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  منطقه گل گهر۳ باطله معدنامپواره دي دي موضعيزشهاي ريل برگشتيتحل

۱ جورين اکبريحس
  ۲يردار منصور پناهي مي؛ عل 

 شرکت سنگ آهن گهر زمين‐ سيرجان شيراز٦٠کيلومتر  ‐سيرجان ‐کرمان
 

   com.@yahoo53hoseynن يشرکت سنگ آهن گهر زم ‐۱

   com.co-mirdar@kushن مشاور کوشا معدن يت مهندسشرک  ‐۲

 
 دهيچک

 ين ارتباط با محاسبه مشخصات هندسيدر ا. ت کرديزش را تقوي خطر ر۳دامپ باطله معدن  يرو بر ي کششي مشاهده ترکهايدر پ

ه اصطکاک ي و زاوي چسبندگ۱ برابريمنيب اي و با فرض ضريوک و بر ارائه شده توسط هيواره دامپ و با استفاده از گرافهايد

 ي تعادل حدي و توسط روشهايره ايزش دايب دامپ با فرض ريه شين پارمترها و کم کردن ارتفاع و زاويسپس با ا. محاسبه شد

ب و ثابت بودن ارتفاع يه شي درجه از زاو۴مشخص شد با کم کردن . دار بدست آمديب پايه شيل شد و ارتفاع و زاويواره تحليد

 يمنيب اي توان به ضريب ميه شيثابت ماندن زاو متر از ارتفاع و ۸ن با کم کردن يهمچن.  رسدي مي به مقدار قابل قبوليمنيب ايضر

 .ديدار رسيپا

 

 ي و تعادل حديداريل پاي، دامپ باطله، تحليل برگشتيتحل: يديکلمات کل

 
 

Back Analysis Of Local Failure Of Waste Dump Wall In Mine3 GOL-E-
GPHAR Area 

Hoseyn Akbari Javar; Ali Mirdar Mansur Panahi 

Abstract 

It has been observed some tension crack near the crest of waste dump and this show slope failure risk. 
For assessing failure risk it was obtained geometrical parameter, then with Hock and Bray charts the 
cohesion (C) and friction angle (Ø) was calculated .With this parameter and according equilibrium 
limit method carried out some slope stability analysis. Acceptable safety factor could be obtained by 
changing 2 parameters: first by using the same value for bench high and reducing slope angle up to 4 
(deg.), or on the other hand the same value for slope angle and reducing the bench high up to 8 meter 

 

 

 

 

 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران  87- دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

 
 

 ٢

  مقدمه ‐۱

 يره سنگ دارا ميون تن ذخيلي م۶۰۰ن معدن بالغ بر يا) ۱شکل( منطقه گل گهر قرار دارد ي آنومال۶ در مجموعه ۳معدن

 يم ) w/o ( ۱/۳ ينسبت باطله بردار.  باشديون تن بصورت روباز قابل برداشت ميلي م۲۲۰ن مقدار در حدود ياز ا. باشد

 عهد حاضر يانه ا رودخيباطله اول شامل آبرفتها. ل شده استي از دو نوع باطله متفاوت تشکي ماده معدنيکمر باال. باشد

ست، يت شيکلر:  از جملهي دگرگونيباطله دوم شامل سنگها. ر استي متر متغ۱۵۰ تا ۹۰ن ي باشد که ضخامت آن بيم

ون يلي م۲۰۰ يون و باطله سنگيلي م۵۰۰ک به ي در کاواک معدن نزديمقدار باطله آبرفت.  باشديس ميست، گنايکوارتز ش

 . شودي در شمال معدن دپو ميامپ باطله ان حجم باطله در دي اي باشد که تماميم

  منطقه گل گهري آنومال۶ت ي موقع‐۱شکل

 جابجا يون تن باطله آبرفتيلي م۱۳۰ باشد جهت باز کردن معدن الزم است ي ميدر حال حاضر معدن در حال باطله بردار

مواد حمل . ح قرار داردبا مسطيک دشت تقريت دامپ در شمال معدن و يبعلت هموار بودن محدوده معدن موقع. شود

 . شوندي هم انباشت مي رويشده بصورت پلکان

ن ترکها و نحوه يت ايبا توجه به موقع.  مشاهده شديياز پشت لبه دامپ ترکها ييختن پله اول دامپ در قمستهايهنگام ر

 از يريلوگ جهت جيشيل مساله و چاره اندي و تحليجهت بررس.  داديواره دامپ را نشان ميحرکت دگسترش آنها 

