل اولیه ساخته شده سه دسته درزه با شیبهای ،21
 71و  81درجه وارد شد .درزههای وارد شده در مدل به
صورت سراسری و بدون بازشدگي اعمال شدهاند.

مدلسازی دو بعدی امکان وارد کردن جزيیات بیشتر را با
توجه به ظرفیت کامپیوتری در دسترس در مدل فراهم
ميکند .نتايج ياد شده در اين تحقیق مفهومي بوده و بر
مبنای مطالعه موردی نیست .با اين حال ،هندسه مدل و
خصوصیات ژئومکانیکي استفاده شده در مدلسازی بر
اساس دادههای معادن واقعي تخريب بزرگ انتخاب شده
است.

بر اساس مطالعات بینالمللي تخريب ارتفاع بلوک ماده
معدني  211متر ،عرض زيربرش  61متر و ارتفاع آن 3
متر در نظر گرفته شد[ .]15زيربرش بهصورت يکباره در
مدل ايجاد ميشود .ارتفاع باطله و روباره  211متر در نظر
گرفته شد که  41متر آن در مدل مشخص است و
باقیمانده آن به صورت تنش ثقلي بر مرز بااليي مدل وارد
شده است .خصوصیات ماده معدني و باطله فراگیر يکسان
در نظر گرفته شده است .در اين مدلسازی فرض شده
است که تخلیه به صورت منظم انجام ميگیرد .مرزهای
جانبي با تکیهگاه غلتکي و مرز پايیني با تکیهگاه مفصلي
ثابت شدهاند .به عبارت ديگر ،کنارههای مدل در راستای
افقي و قسمت پايیني مدل در راستای افقي و قائم محدود
شدهاند .خصوصیات مدل ساخته شده بر مبنای
خصوصیات استفاده شده در مدلسازی يازمنسکي و
همکاران [ ]22و همچنین مطالعات بینالمللي تخريب
انتخاب شده است .در مدلهای ساخته شده تاثیر
خصوصیات هندسي و مقاومتي درزهها به همراه تنش
ثقلي ،نسبت تنش افقي به قائم و مقاومت فشاری سنگ
بکر بر دهانه حداقل برای شروع تخريب بررسي ميشود.
به دلیل زياد بودن متغیرهای تاثیرگذار بر قابلیت تخريب،
بررسي همه متغیرها به صورت چند عاملي نیاز به صرف
زمان بسیار زيادی دارد .از اينرو در اين تحقیق تنها
متغیرهايي که طبق مطالعات قبلي اهمیت بیشتری
داشتهاند ،مورد بررسي قرار گرفته است.

مدل مورد بررسي با ابعاد  1111متر در  851متر در نظر
گرفته شد که برای صرفهجويي در زمان اجرای برنامه به
دو بخش ناحیه دارای درزه و بدون درزه تقسیم شده
است .شکل  1هندسه مدل را نشان ميدهد .بخش درزه-
دار مناطقي را که پتانسیل تخريب دارند در بر ميگیرد و
در نتیجه تراکم مش باالتری دارند (اندازه مش  1/5متر).
بخش بدون درزه تراکم مش کمتری دارد (اندازه مش11
متر) .مرزهای مدل برای جلوگیری از تاثیرات مرزها بر
نتايج توسعه داده شدهاند .اين نوع هندسه و ابعاد مش
قبال توسط يازمنسکي 13و همکاران ( ]22[)2111در
تحلیل نشست حاصل از استخراج به روش تخريب بزرگ و
همچنین جبینپور [ ]3در بررسي عوامل ژئومکانیکي
درزهها بر قابلیت تخريب استفاده شده است .مدل ساخته
شده از نظر ابعاد بزرگتر از مدلهای ياد شده است .با
انجام آزمايش مشاهده شد که نتايج حاصل از اين هندسه
و حالتي که تمام بلوک درزهدار باشد ،همخواني مناسبي
دارد .مرزهای مدل در تمام شرايط مورد بررسي يکسان
بوده است.
در مدل عددی از مدل رفتاری موهر کولمب استفاده شد.
طبق روند مدلسازی ابتدا مدل با رفتار االستیک به تعادل
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بخش درزهدار
بخش بدون درزه

زيربرش

شکل  - 7هندسه نهایی مدل تخریب بزرگ

طبق نظر ساينزباری ( )2112در مدلسازیهای عددی
منطقه تخريب شده با جابهجايي بزرگتر از  1متر بیان
ميشود .اين معیار با استفاده از تحلیلهای عددی انجام
شده در معدن نورس پارک ( )Northparkesاسترالیا
انتخاب شده است و با نتايج حاصل از معدن پاالبورا
( )Palaboraدر آفريقای جنوبي اعتبارسنجي شده
است[.]5
در مدل اولیه ساخته شده با توجه به جابهجاييهای
حاصل تخريب اولیه اتفاق افتاده است (شکل  .)2در
مرحله بعد بلوکهايي که جابهجايي بزرگتر از  1متر

داشتند ،حذف و يا بهعبارت ديگر تخلیه شدند (شکل  )8و
مساله مجدد حل شد .شکل نهايي منطقه تخريب در شکل
 4نشان داده شده است .ميتوان نتیجه گرفت که:
 -1شکل منطقه تخريب حاصل با توجه به موارد واقعي
منطقي است.
 -2وقتي تخريب اولیه رخ ميدهد تا رسیدن به سطح
بلوک ماده معدني ادامه مييابد و بخشي از باطله را نیز در
بر ميگیرد .به عبارت ديگر پديده قوسزدگي که باعث
توقف تخريب ميشود ،اتفاق نميافتد .همچنین جهت
درزهها جهت گسترش تخريب را نیز کنترل ميکند.

