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РЕЗЮМЕ
При избора на добивна технология широко приложение намира числото на стабилност N′, изчислено въз основа на разработения през 1981 година
Stability Graph Method. Показателите, определящи числото на стабилност N′ имат случаен характер и за неговото изчисляване се предлага да се използва
имитационно моделиране на базата на метода Монте Карло. Наред с N’ като случайна величина се разглежда и хидравличният радиус S. Процедурата
налага въвеждане на ограничаващи условия, произтичащи от конструкцията на системата на разработване и добивната технология. Този подход изисква
анализ и оценка на алтернативните решения, като всяко от тях се характеризира с определена степен на риск. Критерии за окончателния избор на
оптимална технология са технико-икономическите показатели и в частност производствените разходи, щетите от загубите и обедняването, разходите за
сигурност, разходите за преодоляване на аварии. Така представената процедура осигурява възможност за избор на стратегия , основаваща се на
разумен риск при вземане на окончателно решение.

При разработване на стръмно-залягащи находища
дебелината на рудното тяло и физико-механичните
свойства на рудата и страничните скали са едни от найстрогите ограничаващи условия при определяне на начина
за извършване на добивните работи в блока. Найблогоприятни условия за разработване, респ. най-добри
технико-икономически показатели се постигат при
устойчиви руди и странични скали и дебелина на рудното
тяло над 5 m. Създават се предпоставки за висока
интензивност на добивните работи при незначително
обедняване, което е характерно за камерните системи с
отбиване от подетажни изработки. С намаляване на
степента на устойчивост на страничните скали става
невъзможно прилагането на системи с открито добивно
пространство. Тогава рязко се увеличава делът на
технологиите с подетажно обрушаване. По степен на
интензивност те не отстъпват на технологиите с открито
добивно пространство, но същественият им недостатък е
обедняването на рудата, тъй като източването на поголямата част от рудата се извършва при наличие на
контакт с обрушени скали.

възможност да се оцени различната геометрия на
добивния блок и най-вече неговата дължина Lбл и ширина
Bбл.
Тогава
освен
икономическите
показатели
себестойност, щета от загубете и обедняването като
ограничаващи условия се използват размерите на
добивните блокове и по-конкретно онези конструктивни
елементи, свързани с използването на високо-производителна механизация за пробиване на сондажи, за тяхното
зареждане, за натоварване и доставка на рудата. От тази
гледна точка е очевидна тенденцията за увеличаване на
височината на подетажа. Наведнъж се изземва обем, който
право пропорционално зависи от височината на подетажа.
А това означава по-голяма интензивност и по-голяма
скорост на развитие на минните работи.
Категоризирането на рудата и страничните скали като
средно-устойчиви до неустойчиви съществено изменя
посочената по-горе тенденция. При разработване на
средно дебели (от 2 до 5m) рудни тела най-често се
прилага изземване на ленти, чиято височина зависи от
използваната технология и начина на управление на
скалния натиск. Практиката показва, че при разработване
на дебели находища (от 5 до 15m) се прилага технология с
изземване на слоеве и то най-често хоризонтални. В тези
два случая – изземване на ленти или чрез разделяне на
слоеве се прилага както възходящ, така и низходящ ред на
изземване в границите на блока. Възходящият и
низходящият ред на изземване съществено изменят
характера на добивната технология. Отделните варианти
се различават както по отношение на интензивността на

Съществуват преходни зони, в които е трудно
еднозначно да се определи целесъобразността от
прилагането на една от двете добивни технологии,
посочени по-горе. Степента на устойчивост на страничните
скали може да се оценява по различни критерии и
подходи, но числото на стабилност N’ е достатъчно
представителен показател, съдейки по неговото широко
приложение в практиката. Числото на стабилност N’ дава
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разработване, така и по качеството на добитата руда и поконкретно на загубите и обедняването. Като природна
даденост, устойчивостта на рудата и страничните скали в
най-голяма степен влияе върху начина на изземване.
Възходящият ред на изземване изисква предварителна
оценка на устойчивостта на тавана на експлоатационната
лента, т.е.тя (устойчивостта) е ограничаващото условие за
прилагане на възходящ ред на изземване. Ако това
условие не е изпълнено изземването следва да стане чрез
разделяне на рудното тяло на слоеве при задължително
използване на втвърдяващо се запълнение. Другата
алтернатива, изземване във низходящ ред, е поуниверсална. Тя дава възможност изземването да става
както на ленти, така и на слоеве при използване на
хидравлично и втвърдяващо се запълнение. Същественият недостатък е по-малката интензивност на разработване заради големия обем крепежни работи. В такъв
случай, изборът на възходящия ред като по-производителна технология следва да се свърже с числото на
стабилност N’, което се явява най-подходящият параметър
за оценка на устойчивото състояние на добивните
изработки.