 . شودي محاسبات انجام شد که در ادامه به آن پرداخته ميک سريزش يشرفت ريپ

 يمشخصات دامپ و روباره آبرفت ‐۲

نمونه از  ۱۳ تعداد رسوبات نيا ينامگذار جهت. است شده ليتشک حاضر عهد دانه درشت رسوبات از معدن يآبرفت روباره

ن جدول بر يهمانطور که از ا). ۱جدول( شدي نامگذارASTM و  در دسترس اتخاذ و بر اساس روش فولکيوارههايد

 متر از ۶۰ و ۳۰ته آبرفتها در دو مرحله در فواصل ي دانس.رندي گي ميد اکثر رسوبات درشت دانه و در گروه گراول جايآيم

 شد يريدازه گته اني مختلف معدن بصورت برجا دانسي نقطه از پله ها۱۲ در مرحله اول در . شده استيريسطح اندازه گ
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 ٣

 شد و مقدار متوسط يريته بصورت برجا اندازه گي نقطه دانس۱۰ در مرحله بعد در و  ton/m3 ۰۱۷/۲که بطور متوسط 

با توجه به حجم مواد استخراج .  باشدين مواد مي از ايل دهنده دامپ متوسطيمواد تشک.  بدست آمدton/m3 ۱۹۸/۲آن 

ته يب تورم دانسي مواد و ضريته برجايبا توجه به متوسط دانس.  باشدي م۲۷/۱ب تورم يشده و حجم موجود دامپ ضر

 .دي آي بدست مton/m3 ۶۶/۱ل دهنده دامپ يمواد تشک

ن يب ي دامپ مساحت شودي مينيش بيب تورم آنها پيبا توجه به حجم مواد و ضر. دامپ باطله در شمال معدن قرار دارد

۶۳/۱ Km2يره و بصورت پلکانيم دايک نيدامپ به شکل .  متر خواهد شد۳۵الغ بر  را اشغال خواهد کرد و ارتفاع آن ب 

 .اجرا خواهد شد

  رسوبات روباره معدني نامگذار‐۱جدول

 نام رسوب  
 ASTM فولک نمونه فيرد

1  E47   ي گليگراول ماسه ا Sand with Gravel 
2  7S2   ي گليگراول ماسه ا Gravel with Sand 
3  7N5    گراول Gravel  
4  7N2   با گليگراول کم    
5  6S2   ي گراوليماسه گل Silty Sand with Gravel 
6  7N1   ي گليگراول ماسه ا Gravel with Sand 
7  7S1   ي گليگراول ماسه ا Gravel with Sand 
8  7E2   ي گليگراول ماسه ا Silty Sand with Gravel 
9  7E3   گراول Gravel 
10  7N3   ي گليگراول ماسه ا Sand with Gravel 
11  6E1   ي گليگراول ماسه ا Sand with Gravel 
12  6S3   ي گليگراول ماسه ا Gravel with Sand 
13  7N4   ي گليگراول ماسه ا Gravel with Sand 

 
 يترک کشش ‐۳

در . دي رسي متر م۲۵متها به حدود  قسي باشد و در بعضير  مين ارتفاع آن متغي زميعيب طبيپله اول دامپ بعلت ش

ن ترکها شاخص يا). ۲شکل( لبه دامپ مشاهده شدي در فاصله چند متريي روزانه معدن ترکهايدهاي در بازد۸۶آبان ماه 

. وجه قرار گرفتت گسترش آنها مورد ين ترکها و نحوين جهت رفتار اي باشند به هميبها مي شيداريواره و ناپايحرکت د

ب يشدر اين محل . دي گرديونها مسدود شد سپس محل ترکها نقشه برداري کامياز دامپ جهت دسترسن محل يابتدا ا

 ).۲شکل(بدست آمد متر ۵/۱۷ و ۸/۱۱ از لبه دامپ ي کششي فاصله ترکهاو متر ۲۳ درجه و ارتفاع آن ۳۵دامپ 
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 ٤

 

 يل برگشتيتحل ‐۴

در مورد دامپها با . ل دهنده آن مشخص باشنديواد تشک ميکيات مکانيواره دامپ الزم است خصوصيل رفتار ديجهت تحل

 توان آنها را با استفاده از ي مي خواهد بود و با دقت قابل قبوليره ايزشها از نوع دايل دهنده آنها ريتوجه به مواد تشک

 کامل  يره ايازش ديه نمونه دست نخورده از مواد دامپ با فرض ريبا توجه به عدم امکان ته. ل کردي تحليروش تعادل حد

ن گرافها يدر ا. ه اصطکاک مواد دامپ محاسبه شدي و زاويچسبندگ ي ارائه شده توسط هوک و بريو با استفاده از گرافها

