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 :چکیده
هـا کـم   چنانچه شیب دیواره. باشدطراحی معادن روباز میها یکی از مهمترین پارامترهاي تعیین شیب دیواره   

هاي پرشـیب  از طرف دیگر انتخاب دیواره. یابدبرداري به مقدار قابل توجهی افزایش میدرنظر گرفته شود، باطله
      بنـابراین انتخـاب شـیب بهینـه بـراي جلـوگیري از اضـافه        . باعث کاهش ایمنی و افـزایش ریـزش خواهـد شـد    

سه پله موجـود در معـدن   دو پله از در این تحقیق براي . باشدمیها ضروري اري و کاهش ریسک دیوارهبردباطله
 "منیزیت حوض سفید سربیشه خراسان جنوبی، مقادیر فاکتور ایمنی در ارتفاعات مختلف محاسبه شده و نهایتا

  .آل بدست آمده استشیب نهایی معدن و شیب ایده
 

  .سفیدآل، معادن روباز، معدن حوضي، شیب نهایی، شیب ایدهتحلیل پایدار: کلمات کلیدي
  
  :مقدمه -1

 مقدماتی طراحی در. باشدمی معدن دیواره شیب کلی زاویه روباز، معادن طراحی در مهم پارامترهاي از یکی   
 زاویه که صورتی در. باشد مشخص باید اصلی عوامل از یکی عنوان به زاویه این  ،معدن نهایی حد تعیین براي

 نخواهد برخوردار کافی دقت از معدن براي شده تعیین محدوده نباشد، مناسب دیواره شیب براي شده تعیین
 از دیواره شیب انتخاب  ،فوق جنبه بر عالوه. دهد قرار ثیرأت تحت را طراحی روند تواندمی موضوع این که بود

 از بیش چنانچه شیب دیواره فنی لحاظ از. باشد ارتاثیرگذ معدنی پروژه یک روي تواندمی اقتصادي و فنی لحاظ
کمتر از حد بهینه  شیب این چنانچه اقتصادي لحاظ از و یابدافزایش می ناپایداري احتمال باشد، نیاز مورد حد

 طور به پس از وقوع چند ریزش معادن، هايدیواره پایداري مطالعات .]1[رودمی باال برداريباطله نسبت باشد،
 شیلی کشور در Chuqicamata معدن دیواره ریزش تواناین موارد می جمله از. گرفت قرار توجه مورد جدي
 ریزش این اصلی علت. است بوده درجه 43آن  زاویه و متر 284 ریزش زمان در دیواره این ارتفاع. کرد اشاره
 هايدیواره پایداري تحلیل و بهینه شیب طراحی .]3[است شده داده تشخیص لرزه زمین از ناشی هايلرزش
 روش و فیزیکی مدلسازي روش حدي، تعادل روش: از عبارتند که است پذیر امکان روش چند با روباز معادن
 بررسی براي مقاله این در ].5[است وسیع بسیار عددي روش و حدي تعادل روش کاربرد امروزه ].4[عددي

  .است شده استفاده از فرمولهاي تجربی ی،خراسان جنوب معدن حوض سفید سربیشه نهایی دیواره پایداري
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  شیب پایداري سنگ در ساختار نقش -2

 سـنگ  تـوده  شکسـت  نـدارد و  شیب پایداري در چندانی اهمیت یکپارچه سنگ خواص سنگی هايشیب در    
 شـیب  ناپیوسـتگی،  تعـداد . شودمی کنترل گسل و شکاف درزه، بندي،الیه سطوح مثل ناپیوستگی عوامل توسط

 توجـه  مـورد  بایـد  شـیب  تحلیل در که شوندمی محسوب مؤثري عوامل از ناپیوستگی و مقاومت متداد و فاصلها
  .گیرند قرار

 
  :شیب پایداري در مؤثر ساختمانی شناسیزمین عوامل -3
  

 سـاختمانی  - شناسـی  زمـین  عوامل دهدکهمی نشان شیب پایداري مشکالت مورد در نظري و عملی مطالعه    
 :مؤئرند شیب پایداري در نیز
 بنديالیه ها و سطوحگسل درزها، شیب -1
  هاناپیوستگی امتداد -2
 هاناپیوستگی تعداد - 3
  هاناپیوستگی گسترش میزان -4
 مقاومـت  در پرکننده مواد سختی و سفتی و مقاومت کنند،می پر را هاشکاف و زهرد داخل که موادي خواص -5