“печалба” Q като разлика между очакваните средни
приходи и средни разходи:
Q=(1-R).D-R.E=D-R(D+E).
(1)
Очакваните приходи (D) са обикновено по-големи при
работа в условия на по-голям риск. Това са например
приходи при експлоатация на по-големи добивни
пространства, намаляване на инвестициите за предпазни
мероприятия и др.

Следвайки резултатите от предишни изследвания се
установява, че е налице зависимостта N’ = f(S), където S е
хидравличният радиус на създаденото открито
пространство. От своя страна S =

a.b
, където a и b
2.( a + b)

Фигура 1

са двата взаимно перпендикулярни размера на откритото
пространство. В такъв случай ако a е размерът,
съответстващ на дължината на добивния блок Lбл, а b е
размерът, съответстващ на хоризонталната дебелина на
рудното тяло M (M = Bбл), може да се определи степента на
устойчивост на тавана на добивното пространство в
зависимост от избраната дължина на блока Lбл и
дебелината на рудното тяло (респ. ширината на слоя) Bбл.
Или Lбл = a ; Bбл = M = b. Дебелината на рудното тяло M
следва да се разглежда като случайна величина. В такъв
случай, хидравличният радиус S също ще бъде случайна
величина. Подходът въз основа на който числото на
стабилност N’ се представя като случайна величина беше
разгледан в Михайлов, Г., Трапов Г. (2001). Но изборът на
дадено техническо решение там се основава на фиксирана
стойност на величината S. Идентификацията на S като
случайна величина осигурява възможност за по-детайлен
анализ на възможните решения. Това е особено
необходимо в преходните зони, където задачата за избор
на технология в зависимост от устойчивото състояние
няма еднозначен отговор. Предлаганата процедура оценява вероятностния характер на природните фактори, както и
нивото на поемания риск при окончателния избор на добивна технология за конкретни природни и миннотехнически условия.

Разходите (E) са финансови средства за погасяване на
загуби, премахване на последствията от причинени вреди
и разходи за сигурност (инвестиции в предпазни
мероприятия, обучение на персонала за реагиране при
настъпване на нежелано събитие и др.)
Рискът (R) е вероятността за сбъдване на нежелано
събитие. Тук е възприета следната последователност за
получаването му. Разглеждат се двете величини – N’
(числото на стабилност) и S (хидравличният радиус).
Факторите (RQD, Jn, Jr, Ja, A, B, C), от които зависи N’
имат вероятностен характер с определени вероятностни
закони на разпределение.
Както бе посочено вече хидравличният радиус се
получава по формулата S =

a.b
, където a и b са
2.( a + b)

двата взаимно перпендикулярни размера на откритото
пространство. Стойността на величината a се приема
обикновено в границите [40m; 100m]. За конкретното
проиграване на модела е възприета стойността a=60m.
Стойностите на величината b зависят в голяма степен от
природната даденост – мощността на експлоатираната
рудна жила. Интерес представлява нейното разглеждане
като случайна величина, която приема стойности в
интервала [2; 5] или [5; 15]. Тогава и хидравличният радиус
е също случайна величина, приемаща стойности в
интервалите [0,97; 2,31] или [2,31; 6,00] и подчиняваща се
на определени вероятностни закони.

