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  چکیده

هـاي عمـودي و رانـدمان بـاال در     از مزایاي پرکردن به سهولت عملیـات و تحکـیم خـوب در الیـه    . تواند نقش اساسی در عملیات معدنکاري ایفا کندپرکردن معدن می   

شـود کـه روش   یبی و پلکانی معکوس جهت استخراج اسـتفاده مـی  وال تخرها از دو روش النگدر معدن هشونی با توجه به شیب الیه. فضاهاي بزرگ معدنی اشاره کرد

در معدن هشونی با توجه به شرایط کمر باال . باشددرجه می 45تا  32هاي هشونی متوسط شیب الیه. روددرجه بکار می 45هاي با شیب بیش از پلکانی معکوس براي الیه

کردن از سطح توسط لودر پس از نصب گونی باشد و با توجه به هزینه کم  پردرجه می 45ه که بیش از در کارگاههایی که رخنمون سطحی داشته و همچنین شیب کارگا

متـر  200تـا   30طـول کارگاههـا بـین    . گیردیا توري فلزي همراه با تخته کوبی موضعی مابین برش فعال استخراجی و سمت استخراج شده، عملیات خاکریزي صورت می

دراین مقاله به بررسی روش پرکردن هیدرولیکی معدن هشونی کرمان و معرفی روش پرکردن هیـدرولیکی قابـل   . متر است130ه محاسبه شده باشد که طول بهینمتغیر می

.کاربرد در معادن استرالیا پرداخته شده است

  .وال، ناودیس زغالی، گازخیزيپرکردن، هشونی، النگ :هاکلید واژه

  

  :مقدمه. 1

هاي رایج در روش. شود که باید آنها را پرکردبعد از استخراج ذخایر معدنی، فضاهاي خالی بزرگی در اثر استخراج ایجاد می در معدنکاري زیرزمینی   

پرکـردن فضـاهاي خـالی    . گرددهاي کارخانه فرآوري به عنوان پرکننده استفاده میباطله ه و مواد باطله حاصل معدنکاري یا هاي باطلپرکردن، از سنگ

  .گردد، باعث بهبود پایداري منطقه و معدنکاري با ایمنی و بازدهی بهتر در مناطق مجاور معدنکاري میزیرزمینی

  

  :موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 2

فالت شرقی درصد از مساحت کشور، بخش وسیعی از پیکره جنوب11کیلومترمربع با دربرگرفتن حدود179000اي به وسعت استان کرمان با محدوده   

پسـتی و بلنـدي منطقـه تپـه مـاهوري و      . منطقه هشونی در قسمت شمال غرب و خارج از نـاودیس زغـالی کرمـان قـرار دارد    . پوشاندمرکزي ایران را می

د صـدمتر  رسد کـه اخـتالف ارتفـاع از چنـ    متر در کف دره الرنوران می2400متر و در پایین ترین نقطه به 3110کوهستانی است که ارتفاع باالترین نقطه

کروکی راههاي ارتباطی معادن حـوزه زغـال کرمـان     1در شکل . کیلومتري جنوب منطقه هشونی قرارگرفته است70شهرستان زرند در . کندتجاوز نمی

  ).1385بیات، (نشان داده شده است 
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  ).1385بیات، (راههاي ارتباطی معادن حوزه زغالی کرمان ) بدون مقیاس(کروکی : 1شکل

  

  :اسی ساختمانی و لیتولوژي منطقه هشونیزمین شن. 3

هاي زغـالی،  ژوراسیک بوده و شامل تناوبی از الیه-هزار متر ضخامت دارند که مربوط به اواخر تریاس دار منطقه هشونی در حدود سهرسوبات زغال    

دار خمرود پایینی که داراي درصـد  زیربخش زغالمربوط به Dدارافق زغال. سنگ استهایی ازسنگ آهک و زغالسنگ و الیهسنگ، شیل، اليماسه

در زیـر بخـش    Dدار لیتولوژي افـق زغـال  . متر ضخامت دارد150تا 90زیر بخش خمرود پایینی بین  . زغال قابل توجه و مربوط به دوره ژوراسیک است

  ).1385بیات، (به طور خالصه نمایش داده شده است  1خمرود پایینی در جدول

  ).1385بیات، (در زیر بخش خمرود پایینی  Dدار افق زغال لیتولوژي: 1جدول 

  
  

  :متن. 4

اي تحت شرایط بد کمرها مورد استفاده قـرار  روش کندن و پرکردن یکی از روشهاي با نگهداري است که در کانسارهاي پرشیب و مواد معدنی رگه   

وقتی یک برش کامل از مـاده معـدنی اسـتخراج و بـه بیـرون از      ). 1384عطایی، (شوددر این روش فضاي استخراج شده با مواد پرکننده پر می. گیردمی

. کننـد متري از جبهه کار تشکیل شـود، پـر  مـی   3که یک سینه کار جدید به فاصله حدود کارگاه انتقال داده شد، فضاي خالی را با حجم معادل تا زمانی

  :مهمترین وظایف مواد پرکننده عبارتند از

  هاي ضعیف کانساررهنگهداري دیوا -

  ).Hartman, 1997(شود اي که چالزنی و آتشکاري برشهاي بعدي ماده معدنی از روي این سکو انجام میایجاد سکوي کار به گونه -

بیشتري نسـبت   که اهمیتd2,d4,d6هايالیهالیه زغالی که  24سنگ که ضخامت قابل کار دارند، عبارتند از  هاي زغالدر معدن هشونی کرمان الیه   