  .باشدمی پرکننده مواد نفوذپذیري تابع ناپیوستگی نفوذپذیري طور همین. مؤثرند بسیار ناپیوستگی
 :تأثیر نیروي ثقل در پایداري شیب -4
 است که گرفته قرار شیبدار سطح روي بر w وزن به سنگی بلوك یک ،گرددمی مالحظه زیر شکل به توجه با   
          افقـی  مولفـه  دو داراي و قـائم  طـور  بـه  w سـنگی  بلـوك  وزن حالـت  ایـن  در .دهـد می تشکیل Qزاویه  افق با

w sinQ عمودي و w cosQ و شـیبدار  سـطح  در سـنگی  بلـوك  خـوردن  سر موجب افقی مولفه که باشدمی 
 .گرددمی شیبدار سطح در سنگی بلوك تعادل حفظ باعث عمودي مولفه
 :با است برابر ،است شکست پتانسیل داراي سطح بر عمود که قائم تنش

 

A= قاعده بلوك سنگی 
cosW= مئتنش قا  

  
 : ایمنی فاکتور محاسبه ونحوه ايصفحه شکست تحلیل -5
 

  .داده شده است نشان )1(شکل در ،گیرد قرار تحلیل مورد ايشکست صفحه در باید شیبی که ژئومتري
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  .]2[دارد قرار شیب يباال در کششی ترك که حالی در شیب ژئومتري :)1(شکل

 
  .شکست پتانسیل يادار زون پایداري و شکست در موثر هاي نیرو -ب کششی ترك موقعیت -الف

 
  :گرفت نظر در باید را حالت دو ،ایمنی فاکتور محاسبه "نهایتا ، وايصفحه شکست تحلیل منظور به    

 .رددا قرار شیب یا پله لبه پشته یا سطح باالي در شکاف داراي شیب -1
 دو ایـن  از یکـی  تبـدیل  منظـور  بـه . دارد قـرار  شیب دامنه در شکاف این اما است کششی ترك داراي شیب -2

 .باشد برقرار زیر شرایط باید حالت

 

 
  .]2[ دارد قرار شیب دامنه در کششی ترك که حالی در شیب ژئومتري :)2(شکل

 
  :که شکست پتانسیل زون و پایداري شکست در موثر نیروهاي -ب کششی ترك موقعیت -الف

z = کششی ترك عمق 
H = شیب ارتفاع 

f =شیب زاویه 

p =شکست سطح یا شکست صفحه شیب زاویه  
  
  :کرد منظور باید را زیر مفروضات ايصفحه شکست تحلیل در -5-1
 .باشند دامنه شیب امتداد موازي دو هر کششی ترك امتداد و شکست صفحه امتداد -1
 آب عمـق  یـا  ارتفاع WZو   شده اشغال آب توسط آن از بخشی یا تمام و بوده، قائم صورت به کششی ترك -2

 .باشد شکاف داخل
 .کندمی و نشت نفوذ ،سنگی بلوك قاعده به آب -3
 از عملکردشـان  سـنگی  بلوك داخل آب نیروي Vfکششی  ترك داخل آب و نیروي w سنگ توده سنگینی -4

 چـرخش  باعـث  کـه  است گشتاور نیروي فاقد دیگر عبارت به .دارد شکست پتانسیل که است سنگی توده مرکز

 الف

 ب
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 فرض از این ناشی خطاي اما ،نیست قبول قابل صد در صد و کامل طور به فرض این چند هر. شود سنگی بلوك
  .کرد نظر صرف این از توانمی لذا و است کم بسیار نیز
    یـاتی معـدن را مـورد بررسـی قـرار      سـه پلـه عمل   دو پلـه از  به منظور تحلیل پایداري در معدن حوض سفید    
به این صورت که براي هر پله به صورت مجزا با در نظـر گـرفتن پارامترهـاي ذیـل فـاکتور ایمنـی را        .دهیممی

  .کنیممی محاسبه
H= ارتفاع پله   rSG= چگالی منیزیت  a= شتاب ثقل زلزله  
  
f= زاویه شیب پلهC              = تـن در   20هر مترمربـع  دراین جا براي منیزیت به ازاء (چسبی نیروي بهم

