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۱.CDEFD 
Gهاي استخراج زغال در كارگاه HIJK LMN OPQR SGL OK ON TIU

شوند، نحوه ريزش سقف و پر  همراه با تخريب استخراج مي

شدن فضاي استخراج شده نقش مهمي در ايمني و راندمان كار 

  Vدارد

  

  

  

  

  

  

  

 
هاي سقف در كارگاه استخراج با  بررسي نحوه ريزش سنگ

 توانايي طراحان ،هاي عددي هاي تجربي و روش استفاده از روش

اين كنترل عوارض ناشي از  كاركنان معدن را در كاهش وو 

   Vدهد اي افزايش مي تا حد قابل مالحظهپديده 
\]WXYZIهاي فوقاني زغال محكم  ، و در شرايطي كه اليهبعضي موارد در ]LẐ OK LMN OI_` Wabc_d MK G W`Y OeLMf[\ G

هاي زيادي را از سنگ  تواند وسعت شود، سقف مي تخريب نمي

Hghيكپ i_[cj kJlm G OeLMV   ]Yn_Poj OK hM\p qMgLMca rMstY utMK MPIj Ov wH\Hd x\Y
شود بلكه زماني كه بار ناشي از وسعت سقف معلق  نگهداري مي

و يكپارجه آن ريزش ناگهاني از حد توانايي آن تجاوز كرد، 

yz{|}~    از آنجا كهG ��M��p k�M�Im wH�st Lh ��XM̀ x_mp �\Yb� i_�h OK �Yb\ Y Lh TIU�M�p �hMlm �Yb��`Y �M�v
W�PR عدم امكان استفاده از روش     Lh LM�N qYb�K �aMN qM�a G �`MIm �\Yb� hMo\Y �W`Y bKb�LMN �Zv pY wn_v M[m qMgW`Y whZK ORZj hLZm wLYZsg H_�Zj �\YnaYV�\ Lh LMN qM�a W\hGH�m i_�h OK         كارگاه اسـتخراج، يكـي از راهكارهـا 

���VpMهاي در حال كار به صورت همزمان است         افزايش تعداد كارگاه   pY i�Q� i�vMd ��\ pY �_K qpM̀ whMm� ON Mov� pY
باشد، ايجاد دو كارگاه و گاهي سـه كارگـاه در             استخراج براي ايجاد يك كارگاه در يك پانل عموما مقرون به صرفه نمي            

W�`Yيك پانل در بع    wH�� �M��v Y i� wYL �YZIt OK wLn� TIU�M�p �hMlm OJsR pY �hMlm ��Vb_�M�j ��`LbK W�PRTI�` LM�aL ���b� pbQ� Y TIU�M�p WNb� qLM[sg MK G �cgG�d LMN �\ �� ivMd �\ Lh wM�LMN Gh �Yb��`Y iKM��m
�Sn\Lهايي نظ   مجموعه پديده Vهاي استخراج مورد توجه قرار گرفته است        سقف در كارگاه   �Mmp b_تناوب زشـنحوه ري ،

هاي اصلي باالتر و باالخره وسـعت فـضاي خـالي قبـل از ريـزش تحـت        هاي بالفاصله باالي اليه زغال و اليه      ريزش اليه 

P10�`LbKعنوان رفتار سنگ سقف در اين مطالعه مورد توجه قرار گرفته و به طور اخص اليه                 wLn� TIU�M�p �Hlm
V  �\M�vشده است qbUj    هاي عددي نشان داد كه چنانچـه   و استفاده  از روش١ حاصل به شرايط وجود دو كارگاه مجاور در يك پانلO�tZsom �HI��MK GbU�d Gh b�g M�\ Gbc�_d Gh bg b�\h ]LMQt OK �hZ� �Mov Y WPR �\ Lh wM�LMN Gh x\Y Lh �Yb��`Y

  فضا
bK qb�c_K �Is\Y �\b� G qLYH\Md pY �Yb��`Y wM�LMN Gh x\Y qMg  هـاي   خوردار بوده و امكان به جا گذاشـتن لنگـه

Gاز Vگـردد  وري   تواند منجر به افزايش بهـره       حفاظتي با ابعاد كوچكتر در حد فاصل دو كارگاه وجود خواهد داشت كه مي              i�m YZt b��\h �hZ�sv �M��� xs�� �HvZ� H_\Mj �\M�v W`Y �p� ON W`Y wYbsg �jM�Gb m MK qhHt i_J�j ON Mov�
wM�LMN  اي اجرايي مي  ه  محدوديت x_K OJ^Ma i�YH� W\MtL MK �YZj  �� iKM��m b_�Mj pY Mg  LM�N �Is\Y G whbN qb_�ZJR Mg