مترمکعب به ازاي هـر تـن   0.5تا  0.1سنگ منطقه هشونی داراي گازخیزي پایینی است و بین هاي به عمل آمده زغالبر اساس بررسی. ها دارندبه بقیه الیه

  . کندخراجی تجاوز نمیسنگ استسنگ از  یک  مترمکعب  به ازاي هر تن زغالبه هر حال میزان گازخیزي  زغال. سنگ استخراجی متغیر استزغال

  :شوددار منطقه هشونی سه منطقه گازي به شرح زیر مشاهده میهاي زغالدر سنگ

متر 150اکسید کربن در عمق صفر تا منطقه گازهاي نیتروژن و دي-

متري 500تا150اکسید کربن و همچنین زون گازهاي متان و نیتروژن در اعماق منطقه گازهاي نیتروژن و دي-
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).    1371گزارش تفصیلی منطقه هشونی، (متر  500ان در اعماق بیش از منطقه مت-

  :   گشایش معدن و شبکه استخراج: 4-1

هاي باالتر باز شده هاي دنبال الیه در افقمتر و تونل 4000به طول تقریبی + 2400سنگ هشونی کرمان با یک دهانه تونل عمود بر الیه در افقمعدن زغال  

. مترمربع است 2/11برابر 2سطح مقطع تونل . برداري توسط بخش پیمانکاري و دولتی استبهره  در حال استخراج و+ 2400التر از افقهاي بابخش. است

سمت راست بـا   2تا تقاطع تونل  2نگهداري تونل . مترمربع نیز کاهش یافته است 8/7به علت همگرایی تونل، سطح مقطع تا   2هاي انتهایی تونلدر بخش

و تونل + 2608در ارتفاع  18هاي معدن هشونی تونل از دیگر بازکننده. شودسیمانی نگهداري می بتونی و بقیه آن با قاب فوالدي مفصلی و الرده پوشش

عدادي در حال حاضرتعدادي کارگاه پیشرو و ت. کارگاه تنظیم شده است 9سنگ هشونی در قالب برنامه استخراجی در معدن زغال. است+ 2545در افق 1

بایستی استخراج به دو روش پلکانی معکـوس و جبهـه کـار بلنـد       d2در این معدن با توجه به تغییرات زیاد شیب الیه . کارگاه بصورت پسرو فعال هستند

ه بود، ولی در بینی شدمیالدي   پیش 1972و  1971هاي صورت گیرد که البته تمامی جزئیات آن در زمان طراحی معدن توسط کارشناسان روسی در سال

 "معموال. شوندمیحال حاضر به دلیل سرعت پیشروي بیشتر و سهولت روش جبهه کار بلند تمامی کارگاههاي مذکور به روش جبهه کار بلند استخراج 

در ایـن معـدن سیسـتم     .متر در نظر گرفته شود 10هایی با شیب زیاد بایستی استخراج با روش پلکانی معکوس انجام شود و طول پله در حدود در قسمت

  ).   1385بیات، (شود ها، چوبی و خط تخریب نیز با جرزبندي ایجاد مینگهداري کارگاه

شود که روش پلکـانی معکـوس   ها  از دو روش النگ وال تخریبی و پلکانی معکوس جهت استخراج استفاده میدر معدن هشونی با توجه به شیب الیه  

  .درجه هست 45تا  32هاي هشونی متوسط شیب الیه. رودبکار می 45هاي با شیب بیش از براي الیه

نظر به هزینه کم پر کردن از . باشدمی 45در معدن هشونی به توجه به شرایط کمر باال در کارگاههایی که رخنمون سطحی داشته و شیب کارگاه بیش از 

ضعی ما بین برش فعال استخراجی و سمت استخراج شده عملیات خاکریزي سطح توسط لودر پس از نصب گونی یا توري فلزي همراه با تخته کوبی مو

  .متر است130باشدکه طول بهینه محاسبه شده متر متغیر می200تا  30طول کارگاهها بین . گیردصورت می

باشـد کـه بـه    متر می 5/3حداکثر  البته ماکزیمم ضخامت استخراج با چوب. شودمتر استخراج می 3مترکه در شرایطی تا  5/2تا  1ضخامت استخراجی   

میزان نشست در معادن هشونی با توجه به عدم ضرورت و عدم نزدیکی به تاسیسـات  . گیرددالیل مختلف از جمله تبحر پرسنل در حال حاضر انجام نمی

میـزان اسـتخراج   . ز مشاهده شـده اسـت  ها صورت و نشست نیفقط در رخنمونهاي استخراج شده شکستگیهایی به موازات امتداد الیه. محاسبه نشده است

    مکعب بـر تـن اسـت کـه در اعمـاق افـزایش      متر  1تا 0خیزي زغال هشونی گاز. تن بوده است 27000تا "تن است که  قبال 10000ماهیانه در حال حاضر

دفتر فنی (متر استخراج بایستی صورت گیرد  2000متر است که بر اساس طرح معدن بزرگ هشونی تا 2800متر تا  2400تراز استخراجی فعلی از . یابدمی

  ).1391معدن هشونی، 

  هاي پرکردن           انواع روش: 5-1

میلیـون مترمکعـب فضـاي خـالی از      10نیاز به پرکردن فضاهاي خالی ناشی از معدنکاري یک مساله اساسی در کشور استرالیا اسـت کـه در آن سـاالنه      

اسـت کـه از عامـل     1اولین روش، خاکریزي غیرچسـبنده . دو روش پایه براي عملیات پرکردن وجود دارد. گرددمیعملیات معدنکاري زیرزمینی ایجاد 

