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 و تعیین شیب بهینه  يبه روش عدد زچاه گمعدن دیواره غربی زشیر یکیژئومکان یبررس

دیواره

  

2نژادجواد غالم،1نیچهارراه گش ياکبر هیرق
  3علیرضا مجاهد فر،

  زدی،دانشگاهيدانشکده معدن و متالورژسنگکیارشد مکان یدانشجو کارشناس- 1

  دانشکده مهندسی معدن و متالورژي دانشگاه یزد دانشیار -2

  زدی،دانشگاهيدانشکده معدن و متالورژسنگکیارشد مکان یکارشناس، دانش آموخته -3

خالصه

معدن . است یقابل بررس یمنیو ا يمسئله از دو لحاظ اقتصاد نیضرورت ا. باشدیمیطراح يپارامترها نیتر از مهم یکیدر معادن روباز  ها وارهید بیش يداریپا لیتحل

دیواره .ه استمیلیون تن برآورد شد 4/28به میزان کانسنگ پرعیار کم فسفر در معدن چاه گزذخیره  .قرار داردکیلومتري شرق استان یزد  95در چاه گز سنگ آهن 

این دیواره از جنس دیوریت، گرانیت و سنگ هاي دگرگون . رزه ها و گسله ها فراوان دیواره ي خرد شده به نظر می رسدغربی طراحی شده پیت نهایی به علت وجود د

طی عملیات رفتار سنجی شیب مشخص شد که ناپایداري جدي بوده و شیب مورد نظر در حال این دیواره ،با وجود تراز آب در . تشکیل شده است)متاسوماتیت ( شده 

، با وجود  .شده است هپرداخت چاه گزسمت معدن  کیبیششبه استاتیکی لیبه تحل FLAC/Slopeافزار  مقاله با استفاده از نرم نیدر ا. رون پیت معدن استلغزش به د

  . درجه محاسبه شد 5/27درجه و کمترین آن  8/30آب براي هر تراز شیب بهینه اي تعریف شد که بیشترین شیب سرتاسري 

  

  .FLAC/Slopeافزار  نرم ،شیب بهینه،یمنیفاکتور ا ،یکیژئومکان، معدن چاه گز :کلمات کلیدي

  

  مقدمه         .1

تعیینزاویهکهصورتیدر .باشدباید مشخصاصلیازعواملیکیعنوانبهزاویه کلی شیب معدنمعدن،نهاییحدتعیینبرايمقدماتیدرطراحی

راطراحیروندمیتواندموضوعاینبودکهنخواهدبرخوردارکافیدقتازمعدنبرايتعیین شدهحدودهمنباشد،مناسبدیوارهشیببرايشده

.باشدگذارتاثیرمعدنیپروژهیکرويتواندمینیزاقتصاديوفنیلحاظازدیوارهشیبانتخاب.قراردهدتحت تاثیر

در مختصات  معدن چاه گز .مورد توجه قرار گرفت جديبطوربزرگ ریزشچندوقوعاز،پسدنمعاهايدیوارهپایداريمطالعاتاهمیت          

متر بوده و جز مناطق  1700ارتفاع متوسط کانسار از سطح دریا  حدود  .دقیقه شمالی قرار دارد 7درجه و  32دقیقه شرقی و  29درجه و  55جغرافیایی 

ذخیره کانسنگ پرعیار کم فسفر در معدن چاه گز به میزان .میلی متر تجاوز نمی کند 100دود متوسط بارندگی سالیانه از ح.کوهستانی بشمار می آید

                                               
١Diamond.akbari@yahoo.com  
٢j.gholamnejad@yazd.ac.ir  

mailto:j.gholamnejad@yazd.ac.ir%20�������
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کل ذخیره معدن چاه گز در دو توده تقریبا شرقی  .[1]میلیون تن برآورد شده که میتوان بدون نیاز به فراوري مستقیما در کوره بلند مصرف شود 4/28

  .متر تخمین زده شده اند 620متر و توده شرقی  در طول  850تا  800توده غربی در حدود .ه در عمق قرار داردوغربی تجمع یافته و بیشترین قسمت ذخیر

دردرجه50معدنیيمادهدرمعدننهاییشیبشود،میاستخراجروبازبصورتچاه گزمعدنصورت گرفتههايطراحیاساسبر                   

درجه درنظر گرفته شده  70سینه کار  شیبومتر10متري  1700ودر تراز باالتر از 5/12متري تا کف 1700از تراز  هاپلهعارتفا.استشدهگرفتهنظر

  .محدوده نهایی و پیت معدن را نشان می دهد 1شکل.است

  

  

  زمین شناسی معدن  .         2

  