Vرا افزايش داد y¡¢£¤z{¥¦ ¤§̈: 
TIU�M�p �Yb��`Y wM�LMN،پايداري فضاهاي استخراج شده، رفتار سنگ سقف   
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��H مي whbca pY ��Mv qYZg �Zm b_�v �\MgHmM_d utMK Hv YZj

هاي  حتاني و رانش آن به راهروها و وروديناگهاني هواي ت

  Vمنتهي به كارگاه شود

`TIشهرت دارد در كشورهايي  Wind Blastاين پديده كه به  MmZst ON x_e G M_� Yb�`Y b_�v هاي زغال  هاي باالي اليهpY HI�Ug 
NYb�m TI` Ò Mm G 
NYb�m qYbmZJ�IN �Zv pY TI`
گراني مديران اين معادن موارد قابل توجه پژوهشگران و عامل ن

V   �m[1]باشد  مي LhMv ON �Za Sn\L qMgHmM_d b�\h pY  باشد، لطمه بهqM�a �H� hGHUm G �Yb��`Y wM�LMN wHvLYHP�v ]Yn_Poj]LẐ x\Y Lh ON W`Y ��Mm G �vMR ]YLMUX hMo\Y G wM�LMN
صرف  شده با اتالف زياد زغال و  اندازي مجدد كارگاه تخريب راه

  Vخواهد بودمراه هزمان 

 اندازي مجدد كارگاه تخريب شده، راه منظور  بهدر اين موارد 

 زيادي از زغالمعموال مقادير
TIUبه عنوان لنگه محافظتي به  

وري زغال   اين امر باعث كاهش بهره كهشود جاي گذاشته مي 

V  WPRگردد مي wH� �b̂ �Mmp x_Isg اندازي مجدد كارگاه تخريب  راه

�m باعث،شده qLMN H_ m qMgpGL �gMN شودV  در����� �� �
  :ندا  شدهدنبالاهداف زير 

b�j\� معرفي تعدادي از روش -١ W_JK M� x__lj qMg
  رفتارها در ارزيابي استفاده از اين روش هاي سقف و سنگ

�jM_Jst درسقف  سنگ O��Imاليه P10معادن طزره V  
FLACHtافزار  استفاده از نرم  -٢ i_J�j Lhدي رفتار سنگ 

�jM_Jst درسقف  O��Imاليه P10
OU\M�m G wLn� �hMlm
GbUdعملكرد سقف در شرايط استخراج دو كارگاه در يك پانل در دو  Ghbg G GbUd qb�\h Gbc_d �[\ �Yb��`Y W�M�V
� M� �\MoKMR pY HIjLMQt OU\M�m x\Y Lh O�aL LMN OK qMgLM_lm

  Vارگاهسقف و ضريب ايمني پايداري فضاي ك
  ��C�� ���� DP10!"#$ %&'�D

�wLnسه منطقه  G �(c� �TI�GY n_��M�p     در شمال شرق ايران TIU�M�p WNb� ��Zd W�j باشند  فعال مي شرقي   البرزV   بـه 

���hb�Uعل W،  ككـوچ بخـش    به چنـد     حوزه طزره
_U��j b�
 Vگرديده است

��sU�j اين حوزه  YL pbQ� Y rMQR OJUJ` �KZIR OIm Yh pYi_[c
�٧٠��Kb در فاصله    كهدهد   مي rMs� G �b� qb�mZJ_N  شـهر

٤٠W`Y و    شاهرود O�ab� LYb� �M)m Yh ��b� rMs� qb�mZJ_NV 
 ترياس بااليي تـا   از  اين منطقه مربوط به دوران دوم       

�_�`YLG* W`Y �vM_m ]٢[V   
يكي از بخش هاي حـوزه طـزره        ) معدن بزرگ ( پشكالتبخش  

 مجموعـه   Vر ايـن بخـش واقـع اسـت        بوده و اليه مورد مطالعه د     

, P10 ,K23 ,K19  هاي زغالي در اين بخـش عبارتنـد از          اليه

K12 ,K10 ,K6 و K5V   
P10 Lhضخامت اليه  ��G W`Y WXYZI[\ +M�v b�c_K Lh

W`Y  به صفر هم انبعضي از نقاط ضخامت  wH_`L و در بعضي 

 متر ٧٠/١گزارش شده و به طور متوسط   هم متر٣٠/٢نقاط تا

  Vامت داردضخ

Gاز جنس سقف بالواسطه  �Z�U�J_` جنس  ازسقف اصلي 

\x_\Mdn_vO�aM كمر سنگ بوده و  ماسه i_[cj �Z�U�J_` pY
   Vاست

باشد،  متوسط ضخامت سقف بالواسطه كه عموما يكنواخت مي

    V]٢[ متر گزارش شده است ٢٧/٣برابر 
Z_dMv`��� ويژگيدر ارتباط با  ��I` �_vM[m qMg  اطراف ها در