یک مثال نمونـه از خـاکریزي   . هاي مکانیک خاك مورد مطالعه قرار گیردتواند با استفاده از تئوريشود و خصوصیات آن میکننده استفاده نمیسیمانی

     پرکننده هیدرولیکی است که به شکل اسالري در درون فضـاهاي خـالی ناشـی از عملیـات معـدنکاري زیرزمینـی قـرار داده       غیرچسبنده استفاده از مواد 

مانند سیمان پورتلند یا مخلوطی از سیمان پورتلند بـا پـوزالن دیگـر     2دومین روش، خاکریزي چسبنده، استفاده از درصد کمی از ماده چسبنده. شوندمی

هـاي پرکـردن غیرسـیمانی اسـت کـه از      پرکـردن هیـدرولیکی جـزء روش    .اسـت  3هـاي کارخانـه ذوب فلـزات   ي، ژیـپس یـا سـرباره   مانند خاکستر باد

دهنـده گسـتره وسـیع معـادن در استرالیاسـت، در      ماده پرکننده هیدرولیکی کـه نشـان   20بیش از . باشدهاي پرکردن در استرالیا میپرکاربردترین  روش

نشـان داده   1هاي تمام این مواد پرکننده در محدوده باریکی در شـکل شـماره   توزیع اندازه    دانه. انجام شده است) JCU(الیا دانشگاه جیمز کوك استر

. و مواد پرکننده سیمانی نشان داده شـده اسـت   4هاي خمیريها براي پرکننده، منحنی  توزیع اندازه دانه) نوار( همچنین موازي با این محدوده . شده است

  افزایش درصد . گیرندتوان مشاهده کرد که مواد پرکننده هیدرولیکی سیمانی همانند مواد پرکننده هیدرولیکی در درون یک محدوده یکسان قرار میمی

                                               
1- uncemented backfilling
2 - cemented backfilling 
3 - blast furnace slag
4 - past fill
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نده هیدرولیکی بزرگتر از مواد پرکن 1مواد پرکننده خمیري عموماً خردشدگی ریزدانه. بندي داردخیلی کمی از سیمان تاثیر محدودي بر روي توزیع دانه

مواد پرکننده پس از ). 1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکردن ، (میکرون دارند  2یا مواد پرکننده سیمانی دارند، اما خردشدگی کلوئیدي ناچیز ریزتر از 

و روش پرکردن و سرعت  میزان کاهش حجم بستگی به شیب الیه، درشتی مواد پرکننده. یابدقرارگیري در کارگاه فشرده شده و حجم آنها کاهش می

     هـا بـراي   هـاي توزیـع انـدازه دانـه    منحنـی   2در شـکل  . ارقام تقریبی کاهش حجم بـراي روشـهاي پرکـردن درج شـده اسـت      2در جدول. پیشروي دارد

  . هاي خمیري نشان داده شده استهاي هیدرولیکی سیمانی و پرکنندههاي هیدرولیکی، پرکنندهپرکننده

  

  

  ).1371ناصرنیا، (قریبی کاهش حجم براي روشهاي مختلف پرکردن ارقام ت: 2جدول

  

  درصد کاهش حجم  روش

  5-12  پرکردن هیدرولیکی

  10-15  پرکردن پنوماتیکی و مکانیکی

  15-25  هاي پرشیبپرکردن با ریختن سنگهاي ریز در الیه

  20-40  هاي پرشیبپرکردن با ریختن سنگهاي درشت در الیه

  25-40  هاي کم شیبست در الیهپرکردن خشک و با د

                                               
1- fine fraction 
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طرح (هاي خمیري هاي هیدرولیکی سیمانی و پرکنندههاي هیدرولیکی، پرکنندهها براي پرکنندههاي توزیع اندازه دانهمنحنی:  2شکل 

  ).1390تحقیقاتی روشهاي پرکردن،  

  

  خاکریزهاي هیدرولیکی: 5-2

در سیسـتم   SMیـا   MLرسی هستند و بـه عنـوان   ) ریزهاي خرده( اي بدون جزء هاي ماسههاي سیلتی یا سیلتسهمواد پرکننده هیدرولیکی مشخصاً ما  

    نامیـده   1گیـري هاي رسـی از طریـق فراینـدهایی کـه نرمـه     خرده. شوندبندي میطبقه) کند طبقه تقسیم می 15که خاك را به ( بندي خاك یکپارچه طبقه

جابجا گشـته و سـپس    2هاي نرمهکنند و خردهگردش می) چرخه آب ( ها توسط آن، کل مواد پرکننده از طریق هیدروسیکلونشوند، جابجا شده که می

هاي هیدرولیکی باقی مانده، به شـکل اسـالري از طریـق خطـوط لولـه بـه فضـاهاي خـالی شـده در          پرکننده) جزء( خرده .  شوندبه سد باطله فرستاده می

هاي هیدرولیکی بکار رفته در معادن وجود داشته در دهه گذشته، افزایش ثابتی در حجم مواد جامد اسالري پرکننده. شوندبک میاستخراج زیرزمینی مش

مشکل مواد جامـد ایـن اسـت کـه     . گرفتگردید و  افزایش نسبت مواد جامد، انجام میاین عمل به منظور کاهش مقدار آبی که باید زهکشی می.است

درصد معمول  75-80در حال حاضر میزان مواد جامد در حدود . شوداز طریق خط لوله به دلیل مسائل جریان شناختی با مشکل مواجه  میانتقال اسالري 