При избор на оптимално техническо решение критерия
за оценка следва да отчита приходите (D), разходите (E) и
нивото на поемания риск (R). Тези три параметъра имат
стойностно изражение и дават възможност да се определи
очакваната средна (в смисъл на средностатистическа)
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Двете случайни величини N’ и S, разгледани съвместно
представляват двумерна случайна величина X=(N’; S). В
настоящата работа е приложен метода Монте-Карло, в
резултат на което след отчитане на законите на
разпределение на N’ и S е получено множество стойности
на X. То представлява емпиричният закон на
разпределение на тази случайна величина. Сега не е
трудно да се намери и риска при възприемане на
стратегия на работа, съответствуваща на всяка от зоните
от фиг. 1 (зона номер 1 – STABLE ZONE; номер 2 –
UNSUPPORTED TRANSITION ZONE; номер 3 – STABLE
WITH SUPPORT; номер 4 – SUPPORTED TRANZITION
ZONE; номер 5 – CAVED ZONE).

Стойностите за величините D и E, както и получените
стойности за R и Q за случай, отговарящ на работа в
условията на слаби скали, са дадени в таблици 3 и 4. Те
съответстват на двата вероятностни закона (в двата
интервала) на изменение за хидравличния радиус.

Възприетите стойности за величините D и E, както и
получените стойности за R и Q за случай, отговарящ на
работа в условията на здрави скали, са дадени в таблици 1
и 2. Те съответстват на двата вероятностни закона (в
двата интервала) на изменение за хидравличния радиус.
В четвъртият ред на таблиците са дадени граничните
стойности на риска, изчислени по (1) от условието Q=DR(D+E)=0, т.е. Rl =

да се прецени до какъв максимален риск при съответната
стратегия очакваната средна “печалба” ще бъде
положителна.
2
65
48
0,58
0,95
-42,4

3
70
50
0,58
1,00
-50

4
62
40
0,61
1,00
-40

5
55
35
0,61
1,00
-35

Таблица 2
Зона
1
D
65
E
40
0,62
Rl
R
0,08
Q
55,8

2
65
50
0,57
0,94
-43,1

3
70
55
0,56
0,98
-52,5

4
60
40
0,60
1,00
-40

5
55
38
0,59
1,00
-38

2
65
48
0,53
5,11

3
70
50
0,94
-42,8

4
62
40
1,00
-40

5
55
35
1,00
-35

Таблица 4
Зона
1
D
65
E
40
R
0,919
Q
-31,50

2
65
50
0,553
1,405

3
70
55
0,548
1,5

4
60
40
0,980
-38

5
55
38
1,000
-38

Анализът на получените резултати за очакваната средна
“печалба” при изменение на хидравличния радиус по
първия вероятностен закон (Таблица 3) не показва
категорично коя от стратегиите – номер 1 или номер 2 е за
предпочитане. Ако целта е да се работи при по-ниско ниво
на риска трябва да се избере стратегия номер 2 (риска при
нея е 0,53 и е минимален). При положение, че се
предпочита стратегия, която ще доведе до максимална
очаквана средна печалба, то трябва да се избере
стратегия номер 1, тъй като тогава очакваната средна
печалба е най-голяма и е равна на 6,00 единици.

D
. Тези числа дават възможност
D+ E

Таблица 1
Зона
1
D
60
E
40
0,6
Rl
R
0,05
Q
55

Таблица 3
Зона
1
D
60
E
40
R
0,54
Q
6,00

При изменение на хидравличния радиус по втория от
избраните вероятностни закони (Таблица 4) единствено
при стратегии 2 и 3 очакваната средна печалба е
положителна. Изборът е в полза на трета стратегия, при
която риска е незначително по-нисък (0,548), а очакваната
средна печалба (1,5 единици) е малко по-висока.
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Анализът на получените резултати за очакваната средна
“печалба” категорично показва, че единствената
печеливша стратегия е номер 1. При всички други
очакваната средна печалба има отрицателен знак, т.е. при
възприемане на която и да е от тях очакваната средна
“печалба” ще бъде в средностатистически смисъл
всъщност загуба. Това се дължи преди всичко на високото
ниво на риска при възприемане на стратегии,
съответстващи на зони от 2 до 5 и при двата диапазона на
изменение на хидравличния радиус.
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ABSTRACT
The stability number N′ , calculated on the basis of the Stability Graph Method developed in 1981, has been widely used in selecting the mining technology. The
indices determining the stability number N′ have a random character so that its calculation is suggested to be performed by applying simulation based on the
Monte-Carlo method. The hydraulic radius S is considered as a random variable along with N′ . The procedure demands the introduction of limiting conditions
resulting from the structure of the mining method and extraction technology. This approach requires analysis and assessment of alternative solutions, each
characterised by a certain risk level. Criteria for the final selection of optimal technology are the technical and economic indices and, in particular, production costs,
damage caused by losses and ore contamination, safety costs, accident prevention costs. The procedure thus presented allows to select a strategy based on a
reasonable risk in taking the final solution.

