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 خالصه

های کاربردی معدنی و اتمام ذخایر سطحی و محدودیتتقاضای رو به افزایش مواد

های استخراج زیرزمينی را اجتناب ناپذیر روش کاربرد برای معدنکاری سطحی، 

بلند برای کارهای استخراج جبهههای استخراج زیرزمينی روشکند. از ميان روشمی

های ی هزینهقابليت رقابت از جنبههای فلزی بزرگ برای کانسنگزغال و تخریب

استخراج با دو روش متناظر خود در معدنکاری سطحی را دارند. برای کاربرد 

-های روشکند. با توجه به قابليتها، قابليت تخریب نقش کليدی ایفا میروشاین 

، قابليت تخریب سنگ بر UDECسازی و با استفاده از  های عددی برای شبيه

 بااست. ثيرگذار محتمل به صورت مجزا در دو روش مطالعه شدهمبنای عوامل تأ

داری، مدلسازی و بررسی تک عاملی، از ميان عوامل مختلف، چهار عامل فاصله

ها به عنوان عوامل کليدی در تعيين شيب، زاویه اصطکاک و چسبندگی درزه

اویه داری، زقابليت تخریب انتخاب شدند. نتایج نشان داد که با کاهش فاصله

یابد. بيشترین احتمال ها، قابليت تخریب افزایش میاصطکاک و چسبندگی درزه

قابليت تخریب  ،مقادیرسایر  برایدهد و ها رخ میدرجه درزه 45تخریب در شيب 

 یابد.کاهش می
 

بینی قابلیت تخریب ، های تخریبی، پیشمعدنکاری زیرزمینی، روشکلمات کلیدي: 

 UDECهای عددی، روش

 

 

  مقدمه .1
 

های اساسی جهان در حال توسعه در قرن بيست و یکم، تأمين تقاضای یکی از دغدغه

-رو به افزایش مواد معدنی و فلزات است. تأمين این تقاضا با توجه به بهره

ی دوم، صنعت معدنکاری را با یکی از های بسيار عظيم صورت گرفته در هزارهبرداری

ای قابل است. این چالش، یافتن گزینهاجه کردههای عمر خود موبزرگترین چالش

برداری های توليد برای بهرهمقایسه با روش استخراج روباز از نظر توان و هزینه

 باشد. تر با عيار پائين میهای عميقاز نهشته

ای های تخریبی دارای جایگاه ویژههای استخراج زیرزمينی، روشدر بين روش

های با نگهداری و های زیرزمينی اعم از روشایر روشهستند. چرا که نسبت به س

ی نسبی هایی بزرگ مقياس بوده و دو روش از این دسته با هزینهبدون نگهداری، روش

های معدنکاری سطحی کم، قابليت رقابت با دو روش استخراج نواری و روباز از روش

 را دارند.

ی شوند که مادهیف میهایی تعرهای تخریبی به عنوان آن دسته از روشروش

شوند. های فراگير و یا هر دو، همزمان و همراه با استخراج تخریب میمعدنی، سنگ

کار بلند، تخریب در طبقات فرعی و تخریب بزرگ در سه روش اصلی روش استخراج جبهه

 .(1) وجود دارد این دسته
   

 

                                                           
 استخراج معدن-دانشجوی دکتری مهندسی معدن1

 دانشگاه تهران-مهندسی معدندانشیار دانشکده 2
 دانشگاه تهران-مربی دانشکده مهندسی معدن3
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 بینی قابلیت تخریبپیش .2

 