شکل  -2مدل با زیربرش  06متر و میزان جابهجاییهای اتفاق افتاده
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شکل  -8شکل منطق تخریب پس از تخلیه مرحله اولیه

شکل  -2شکل نهایی منطقه تخریب

شیب يکي از دسته درزهها تغییر داده شد .مدلهای در
نظر گرفته شده برای بررسي تک عاملي عبارتاند از :

 -2-8بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر قابلیت تخریب

تعداد  238دهانه برای يافتن تاثیر پارامترهای تنش ثقلي،
نسبت تنش افقي به قائم ،مقاومت فشاری سنگ بکر،
تعداد دسته درزهها ،چسبندگي ،زاويه اصطکاک ،شیب و
فاصلهداری درزهها بر دهانه حداقل برای شروع تخريب به-
صورت تک عاملي بررسي شد .در هر مدل تنها يک پارامتر
تغییر داده شد و ساير پارامترها ثابت در نظر گرفته شد.
جدول  1اين شرايط ثابت را نشان ميدهد .معیار شروع
تخريب رسیدن به جابهجايي يک متر در سقف زيربرش
است .در هر حالت دهانه زيربرش تا آنجا تغییر داده شد
که جابهجايي مورد نظر حاصل شود .تغییرات در
خصوصیات درزهها به غیر از شیب برای تمامي آنها
اعمال شد .برای تحلیل حساسیت شیب درزهها ،فقط
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پنج مدل برای ارزيابي تاثیر عمق معدنکاری
()H
چهار مدل برای يافتن تاثیر نسبت تنش افقي
به قائم ()K
پنج مدل برای ارزيابي تاثیر مقاومت فشاری
سنگ بکر ()UCS
چهار مدل برای ارزيابي تاثیر چسبندگي درزه ( )
هفت مدل برای يافتن تاثیر زاويه اصطکاک درزه
( )
هشت مدل برای ارزيابي تاثیر شیب درزه ( )
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 هفت مدل برای يافتن تاثیر فاصلهداری درزه
()S
 چهار مدل برای يافتن تاثیر تعداد دسته درزه ()N

اين تحقیق با مطالعه انجام شده توسط جبینپور عبارتاند
از :


جدول  - 7شرایط ثابت در بررسی تک عاملی متغیرها
خصوصیت

UCS
)(MPa

S
)(m

H
)(m

K

مقدار

181

8

511

1

)(MPa

1

)(°

81

برای بررسي پاياني ،يک درخت پنج عاملي تشکیل شد که
هر کدام مقاديری دارند که بر اساس تغییر تک عاملي
نتیجه گرفته شدهاند .در نهايت  431حالت مختلف بررسي
شد .در هر بررسي دهانه زيربرش تا رسیدن به جابهجايي
يک متر در سقف تغییر داده شد .شکل  ،5شاخههای
درخت مورد نظر را نشان ميدهد .اين شیوه بررسي قبال
توسط جبینپور[ ]3به کار گرفته شده است .تفاوتهای

N

8







بررسي تاثیر نسبت تنش قائم به افقي ،تعداد
دسته درزه و عمق
در نظر گرفتن دامنه وسیعتر برای متغیرها
بررسي تعداد دهانههای بیشتر و بزرگتر برای
هر مقدار از متغیرها
در نظر گرفتن معیار تخريب متفاوت و مستند
(جابهجايي  1متر)
کمي کردن نتايج
وارد کردن معیار عمق به جای چسبندگي در
بررسي نهايي

شکل  - 5درخت مورد بررسی و مسیرهای انتخابی در مدلسازی

 -7-2-8مقاومت فشاری سنگ بکر

مقاومت فشاری تکمحوری ،حداکثر مقدار مقاومتي است
که سنگ در برابر تنش فشاری تحمل ميکند .مقاومت
فشاری تک محوری به عنوان يک پارامتر مهم در اغلب
سیستمهای طبقهبندی سنگ ،مانند  RMRو MRMR
وارد ميشود .عواملي مانند آهنگ آلتراسیون ،آهنگ
هوازدگي ،شکستگيهای داخلي و ريزترکها ،چگالي و
تخلخل بر مقاومت فشاری تکمحوری تاثیر ميگذارند.
رفیعي و همکاران اظهار داشتهاند که افزايش اين عامل
باعث کاهش قابلیت تخريب توده سنگ ميشود[ 11و
 .]16از آنجا که مقاومت فشاری سنگها از  5تا 851
مگاپاسکال تغییر ميکند [ ، ]28تحلیل حساسیت در اين

بازه انجام شد .نتايج حاصل از تحلیل حساسیت اين عامل
در شکل  5نشان داده شده است.
شکل  6نشان دهنده افزايش حداقل دهانه مورد نیاز برای
وقوع تخريب با افزايش مقاومت فشاری تکمحوری سنگ
است .اين بررسي نشان ميدهد که با افزايش مقاومت
فشاری تکمحوری سنگ قابلیت تخريب توده سنگ
کاهش مييابد که با اظهارات ديگر محققان همخواني
دارد .همچنین مشاهده ميشود که در مقاومتهای فشاری
باال ،تغییر در اين عامل تاثیر قابل توجهي بر تغییرات
دهانه حداقل ندارد .اين تاثیر به اين دلیل است که در
مقاومت فشاری باال (باالی حدود 111مگاپاسکال) شکست
در اثر گسیختگي درزهها اتفاق ميافتد و تنش پیش از
اينکه بر مقاومت فشاری تکمحوری سنگ غلبه کند ،از
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مقاومت برشي درزهها فراتر رفته و باعث حرکت بلوکها
در امتداد درزهها ميشود .با توجه به نتايج حاصل از
مطالعات بینالمللي تخريب میانگین  UCSبرای سنگ
معادن زيرزمیني  181مگاپاسکال است[ ،]15از اينرو با
در نظر گرفتن مقادير باال برای اين عامل ,اين عامل در
بررسي نهايي در نظر گرفته نشده است.
در روش البسچر برای محاسبه مقاومت بلوک سنگي
( )RBSاز مقدار مقاومت سنگ بکر( )IRSاستفاده ميشود.
عوامل مختلفي با توجه به شرايط بلوک سنگي بر مقدار
 RBSتاثیرگذار است .در روش البسچر ،پس از محاسبه
 RBSبا استفاده از نمودار شکل  7امتیاز مربوط به دست
ميآيد.