بنابراین فرصـتی  . درصد از حجم اسالري آب است 50هاي جامد، براي دانه 3درصد با فرض وزن مخصوص  75اگر چه حتی با میزان مواد جامد . است

هاي دسترسـی افقـی ایجـاد شـده در     براي حفظ مواد پرکننده، تونل. آب وجود دارد تا از  کارگاه با مواد پرکننده هیدرولیکی زهکشی شود براي مقدار

        هـاي دسترسـی کـه بـراي ورود    تونـل ). 3شـکل  ( شـوند  هاي ساخته شده بـا آجرهـاي خلـل و فـرج دار، بسـته مـی      حین استخراج، معموالً توسط دیواره

ها اغلـب در بـیش از یـک    تونل. شوندها در طول خاکریزي بسته میاند، توسط دیوارهآالت در حین معدنکاري به اندازه کافی بزرگ ساخته شدهینماش

کـه مـواد    کنند و همچنین وقتـی می هاي باالتر به عنوان نقاط خروجی براي آب سرازیر شده عملهاي واقع شده در سطحدر ابتدا تونل. طبقه قرار دارند

  ).1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکردن،  (شوند شوند، به عنوان زهکش استفاده میها ریخته میپرکننده در کارگاه

  مالحظات زهکشی: 5-3

ختلفی در حوادث م. هاي پرشده با مواد پرکننده هیدرولیکی مورد توجه قرار گیردبایست هنگام طراحی کارگاهاي است که میزهکشی مهمترین مسئله   

هـاي دسترسـی افقـی رخ    به دلیل رانش مواد پرکننده هیدرولیکی مرطوب از طریق تونـل ) آالتاز جمله گیر افتادن نیروي انسانی و ماشین(سراسر جهان 

رون مواد پرکننده گذاري در دو لولهسازيکیفیت ضعیف آجرهاي دیواره آبگونه:   ن حوادث ذکر شده است از جملهدالیل متعددي براي ای. داده است

هاي مستمر در طـول دوره اسـتخراج   تالش. باشدها یک پارامتر مهم در طراحی میبنابراین نفوذپذیري مواد پرکننده هیدرولیکی در کارگاه. هیدرولیکی

هـاي  میـزان نفوذپـذیري  . ه شـود متر در ساعت نگه داشـت میلی 100انجام گرفته است تا اطمینان حاصل شود که نفوذپذیري بیشتر از حد آستانه در حدود 

هـاي  آزمـایش . شـود هـا مـی  گردد و لذا موجـب بهبـود پایـداري مـواد پرکننـده در درون کارگـاه      ها میتر آب از کارگاهبزرگتر، موجب حرکت سریع

هـاي  تست. یق قرار گرفتو همکارانش مورد بررسی و تحق) Rankin(نفوذپذیري براي مواد پرکننده و آجرهاي دیواره چینی در معدن توسط رنکین 

   میلـی متـر در سـاعت نشـان      35تـا   7هاي مواد پرکننده هیدرولیکی، مقدار نفوذپذیري را بین انجام گرفته بر روي نمونه 4و بار ثابت 3نفوذپذیري بار افتان

                                               
1 - desliming
2 - fine fraction
3 - falling head
4 - constant head



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

۶

مپی پیشنهاد شده، هر یک از این مواد پرکننده متر که توسط هرگت و دي کورومیلی 100با وجود مقدار نفوذپذیري بسیار کمتر از حد آستانه . دهندمی

دهـد کـه نفوذپـذیري    گیري در کارهاي معدن نشـان مـی  شواهد و محاسبات برگشتی بدست آمده از جریان اندازه. آمیزي اجرا گردیده استبطور موفق

  .یشگاهی تحت شرایط کنترل شده استهاي آزماگیري شده در تستهاي هیدرولیکی در معدن اغلب بزرگتر از نفوذپذیري اندازهپرکننده

متر در ساعت براي مواد پرکننده یکسان، بزرگتر از مقادیر میلی 50تا  30کوگاناسان و بردي و برون نشان دادند که مقادیر نفوذپذیري در دامنه تغییرات 

اند که دهنده این موضوعرگت و دي کورومپاي هستند و نشاناین مقادیر بسیار کمتر از حد آستانه ارائه شده توسط ها. گیري در آزمایشگاه هستنداندازه

  ).1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکردن،  (ال با دو زهکش زیرطبقه نشان داده شده است کارگاه  ایده 3درشکل . این یک پیشنهاد محافظه کارانه است

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  ).1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکردن،  (ال با دو زهکش زیر طبقه کارگاه ایده: 3شکل 

  

  مالحظات پایداري: 5-4

کارگاه پرشده با مواد پرکننده هیدرولیکی در حین و بعد از دوره زهکشی به چنـدین عامـل بسـتگی دارد کـه مقاومـت و سـختی تـوده مـواد          پایداري   

ایش برجـا  ها و یا در معدن با اسـتفاده از وسـایل آزمـ   ها با استفاده از نمونهتوانند در آزمایشگاهاین پارامترها هم می. کندپرکننده هیدرولیکی را تعیین می

  .شوندهاي آزمایشگاهی ترجیح داده میهاي باالي آزمایش برجا در فضاهاي زیرزمینی تستبه دلیل وجود مشکالت و هزینه. گیري شونداندازه

تر باشند، چگالی نسبی و زاویه اصطکاك باالترنـد و در نتیجـه   هرچه مواد چگال. مقاومت و سختی، ارتباط مستقیمی با چگالی نسبی مواد پرکننده دارند

