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 خالصه طرح:

سنگ که تعيين مقاومت توده یي. از آنجااستترین مسائل مهندسي سنگ سنگ، یکي از مهمبرآورد پارامترهای مقاومتي توده

-سي و یا نتایج آزمایششناآزمایشگاهي به تنهایي عملي نيست، بنابراین باید از طریق مشاهدات زمين هایبرجا توسط آزمایش

سنگ ارائه پذیری تودهساختاری بسياری را برای توصيف رفتار، پایداری و تغييرشکل هایمدلانجام شود. پژوهشگران  های برجا

سنگ و برخي از بندی تودههای طبقهاند، اما یک مدل کلي که پاسخگوی تمامي پارامترها باشد، وجود ندارد. روشکرده

-سنگسنگ هستند. در این تحقيق خصوصيات ژئومکانيکي توده، ابزار مفيدی برای تعيين خصوصيات تودهمعيارهای شکست

ای، های آزمایشگاهي از جمله بارنقطه( مورد بررسي قرار گرفت. در ابتدا، آزمایش1)شماره  گهرهای معدن سنگ آهن  گل

درزه به روش خط برداشت برای توصيف وضعيت برخي از  محوره و نيز تعدادی برداشتچگالي و تخلخل و مقاومت فشاری تک

متری انتخاب شدند و هر پالن  03هایي از معدن در فواصل ها انجام شد. سپس با توجه به ميزان تغييرات، پالنناپيوستگي

بندی عالوه بر مشخصات سنگ بکر برای هر ناحيه، نتایج طبقه عموما بر اساس جنس سنگ، به نواحي مختلف تقسيم شد.

پذیری، ضریب چسبندگي و مقاومت، مدول تغييرشکلسنگ از قبيل خصوصيات تودههمچنين (،  GSIو RMRسنگ )توده

های مفيدی برای توانند ورودینتایج حاصل از این تحقيق مي براون( تعيين شدند.-زاویه اصطکاک داخلي )بر اساس معيار هوک

همچنين این نتایج در طراحي عمليات انفجار، حفاری و آبکشي نيز قابل  های عددی جهت تحليل پایداری شيب باشند.مدل

گهر با استفاده از های نهایي معدن سنگ آهن گلاستفاده هستند. به عنوان مثالي از کاربردهای این تحقيق، پایداری دیواره

پارامترهای مقاومتي از اینکه الزم به ذکر است که، با توجه به  مورد بررسي قرار گرفته است. SMRبندی سيستم طبقه

 تجربيگيرند، در این تحقيق روابطي خصوصيات مهم سنگ هستند و بطور وسيعي در مهندسي معدن مورد استفاده قرار مي

اند، های غير مستقيم ارائه شدهمحوره و مدول االستيسيته  سنگ مگنتيت با استفاده از روشبرای تخمين مقاومت فشاری تک

ای، چکش اشميت و سرعت موج، پارامترهای مقاومت فشاری هایي نظير بارنقطهاستفاده از هر یک از آزمایش توان باکه مي

محوره و مدول االستيسيته را تخمين زد. در نهایت با استفاده از رگرسيون چندگانه، روابطي برای تخمين مقاومت فشاری تک

 . روابط ارائه شده دارای دقت قابل قبولي هستندندارائه شد 99/3و  959/3محوره و مدول االستيسيته با ضرایب همبستگي تک

  آورند.کننده و زمانبر را فراهم ميهای آزمایشگاهي خستهایش، امکان اجتناب از انجام آزمروابط تجربي ده از اینااستفو 

 

 نتایج حاصله:

ت، هماتيت و گنایس انجام شد. با توجه به های کوارتزشيست، مگنتيها به روش خط برداشت در سنگبرداشت ناپيوستگي

داری )جهت ها در کوارتزشيست، مگنتيت و هماتيت مشخص شدند. جهتداری دسته درزههای انجام شده جهتبرداشت

، o119/o19 ،o111/o77، در مگنتيت o9/o01و  o111/o71؛ o191/o05 ،o111/o77ها در کوارتزشيست ناپيوستگي شيب/شيب(
o171/o71 ،o319/o75  وo10/o79 در هماتيت ،o159/o51 ،o119/o75  وo77/o77 .امتياز توده است( سنگRMR برای بيشتر )

(، قرار دارد. به استثنای برخي از نواحي از III، یعني وضعيت نسبتا خوب )کالس 11-93های محدوده معدن در بازه سنگتوده

، 11-13ها در محدوده سنگ برای آنز هماتيت، که امتياز تودهجمله بخشي از کوارتزشيست دیواره جنوبي و بخش کوچکي ا

تا  15در محدوه  هماتيت برای (GSI) شناسيشاخص مقاومت زمين مقادیرگيرد.قرار مي  (،IVیعني وضعيت ضعيف )کالس 

 و GSIبين زیر  ابطهرقرار دارند.  19تا  01های باطله در محدوده تمامي سنگ، و برای 57تا  11در محدوده  مگنتيت، برای 19

RMR ( با ضریب تعيينR2)   ارائه بندی، های طبقه، جهت بررسي اختالف مقادیر بدست آمده برای این سيستم791/3برابر با

 ه است: شد

 