تا آتش فشان هاي فعال و نیمه فعال امروزي ) پرگامبرین(ترین سنگهاي دگرگون شده منطقه مورد نظر در ایران مرکزي قرار دارد، در این منطقه قدیمی 

کهن ترین سنگ ها در .در این زون مرز واحد ها با یکدیگر ، بیشتر به صورت گسلی و در قسمت هایی نیز به صورت فرورفتگی وجود دارد.قرار دارد

  .[2]میگماتیت می باشد این ناحیه سنگ هاي دگرگونی از نوع گنایس ، آمفیبولیت و

  .دترسیم شده نسبت به پیت معدن را نمایش می دهشناسیزمینمقاطعموقعیت1شکل          

  

  

    

                                           

  

  

  

  

  

  

  معدن چاه گز شناسیزمیننقشه - 1لشک

  

  

  چاه گزسنگ آهنمعدنفنیپارامتر هاي.         3

مطالعاتانجاممستلزمکهاستپیتنهاییشیبتعیینپارامترهاي فنیمهمترینازیکی .میکندایفارامهمینقشپیتطراحیدرفنیيپارامتر ها

معادناز سایرحاصلتجربیاتمطابقشیبایناست،نشدهانجاممنطقهدرمطالعاتاینکهآنجااز .باشدمنطقه میدرژئومکانیکیوژئوتکنیکی

سهسالیانهاستخراجودرجه 50پیتنهاییشیبمعدناینبراي.میشودزدهتخمیندرجه 50تا 47سه چاهونوچغارتنظیرمنطقههنآسنگ

  .[1]را نشان می دهدپیت نهایی معدن چاه گز  2شکل . شده استارزیابیتنمیلیون
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  چاه گز پیت نهایی معدن- 2لشک

  

  چاه گز کانسارگیرندهدربرسنگتودهژئومکانیکیاتمشخص         . 4

  

فشاريمقاومتدارايو52تا42آنGSIو% 60آنRQDوبودهخوبژئومکانیکیخصوصیاتدارايکانسار،بااليکمردرموجودآهکسنگ

و50آنGSIو% 51آنRQDوبودهخوبتاتوسطمژئومکانیکیرفتاردارايکانسارپایینکمردرموجودشیستهمچنین.باشدمیمگاپاسکال75

  .باشدمیمگاپاسکال100تا50فشاريمقاومتداراي

  

شدهتعیینمقاومتیمقادیروبروانوهوكشکستمعیارپارامترهاي- 1جدول

(%)GSI  RQDمصالحجنس
UCS

3/ mKN


  C(Mpa)

(deg)


  

8/2012/137  5066/10-4575دیوریت

75765/2824/052/33  50-4075گرانیت

332530320/3867/20متاسوماتیت

  

  

  زلزله نیروي         .5
  

ئم آن شتاب زلزله داري دو مولفه ي قائم و افقی است که مولفه ي قا. ه هم تاثیر داردلدر تحلیل شبه استاتیکی عالوه بر شتاب گرانشی زمین نیروي زلز

ته باعث تحکیم می شود که در تحلیل شبه استاتیکی از آن صرف نظر می شود و فقط شتاب افقی آن را به صورت ضریبی از شتاب گرانشی در نظر گرف

  .رفته شده استین ضریب براي مناطق مختلف انداز گمی شود که ا

اطق با خطر زلزله زیاد است، می توان با دخیل کردن این ضریب تحلیل شبه استاتیکی با توجه به قرارگیري معدن چاه گز در منطقه بافق که جزء من          

  .[3]نیروي گرانشی زمین می باشد3/0ضریب نیروي برشی ) 2(مطابق جدول  .انجام داد
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۴

  درجه بندي خطرنسبی زلزله شهرهاي استان یزد -2جدول

  
  

  

  معدن چاه گزتحلیل شبه استاتیکی دیواره غربی  .         6

  

نتایج تحلیل . تراز مختلف مششخص شد 13در منطقه چاه گز به دلیل نامشخص بودن سطح آب زیرزمینی براي تحلیل پایداري هر شیب، سطح آب در 

  . ه انداست در زیر آورده شد) پالستیک(شبه استاتیکی روي شیب هاي مختلف در ترازهاي مختلف آبی که شامل ضریب اطمینان و ناحیه ي ریزشی 

تعداد محدودي از آنها قابلیت مدل کردن توده سنگ با استفاده از . نرم افزار هاي متعددي براي پایداري سطوح شیب دار سنگی ارائه شده اند          

ز این نرم افزار براي تحلیل در این مقاله ا.  [4]از این قبیل می باشد  FLAC/Slopeنرم افزار .براون را دار می باشند- کلمب و یا هوك- معیار موهر

  .استفاده شده استپایداري و طراحی شیب بهینه معدن روباز چاه گز

  