In working steeply inclined ore deposits, the orebody
thickness and physico-mechanical properties of the ore and
wallrock are some of the strictest limiting conditions for
determining the mining method to be applied in the stope. The
most favourable conditions for mining and the highest technical
and economic indices, respectively, can be achieved for stable
ores and wall rocks and orebody thickness of over 5 m.
Preconditions are created for high intensity of mining
operations with low ore contamination, which is typical of
sublevel blasting stoping with caving mining methods. With
decreasing the degree of stability of the wallrock, the
application of open stoping methods becomes impossible.
Then the proportion of sublevel caving methods rises
significantly. By degree of mining intensity these methods are
not less effective than the open stoping methods but their
major drawback is ore contamination since most of the ore is
drawn while in contact with caved rock.

tendency to increase the height of the sublevel is obvious. A
volume extracted at one time is directly proportional to the
sublevel height. That means higher mining intensity and rate of
development of mining operations.
The categorization of the ore and wallrock into mediumstable to unstable leads to considerable changes in the
tendency mentioned above. When working medium-thick (2-5
m) orebodies, splitting (mining in splits) is applied, the split
height depending on the mining and rock pressure control
methods. Practice has shown that in working thick ore deposits
(5-15 m), top slicing, mostly horizontal slicing is used. In those
two cases, viz. splitting or cut-and-fill, either ascending or
descending order of mining is used. The choice of ascending
or descending order of mining has a decisive role on the nature
of mining technology. The separate variants differ with respect
to both mining intensity and ore quality, particularly concerning
losses and contamination. As a natural property, the stability of
ore and wallrock has the greatest effect on the mining method.
The ascending order of mining requires a preliminary
assessment of the stope back stability of the exploitation split,
i.e. it (the stability) is a limiting condition for using ascending
order of mining. If this condition is not satisfied, then the
extraction should be carried out by dividing the orebody into
slices with the necessary use of hardening fill. The other
alternative, i.e. descending order of mining, is more versatile. It
allows to cut both splits and slices using hydraulic and
hardening fill. An essential drawback of that method is the
lower mining intensity due to the large volume of support
operations. In this case, the choice of ascending order as a
more productive technology should be related to the stability

Transition zones exist where it is difficult to determine with
certainty the expediency of applying one of the two mining
methods mentioned above. The degree of stability of the
wallrock can be evaluated by different criteria and approaches
but the stability number N’ is a sufficiently representative index
judging by its wide application in practice. The stability number
N’ allows to assess the varying geometry of the stope and,
mostly, its length Ls and width Bs. Then, besides the economic
indices of prime cost, damage caused by losses and ore
contamination, we can use the stope dimensions and
especially those structural components related to the use of
highly productive mechanisation for drilling holes, their
charging, loading and ore delivery. From this point of view, the

2

number N’ which appears to be the most appropriate
parameter for stability assessment of the extraction workings.
Following the results from previous studies, it was found that
the relationship N’ = f(S) exists where S is the hydraulic radius
a.b

of the open stope mined. On the other hand, S = 2.(a + b) ,
where a and b are two mutually perpendicular dimensions of
the open stope. Then, if the dimension corresponding to the
stope length is L, and b is the dimension corresponding to the
horizontal thickness of the orebody is M (M = Bs), we can
determine the degree of stability of the stope back in relation to
the selected stope length Ls and orebody thickness (the slice
width, respectively) Bs. In other words, Ls = a ; Bs = M = b. The
orebody thickness should be taken as a random variable.
Therefore, the hydraulic radius S will also be a random
variable. The approach to presenting the stability number N ’ as
a random variable was discussed in Mihaylov, G., Trapov, G.
(2001). Nevertheless, the choice of an engineering solution
there is based on the fixed value of variable S. The
identification of S as a random variable provides for a more
detailed analysis of possible solutions. This is of particular
significance for transition zones where the task of selecting a
mining technology in relation to the stable state has no single
answer. The procedure proposed evaluates both the random
character of the natural factors and the risk level in the final
selection of the mining technology for the particular natural and
mining conditions.