P10W\hGH�mاليه  i_�h OK W_l�G MPIj hZRZm qMg ���`Z_dMv  ها در سقف بالواسطه برداشت شد و از آنجا كه سقف

`�Z, بالواسطه در تونل qYLYh �I_\Md G �\�MK O\� O�MQvh qMg
�Mov برداشت درزه, باز و قابل مشاهده است Y WsU� x\Y pY Mg

  Vگرديد

�_�مشخصات حدود يكصد درزه شا im ,امتداد ,wpLh W_l�G
داري از اين طريق و با  از نظر باز شدگي و پرشدگي و فاصله

V  b�m[3] انجام گرديد Scanlineاستفاده از روش خط برداشت يا  bg Lh Mg wpLh �`Z�m hYHlj G x__lj �`Z�m qLYh OJ^MaM\ TI` W_ _N -XM� Mov� pY G H\hb� OQ`M�mRQD براي 

V  .baبه دست آمد% ٨٧ برابر P10يه سقف بالواسطه ال G qLZ�m �j qLMca WmGM�m OK ORZj MK x_IosgM\ TI` whZj W_ _N �_�m �hZK �cXRMR و به تبع آن 

GSI
rhMlm �_jbj OKمحاسبه شدند٦٢ و ٦٧ V  

��K با كاربرد اطالعات فوق Lh ON �Q_jbj OK Gمربوط به ٦ 

 است، پارامترهاي توده  اشاره شدهFLAC افزار هاي نرم ورودي

, هاي اطراف كارگاه شامل زاويه اصطكاك داخلي سنگ HvH\hb� x__lj O�_U_�`�Y rGHm G ��HIQUeV  �_jbj OK O�`YG(K /�` qYbK �Za qMgb�m YLMd rM0m �YZIt OK
 مگاپاسكال به ٦٥٠٣ مگاپاسكال و ٩٦/٠,  درجه٢٦معادل 

   Vدست آمدند
مربوط به درزه هاي سقف اصلي الزم به ذكر است كه اطالعات  �`b�`h �Ht i_�h OK ,ها مشابه   يافتگي درزه و به فرض امتداد

  Vسقف بالواسطه در نظر گرفته شدند
  1234y§56§¦ 7¥89 :{8;£§̈

 متر از سطح دريا ٢٢٤٠تونل مادر در معدن طزره در ارتفاع 

 P10هاي واقع در اليه  ورودي اصلي دسترسي به كارگاه

W`Y ٢هاي واقع در اليه فوق در فاصله حدود   كارگاهVباشد مي �`b�`h iKM� ivZj x\Y iXHm qb�mZJ_NV  
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�m متر ٢٠٠در حال حاضر دو كارگاه در اين اليه به فاصله حدود  LMN rM� Lh GbUd ]LẐ OK Ghbg G 
g pY باشندV تونل فوق

  هم مورد k5  و  k10  ، k6هاي  جهت دسترسي به اليه

  Vباشد ياستفاده م
  ���F� ��� "'��"/�` TI` LM�aL wH\Hd ]GM �m O�\b� Gh OK k_��j x\Y Lh

هاي تجربي و   طريقه اول استفاده از روشVبررسي شده است

  Vهاي عددي بوده است طريقه دوم استفاده از روش
  �

.
��" �� !&'��� ���� "'��" C�� '�D  !"#$ %'&�F�

لعه رفتار سنگ سقف هاي تجربي متعددي براي مطا روش W`Y wH� hMPIc_dVها عبارتند از استفاده از   از جمله اين روش

wHIgh طبقه بندي بر اساس جنس و ضخامت اليه i_[cj qMg
N_ � طبقه, pengسقف موسوم به روش  qHIK سقف با

، كاربرد شاخص Nكاربرد شاخص , Proyavkinروش

SGLها اشاره شده و همچ كه ذيالً به آن, Lمهندسي  x_I  هاي

\M, شاخص مقاومت سنگ /�` W_ _N -XM� GRQI   ]٤[V  
 12'4()* :+§,; £ -./ 0§* ¢ 12 ¤z.2 3)456£6 32 37* ¢£82Peng
_U�j pY �Zv x\Y Lh هاي بالواسطه بر اساس جنس   بندي، سقف