 1ايدر مهندسی ژئوتکنیک، چندین رابطه تجربی وجود دارد که چگالی نسبی را با مدول یانگ و زاویه اصطکاك خاك دانه. مواد پرکننده، پایدارترند

  . کندمرتبط می

  هاي چگالی خشک ماکزیمم و مینیممآزمایش: 5-4-1

اسـت و بـه   ) تـراکم دانـه  (چگالی نسبی یک مقیاس خوب از چگالی بسته بندي دانه . اي سست تر نیستکی بزرگتر همواره به معنی خاك دانهنسبت پو

عموماً نسبت پـوکی  . را نگه داشته است، بستگی دارد 2)ايهمبري میان دانه( اي دانهاك در مدتی که هنوز تماس میان ماکزیمم و مینیمم نسبت پوکی خ

                                               
1 - granular soil
2 - intergranular contact 
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. گـردد ها به صورت خیلی شل و سست قرار گیرند، تعیـین مـی  هاي خشک کارخانه فرآوري از یک ارتفاع ثابت به طوري که دانهینیمم با ریختن باطلهم

بت ایـن دو نسـ  . آیـد هاي فرآوري و لرزاندن آنها تا اینکه یک فشردگی متراکم ایجاد گردد، بدسـت مـی  نسبت پوکی ماکزیمم از طریق خیساندن باطله

کنند و بنابراین که نسبت پوکی مواد پرکننده هیدرولیکی چه باشد، چگالی نسبی پوکی حداقل و حداکثر، کران باال و پایین را براي نسبت پوکی ارائه می

  :آیدبصورت زیر در بدست می

  

  

  

سازي شده است، نشان داد که وقتـی دوغـاب   شبیه  که در طی فرآیندهاي پرکردن هیدرولیکی JCUهاي آزمایشگاهی در آزمایشگاه دانشگاه نشینیته

نتـایج مشـابه توسـط پـتن و کیلـی در معـادن       ). 4شـکل (درصد است  70تا  40شود، چگالی نسبی مواد پرکننده در حدود نشین میتحت وزن خودش ته

  .درصد در چهار معدن متغیر است 55تا  44از هاي برجا نشان داد که مقادیر چگالی نسبی گیرياندازه . در آمریکا مشاهده گردید انتخاب شده

بـراي دامنـه تغییـرات    ) Gs(برابر وزن مخصـوص   6/0هاي آزمایشگاهی نشان داد که دوغاب مواد پرکننده هیدرولیکی با چگالی خشک همچنین تست

)  e(و نسبت پوکی ) Pd(چگالی خشک . شودمی  نشینته 4/4تا  8/2وسیعی از مواد باطله حاصل از کارخانه فرآوري با مقادیر متغیر وزن مخصوص بین 

  :شوندبا رابطه زیر بهم مرتبط  می

e

G
P WS

d





1


  

هاي آزمایشگاهی این مطلب نشینیته. شوندنشین میته% 40و تخلخل  67/0هاي هیدرولیکی با نسبت پوکی این نکته بر این داللت دارد که همه پرکننده

  .کندرا تایید می

  

  

                                                                                                                                                                                               

  

  

  

  

  

  ).1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکردن،  (آزمایشگاه نشین شده در چگالی نسبی مواد پرکننده هیدرولیکی ته: 4شکل

  

  آزمایش اُودمتر: 5-4-2

هـاي  یکـی از مـدل  . انجام شد  Cam Clayبه منظور تعیین پارامترهاي اولیه مدلسازي براي مدل   1بر روي مواد پرکننده هیدرولیکی آزمایش اودمتر   

مـورد    ABAQUSیـا   FLAC3Dو  FLACافزارهاي مدلسـازي عـددي ماننـد    استفاده از   نرم پایه که براي مواد پرکننده هیدرولیکی هنگام آنالیز با

  .گیرداستفاده قرار می

این مدول براي تخمین مدول یانگ بـا مقـدار فرضـی نسـبت پواسـن بـا       . استفاده شود) D(1تواند براي تعیین مدول مقیدهاي ادومتر میهمچنین آزمایش

  :رودمیاستفاده از معادله زیر بکار 

                                               
1 - Oedometer test
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نشینی آزمایش ادومتر بر روي مواد پرکننده هیدرولیکی، ته. هاي بسیار ابتدایی استمدول یانگ یک پارامتر مهم در محاسبه تغییر شکل با استفاده از مدل

طـرح تحقیقـاتی   (هنوز معتبر است  2و در کارگاه تمام مقیاساین مورد به طور کمی . نشینی تحکیم اتفاق افتادخزشی مهمی را نشان داد که در انتهاي ته

  ).1390روشهاي پرکردن،  

  

  آزمایش برشی مستقیم: 5-4-3

ایـن آزمـایش بـر روي    . هـاي هیـدرولیکی انجـام گرفـت    پرکننـده ) اوج ( هاي برشی مستقیم به منظور تعیین زاویه اصطکاك باقی مانده و پیک آزمایش

درصـد را دارنـد، انجـام     40–70اي برجا در کارگاه که چگالی نسبی دانه) تراکم ( بندي اي بستهسازي شده به عنوان نمونههاي هیدرولیکی بازپرکننده

انجام گرفت، نشان دادند  JCUهاي برش مستقیم که در دانشگاه آزمایش. از آنجایی که اصطکاك رس وجود ندارد، لذا چسبندگی صفر است. گرفت