Figure 1
As was already mentioned, the hydraulic radius is obtained
a.b

by the formula S = 2.(a + b) , where a и b are the two mutually
perpendicular dimensions of the open stope. The value of
variable a is usually assumed to be within [40m; 100m]. For the
particular simulation of the model we assumed a=60m. The
values of variable b depend largely on the natural factor, i.e.
the thickness of the ore vein being mined. Its consideration as
a random variable taking values in the interval [2; 5] or [5; 15]
is of particular interest. Then the hydraulic radius is also a
random variable taking values in the intervals [0.97; 2.31] or
[2.31; 6.00] and obeying certain probability laws.

In choosing an optimal engineering solution, the assessment
criterion should take into account the income (I), expenditures
(E) and risk level (R). These three parameters can be
expressed as values thus making it possible to determine the
anticipated average (average statistical) “profit” Q as a
difference between the anticipated average income and
expenditures:
Q=(1-R).I-R.E=I-R(I+E).

The two random variables N’ and S, considered jointly,
present a two-dimensional random variable X=(N’; S). The
Monte-Carlo method has been applied in this paper and as a
result, after taking into account the laws of distribution of N’
and S, we have obtained a set of values for X. This is the
empirical law of distribution of that random variable. Now it
becomes easy to find the risk level in adopting a strategy for
operation corresponding to each zone in Fig. 1 (zone no.1 –
STABLE ZONE; no.2 – UNSUPPORTED TRANSITION ZONE;
no.3 – STABLE WITH SUPPORT; no. 4 – SUPPORTED
TRANSITION ZONE; no. 5 – CAVED ZONE).

(1)

The anticipated income (I) is usually higher when operating
under higher risk conditions. For example, income as a result
of operating larger stopes, decreasing investments for
protection measures, etc.
The expenditures (E) are financial means to redeem losses,
eliminate consequences of inflicted damage and safety costs
(investments in protection measures, training of personnel for
adequate response to an undesired event, etc.).

The values assumed for variables I and E as well as the
values obtained for R and Q for a case corresponding to
operation under competent rock conditions, are presented in
Tables 1 and 2. They comply with the two probability laws (in
the two intervals) of change in the hydraulic radius. The
boundary risk values are given in the fourth row of the tables
which are calculated by (1) of the condition Q=I-R(I+E)=0, i.e.

The risk level (R) is the probability for an undesired event to
happen. Here the following sequence for its determination is
adopted. Two variables are considered - N’ (stability number)
and S (hydraulic radius).
Factors (RQD, Jn, Jr, Ja, A, B, C) on which N’ depends,
have a probability character with certain probability laws of
distribution.

Rl =

D
. These numbers allow to assess the maximum
D+ E

risk for which the anticipated average “profit” will be positive
applying the respective strategy.
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Table 1
Zone
I
E
Rl
R
Q

1
60
40
0,6
0,05
55

2
65
48
0,58
0,95
-42,4

3
70
50
0,58
1,00
-50

4
62
40
0,61
1,00
-40

5
55
35
0,61
1,00
-35

Table 2
Zone
I
E
Rl
R
Q

1
65
40
0,62
0,08
55,8

2
65
50
0,57
0,94
-43,1

3
70
55
0,56
0,98
-52,5

4
60
40
0,60
1,00
-40

5
55
38
0,59
1,00
-38

Table 4
Zone
I
E
R
Q

2
65
48
0,53
5,11

3
70
50
0,94
-42,8

4
62
40
1,00
-40

3
70
55
0,548
1,5

4
60
40
0,980
-38

5
55
38
1,0
-38

When changing the hydraulic radius by the second
probability law (Table 4), the anticipated average profit will be
positive only with strategies 2 and 3. The best choice in this
case should be the third strategy where the risk level is
considerably lower (0.548) and the anticipated average profit
(1.5 units) is a little higher.
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