شکل  -1نمودار امتیاز مقاومت بلوک سنگی[]2

 -2-2-8نسبت تنش افقی به قائم

نسبت تنش افقي به قائم بر مقدار تنشهای القائي ايجاد
شده در منطقه تخريب در زمان شروع تخريب اثر گذاشته
و با توجه به جهت يافتگي درزهها ،به طور قابل توجهي
گسترش تخريب و سرعت آن را تحت تاثیر قرار ميدهد.
تنشهای افقي زياد ميتواند باعث قفلشدگي بلوکهای
سنگي در هم شود و تودهسنگ را در مقابل گسترش
تخريب در جاييکه ناپیوستگيهای کم شیب در توده
سنگ وجود ندارند ،پايدار کند[ .]12نتايج حاصل از
تحلیل حساسیت اين عامل در شکل  3نشان داده شده
است .حداقل دهانه تخريب بر حسب تغییرات اين عامل
چندان زياد نیست (شکل  .)3با ايجاد زيربرش تنش افقي
در باال و پايین زيربرش افزايش و تنش قائم در اين
قسمتها کاهش مييابد .اگر تفاضل دو تنش القايي
بزرگتر از مقاومت فشاری تک محوری سنگ يا مقاومت
برشي ناپیوستگيها باشد منطقهای در اطراف زيربرش
دچار سستشدگي ميشود که قسمتي از اين منطقه
همزمان با تخلیه ،تخريب ميشود .اگر اين تفاضل
همچنان به اندازه کافي بزرگ باشد ،منطقه تسلیم شده و
تخريب به سمت باال گسترش مييابد .به عبارت ديگر
تاثیر نسبت تنش افقي به قائم بیشتر بر روی گسترش
تخريب است .از طرف ديگر بازه تغییر کم اين متغیر (از
 1/8تا  )1/8ميتواند سبب اين تغییر نامحسوس حداقل
دهانه تخريب برحسب اين پارامتر باشد.

همانطور که مشاهده ميشود در روش البسچر هم هر چه
مقاومت سنگ بکر افزايش يافته امتیاز مربوط به اين عامل
افزايش داشته و در نتیجه مقدار  MRMRافزايش مييابد
و شرايط پايداری بهتر ميشود .عالوه بر اين ،افزايش
امتیاز در مقاومتهای پايینتر محسوستر است و هر چه
مقاومت بیشتر شده است تغییرات امتیاز کاهش داشته
است.
250; 52

100; 48
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حداقل دهانه تخريب (متر)
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مقاومت فشاری تک محوری (مگاپاسکال)

شکل  - 0تاثیر مقاومت فشاری تکمحوری سنگ بر حداقل دهانه
تخریب

در مدلهای ساخته شده مقدار اين پارامتر ار  1/8تا 1/8
تغییر داده شد .مشاهده ميشود با افزايش مقدار  Kمقدار
جابهجايي منطقه تخريب در بیشتر دهانهها تغییر قابل
مالحظهای ندارد (شکل  .)8همانطور که در شکل 8
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مشخص است ،در دهانه  81متری اختالف جابهجاييها
 11سانتيمتر ،در دهانه  41متری اختالف جابهجاييها
 41سانتيمتر ،در دهانه  52متری اختالف جابهجايي صفر
و در دهانه  61متری اين مقدار  21سانتيمتر است .از اين
ميتوان نتیجه گرفت که میزان جابهجاييهای سقف
زيربرش نسبت به دهانه روند مشخصي ندارد .اما نتايج
حاصل از مدلسازی نشان ميدهد که ارتفاع منطقه تخريب
شده در اثر زيربرش با افزايش  Kکاهش مييابد .به عبارت
ديگر تغییر در مقدار  Kبر گسترش تخريب تاثیرگذار
است .با توجه به اين نتیجه و در نظر گرفتن مقدار يک
برای اين عامل ،برای کاهش تعداد متغیرها ،اين متغیر در
بررسي نهايي لحاظ نشده است.
 -8-2-8عمق

در میان عوامل ژئومکانیکي ،تنش تاثیر زيادی بر قابلیت
تخريب توده سنگ دارد .با افزايش عمق کانسار ،تنش
ثقلي افزايش مييابد .برای بررسي تک عاملي روند تغییر
حداقل دهانه الزم برای شروع تخريب نسبت به عمق،
عمقهای  611 ،411 ،211 ،51و  311متر انتخاب شد.
اين عمقها به صورت روباره در مدل وارد ميشوند .به-
عبارت ديگر ارتفاع  211متری ماده معدني ثابت است و
فقط مقدار روباره تغییر ميکند.

شکل  -3نمودار حداقل دهانه تخریب -جابهجایی در
نسبتهای مختلف تنش افقی به قائم

همانطورکه در شکل  11قابل مشاهده است با افزايش
عمق کانسار به دلیل افزايش تنشهای برجا مقدار حداقل
دهانه تخريب کاهش مييابد .بر اساس اين نمودار مقادير
نهايي انتخاب شدند .شکلهای  11تا  14نمودارهای
مربوط به تاثیر عمق را در بخشي از درخت مورد مطالعه
نشان ميدهند .بررسي روند تغییرات دهانه بر حسب هر
متغیر در کل درخت به دلیل تعداد بسیار زياد اين حاالت
در اين مقاله میسر نیست ،به همین دلیل سعي شده است
تا نمودارها به صورتي آورده شود که معرف روند در کل
درخت مورد مطالعه باشد.
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نسبت تنش افقي به قائم
شکل  -76تاثیر عمق بر حداقل دهانه تخریب در بررسی تک عاملی
شکل  -3تاثیر نسبت تنش قائم به افقی بر حداقل دهانه تخریب
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شکل  - 77تاثیر عمق بر حداقل دهانه تخریب بر حسب تغییرات زاویه