, و ضخامت سقف به سه دسته ناپايدار
Os_v  پايدار و پايدار �m 
_U�j شوندVبالواسطه بر اساس تعريف اصوال سقف Peng OI_e pY �c�K pY W`Y ]LMQt  هاي بالفاصله باالي اليه زغال كه�Yb��`Y qM�a OK G whbN Sn\L qLYHP�v i\ M̀ G qGbc_d MK

�_iدر نوع ناپايدار V[5]ريزد شده مي W`Y x[sm /�` 9IR G �bv wn_vZKbN 
Ò Mm i_� M\ /_l� اي درزه 

O�U[� M\ LYh باشدV 
Lhزغالگرفتن  الفاصله پس ازب گرا qLYHP�v 
�U_`  اين زير �

pY9d  درنوع سقف بالواسطهاين  Vكند سقف نصب نشود،  ريزش مي wM�LMN ��t WsU� M\ qLYHP�v 
�U_` qGbc_d  بازيابي qLYHP�v 
�U_` در كند و ريزش مي، بالفاصله WsU� x\Y :_g ابعاد قطعات خرد ش وماند اي باقي نمي گونه طره 
;M�QUv wH

 نوع در Vكوچك است
O�`YG(K /�` LYH\Md Os_v ممكن است W�` i_�،i_� سنگ ماسه يا اي و ماسه H�MK /_l�V 

تحت شرايط دارند و وجود در سقف  ي پراكندهها ترك ها و درزه

  امكان آن وجود داردعادي
qLYHP�v <J_`G �=v �GHK ON 


 سپس وگرفت   رازغال_]i س يك يابرش كامل وان يكبت�U_` معموالً سقف و نگهداري را به جلو انتقال دادWsU� Lh
 زمان كوتاهي پس از  درپشت

qLYHP�v 
�U_` qGbc_d، 

HI�Ug مواد تخريب شده داراي ابعاد در اين حالتVشود تخريب مي iQ� W�M� OK WQUv qb��LnKV   qLYHP�v 
�U_` �`MImMv �M��v Y ]LẐ Lhرفتن رطوبت بااليا ,

يك سق
Os_v به يك سقف ناپايدار تبديل تواند  ميپايدار  /

VW`Yشود  n_sj iKM� W�M� Ò LYH\Md /�` hLZm Lh MmY : پايدارÒ Mm i_� 9IR pY O�`YG(K /�` �� Lh ON �\ �Zv  اي �m 
_�� TI` Ò Mm M\ 
[��Um 
OK ��t WsU� Lh G H�MK

�QUv حالت طره hMlK Y qYLYh wH� O�U[� ]Ml�� G wHm�Lh qY اpY O�`YG(K /�` �� Lh ON �Gh �Zv LYH\Md >HI�Ug ?LnK�m 
_�� M\ W�` qYbmZJ�IN M\ TI` Ò Mm 9IR  باشد و

�� منطقه استخراج شده مي Lh ON YL �l_`G qMgM�a Hv YZj
سقف به صورت معلق باقي مانده ايجاد كند و پايدار نوع سوم 

سقف از جنس سنگ آهك يا ماسه سنگ , كه در اين مورد

�]���U سخت بوده ولي داراي درزه G Mg  هايي است كهutMK G whbN ist �KZJ�m Z�v OK �M[��`Y G ���` 
�b_JtwH� �Yb��`Y qMg WsU� Lh /�` �o\LHj �Hm� x_\Md

Vگردد مي_U�j x\Y @M̀ Y bK  بندي سقف كارگاه در اليهP10 Os_v �Zv pY  پايدار استV ١شكل

Os_v O�`YG(K  را پايدار `�/

  Vنشان مي دهد
  32'.3)457A{¦ ¤z.26£6 32 ()*Proyavkin

N_ � طبقه يك روش  Proyavkin روش qHIKباشد  سقف مي

رانش براي شرايط  نامبرده و همكاتوسطكه 
O_�Mv rM�p �Hlm

اين روش، در Vارائه شده استدونتز واقع در كشور شوروي 

G ها با توجه به ويژگي سقف �\*Z�Z�_� qMg٢٦ ضخامت به 

�m) گروه(تناوب  
_U�j شوندV � �` wHIgh �Mcv �GMIj x_�GYLM_UK G whbN Sn\L �Yb��`Y qGbc_d pY9d OJ^Ma(K ON W`Y
ترين ممعرف محكn_vتناوب  ني آخر وشود راحت تخريب مي

wM�LMN سقف است كه در ��t WsU� )�\b�j O_�Mv( i_[cj
B_`G  مي وادهد طره  qMgM�a Hv YZji_[cj YL kJlm /�` MK
   Vدهد