شدن بررسی قابليت تخریب در خریبی سبب برجستههای استخراج تگسترش کاربرد روش

بينی این عامل کاری سخت و پيچيده است. البته ارزیابی و پيشمباحث طراحی شده

های معادن مختلف، سعی بر است. از این رو پژوهشگران زیادی با استفاده از داده

طور ابتدا بهها در بينیو دارند. پيش ی راهکاری مناسب به این منظور داشتهارائه

های عددی و ی روشاست، اما با توسعهکلی مبتنی بر تجارب شخصی پژوهشگران بوده

ی قابليت تخریب به کار گرفته های عددی نيز برای مطالعهپيشرفت رایانه، روش

 اند.شده

های : این دسته از راهکارها مبتنی بر تجربه افراد و بررسیهای تجربیروش

باشد. در ابتدا این های تحقيقاتی مین مختلف و پروژهانجام گرفته در معاد

شده است و پس از آن به علت اهميت راهکارها برای انتخاب روش استخراج  ارایه می

موضوع، قابليت تخریب به صورت موضوعی مستقل  مورد بررسی قرار گرفته است. از 

س و البسچر است. های تجربی، راهکارهای ماتئوترین روشترین و شناختهجمله مهم

ی یک منحنی با استفاده سنگ و ارائهبندی و تعيين کيفيت تودهها ردهاساس کار آن

سنگ است. هرکدام به صورت مستقل از از شعاع هيدروليکی و امتياز کيفيت توده

 اند.بندی مختلف و ابداعی خود بهره بردههای ردهروش

ئوس با استفاده از مطالعات ی مات: منحنی اوليه(Mathewsراهکار ماتئوس)

( Open Stopeهای باز)دست آمده بود و استفاده از آن محدود به کارگاهاندکی به

-میهای استخراجی که فضای استخراج شده بدون نگهداری مصنوعی باقی گذاشته روش

تعيين قابليت تخریب در این راهکار بر  .[2]شدمی های بدون نگهداریشدند یا روش

 Hydraulic( یا شعاع هيدروليکی )Shape Factor( و عامل شکل)Stability Numberری)عدد پایدا

radius[3] ( استوار است(عدد پایداری .Nاز روابط زیر حاصل می ):شود 

)2('

)1('

a

r

n J

J

J

RQD
Q

CBAQN





 

-(، ضریب نقص جهتStress factorبه ترتيب ضریب تنش سنگ) Cو  A ،Bسه عدد اصالحی 

( است. این ضرایب Gravity factor( و ضریب ثقل )Joint defect orientation factorیافتگی درزه)

 های ارائه شده به این منظور قابل تعيين است.با استفاده از منحنی

قابليت تخریب را بررسی کرد. منحنی او به  1ماتئوس با ارایه منحنی شکل 

ه ناپایدار در شکل است. نواحی پایدار، بالقوه تخریبی و بالقوسه بخش تقسيم شده

است. پس از او مطالعات متعددی توسط افراد مختلف برای بهبود نتایج مشخص شده 1

با افزودن  2003است. آخرین مطالعات در این زمينه در سال ماتئوس انجام گرفته

است. این منحنی نيز حاصل شده 2های مورد نياز، منحنی شکل معدن به داده 400

ی مهم، صحت نتایج منحنی اوليه با تعداد گفته است. نکتهيشدارای همان سه بخش پ

اندک موارد بررسی شده است. نکته قابل ذکر در مورد شعاع هيدروليکی، عدم 

 ی مورد استخراج است.ارتباط آن با ارتفاع زیربرش یا الیه

 

 
 

: منحنی اولیه قابلیت تخریب 1شکل 

 [3] ماتئوس
 [3] 2003س در سال شده ماتئو: منحنی اصالح2شکل 
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سنگ، البسچر از : برای تعيين قابليت تخریب توده(Laubscherراهکار البسچر)

دار به پنج دسته با امتيازهای مساوی، بر اساس سنگ درزهبا تقسيم توده 1977سال 

است. بندی ارائه کردهسنگ، یک روش طبقهپارامترهای مقاومتی و ژئومکانيکی توده

 1994و  1990های ر، مطالعات و تحقيقات وی ادامه یافت و در سالپس از این راهکا

( ، راهکار مناسب و کارآمدی MRMRسنگ)بندی معدنی تودهبا انتشار راهکار رده

 .[4]سنگ ارائه کردبرای تعيين قابليت تخریب توده
بندی کرده و سپس سنگ بنياوسکی طبقهبندی تودهوی ابتدا سنگ را بر اساس رده