شکل  - 72تاثیر عمق بر حداقل دهانه تخریب برحسب تغییرات زاویه

اصطکاک داخلی ،شیب درزه  25و فاصلهداری  8متر

اصطکاک داخلی ،شیب درزه  16و فاصلهداری  8متر

از اين نمودارها ميتوان مشاهده کرد که با افزايش عمق
شرايط پايداری نامساعد شده و حداقل دهانه برای شروع
تخريب کاهش مييابد .همچنین تغییرات اين عامل در
زوايای اصطکاک متوسط تا باال بیشتر تاثیرگذار است .به
عبارت ديگر در مقادير پايین زاويه اصطکاک درزه ،عمق بر
حداقل دهانه تخريب تاثیر چنداني ندارد .با مقايسه نتايج
بهدست آمده نتیجه گرفته ميشود که آهنگ تغییرات در
شیبهای  45و 61کمتر است.

N=3-Spacing=3-Dip=45
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حداقل دهانه تخريب (متر)
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 -2-2-8فاصلهداری درزه

عمق (متر)

فاصلهداری درزهها (فاصله عمودی بین ناپیوستگيهای
مجاور) از جمله خصوصیات هندسي درزه است که نقش
زيادی در قابلیت تخريب تودهسنگ دارد .فاصلهداری
درزهها ابعاد بلوکهای ايجاد شده در توده سنگ را تعیین
ميکند .مکانیزم تغییر شکل و گسیختگي با نسبت فاصله-
داری به ابعاد حداقل دهانه ريزش تغییر ميکند .همچنین
خواص مهندسي مانند قابلیت تخريب ،میزان خردشدگي و
نفوذپذيری توده سنگ با تغییر اين عامل تغییر ميکنند.
به دلیل اهمیت اين عامل برای يافتن تاثیر فاصلهداری
درزهها بر حداقل دهانه الزم برای شروع تخريب هفت
مدل با فاصلهداریهای مختلف ساخته شد که در جدول 2
آورده شدهاند .ساير پارامترها طبق جدول  1اعمال شده-
اند.

شکل  -72تاثیر عمق بر حداقل دهانه تخریب بر حسب تغییرات زاویه
اصطکاک داخلی ،شیب درزه  25و فاصلهداری  8متر
N=3-Spacing=3-Dip=60

20
15

𝜑=40

10

𝜑=35
𝜑=30
𝜑=23
𝜑=10
600

5
0
200

400

حداقل دهانه تخريب (متر)

25

0

عمق (متر)

با توجه به کمبود اطالعات فاصلهداری درزه بر اساس
مطالعات بینالمللي تخريب مقادير استفاده شده بر اساس

شکل  -78تاثیر عمق بر حداقل دهانه تخریب برحسب تغییرات زاویه
اصطکاک داخلی ،شیب درزه  06و فاصلهداری  8متر
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جدول  - 2مقادیر استفاده شده در تحلیل حساسیت فاصلهداری درزه[]22

پارامتر
فاصلهداری
)
(
مقدار استفاده
شده

کم
 1/8-1متر
1/7

متوسط

زیاد

 1-8متر

8

1

3 6 4 8 2

100

y = 8.202x + 13.916
R2=0.9803

80
60
40
20

حداقل دهانه تخريب (متر)

بینیاوسکي [ ]24انتخاب شدهاند و
طبقهبندی
بیانگر فاصلهداری زياد ،متوسط و کماند .در فاصلهداری
زياد حد بااليي بر اساس جدول البسچر درباره میزان
خردشدگي  3متر (جدول  )8انتخاب شده است .در شکل
 15مشاهده ميشود که با افزايش اين عامل ،مقدار حداقل
دهانه برای شروع تخريب افزايش مييابد که با نمودار
امتیاز مربوط به اين عامل در روش البسچر مطابقت دارد.
در روش البسچر فاصلهداری درزهها با توجه به تعداد
دسته درزههای موجود در منطقه مورد نظر تفکیک شده و
با استفاده از شکل  16امتیازی به آن اختصاص داده مي-
شود .در اين روش با افزايش تعداد دسته درزهها امتیاز
مربوط در محاسبه امتیاز معدنکاری توده سنگ کاهش
مييابد .شکلهای  17تا  21نمودارهای مربوط به تاثیر
فاصلهداری درزه را در بخشي از درخت مورد مطالعه به
ازای شیب  51درجه نشان ميدهند .به دلیل يکسان بودن
روند در ساير شیبها ،از آوردن نمودار مربوط به آنها
خودداری شده است .همانطور که در نمودارها مشاهده
ميشود با افزايش فاصلهداری درزه ،حداقل دهانه الزم
برای شروع تخريب به صورت خطي افزايش مييابد که با
نتايج تجربي همخواني دارد .از اين نمودارها ميتوان
نتیجه گرفت که با افزايش فاصلهداری درزه شرايط
پايداری نامساعد شده و حداقلدهانه برای شروع تخريب
افزايش مييابد .همچنین تغییرات اين عامل در زوايای
اصطکاک پايین تاثیرگذاری چنداني ندارد .به عبارت ديگر
در اين مورد نیز زاويه اصطکاک نقش بیشتری را نسبت به
فاصلهداری در تغییر حداقل دهانه برای شروع تخريب دارد
(شکل  .)15نکته ديگر ،افزايش شیب تغییرات با افزايش
زاويه اصطکاک است (شکل  13تا  .)21از طرف ديگر در
فاصلهداری متوسط و زاويه اصطکاک باال مقادير حداقل
دهانه برای شروع تخريب نزديکاند (شکل  13 ،17و .)18
در نتیجه تغییرات حداقل دهانه تخريب در فاصلهداری
کم ،اندک است .به عالوه با افزايش عمق ،حداقل دهانه
تخريب در فاصلهداری کم به هم نزديک ميشود که نشان

از تاثیر بیشتر عمق در فاصلهداری کم بر حداقل دهانه
تخريب نسبت به تاثیر فاصلهداری درزه است.