 بر طبق اين طبقه
O\� O�`YG(K /�` W_l�G OU\M�m MK qHIK

P10wLMs� W�M� OKMcm /�` x\Y �Za qMg i_aGbd MK wLn�
��WmM  مي١٦ MK �Z�U�J_` O�`YG(K /�` �� Lh ON H�MKÒ Mm �J^Y /�` G b�m �\ pY �_K  سنگ است و از لحاظ � �`Z�m ��_l�G Lh �\b�j رار دارد يعني تخريب سقف باwb� WsU� ��G whZK wYbsg b_XMj شود اي ايجاد نميV  
  C2'40§* ¢ 12 ¤z.2 3)45DE§F N

از آنجا كه تخريب سقف بالواسطه ايجاد قطعات و خرده 

�m با توجه  كند كه در صورت داشتن حجم كافي هايي مي سنگ �� �so� +MUQv Y OK رده و تواند تمام فضاي خالي را پر ك
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����� ��� ,������( ���� ���	� O_[j  گاهي براي سقف اصلي ايجاد كند و از تخريب سقف اصلي�� OKb� ]H� pY i�YH� M\ G HIN qb_�ZJR qHlK i�Ybm LhM\ ��MX qM�a �M jLY OK O�`YG(K /�` WmM�� WQUv �HgM[K كارگاه استخراج كه به شاخصN
qhM\p W_sgY pY �hLYh ]bP�

  Vبرخوردار است
  

�|F1
.�3�� 6� �� ¢£ �£� y§56§¦ 	
§� �7)+ �¢�{�§F 1���P10

	{�)�£ �¢ z̈ §�+ 32 3/�� §2 �� 37* ¢£82 ()* 3¦ ¤z.2:* ¢ yzF 6��.+ 6¢z�§� 3{� ��� �¢ �� ¢6 ¤§̈
 

 سقف پايداري x__lj W_l�G  ازپس P10ه اليدر مورد 

 اين بالواسطه،
OJ�Um از اي ضربه بار اعمال جهت شرايط آيا كه 

 يا دارد  وجوداصلي  سقف يسو
b_X فته گر قرار بررسي مورد

 اين x__lj جهت مناسبي NLM_lm  شاخص Vاست
OJ�Um 

 كه تخريب سقف  بررسي پارامتر فوق نشان دادVباشد مي

��soتواند واسطه نميبال +MUQv Y O�`YG OK فضاي خالي ايجاد 

 ر و ريزش سقف بالواسطه را پيزغالشده ناشي از استخراج اليه 

 كند، در
(K /�` �M_m ��MX qM�a �\ hZRG Oo_�vواسطه 

�vpGيسقف اصلي شرا تخريب شده و b_�Mj hMo\Y WPR YL �
utMKتوان نشان داد كه  به سادگي مي  Vسازد سقف اصلي فراهم مي O�`YG(K /�` TI` �H� O�U[� ON qH� W�M� Lh
  :شود، رابطه زير برقرار است پر شدن تمام فضا مي

  

)
�

(         hl = ml/(k-1)            

)٢(      hl/ml = 1/(k-1)             
  

ml G  و hlكـه در آن   O��`YG(K /��` WmM��� ��_jbj O�K
kارتفاع كارگاه در حالت حدي و       

TI` �so� +MUQv Y �\b�
هاي تخريب شدة     با توجه به مشاهدات در بخش     Vباشد  سقف مي 

 كارگاه
+MUQv Y �\b� wLn� �Hlm Lh Mgkهاي سقف  اي سنگ بر

bK ٣/١تـوان حـدود    بالواسطه در اين معدن  را به طور متوسط مي  YbK �Za WQUv ]LẐ �� Lh ON hbN LZ�Imخواهد شـد   ٣/٣ V
m  و      hبا توجه به مقادير       

b�K YbK �_jbj OK ON O\� x\Y Lh٢/٣ 

WQUv  متر مي٧/١متر و  �HI�MKNعبارت خواهد بود از :  
  

)٣(                     N = h/m = 3.2/1.7 = 1.9    
  

\�Ilک �Za wH� OQ`M�m qH� WQUv pY b�sN Oباشد  مي٣/٣V
يعني تخريب سقف باعث پر شدن تمام فضاي خالي نخواهد 


Vشد_U�j @M̀ Y bK ON W`Y bN� OK �p�  بندي Peng و 

Chiang [6]
OK �MK OK x_\Md pY TIU�M�p O\� �vM�Za WsU��m 
_U�j ��K Ò ودش :G O�U[� �Gp �wHvZ� �\b�j �Gp H�sm i[� b__)j MK �GpV+Z�` OK +ZKbm ��vpG b_�Mj G OKb��m O�U[� �Gp x\b\p whGH�m  شود كه سقف اصلي خوانده