ایـن حالـت را    . اي معمـولی هسـتند  هاي دانـه هاي خاكهاي برشی مستقیم بسیار باالتر از زاویه اصطکاكك بدست آمده در تستهاي اصطکاکه زاویه

     تـوان  مـی . انـد اي معمـولی در یکـدیگر قفـل شـده    هاي دانـه ها نسبت داد که بیشتر از خاكدار حاصل از خردایش باطله سنگهاي گوشهتوان به دانهمی

  ).5شکل ( هاي پرکننده هیدرولیکی مشاهده کرد نمونه 3دار در اسکن ریزنگارهاي الکترونیگوشه هايدانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکردن،  (هاي پرکننده هیدرولیکی اسکن ریزنگارهاي الکترونی نمونه: 5شکل

  

   Placement Propertyآزمایش : 5-4-4

سـازي اسـت، بصـورتی کـه     این آزمایش در اصل یـک آزمـایش متـراکم   . پرکننده هیدرولیکی توسط کالرك پیشنهاد شداین آزمایش بر روي مواد    

راه دیگر اینکـه  . آیدبعد از اتمام لرزش، نمودار تخلخل به محتوي آب بدست می. گیرددقیقه لرزش بر روي میز لرزان انجام می 5سازي به مدت متراکم

درصـد در   30و  20، 10، 3، 0برابر با  aمعرف محتوي آب است و خطوط با مقایر  a. تواند بدست آیدبه محتوي آب می، چگالی خشک 6مطابق شکل 

توانـد وجـود   اي مـی دانـه هاي هیدرولیکی در ضمن حفظ تماس میـان دهنده این است که پرکنندهناحیه هاشور خورده   نشان. شکل نشان داده شده است

  .کندیابد، از خط اشباع تبعیت  میشود و چگالی که تحت بارگذاري لرزش افزایش میمی که تحت وزن خودش ته نشین  میدوغاب هنگا. داشته باشد

                              

  

  

  

  

                                                                                                                                             
1 - Constrained modulus
2 - full-scale stope
3 - electron micrographs

)3(
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  ).1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکردن،  (نمونه مواد پرکننده هیدرولیکی  Placement Propertyمنحنی : 6شکل 

  

نشـان   6همان طور که در شکل . سازي تعیین محتوي بهینه آب استبه عنوان آزمایش متراکم  Placement Propertyد مهم آزمایشیکی از کاربر

  . تن در مترمکعب است 42/2درصد با ماکزیمم چگالی خشک  14ها حدود داده شده است، محتوي بهینه آب پرکننده

ها در ارزیـابی رفتـار اتسـاعی یـا     این منحنی. تخمین زد% 12آزمایش چگالی خشک و خط اشباع رويتوان این مقدار محتوي آب را از همچنین می    

% 14، هنگامی که مواد پرکننده با محتوي آب 6به عنوان مثال، مطابق شکل . هاي هیدرولیکی در مقادیر مقاومت محتوي آب مفید استانقباضی پرکننده

در حالی . خواهد شد) چگال(گیرد، متراکم قرار می) به عنوان مثال به خاطر انفجار( بارگذاري ارتعاشی تن در متر مکعب در معرض  2و چگالی خشک 

  ).1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکردن،  (تن در متر مکعب سست تر خواهد شد  2/2و چگالی خشک % 8که مواد پرکننده مشابه با محتوي آب 

  ن پرشونده بصورت هیدرولیکی براي معاد) حائل آجري( دیوارچینی آجري : 6

هاي آجري خـاص، کـه   اغلب حائل. باشدشکست دیواره در عملیات استخراج زیرزمینی به دلیل نتایج شکست بالقوه یکی از مسائل ابتدایی ایمنی می   

طی از گراول، شن، سیمان و آب با نسبت روند، عمدتاًً از مخلوهاي هیدرولیکی در معادن زیرزمینی بکار میپرکننده) کنترل کردن( براي محدودکردن 

یک دیواره کنترل کننده زیرزمینی ساخته شده ) b(یک آجر دیواره چینی و ) a(هایی از عکس 7شکل . شودساخته می 40: 40-5: 1ترتیب    تقریبی به

امروزه تمایـل بـه افـزایش مقاومـت دیـواره بـا سـاختن         شوند، ولیها به صورت صفحات قائم مستقیم ساخته میمعموالً دیواره. دهداز آجرها را نشان می

  .ب نشان داده شده است، تحدب آنها به سمت مواد پرکننده هیدرولیکی است-7دار است و همان طور که در شکل هاي قوسدیواره

ورت افقـی هسـتند تـا در مقاومـت     ها در استخراج زیرزمینـی بصـ  اگرچه معلوم است که در معدنکاري آجرهاي متخلخل استفاده شده در ساخت دیواره

کوگانتـان،  . انـد مگاپاسکال را تضـمین کـرده   10سازندگان آنها اغلب حداقل مقدار مقاومت فشاري تک محوره حدود . خاصیت متغیري را داشته باشند

  .اندمگاپاسکال را گزارش کرده 26تا بیش از  5دافیلد و همکارانش مقاومت فشاري تک محوره حدود 

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

  

  ).1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکردن،  (حائل آجري در حال ساخت  در معدن ) b(آجر ، ) a(حائل دیواري خلل و فرج دار : 7شکل 

  

امـا مهمتـر اینکـه    . هـاي آجـري، پراکنـدگی نتـایج را نشـان داد     هاي بزرگی از مغزههاي مقاومت فشاري تک محوره انجام گرفته بر روي نمونهآزمایش