0
10

0

5
فاصله داری درزه (متر)

شکل  -75تاثیر فاصلهداری درزه بر حداقل دهانه تخریب در بررسی
تک عاملی

شکل  -70نمودار محاسبه امتیاز فاصلهداری درزهها در روش البسچر[
]72
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جدول  -8میزان خردشدگی در معادن تخریب بزرگ[]72
طول میانگین
(متر)
1/25

حجم متوسط
(متر مکعب)
1/114

بیشترین حجم
(متر مکعب)
1/18

کالس سنگ
خردشده
A

 1/5تا 1

1/75

1/11

1/25

 1تا 2

1/5

1/3

2

D

گیر کردن دهانه تخلیه

 2تا 4

8

7

16

E
F
G

گیر کردن شديد
بسته شدن قیف تخلیه
بسته شدن شديد تخلیه

 4تا 3
 3تا 16
بزرگتر از 16

6
12
24

54
482
8456

123
1124
نامحدود

B
C

تاثیر بالقوه

محدوده طول (متر)

 111درصد آن از طريق
گريزلي  1/8×1/5متر مربعي
عبور ميکند.
 111درصد آن در صندوقه
 LHDجای ميگیرد.

کمتر از 1/5

-

شکل  -73تاثیر فاصلهداری درزه بر حداقل دهانه تخریب برحسب
تغییرات زاویه اصطکاک داخلی در شیب درزه  25درجه و عمق 266

N=3-Depth=100-Dip=25

متر

60

𝜑=23

30
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𝜑=10

10

حداقل دهانه تخريب (متر)

40

N=3-Depth=400-Dip=25
40
35
30
25
20
15
10
5
0

𝜑=40
𝜑=35
𝜑=30
𝜑=23

0
6

4

0

2

𝜑=10

فاصله داری درزه (متر)
6

شکل  -73تاثیر فاصلهداری درزه بر حداقل دهانه تخریب برحسب
تغییرات زاویه اصطکاک داخلی در شیب درزه  25درجه و عمق 766

2

4

حداقل دهانه تخريب (متر)

𝜑=40
𝜑=35
𝜑=30

50

0

فاصله داری درزه (متر)

متر
شکل  -26تاثیر فاصلهداری درزه بر حداقل دهانه تخریب برحسب

N=3-Depth=200-Dip=25

تغییرات زاویه اصطکاک داخلی در شیب درزه  25درجه و عمق 266
60

𝜑=40
𝜑=35
𝜑=30

حداقل دهانه تخريب (متر)

50
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 -5-2-8زاویه اصطکاک درزه

طبق گزارش تیم مطالعات بینالمللي تخريب معموال
دسترسي به اطالعات مرتبط با مقاومت برشي و تغییر
شکلپذيری در معادن تخريب بزرگ بسیار محدود است.
از اين رو در اين تحقیق از اطالعات موجود در مقاالت و
کتب استفاده شد.

فاصله داری درزه (متر)

برای يافتن تاثیر زاويه اصطکاک درزهها بر حداقل دهانه
الزم برای شروع تخريب هفت مدل مختلف ساخته شد.
مقادير بر اساس خصوصیات مربوط به مواد پرکننده
51
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ناپیوستگيها انتخاب شدهاند که در جدول  4آورده شده
است .ساير پارامترها طبق جدول  1ثابتاند.
با توجه به اهمیت زاويه اصطکاک و نقشي که در مقاومت
برشي درزه دارد ،اين عامل مورد بررسي واقع شد .شکل
 21نحوه تغییرات حداقل دهانه را برحسب اين عامل
نمايش ميدهد .مطابق شکل ،افزايش زاويه اصطکاک،
باعث مشکلتر شدن تخريب و افزايش حداقل دهانه مي-
شود .با توجه به نمودار حاصل و همچنین نمودار فراواني
زاويه اصطکاک داخلي نشان داده شده در جدول  4مقادير
زاويه اصطکاک برای بررسي نهايي انتخاب شد .شکلهای
 22تا  24نمودارهای مربوط به تاثیر زاويه اصطکاک درزه
را در بخشي از درخت مورد مطالعه نشان ميدهند.
جدول  -2مقاومت برشی ناپیوستگیهای پرشده و مواد پرکننده[]25

سنگ

بنتونیت

()MPa

داخلی (درجه)

1/24

42

1/15

7/5

1/18-1/12

12-17

y = -0.0529x2 + 4.134x - 20.205
R² = 0.9608

80
60
40

1/16-1/1

8-18

رس

1-1/13

12-13/5

20

شیل بنتونیتي

1-1/27

3/5-28

0

شیل رسي

1/16

82

دولومیت

1/14

5

ديوريت ،گرانوديوريت
و پورفیری

1

26/5

آهک

1/1

18-14

مونت موريونیت

1/86

14

شیست و کوارتزيت

1/18-1/13

82

اسلیت

1/15

88

کوارتز ،کائولن و
پیرولوزيت

-1/18
1/142

86-83

0

زاويه اصطکاک درزه (درجه)

شکل  -27تاثیر زاویه اصطکاک درزه بر حداقل دهانه تخریب در
بررسی تک عاملی

N=3-Spacing=3-Dip=25
50

𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ=400
𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ=200
𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ=100
𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ=50

40
30
20
10

حداقل دهانه تخريب (متر)

با افزايش عمق و زاويه اصطکاک تا  81درجه ،حداقل
دهانه تخريب با شیب نسبتا زياد افزايش مييابد و از آنجا
به بعد شیب بسیار کم ميشود و در برخي عمقها حتي
ثابت باقي ميماند .حداقل دهانه تخريب به ازای زاويه
اصطکاک  11درجه برای تمامي شیبهای درزه يکسان
است ولي روند افزايشي حداقل دهانه با افزايش زاويه
اصطکاک با شیب از  25تا  61درجه درزه کاهش مييابد.
در زاويه شیب  71درجه درزه ،حداقل دهانه تخريب با