  زاویه اصطکاك داخلی منیزیت =  زاویه شیب شکستگی =p .)شودنظرگرفته می
 

 پله دوم
 هانتایج تحلیل پایداري پله :1جدول

 
 بهم چسبی زاویه شیب پله شتاب ثقل زلزله چگالی منیزیت زاویه اصطکاك داخلی زاویه شیب شکست ارتفاع شیب

13 22 41 25.5 0.08 27 20 
17 24 41 25.5 0.08 27 20 
14 23 41 25.5 0.08 27 20 
10 26 41 25.5 0.08 27 20 
9 20 41 25.5 0.08 27 20 
11 21 41 25.5 0.08 27 20 
12 19 41 25.5 0.08 27 20 
18 17 41 25.5 0.08 27 20 
15 18 41 25.5 0.08 27 20 
16 25 41 25.5 0.08 27 20 

H P    
 VSG  a 

 

F  C 

هانتایج تحلیل پایداري پله :2جدول  

A W f 

   

34.7198016 1104.750062 3.156505964 
41.816032 1044.814006 3.28349472 
35.8474524 983.1461634 3.250186709 
22.8224857 111.8575143 9.383905329 
26.3270402 810.9367708 3.475107737 
30.7095747 991.6279028 3.264956925 
36.8766469 1729.562608 3.078624836 
61.5957705 5406.830406 2.845451817 
48.5648252 3200.326033 2.905041688 
37.877194 593.9691857 4.105524768 
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 پله سوم
 هانتایج تحلیل پایداري پله :3جدول

 
 بهم چسبی زاویه شیب پله شتاب ثقل زلزله چگالی منیزیت زاویه اصطکاك داخلی ستزاویه شیب شک ارتفاع شیب

17 18 41 25.5 0.08 27 20 
13 25 41 25.5 0.08 27 20 
10 24 41 25.5 0.08 27 20 
11 23 41 25.5 0.08 27 20 
12 26 41 25.5 0.08 27 20 
16 20 41 25.5 0.08 27 20 
14 22 41 25.5 0.08 27 20 
15 17 41 25.5 0.08 27 20 
9 19 41 25.5 0.08 27 20 
18 21 41 25.5 0.08 27 20 

H P  
 
  VSG  a 

 

F  C 

هانتایج تحلیل پایداري پله :4جدول  

A W f 

   

55.0401352 4110.640993 2.814957381 
30.7752201 392.1124702 4.692817091 
24.5976659 361.5273379 4.435012602 
28.1658554 606.9422744 3.672548171 
27.3869828 161.0748206 8.070959712 
46.803627 2562.960658 2.801535181 
37.3905556 1281.248593 3.057783777 
51.3298088 3754.743338 2.967016438 
27.6574852 972.8789671 3.428434665 
50.2520314 2655.268103 2.714573884 

 
  
  :نتیجه گیري و پیشنهادات -6
 سربیشـه خراسـان جنـوبی،    سـفید ئم براي کانسـار منیزیـت حـوض   تنش قا ،با توجه به محاسبات انجام شده   

284.42
m
KN ریب ایمنـی بـراي هـر پلـه در     ضـ  ،آید و با توجه به اطالعات موجود در منطقهبدست می

همچنـین   .باشدهنده ایمنی بیشتر براي آن پله میدهاي مختلف بدست آمده که ضریب ایمنی باالتر نشانارتفاع
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اي ایمـن و اقتصـادي   آل معدن براي ایجاد پلـه درجه و شیب ایده 67/24هایی معدن ها شیب نطبق این دادهبر 
  آزمایشاتی براي بدست   ،هابمنظور بررسی تأثیر گسلها و درزه :شودپیشنهاد می. درجه تعیین گردید 999/26

  
  
  

  ،همچنـین بـراي بررسـی میـزان تـأثیر بارهـاي ناشـی از زلزلـه        . ومکانیکی آنها انجام شـود ئآوردن خصوصیات ژ
  .ده در منطقه و اطراف آن، آنالیز دینامیکی نیز انجام شودهاي ثبت شزلزله  اساس بر ،گرددپیشنهاد می

  
 :منابع -7
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[2] Giani, G. P., 1992, "Rock Slope Stability analysis", A. A. Balkema publisher 
Netherlands. 
 
[3] Pande, G. N., Beer, G. & willians J. R., 1990, "Numerical methods in rock 
mechanics" John Wiley & sons publisher, New York. 
 
[4] Kennedy, B. A., Niermeyer, K. E. and Fahm, B. A., 1970, "A major slope failure at 
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