تواند در مراحل بعدي باعث پرشده  شود و اين پديده مي مي

  Vتمام فضاي استخراج شده گردد
  �'������	 ������ ��� ����� ��� !������L

يا   Lاخص مهندسي ش
O�`YG(K /�` �\b�j x_�GY �M� n_v

Lh  هب qLM_lm �YZItرود مي كار ه سقف بالواسطه بارزيابيV در

P10  x_�GYخصوص اليه  �Z�G pY iQ� qGbc_d �M� b0NYH�
�J^Y متر برآورد شده ١٨ الي ٨تخريب سقف بالواسطه در حدود  /�` �KM\pLY Lh x_Isg G W`YqGbc_d �M� b0NYH� wLGh �\b�j x_�GY �Z�G pY iQ�  ١٨اي  سقف اصلي در حدود 

٢٥x\Yالي  qhMPIc_d rGHR OK OlRYbm MK ON wH� hLG�bK b�mOK O�`YG(K /�` W_l�G �SGL  wH� hMPIc_d LYH\Md ]LẐ

الزم به ذكر است كه با توجه به شرايط موجود نتايج Vاست_U�j pY i^M� هاي ق بندي

Os_v ON iQ  پايدار بودن سقف را

W`Y نشان مي b�[\hnv W_l� YG OK HghV  


 عالوه بر روش_U�j qMg  بندي اشاره شده كه از موارد مهم

 باشد، روش مي
-XM� SGL b_�v hLYh hZRG n_v qb�\h qMg/�` W_ _N 9\Hv Y SGL G W_s�Y �[e pY whM �`Y �WmGM�mXbK G �\YbRY ]([cm i_�h OK �XbK ON�Ht i_�h OK �

  ))'&$%$#"(سقف بالواسطه 

  )ماسه سنگ(سقف اصلي 

   متر٧/١ متوسط 

)*+, -./0  بررسي جابجايي 23#4'1

  سقف در جهت عمود بر اليه

   متر٨٥/٠

   متر٢٤/٣ متوسط 
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 wH� qLYhhZX MPv� bN� pY M\ wHcv whM �`Y hbKLMN W_mZst
  Vاست

  ����" �� !&'��� �"'��" C�� '�D %�"! %&E� %'&�F� ���
آنچه اشاره شد نگاه اجمالي بر رفتار سقف در حالت وجود يك 

wM�LMN در صورتيVكارگاه به صورت منفرد بود �\ pY �_K ON
i_�hك هم به نحوي كه هركدام در حوزه اي  نزدي در محدوده OK wM�v� �H�MK O��Yh hZRG W`Y qb�\h �Ij SMc��YSGL pY whM �`Y OK pM_v wH\Hd ��H__d هاي عددي خواهد بودV ����  در اين حالت با P10اليه سقف بالواسطه �����

اين  	شده است  انجام FLACافزار  نرماستفاده از 

�����	كند  تفاضل محدود كار ميافزار بر اساس روش نرم

 FLAC افزار استفاده از نرمعددي رفتار سقف بالواسطه با � �� ����� �� �� ������ � �� ���� ��� �� ����� ��� ������� ����� �� � �� � ��  �!" � �" �# $� ��

اي واقع بر سقف  هاي عمود بر سطح اليه نقطه جابجايي %&� � '��( ��%)&� �  �� ي در اين كارگاه تابعي �����

زم به ذكر ال	ازفاصله دو كارگاه استخراج مطالعه شده است

هاي استخراج  سازي  همگرايي كارگاه است كه در اين مدل�� *�+�� �," �� �� ��-." *���� �/0�  �� 1� ��� ��
�\O	است Lh B�YG ivMd �\ Lh wM�LMN Gh �QUv W_l�GP10   

rGYكارگاه دوم واقع در انتهاي Vشود ي ديده م٣  و ٢هاي  در شكل wM�LMN G wH� O�ab� b�v Lh GbUd ]LẐ OK wLYZsg ivMd

W�M� Lh G Gbc_d ]LẐ OK rGY W�M� Lh ivMd qYH�K Y Lh B� YGW`Y wH� O�ab� b�v Lh GbUd ]LẐ OK �GhV  
  2

.%&�"�" �#� � 3"4 %'&FLAC
�bv برخي از پارامتر �sN OK qhHt i_J�j WPR pM_v hLZm qMg

, ��HIQUe,   عبارتند از زاويه اصطكاك داخليFLACافزار  O�_U_�`�Y rGHm ,مقاومت كششي و جرم , مدول حجمي