  
  مدل هندسی ساخته شده براي تحلیل شبه استاتیکی دیواره غربی معدن چاه گز - 3شکل

  

به عنوان ضریب ایمنی بهینه در نظر گرفته  2/1ی ستاتیکی  دیواره معدن ضریب ایمندر تحلیل شیه ا.مدل ساخته و تحلیل شده است 117در کل           

تراز آبی در نظر گرفته  13که . ضریب ایمنی شیب هاي مختلف در تراز هاي آبی متفاوت در دیواره غربی معدن را نشان می دهد 4شکل .شده است

  .شده است
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۵

  

  ضریب ایمنی شیب هاي مختلف در ترازهاي آبی متفاوت دیواره غربی معدن - 4شکل

  

. نشان داده شده است نمودارها  براي بیشترین و کمترین مقدار تراز آبی استفاده شده است، در این مقاله   FLAC/Slopeنرم افزار براي تحلیل شیب از 

برشی کرنش–نمودار سرعت  6شکل .را نشان می دهد دیواره غربی معدن 1387.5نمودار زاویه شیب سرتاسري با ضریب ایمنی  در تراز  5شکل

محاسبه  1/ 04را نشان می دهد که در این تراز و شیب مشخص مقدار ضریب ایمنی برابر 11387.5و تراز آب  50دیواره غربی معدن با شیب سرتاسري 

  .ناپایدار استکه  شده

  

  
  دیواره غربی معدن 1387.5نمودار زاویه شیب سرتاسري با ضریب ایمنی  در تراز  - 5شکل
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۶

  
  11387.5و تراز آب  50غربی معدن با شیب سرتاسري دیواره  -6شکل

  

  

  

کرنش –نمودار سرعت 8شکل. ، که باالترین تراز آبی است را نشان می دهد  1687.5نمودار زاویه شیب سرتاسري با ضریب ایمنی در تراز   7شکل

  .ا توجه به ضریب ایمنی کمتر از یک ناپایدار می باشدرا نشان می دهد که ب 1687.5و تراز آبی  41دیواره غربی معدن با شیب سرتاسري برشی

  

  

  

  

  

  دیواره غربی معدن  1687.5نمودار زاویه شیب سرتاسري با ضریب ایمنی در تراز  - 7شکل
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  1687.5و تراز آبی  41دیواره غربی معدن با شیب سرتاسري -8شکل 

  

باالترین و درشیبزاویهغربیدیوارهدرکهشداصالح در تراز هاي مختلفبودهشدتعیین50ابتدادرکهمعدنهايدیوارهشیبزاویه         

برابر  5/1678آبیترازبیشترین براي، واستدرجه38.5برابر 1387/ 5ی آبترازبراي کمترینسرتاسريشیب.به صورت زیر است تراز آبپایینترین 

  .استدرجه5/27

  یواره غربی معدنشیب سرتاسري در هر تراز در د -3جدول

  

  .نخواهد بود پایدارشدهطراحیدرجه50ي سرتاسرزاویهباغربیدیوارهآمدهبدستنتایجبهتوجهبا          

  

  

  نتیجه گیري .         ٧

عددي استفاده  از روشتاتیکی وتحلیل شبه اس از آن غربیدیواره  در بحرانی ترین مقطع یعنیگزچاه در این مقاله براي طراحی شیب بهینه معدن روباز

از آنجایی که فاکتور ایمنی براي معادن  . شودمیتقسیممتاسوماتیتوگرانیتدیورت،قسمتسهغربی معدن بهدیوارهشناسیسنگلحاظاز .شد

زیرآبسطح.منی بهینه درنظر گرفته شدبه عنوان ضریب ای 2/1مناسب است، در تحلیل شبه استاتیکی دیواره معدن  ضریب ایمنی  5/1تا  3/1روباز بین 

 50شیب کلی بامشخص شد که در مقطع مذکور  FLAC/Slopeبا نرم آفزار  آنالیز انجام شدهتوجه به با دارد،دیوارهپایداريدراساسینقشزمینی

درجه و کمترین آن  8/30شترین شیب سرتاسري که بی تعریف شد، با وجود آب براي هر تراز شیب بهینه اي واهد دادگسیختگی رخ خدرجه براي معدن 

  .درجه محاسبه شد 5/27
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  :مراجع.          ٨

  1385کاوشگران،مشاورهشرکتگزارش1.

  13بافق،منطقهشناسیزمینمقدم،گزارشکریمی.2

  کارآئین-زلزلهبرابردرساختمانهاطراحیسوم،نظرتجدید، 2800شمارهایرانملیاستاندارد .3

4- ITASCA Consulting group 2002, ''FLAC manual.''  
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