 RMRثير دادن چهار عامل اصالحی، ناشی از شرایط معدنکاری در امتياز با تأ

 مربوط به چهار عامل MRMRکند. ضرایب اصالحی برای را تعيين می MRMRشده حاصل

های القایی ناشی ( ، تنشJoint Orientationها)(، جهت یافتگی درزهWeathering) هوازدگی

 و اثرات آتشباری است.( Mining-induced Stressesاز معدنکاری)

-( راه جدیدی در پيشIRMRسنگ برجا)بندی تودهبا معرفی رده 2000وی در سال 

بندی از رده RQDبينی قابليت تخریب معرفی کرد. مهمترین تغيير انجام شده، حذف 

شود و پس از تعيين می IRMR، امتياز 3است. ابتدا با استفاده از روندنمای شکل 

سنگ محاسبه توده MRMRاست، امتياز آمده 4اصالحی که در شکل  آن با اعمال ضرایب

داری امتياز(، فاصله 25از جمع سه امتياز بلوک سنگی)حداکثر  IRMRمقدار شود. می

شود. این امتياز( حاصل می 40امتياز( و شرایط درزه)حداکثر  35درزه)حداکثر 

 .[5]ر قابل محاسبه استهای ارائه شده به این منظوشکلامتيازات با استفاده از 
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 IRMR [5]ی : روند محاسبه3شکل 
و ضرایب  MRMRی : روند محاسبه4شکل 

 [5] اصالحی آن

 

مورد نياز  MRMRبندی ، امتياز ردهIRMRبا اعمال ضرایب اصالحی بر امتياز 

البسچر همانند منحنی  شود. منحنی پيشنهادیبرای منحنی قابليت تخریب حاصل می

بينی قابليت تخریب تعيين ی پایدار، گذار و تخریب را برای پيشماتئوس، سه ناحيه

و شعاع هيدروليکی را  MRMRمنحنی قابليت تخریب البسچر بر اساس  5کند. شکل می

 دهد.نشان می
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 [6] : منحنی قابلیت تخریب البسچر5شکل 