اي از هر یک از مغزه. افتدگونه که در معادن اتفاق میهمان. مشخصی را در عملکرد آجر هنگامی که اشباع است، روشن ساخت) تغییرات( پراکندگی 

ایش انجـام  روز در آب حالت اشباع قرار داشتند، آزم 90تا  7ها بعد از اینکه به مدت آجرها به صورت خشک آزمایش گردید و بر روي بقیه نمونه مغزه
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ها هاي خشک و مرطوب مغزهبراي حالت) مانند مقاومت تک محوره، مدول یانگ و کرنش گسیختگی محوري( پارامترهاي مقاومت و تغییر شکل . شد

  .نشان داده شده است 10تا  8در شکل 

 6توسط مقاومت تک محوري آجرهاي خشک را بین م 8شکل . کنداوالً پراکندگی زیاد بین نتایج انحراف قابل توجهی را در کیفیت آجرها تصریح می

تـوان از ایـن شـکل    همچنـین مـی  . کنندمگاپاسکال را تضمین می 10در حالی که سازندگان این آجرها، حداقل مقاومت . دهدمگاپاسکال نشان می 10تا 

روزه  90روزه و  7ختالف مقاومت بین خیساندن عدم وجود ا. متوجه شد که فقدان مشخصی از مقاومت فشاري به دلیل مرطوب شدن آجرها وجود دارد

اسـت،  % 25این کاهش که به طور تقریبی حدود . افتدکند که کاهش مقاومت به محض فروبردن در آب فوراً اتفاق میآجرها بر این موضوع داللت می

عیار مقاومت همه سازندگان بر پایه آزمایش آجر در گیرند، قابل توجه  نیست و مبراي آجرها که درمعادن زیرزمینی در معرض شرایط مرطوب قرار می

کرنش محوري . مدت زمان خیساندن آجرها، تأثیر مهمی بر روي مقدار کاهش سختی ندارد. کندمگاپاسکال تغییر می 5/3تا  1محیط خشک در حدود 

  . شکنندمی% 1متر از ها تحت تنش محوري کبه طور کلی مغزه). 8شکل ( شکست در نقطه پیک با خیساندن کاهش نیافت 

هـاي هیـدرولیکی   گردند که به طور آزاد زهکشی شوند و بنابراین نفوذپذیریشان حداقل مقداري باالتر از پرکننـده آجرهاي متخلخل طوري طراحی می

 2از طریـق کـاهش خاکـه   دهنـد و کـاهش نفوذپـذیري    را به خوبی انجام می 1هاي آجري در طول زمان نشان دادند که حالت زهکشی آزاددیواره. است

 3500مقادیر نفوذپذیري حدود . هاي بار افتان و بار ثابت را بر روي چندین دیواره آجري انجام دادندرنکین و همکارانش، آزمایش. گزارش نشده است

  ).1390وشهاي پرکردن،  طرح تحقیقاتی ر(هاي فرآوري را گزارش کردند متر در ساعت، سه برابر بزرگتر از مقدار نفوذپذیري در باطلهمیلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکردن،  (مقاومت فشاري تک محوره آجرهاي خشک و تر :  8شکل 

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  ).1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکردن،  (هاي آجر خشک و تر مدول یانگ مغزه: 9شکل 

                                               
1 - free-draining
2 - mitigation of fines
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  مدلسازي عددي: 7

 "ها و فشارهاي خالص اغلب مشکل، پرهزینـه و کـال  ها، جابجاییها، تنجشس که در آن مانیتوره کردن برجاي تنشدر عملیات استخراج بزرگ مقیا   

شود، بسـیار ارزشـمند   بینی رفتارهاي هم مواد و هم سیستمی که مدلسازي میهاي مدلسازي عددي در شناخت و پیشغیر ممکن است، استفاده از روش

  .است

FLAC  وFLAC3D بعـدي  بعدي و سـه اي هستند که براي حل مسائل معدنی و  فنی  به ترتیب بصورت دوافزاري متفاوت محدود و سادهنرمهاي بسته

هاي پرشونده با  مواد هیدرولیکی و مواد خمیـري بـه منظـور مطالعـه و     سازي عملیات پرکردن کارگاهدر شبیه JCUگروه تحقیقاتی در دانشگاه .هستند

بـه طـورکلی   ). 1390طرح تحقیقاتی روشهاي پرکـردن،   (استفاده کردند FLaC3D  ها، از نرم افزار و زهکشی در درون پرکنندهها بررسی ازدیاد تنش

  .پرکردن منطقه استخراج شده مزیتهایی به شرح زیر دارد

  کاهش جابجائی درطبقات فوقانی-

  کاهش خطرات احتمالی ناشی از ریزش سنگهاي فوقانی-

  کاهش فشار طبقات-

  کاهش مصرف وسایل نگهداري-

  کاهش افت ماده معدنی درمقایسه با روش باقی گذاشتن پایه-

  )داربه خصوص مواد پیریت(گذاشتن مواد معدنی داراي خاصیت خودسوزي جلوگیري و کاهش خودسوزي ناشی از باقی-