هاي فوق در كنار كار  سازي ورودي در جهت آمادهVحجمي LYna Y �bv pY �v YH_mROCLAB [7]  استفاده گرديدV در اين

wpLhراستا در وحله OK +ZKbm ]Mt(�Y WU�v ��_� imM� MgSb�U� G �� LZ�� �Yn_m ���H�bd ���H� pMK ��_� WPR�_�m �H\hb� W�YhbK i�m Lh O��v Ĥ hGH� Lh �ZsIXL
  و انديس مقاومتي توده RMR  و  RQDخشك فرض شده،  

 ROCLABافزار   كه ورودي اصلي نرمGSIسنگ يا  

الزم به V اطالعات محاسبه گرديدندباشد، با استفاده از اين مي

افزار مقاومت فشاري  ذكر است كه با توجه به توانايي اين نرم

 تك
TI` �Zv OK ORZj MK ;(Q� n_v wLZ�m  هاي مورد نظر و ساخت

x_mp وبافت آن �\Yb� G Mg ���`Z_dMv ]Mt(�Y G �`MI�  هاي H� hLGYbK �`MIm W�h MK �v YH_m LMN pY i^M�Vكمك نهايتاً با 

b�\hپارامترهاي  Mohr-Coulombافزار و استفاده از مدل اين نرم G �JXYh 5M[�^Y O\GYp G ��HIQUe imM� ��mGM�mb__)j rGHm G �ccN WmGM�m imM� TI` whZj qMgb�m YLMd
V x_mpشكل  به دست آمدند ]Mt(�Y �XbK ;MIs�  شناسي وU�M�p WNb� �Ia b�ah Z_�L� Lh hZRZm ��I` �_vM[m نگ

�HI�ab )٢منبع(البرز شرقي  LYb� whM �`Y hLZm n_vV 
  

  

  

  

  

  �|F3
.
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كارگاه دوم و فضاي 

  تخريب كارگاه اول

فضاي تخريب 

  كارگاه دوم

�(+ ������=(�	�>
فضاي تخريب   جهت استخراج

  كارگاه دوم

?(� ������=(�	�>
  جهت استخراج

فضاي تخريب 

  كارگاه دوم

فضاي تخريب 

  كارگاه اول

� ������?( =(����>
  جهت استخراج

�(+ ������=(�	�>
  جهت استخراج

-8'(   كارهاي دو كارگاه  >;:&-
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����� ��� ,������( ���� ���	� ��2���"��� � !'�"'� !E� !&'� �ED�bv pY whM �`Y �M[m Y hMo\Y WPR WU�v OJ�G Lh  افزار دو بعديwH� O�ab� b�v Lh hM\p �� b�\h HlK Gh OK WQUv wM�LMN rZ�
W_l�YGـط حاكـت كه اين فرض با توجه به شرايـاس pY LGh 
 WU_vV لذا مانند تونل بi[� b__)j hZRG �Ht i_�h O  هاي در

در Vباشد   ميPlain Strainجهت طول كارگاه، فرض مبنا  i[� kKM�m OJ�Um ]LẐ qpM̀ whM̀ WPR �Gh OJ�G٤ 

��ها به صورت دو فضاي خالي در نزديكي هم منظور شده  كارگاه .ba MK n_v wH� �\b�j qM�a G  كه بخشي از سقف اصلي Oo_�v Lh G O�U[� n_v تمام فضاي پشت كارگاه پر شده استW`Y whYh i_[cj YL ��MX qM�a �b� �\V  
  	

. "! & 
� ��� "&�F�  � '#! '� C�� '�DC�� ��
اي  هاي عمود بر سطح اليه نقطه در اين حالت مقادير جابجايي

واقع در سقف كارگاه دوم و در فاصله
OI_` pY WKM� qY  كار بر wM�LMN /J��m i^YZa �U� راج اول و دوم به دست هاي استخ

�]Viآمده است Lh �Za O��v W_l�Zmشود  ديده مي١V  
  12�46£¢ :�§�2£1�� �£� y§56§¦ £ £1�{� 6£¢ y§56§¦

٢Gحالت مطابق شكل  در اين Gbc_d ]LẐ OK rGY wM�LMNG wH� O�ab� b�v Lh GbUd ]LẐ OK �Gh wM�LMN  جابجايي عمود

اي  قف كارگاه دوم و در فاصلهاي واقع در س بر سطح اليه نقطه OI_` OJ^Ma �U� bK LMN OI_` pY WKM� هاي دو كارگاه مورد  كار

V b_�Mjمطالعه قرار گرفت �GY ON hYh �Mcv OmMvbK �dM_d qYbRYON W`Y @ZU�m �vMmp 
g bK wM�LMN Gh �Yb��`Y iKM��mOI_` OJ^Ma  متر كمتر باشد١٠كارهاي دو كارگاه از حدود VM_v M�
MoKMR\�٤ متر تا حدود ١٠با كاهش اين فاصله از  �Yn_m b�m