سنگ، که با افزایش کيفيت و امتياز توده دهدگفته نشان میهر دو راهکار پيش

نياز به شعاع هيدروليکی بيشتری است تا تخریب اتفاق افتد. این مسئله مستلزم 

ی مورد بررسی است. به عبارتی برای تسهيل در ی حداقل در منطقهافزایش دهانه

سنگ، باید شکل بلوک مورد بررسی از مستطيل کشيده به مربع تبدیل تخریب توده

 د.شو

کردن های عددی از توابع ریاضی و روابط ترکيبی برای مدلروش های عددی:روش

ی ی محدودهها در محاسبهکنند. سودمندی آنرفتار سنگ یا دیگر مواد استفاده می

ی مساله و نيز ترکيب وسيعی از رفتار ژئوتکنيکی، برای خواص ناهمگنی در حوزه

های کار تقسيم مساله به بخشی عددی راهها. روش[7] معيارهای شکست مختلف است

کردن رفتار مدل ها برای نزدیککردن تاثير آنتر و سپس جمعریاضی و فيزیکی کوچک

 [.8] اندایجاد شده به واقعيت را پذیرفته

برای بررسی مسائل ژئومکانيک، سه راهکار  پيوسته، ناپيوسته و ترکيبی 

های عددی يت تخریب با استفاده از روشی قابلبرای مدلسازی وجود دارد. مطالعه

است. با توجه به نقشی شده به صورت موردی در معادن مختلف به کار گرفته شدهگفته

های ناپيوسته سنگ دارند، استفاده از روشها در تعيين رفتار تودهکه ناپيوستگی

ادالت و افزارهایی که بر اساس اجزاء مجزا معتری است. از جمله نرمی متاسبگزینه

 UDECهستند. از بين کد های موجود،  PFCو  UDEC ،3DECکنند ها را حل میمدل

 ی اثر عوامل ساختاری بر قابليت تخریب انتخاب شده است. برای مطالعه

دار را تحت سنگ درزهای همچون تودهاین نرم افزار پاسخ محيط ناپيوسته

محيط ناپيوسته به صورت یک کند. این سازی میبارگذاری ایستا یا پویا شبيه

ها همچون شرایط مرزی بين شود. ناپيوستگیهای مجزا تعریف میاسمبلی از بلوک

ها و چرخش برای های بزرگ در طول ناپيوستگیجاییکنند. جابهها رفتار میبلوک

توان رفتار مواد مختلف را مدل کرد، می UDECها مجاز است. با استفاده از بلوک

ان ساختن بلوک بکر وجود دارد و هم ناپيوسته که این امر ساخت محيط یعنی هم امک

بر اساس  UDECسازد. محاسبات در شناسی و امثال آن را ممکن میی زمينناپيوسته

های بزرگ در سيستم محاسبات الگرانژ است که برای مدلسازی حرکت و تغيير شکل

 باشد.بلوکی مناسب می

 

 

 روش انجام مطالعه .3

 

کار بلند و تخریب بزرگ مورد در این مطالعه به صورت مجزا دو روش استخراج جبهه

است. مدلسازی دو بعدی بنا به ماهيت هر کدام از دو روش انجام بررسی واقع شده

-جایی ایجاد شده به ازای دهانهاست. مبنای تخریب در این مطالعه مقدار جابهشده

جایی و دهانه در نظر از دو عامل جابههای مختلف است. قابليت تخریب تابعی 

ی کوچکتر جایی بيشتر در دهانهاست و قابليت تخریب خوب به معنای جابهگرفته شده

 کولمب است.-است و بالعکس. مدل رفتاری مورد استفاده، مول موهر
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 200متر در  200: در این روش یک مدل با ابعاد کار بلندروش استخراج جبهه

 دهد.ی مدل را نشان میهندسه 6ست. شکل امتر انتخاب شده

 

 
 کار بلند: هندسه و شرایط مدل در روش جبهه6شکل 

 

کار بلند، تنها بخش مرکزی مدل تحت شرایط برای بررسی رفتار در روش جبهه

است. مدل دارای چهار دسته درزه است. برای بررسی قابليت داری قرار گرفتهدرزه

است و گام پيشروی سيستم متر در نظر گرفته شده 3مت تخریب، یک الیه زغال با ضخا

متر است. در این روش، تخریب برای کمرباالی کانسار مد نظر بوده و  2نگهداری 

های جاییمتری، جابه 2های است. با اعمال پيشرویبخش عقب سيستم نگهداری مدل شده

 است.ایجاد شده ثبت شده

 200کار بلند، یک مدل ند روش جبهه: در این روش نيز همانروش تخریب بزرگ

دهد. در این مدل مورد بررسی را نشان می 7است. شکل متر انتخاب شده 200متر در 

ای شکل تحت چهار دسته درزه قرار گرفته است. برای بررسی حالت یک بخش ذوزنقه

است. در این روش زیربرش متر انتخاب شده 10قابليت تخریب، یک زیربرش با ارتفاع 

شود. در روش تخریب بزرگ هم کانسار و هم سنگ ه صورت یکجا به مدل اعمال میب

متری در هر مرحله اضافه  5ها با یک گام شود. زیربرشفراگير مورد تخریب واقع می

 شود.می

 

 
 تخریب بزرگ: هندسه و شرایط مدل در روش 7شکل 

 