60

40

20

حداقل دهانه تخريب (متر)

بازالت

چسبندگی

زاویه اصطکاک

روندی افزايشي باالترين مقادير را دارد و اين روند تا زاويه
اصطکاک  81درجه خطي است (شکل  .)28در فاصله-
داری متوسط و زاويه اصطکاک باال مقادير حداقل دهانه
تخريب نزديکاند .اين تغییرات برای فاصلهداری  8 ،1و 5
يکسان است .با مقايسه نتايج حاصل مشخص ميشود که
تغییرات حداقل دهانه تخريب برحسب زاويه اصطکاک
درزه در فاصلهداری کم و زوايای اصطکاک پايین ،اندک
است و با افزايش فاصلهداری به شکل تقريبا خطي افزايش
يافته است .به عالوه با افزايش فاصلهداری درزه ،روند
تغییرات شیب بیشتری ميگیرد و در زوايای  85و 41
درجه تغییرات بسیار ناچیزی در حداقل دهانه تخريب
ديده ميشود (شکل  .)24در شکل  25مشاهده ميشود
که افزايش تعداد دسته درزه و کاهش زاويه اصطکاک درزه
باعث کاهش حداقل دهانه تخريب شده است .تغییرات
حداقل دهانه تخريب تا زاويه اصطکاک  81درجه پايین و
سپس با شیب تندی افزايش يابد.

0
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40

20

0

زاويه اصطکاک درزه (درجه)

شکل  -22تاثیر زاویه اصطکاک درزه بر حداقل دهانه تخریب برحسب
تغییرات عمق برای فاصلهداری  8متر ،شیب  25درجه و  8دسته درزه
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در روش البسچر زاويه اصطکاک درزه در بخش امتیاز
شرايط درزه آورده ميشود که با افزايش زبری سطح درزه
و در نتیجه افزايش زاويه اصطکاک درصد تعديل از امتیاز
 41بیشتر ميشود و مقدار  MRMRافزايش مييابد و در
نتیجه مقدار شعاع هیدرولیکي الزم برای تخريب افزايش
مييابد[.]12

N=3-Spacing=3-Depth=200

𝐷𝑖𝑝=70
𝐷𝑖𝑝=25
𝐷𝑖𝑝=45
𝐷𝑖𝑝=60
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حداقل دهانه تخريب (متر)
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 -0-2-8چسبندگی درزه

زاويه اصطکاک درزه (درجه)

مقادير استفاده شده در اين بخش بر اساس خصوصیات
مربوط به مواد پرکننده ناپیوستگيها انتخاب شدهاند که
در جدول  4آورده شده است .در اکثر منابع مقدار
چسبندگي صفر در نظر گرفته شده است [ 24 ،5و .]26
در اين قسمت با توجه به نمودار شکل  26مالحظه مي-
شود که با تغییر میزان چسبندگي مقدار حداقل دهانه
تغییر نميکند .تنها در چسبندگي صفر میزان جابهجايي-
ها در سقف در مقايسه با مقادير ديگر بیشتر است (شکل
 .)27همچنین مشاهده شد که در دهانههای يکسان با
تغییر مقدار چسبندگي شکل منطقه تخريب و گسترش
آن تفاوتي نميکند .با توجه به عدم تغییرات در
حداقلدهانه با تغییر چسبندگي در اين بازه ،اين عامل در
بررسي نهايي حذف شد.

شکل  -28تاثیر زاویه اصطکاک درزه بر حداقل دهانه تخریب
برحسب تغییرات شیب درزه برای فاصلهداری  8متر ،عمق  266متر و
 8دسته درزه
N=3-Depth=100-Dip=45
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𝑆𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔=1
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حداقل دهانه تخريب (متر)
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60
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زاويه اصطکاک درزه (درجه)

شکل  -22تاثیر زاویه اصطکاک درزه بر حداقل دهانه تخریب

30

برحسب تغییرات فاصلهداری درزه برای شیب  25درجه ،عمق  766متر

20

و  8دسته درزه

10
0

Spacing=3-Depth=400-Dip=60

𝑁=3

15
10
5

شکل  -20تاثیر چسبندگی بر حداقل دهانه تخریب
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20

0

چسبندگي درزه (مگاپاسکال)

حداقل دهانه تخريب (متر)

𝑁=2

20

0.6

0.4

0.2

حداقل دهانه تخريب (متر)

40

0

زاويه اصطکاک درزه (درجه)

شکل  -25تاثیر زاویه اصطکاک درزه بر حداقل دهانه تخریب
برحسب تغییرات تعداد دسته درزه برای فاصلهداری  8متر ،عمق 266
متر و شیب  06درجه

58

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

بهنام علی پنهانی ،1مهدی یاوری شهرضا ،2احمد جعفری

1.6
1.4
1.2
C=0

C = 0.2 MPa

0.6

C = 0.3 MPa

0.4
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دهانه تخريب (متر)
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شکل  -21نمودار دهانه تخریب -جابهجایی در چسبندگیهای
مختلف

𝜑=10
80

60

20

40

حداقل دهانه تخريب (متر)

C = 0.1 MPa

0.8

جابه جايي (متر)

1

درزه افقي تصمیم گرفته شد تا شکل  23در مدلها اعمال
شود .در روش البسچر با افزايش شیب دسته درزه عدد
اصالحي مربوط به جهتيافتگي درزه افزايش مييابد و در
نتیجه مقدار  MRMRافزايش يافته و شعاع هیدرولیکي
الزم برای تخريب افزايش مييابد.