  تنظیم بهتر تهویه در مقایسه با تخریب-

  نگهداري بهتر تأسیسات و عوارض سطحی-

  ).1384عطایی، (ري از بد منظره شدن منطقه و کمک به اجراي دستورات محیط زیست جلوگی-

  :بهترین شرایط براي روش پرکردن هیدرولیکی عبارتند از

  بندي متراکمالیه-

  وجود ماده اولیه خاکریز در نزدیکی محل کار-

  وجود آب کافی-

  ).Biron, 1982)  (قائم "ترجیحا(هاي استخراجی با شیب زیادالیه-

     سازي نبوده است، بلکه بیشتر تاکید کردن بر قابلیـت ایـن ابـزار مدلسـازي بـه منظـور اطمینـان بیشـتر بـه          هدف از این مقاله بیان جزئیات نتایج این شبیه   

.شدن عملیات استخراج و ایمنی گردیدهاي انجام شده براي کارگاه است که سرانجام منجر به بهینهبینیپیش

  :نتایج. 8

باشند، عملیات به سهولت العاده زیاد است و کارگاههایی که در معدن هشونی کرمان در امتداد شیب رو به باال میدر این روش تراکم مواد پرکننده فوق

را میتـوان ذکـر    روناپذیري، و عدم اجرا در کارگاههاي پایینهمچنین از معایب به انعطاف. شود و حداقل نشست در سطح زمین رخ خواهد دادانجام می

هـاي  هـاي هیـدرولیکی و پرکننـده   پرکننده. رودپرکردن سیمانی و پرکردن غیرسیمانی دو روشی هستند که در پرکردن معادن در استرالیا بکار می. کرد

نـوع   20روي بـیش از   چندین تست آزمایشگاهی در دانشگاه جیمـز کـوك بـر   . هاي غیرسیمانی و سیمانی هستندهایی از پرکنندهخمیري به ترتیب مثال

  :هاي هیدرولیکی انجام شد که  نتایج زیر بدست آمدمختلف از نمونه

  .شوندنشین میدرصد ته 40-70مواد پرکننده هیدرولیکی به شکل اسالري با چگالی نسبی -

.کندتغییر می 4/4تا  8/2هاي هیدرولیکی بین وزن مخصوص دانه-

و تخلخل  67/0سازي جابجایی در معادن است، با نسبت پوکی نشین شده در آزمایشگاه که شبیهته هاي مواد پرکننده هیدرولیکیکلیه نمونه-

.نشین شدنددرصد ته 40
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   متـر در سـاعت تغییـر   میلـی   35تـا   7گیري نفوذپذیري نشان داد که میزان نفوذپذیري حدود هاي بار ثابت و بار افتان براي اندازهنتایج تست-

  .کندمی

در نتیجـه  . گیري مدول یانگ و مقاومت فشاري تک محوري آجرهاي متخلخل دیوارچینی در آزمایشـگاه وجـود دارد  همی در نتایج اندازهپراکندگی م

از آنجایی که این آجرها در شرایط مرطـوب معـادن زیرزمینـی مـورد     . یابددرصد کاهش می 25خیساندن آجرها، مقاومت فشاري تک محوري حدود 

بـه طـور کلـی بـراي     . هـا مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد     بایست در طراحی دیـواره رند، مقادیر مقاومت و مدول یانگ آجرهاي خیس میگیاستفاده قرار می

ها پس از استخراج مواد معدنی، کنترل سقف و جلوگیري از نشست سطح زمین، گاهی اوقات محل استخراج شده توسط مواد جلوگیري از حرکت الیه

هاي استخراج شده مستلزم به کار بردن تجهیزات و تأسیسـات بـوده و عـالوه بـر ایـن در      ل مواد و ترتیب قرار دادن آنها در محلحم. شودپرکننده پر می

هاي مختلفی همچون پرکردن دستی، پرکـردن ثقلـی، پرکـردن مکـانیکی، پرکـردن      پرکردن معادن با استفاده از روش. گذاردراندمان معدن نیز تأثیر می

هاي رودخانه فاقد گـل و الي، باطلـه   از ماسه. باشدمیترین روش پرکردن پرکردن هیدرولیکی پیشرفته. شودرکردن هیدرولیکی انجام میپنوماتیکی و پ

را با این روش در معادن هشونی حداقل نشست . تواند به عنوان مواد پرکننده استفاده گردندهاي ذوب میشده کارخانه شوئی، سرباره سردکارخانه زغال

  .باشددر سطح زمین خواهیم داشت و تعداد کارگر کمی براي پرکردن فضاي استخراج شده مورد نیاز می

  :تقدیر و تشکر

همچنـین ازآقایـان حسـن رضـائی شـیرخند، ابـراهیم احـراري        . کش آن کمال تشـکر را دارم از دفتر فنی معدن هشونی کرمان و همچنین پرسنل زحمت

  . کنمسپاسگذاري می) کارانکانی مشاوران شرکت معدنی اندیشه(

  :منابع

  .1385نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ، پایان"طراحی سیستم تهویه معدن هشونی کرمان"بیات، محمد مهدي، -

  .1384، جلد دوم، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، معدنکاري زیرزمینیعطایی، محمد، -

  .1373، شرکت معدنکاو، گزارش تفصیلی اکتشافات منطقه هشونی-

  .1391، گزارش دفتر فنی معدن هشونی-

  .1390محمودي، . ن: ، دانشگاه جیمزکوك استرالیا، ترجمهگزارش تحقیقاتی انواع روشهاي پرکردن-

  .1371، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، )جزوه درسی(روشهاي استخراج زیرزمینیناصرنیا، هرمز، -

-Biron C., Arioglu E.1982, Design of supports in mines, aWiley-Interscience Publication, John 
Wiley&Sons, p.248.
Hartman, H.L,1997, Mine Ventilation and Air Conditioning,3 rd.Ed., New York. -

  

  

  