در هر مرحله را جایی ی افزایش زیربرش  و افزایش جابهنحوه 9و  8های شکل

شود در هر مرحله که مقدار زیربرش افزایش دهد. همانطور که مشاهده مینشان می

یابد و این روند تا وقوع تخریب ادامه ها نيز افزایش میجایییابد، مقدار جابهمی

متری در سقف شده است سانتی 10جایی متری سبب ایجاد جابه 10دارد. اعمال زیربرش 

 جایی را به دنبال دارد.متر جابهسانتی 14تری م 15و زیر برش 
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 10ها در زیربرش جایی: کنتور جابه8شکل 

 متری

 متری 15جایی در زیر برش : کنتور جابه9شکل 

 

ی ها بر نحوهبه منظور بررسی تأثير عوامل ساختاری یعنی اثر ناپيوستگی

سبندگی درزه مورد بررسی داری، شيب، زاویه اصطکاک و چتخریب، چهار عامل فاصله

کار بلند و قرار گرفته است. اثر این چهار عامل به صورت مجزا در دو روش جبهه

ی اثر آن از نحوه شکلتخریب بزرگ بررسی شده است. برای هر عامل در هر روش یک 

 است.آورده شده

 

 داری درزه. فاصله1.3

-ی مجاور است. فاصلههای عمودی بين ناپيوستگیداری عبارت از فاصلهفاصله

کند. مکانيزم سنگ را تعيين میشده در تودههای ایجادها ابعاد بلوکداری درزه

-شده تغيير میداری به ابعاد حفاری ایجادتغيير شکل و گسيختگی با نسبت فاصله
کند. همچنين خواص مهندسی همچون قابليت تخریب، مشخصات خردشدگی و نفوذپذیری 

داری به ترتيب تأثير فاصله 11و  10های شکل کند.مل تغيير میسنگ با این عاتوده

دهد. کار بلند و تخریب بزرگ را نشان میدرزه بر قابليت تخریب در روش جبهه

ها، ميل به پایداری افزایش داری درزهدهند که با افزایش فاصلهها نشان میشکل

 یابد.یافته و قابليت تخریب کاهش می

  
داری درزه بر قابلیت اصله: اثر ف10 شکل

 کار بلندتخریب در روش جبهه

داری درزه بر قابلیت : اثر فاصله11 شکل

 تخریب در روش تخریب بزرگ

 

 . شیب درزه2.3

-ی شيب یکی از آنها دارای یکسری خصوصيات ظاهری هستند که زاویهناپيوستگی

ری دارد، تغييرات شود. با توجه به اهميتی که زاویه شيب بر پایداها محسوب می

اثر تغيير شيب را بر قابليت تخریب در روش  12 شکلاست. این عامل بررسی شده

ی درجه در دهانه 45دهد. همانطور که مشخص است شيب کار بلند نشان میجبهه

 45کوچکتری به تخریب رسيده است یعنی قابليت تخریب وقتی دسته درزه دارای شيب 

 45دهد. به جز شيب تر رخ میرا دارد و تخریب آساندرجه باشد باالترین امکان 

گذارند ها با یک روند به نسبت هماهنگ بر قابليت تخریب تأثير میدرجه، بقيه شيب

-به نحوی که با افزایش زاویه شيب از افق به قائم، قابليت تخریب کاهش نشان می

این  13 شکلت. کار بلند حاکم اسدر روش تخریب بزرگ نيز همان شرایط جبهه دهد.

 دهد.روند و تأثير را نشان می
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تأثیر تغییر شیب بر قابلیت تخریب : 12 شکل

 کار بلنددر روش جبهه

: تاثیر تغییر شیب دسته درزه بر 13 شکل

 قابلیت تخریب در روش تخریب بزرگ

 

 . زاویه اصطکاک و چسبندگی درزه3.3

تعيين مقاومت و پایداری  ها عامل بسيار مهمی درمقاومت برشی ناپيوستگی

شود. چسبندگی و زاویه اصطکاک، دو عاملی هستند که مقاومت برشی ها محسوب میآن

اند. شود. این دو عامل به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفتهها توصيف میتوسط آن

ها و دهد که افزایش زاویه اصطکاک سبب افزایش کيفيت ناپيوستگیها نشان میبررسی

 14 شکلدهد. همانطور که در ت برشی آنها شده و قابليت تخریب را کاهش میمقاوم

کار بلند سبب افزایش دهانه مشخص است افزایش زاویه اصطکاک درزه در روش جبهه

در روش تخریب بزرگ نيز همان روند حاکم بر روش  الزم برای ایجاد تخریب شده است.