0

شیب دو دسته متقاطع (درجه)

 -1-2-8شیب درزه

به دلیل پیچیدگي اين متغیر برای تحلیل آن برای مرتبه
اول يک دسته درزه افقي ثابت (شکل  )23و دو دسته
درزه متقاطع در نظر گرفته شد و سپس يک دسته درزه
قائم ثابت و دو دسته درزه متقاطع (شکل  )28بررسي شد.
ساير پارامترها به غیر از عمق که  211متر است ،طبق
جدول  1اعمال شدهاند .سپس مقادير نهايي شیب انتخاب
شد .همانطور که مشاهده ميشود با افزايش شیب دسته
درزه تا حدود 61درجه در هر دو حالت مقدار حداقل
دهانه تخريب کاهش مييابد و سپس روند افزايشي داشته
است .بر همین مبنا و با توجه به نقش مهمتر وجود دسته

حالت یک دسته درزه افقی ثابت و دو دسته درزه متقاطع
60

𝜑=30

50
40

𝜑=22

30
20

حداقل دهانه تخريب (متر)

ناپیوستگيها يکسری ويژگيهای ظاهری دارند که زاويه
شیب يکي از آنها محسوب ميشود .با توجه به اهمیتي
که زاويه شیب بر پايداری دارد ،تغییرات اين عامل بررسي
شده است .طبق نظر البسچر جهتيافتگي ،شکل و ابعاد
فضای حفر شده ،بر رفتار تودهسنگ به صورت پايداری
بلوک سنگي تاثیرگذار است .وضعیت درزهها ،با توجه به
محور قائم بلوک ،مشخصات اصطکاکي درزهها و باز يا
بسته بودن قاعده بلوکهای سنگي ،تاثیر قابل مالحظهای
بر پايداری فضای حفر شده دارند و امتیاز  RMRبايد
مطابق با آن اصالح شود .مقادير اصالحي تابعي از تعداد،
شیب و مشخصات اصطکاکي درزهها است و به وضعیت
درزهها نسبت به محور قائم بلوک نیز بستگي دارد.
ناپايداری بلوک وابسته به تعداد درزههايي است که از
محور قائم ميگذرد[.]12

شکل  -23نحوه تغییرات دهانه تخریب برحسب زاویه شیب درزه در

10

𝜑=10

0
100

50

0

شیب دو دسته درزه متقاطع (درجه)

شکل  -23نحوه تغییرات دهانه تخریب برحسب زاویه شیب درزه در
حالت یک دسته درزه قائم ثابت و دو دسته درزه متقاطع

شکلهای  81تا  88نشان ميدهند که با افزايش شیب از
 25تا  61درجه حداقل دهانه تخريب کاهش پیدا مييابد
و از آن به بعد با افزايش چشمگیر حداقل دهانه با افزايش
شیب روبرو هستیم .دلیل اين تغییرات را ميتوان ناشي از
سه فاکتور کنترلکننده دانست :کاهش تنش الزم برای
وقوع شکست با کاهش زاويه بین درزهها و تنش حداکثر

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

بررسی عوامل موثر بر تخریبپذیری تودهسنگ در استخراج به روش تخریب تودهای

(تنش ثقلي) که در شکل  84نشان داده شده است ،نسبت
مولفه سینوسي به مولفه کسینوسي نیروی ثقل و وسعت
ناحیه مستعد گسیختگي[.]27

N=3-Depth=200-Jfriction=30
60

𝜑=23
𝜑=10
80

60

40

20

𝑆𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔=3
حداقل دهانه تخريب (متر)
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حداقل دهانه تخريب (متر)

𝑆𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔=5

N=3-Depth=100-Spacing=5
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70
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20
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50

شیب دو دسته درزه متقاطع (درجه)

شکل  -82تاثیر شیب درزه بر حداقل دهانه تخریب برحسب
تغییرات فاصلهداری درزه

0

شیب دو دسته درزه متقاطع (درجه)
Spacing=1-Depth=50-Jfriction=35
شکل  -86تاثیر شیب درزه بر حداقل دهانه تخریب برحسب تغییرات
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زاویه اصطکاک
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شیب دو دسته درزه متقاطع (درجه)

شکل  -88تاثیر شیب درزه بر حداقل دهانه تخریب برحسب تغییرات
تعداد دسته درزه

شیب دو دسته درزه متقاطع (درجه)

شکل  -87تاثیر شیب درزه بر حداقل دهانه تخریب برحسب تغییرات
عمق

شکل  -82تغییرات مقاومت فشاری ( ) نسبت به زاویه بین
صفحات ناپیوستگی و تنش حداکثر ( ) در فشار جانبی ثابت[]23

هنگامي که شیب درزهها  25درجه است ،فاکتورهای اول
و دوم تاثیر مثبت بر ناپايداری دارند و باعث کاهش دهانه
حداقل ميشوند .در اين حالت زاويه بین درزهها و تنش
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حداکثر ( ) برابر  65درجه است و در نتیجه تنش زيادی
برای وقوع گسیختگي نیاز است .از طرف ديگر با توجه به
شیب  25درجه درزهها مولفه سینوسي (عامل محرک)
کمتر از مولفه کسینوسي (عامل مقاومتکننده) تنش
ثقلي است .با توجه به اين توضیحات عالوه بر اينکه تنش
زيادی برای گسیختگي نیاز است ،تنش عامل گسیختگي
نیز کم است .در شیب  45درجه دو فاکتور اول و سوم
تاثیر مثبت روی ناپايداری دارند زيرا در اين حالت زاويه
 45درجه بین سطوح درزه و تنش حداکثر باعث کاهش
تنش الزم برای گسیختگي نسبت به حالت شیب 25
درجه خواهد شد .از طرف ديگر ناحیه مستعد گسیختگي
نسبت به حالت شیب  25درجه بیشتر است.