اما در مورد دامپ باطله .  شودي محاسبه ميمنيب ايب ضريه شيه اصطکاک و مقدار زاوي و زاويبا مشخص بودن چسبندگ

ب را در آستانه ي توان شي پشت لبه دامپ ميما با توجه به ظاهر شدن ترکها کششست اي دو پارامتر اول مشخص ن۳معدن

ک ي توان ي و با ستفاده از گرافها ميمنيب اين ضريبا فرض ا. ک خواهد بودي يمنيب اين ضريزش در نظر گفت بنابراير

 يدامپ نابرجا هستند مل دهنده ياز آنجا که مواد تشک). ۳جدول(ه اصطکاک بدست آوردي و زاويمجموعه از چسبندگ

 ين آالت بدست مي که بر اثر حرکت ماشيت مواد و تراکم نسبي را صفر در نظر گرفت اما با توجه به ماهيتوان چسبندگ

ن ي چنيه اصطکاک را براي زاوير متون علمي ذکر شده در کتب و سايدادها. شتر از صفر خواهد بودي بيد چسبندگيآ

ل ي اما بدل. اين مقدار را برای تعدادی از مواد درشت دانه ذکر شده است۲در جدول  .اند ذکر کرده ۳۶ تا ۳۲ني بييخاکها

 ۳۰ تا ۲۶ن يه اصطکاک بين زاويبنابرا. ر کم کردي واحد از مقاد۶د حداقل يل دهنده دامپ باي مواد تشکيدستخوردگ

  .د خواهد بوKPa ۹,۵ تا ۴ن ي بي چسبندگ۳ با توجه به جدول.ر خواهد بوديدرجه متغ
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 ه اصطکاک مواد دانه درشتي زاو‐۲جدول

 
 

 
 

 

 

 

 يداريپا ليتحل ‐۵

 و به روش GeoSlopeر توسط نرم افزار يک از مقاديه اصطکاک ابتدا با هر ي و زاوير چسبندگيپس از مشخص شدن مقاد

ل يواره تحليبطور جداگانه د  )C=9.5,Phi=25(و  ) C=4,Phi=30( با دو زوج. ل شديواره دامپ تحلي ديتعادل حد

جهت ). ۳شکل( بدست آمد۱ در حدود يمنيزش قرار گرفت و فاکتور ايواره در آستانه ريلها ديدر هر کدام از تحل. ديگرد

. وارهيب ديه شي کم کردن زاو‐۲ کم کردن ارتفاع ‐۱: ط موجود دو راه وجود داشتي تحت شرايمنيب ايباال بردن ضر

گر با کم کردن دو يواره و با ديکبار با کم کردن دو متر از ارتفاع ديدار در دومرحله يه و راتفاع پايجهت مشخص شدن زاو

 . آمده است۴ج در جدولي محاسبه شد که نتايمنيب ايب ضريه شيدرجه از راو

 ب متفاوتي مختلف با ارتفاع و شيلهايج تحلي نتا‐۴جدول

 ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۱۵ ۱۷ ۱۹ ۲۱ ۲۳ ارتفاع
 ۲۹ ۳۱ ۳۳ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ بيش

 ۲۸/۱ ۲/۱ ۱۲/۱ ۱۴/۱ ۱۱/۱ ۰۹/۱ ۰۷/۱ ۰۴/۱ يمنيفاکتور ا

 

Phi C 

15 5/22  

20 8/15  

25 5/9  

30 4 

33 0 

  جدول و گراف زوجهاي اصطکاک و چسبندگي حاصل شده از گرافهاي هوک وبري‐۳جدول
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  GeoSlopeزش بدست آمده از نرم افزار يمدل و سطح ر ‐۳شکل

 يريجه گينت ‐۶
ه يجه گرفت زاوي توان نتيل دهنده دامپ مي انجام شده و مشخصات مواد تشکيل برگشتيبا توجه به تحل 

 . باشدي م۵/۹ تا ۴ن ي بي درجه و چسبندگ۳۰ تا ۲۶ن ياصطکاک ب

 توان از گسترش و ي درجه م۲۹ب تا يه شيا زاوي متر و ۱۵ نشان داد که با کم کردن ارتفاع تا ي عاديها ليتحل 

 . کرديريواره جلوگيزش دير

 مراجع ‐۷

  به روش فولک ۳ رسوبات معدنير نام گذا،) ۱۳۸۶(ن مشاورکوشا معدنيمهندس ]١[

[2] Hoek E.& Bray J.W. ,1973; Rock Slope Engineering,Elsevier 

[3] Hustrulid W.A., McCarter M.K., Van Zyl D.J.A. ;Slope Stability in Surface Mining, SME 
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