زاویه اصطکاک، قابليت تخریب کاهش کار بلند برقرار است. یعنی با افزایش جبهه

این مسئله را  15 شکلی بزرگتری خواهد بود. یافته و برای تخریب نياز به دهانه

 دهد.نشان می

تأثير افزایش چسبندگی بر قابليت تخریب را به ترتيب در  17و  16های شکل

ها شکلدهد. همانطور که از کار بلند و تخریب بزرگ نشان میهای استخراج جبههروش

ها شده، مشخص است، افزایش چسبندگی درزه نيز سبب افزایش مقاومت برشی درزه

-سنگ کاهش میرو قابليت تخریب تودهدهد. از اینها را افزایش میپایداری درزه
 یابد.

 

  
: تأثیر تغییر زاویه اصطکاک درزه بر 14 شکل

 کار بلندقابلیت تخریب در روش جبهه

زاویه اصطکاک درزه بر  : تاثیر تغییر15 شکل

 قابلیت تخریب در روش تخریب بزرگ

  
: تأثیر تغییر چسبندگی درزه بر 16 شکل

 کار بلندقابلیت تخریب در روش جبهه

: تاثیر تغییر چسبندگی درزه بر 17 شکل

 قابلیت تخریب در روش تخریب بزرگ
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 گیرينتیجه .4

 

طحی برای کانسارهای عميق مورد توجه های سهای تخریبی به عنوان جایگزین روشروش

ها است. عامل ها، بررسی امکان کاربرد آنکارگيری این دسته روشی بههستند. الزمه

سنگ است. فارغ از های تخریبی، قابليت تخریب تودهمهم در تصميم گيری برای روش

گيری کارروش تخریبی مورد نظر، قابليت تخریب عاملی تعيين کننده در انتخاب و به

-های تجربی ارائه شده برای پيشروش های استخراج زیرزمينی است.این دسته از روش
سنگ و شعاع هيدروليکی دارای بينی قابليت تخریب با استفاده از کيفيت توده

های باالیی بوده و راهگشای بسياری از مسائل موجود در مباحث تخریب و قابليت

ها نقش بسزایی در سنگ همچون ناپيوستگیدهعوامل ساختاری تو قابليت تخریب است.

ها کند. بررسی نقش عوامل ساختاری و خصوصيات آنسنگ ایفا میقابليت تخریب توده

های عددی و مدلسازی در بحث استفاده از روش در قابليت تخریب ضروری و الزم است.

در این ی بسيار اندک، راهگشای مشکالت موجود تواند با هزینهقابليت تخریب می

داری، شيب، زاویه سنگ همچون فاصلهخصوصيات عوامل ساختاری توده زمينه باشد.

تأثير گذار بر قابليت ها از جمله پارامترهای اصطکاک و چسبندگی ناپيوستگی

سنگ و در نتيجه ها سبب بهبود کيفيت تودهداری درزهافزایش فاصلهتخریب است. 

درجه شرایط مساعد  45شيب سنگ است. توده کاهش قابليت تخریبافزایش پایداری و 

کند، یعنی قابليت تخریب در این مقدار شيب بيشترین را برای تخریب فراهم می

افزایش زاویه یابد. قدار قابليت تخریب کاهش میبوده و با فاصله گرفتن از این م

ب را و قابليت تخری ها شدهها سبب افزایش مقاومت برشی آناصطکاک و چسبندگی درزه

 دهد.کاهش می
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