در شیب  71درجه نسبت به حالت  61درجه ناحیه
کمتری مستعد گسیختگي است ولي نیروی محرک
افزايش يافته است .از طرف ديگر با توجه = 21تنش
الزم برای گسیختگي از حالت  61درجه بیشتر است .در
شیبهای نزديک به قائم مهمترين عامل کنترلکننده
زاويه اصطکاک سطوح درزه است.
تاثیر فاصلهداری درزهها بیشتر در شیب  25و  71درجه
مشهود است که با افزايش گیرداری بلوکها نسبت به
يکديگر باعث کاهش جابهجايي در سقف زيربرش و در
نتیجه افزايش حداقل دهانه تخريب ميشوند .با حذف
اليهبندی افقي مشاهده ميشود که حداقل دهانه برای
شروع تخريب افزايش داشته است .نتايج مدلسازی فیزيکي
موسايي [ ]17برای مطالعه تاثیر شیب اليهبندی بر
ناپايداری تونل نشان داد که با تفسیرهايي مشابه مطالب از
پیش گفته در شیب  61درجه بیشترين مقدار ناحیه
ناپايدار وجود دارد .از شیب  81درجه تا  61درجه روند
افزايش ناحیه ناپايدار و از شیب  61درجه تا  81درجه
کاهش ناحیه ناپايدار اتفاق افتاده است.

در اکثر منابع سه دسته درزه در نظر گرفته شده است.
شکل  85نشان ميدهد که با افزايش تعداد دسته درزه،
دهانه حداقل کاهش پیدا ميکند .همچنین مشاهده شد
که در دهانههای يکسان ،شکل منطقه تخريب و شکل يا
نحوه گسترش آن تفاوت ميکند (شکل  )86و ميتوان
نتیجه گرفت که شکل منطقه تخريب به تعداد و شیب
دسته درزهها بستگي دارد .با توجه به اينکه تغییرات زاويه
اصطکاک درزه و شیب در تعداد دسته درزههای متفاوت
در بخشهای قبلي نشان داده شد ،در اين بخش تغییرات
دهانه حداقل بر حسب فاصلهداری درزه و عمق به ازای
مقادير مختلف تعداد دسته درزه آورده شده است (شکل-
های  87و  .)83مشاهده ميشود که در فاصلهداری کم
تغییر در تعداد دسته درزه تاثیر چنداني بر حداقل دهانه
تخريب ندارد .شیب افزايشي تغییرات در تعداد دو دسته
درزه بیشتر است.
250
200

y 28.75 =x2 - 205.25x + 376.25
R2=0.98

150
100
50
0
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1

0

تعداد دسته درزه

شکل  -85تاثیر تعداد دسته درزه بر حداقل دهانه تخریب در بررسی
تک عاملی

حداقل دهانه تخريب (متر)

در شیب  61درجه هر سه فاکتور گفته شده تأثیر مثبت
روی ناپايداری دارند زيرا در اين حالت زاويه  81درجه بین
سطوح درزه و تنش حداکثر باعث کاهش تنش الزم برای
گسیختگي نسبت به حاالت  25و  45درجه خواهد شد .به
عالوه بزرگتر بودن مولفه سینوسي نسبت به مولفه
کسینوسي ثقل باعث تسهیل گیسختگي ميشود چرا که
باعث افزايش تنش گسیختگي ميشود.

 -3-2-8تعداد دسته درزه
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تعداد دسته درزه2 :

تعداد دسته درزه7 :

تعداد دسته درزه2 :

تعداد دسته درزه8 :
شکل  -80تاثیر تعداد دسته درزه بر شکل منطقه تخریب

Depth=200-Jfriction=23-Dip=25

Spacing=5-Dip=70-Jfriction=30
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شکل  -81تاثیر فاصلهداری بر حداقل دهانهتخریب برحسب تعداد

شکل  -83تاثیر عمق بر حداقل دهانه تخریب برحسب تعداد دسته درزه

دسته درزه
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ميدهد .بیشترين جابهجايي  14سانتيمتر در سقف
زيربرش با عرض  15متر قابل مشاهده است .با مقايسه
شکل  86 ،2و ( 88حالت  4دسته درزه) ميتوان دريافت
که الگوها و مقدار جابهجاييها در مدل عددی ساخته شده
روند منطقي را دارد.

 -2اعتبارسنجی مدل عددی

اعتبارسنجي اين تحقیق در دو مرحله انجام شده است .در
ابتدا از مقايسه مدلسازی انجام شده با مطالعه جبینپور
[ 3و  ]8صحت مدل بررسي شده است .در ادامه نتايج
حاصل از مدلسازی عددی که تحلیل حساسیت عوامل
مختلف است ،با روندهای موجود در روش تجربي البسچر
مقايسه شده است.

همچنین مقايسه شکلهای  7و  3و شکلهای  3و 16
مطابقت نتايج حاصل از مدلسازی عددی را با روش تجربي
البسچرنشانميدهد.

شکل  88نتیجه مدلسازی عددی جبینپور [ ]8در حالت
 4دسته درزه با شیبهای  81 ،71 ،1و  111را نشان

شکل  - 83مدل با زیربرش  75متر

مدلسازی عددی در کنار روشهای تجربي راهکاری
مناسب برای پیشبیني قابلیت تخريب يک کانسار است.

 -5نتیجهگیری
با توجه به چشمانداز رو به پايان ذخايری که امکان
استخراج به روش روباز را دارند و همچنین مزايای بسیار
زياد روش تخريب بزرگ نسبت به ساير روشهای
استخراج زيرزمیني ،ميتوان آيندهای روشن برای اين
روش پیشبیني کرد .آشنايي با اين روش و موضوعات
کلیدی در بهکارگیری آن در کشور ايران امری ضروری به
نطر ميرسد .يکي از موضوعات کلیدی در اين روش
قابلیت تخريب ماده معدني و سنگ باطله است .انجام

از میان هفت عامل موثر در قابلیت تخريب با بررسي تک
عاملي پنج عامل عمق زيربرش ،زاويه اصطکاک درزه،
فاصلهداری درزه ،تعداد دسته درزهها و شیب درزهها برای
بررسي نهايي انتخاب شد .مقاومت تراکم تک محوری و
نسبت تنش افقي به قائم تاثیر کمي بر حداقل دهانه
تخريب داشتند.
بیشترين دهانه تخريب مربوط به حالت دو دسته درزه-
متقاطع با شیب  71درجه ،زاويه اصطکاک  41درجه،
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