�٢/٣hGHسقف كارگاه دوم از حدود OK b�s_�v M̀٩/٥
b�s_�v M̀

&��3	��  Vرسد مي �� '���"�� 3�& !'�"'� � ��� !'�"'�
٣Gحالت مطابق شكل   در اين GbUd ]LẐ OK rGY wM�LMNab� b�v Lh GbUd ]LẐ OK n_v �Gh wM�LMN ته شده و جابجايي

اي واقع در سقف كارگاه دوم و در  عمود بر سطح اليه نقطه

 فاصله
OI_` pY WKM� qY 

OI_` OJ^Ma �U� bK LMN  كار اين كارگاه

 Vاز فضاي تخريب كارگاه اول مورد توجه قرار گرفته است
 استفاده از نرم افزار نشان مي

OI_` OJ^Ma �gMN MK ON Hgh  كار

pY ٤ متر تا حدود ١٠ي تخريب كارگاه اول از كارگاه دوم از فضا Ol� M�m hLZm O��v Lh �Gh wM�LMN /�` �\MoKMR �Yn_m b�m
�٩/٢hGHحدود  OK b�s_�v M̀٢/٣�m b�s_�v M̀ رسدV ٥شكل O��v qhZst �\MoKMR ]Yb__)j  اي واقع در سقف كارگاه دوم را

  Vدهد در دو حالت فوق نشان مي
  

�|F'
.y§56§¦ 	
§� �7)+ �¢ yzF y�§* �|F6� 3¦ (�§,+ :�/ £� 6�¤£1�{� :�§� 6� §̈:* ¢ yzF y�§A�* ¢ ¤�§��z+

  ��"& !E� ��"��� � %'�� %" �E� '�  �
� ���"�3�& !'�"'�� � ��� �� �%&� � '��( ���(� ����� *� �/��� �� ��"
دهد كه  ها نشان مي هاي مختلف استخراج در كارگاه حالت

���ه ازاي مقادير مختلف عرض اليه زغالي بر جاي مانده ب � �� !����� �� �كه استخراج در كارگاه اول مانند  ���

 كارگاه دوم به 
�� �%&� � '��( ����� !�� �� ��"# #�/$

�* اطراف كارگاه �� � ��� � � � ��%��  �� ������ �

&'() *+, -./01 234567) 839:3;
63<= >.?

@A. 3B/C;>D,)7EF *+,./01 2345-G7H 839:3;
G7H 839:3;I7/JBK 67) 839:3;I7/LABK
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�� استخراج در كارگاه اول به  �!" � ��%�# به 	شود $/�#

������٧ و ٦هاي  عنوان نمونه در شكل � ���(� �� ��
برابر مانده  زغال باقيكارگاه اول و در حالتي كه عرض  �&"� �� �� �/,%� �� � متر ٢٥/٤هاي قبلي يعني   ��� � �� ��� ��%" �%&� � '��( ���(� �� �	  

  استخراج در كارگاه اول به٦در شكل 
�� � ��%�# #�/$

"!�  ين كارگاه به استخراج در ا٧شكل  � ��"# #�/$
�شود در حالي كه استخراج در كارگاه دوم در هر دو  مي� � �� ��+ ��"# #�/$ *� �� � 	�%&� � ��� � *� ����� �� ������ � *� ��� � �� �� اول  به صورت  ��%��  �!" � ��"# ��/%� *� *� �� ��� *�� ��� ����� �/��0 �� ����� �� ��� ��,+ ��� شود  ي گذاشته مي�%.*

��تواند كمتر از حالتي باشد كه استخراج در اين كارگاه  مي  �!" � ��%�# #�/$   	شود �*

 �|F�
.37)� �7* 12 ��� 7�§�2§/ ¤§̈ 6¢���7+ £1�� �6�7 32 3¦ �£� y§56§¦ ()* 12 �� ¢£ ¤¢�zF§2 3.{* 3¥7§9 	�� 12�¢ y§56§¦ 
� ¢ 6§¦~ (� ¢23.{*y§56§¦ 
�¢ 6� £1�{� 6£6 �¢ y�§A�* ¢ :�§� 6�6£¢ y§56§¦ 6§¦�7�§��9 6¢��� ��y§56§¦ 
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 ���
� � ��!%E�!
�m  معادن P10مطالعه رفتار سقف در يك كارگاه در اليه   �Mcv �wLn� TIU�M�p  دهد كه با توجه به دو روش

  اين رفتار تا حدودي  Proyavkin و Pengبندي  طبقه

Vها و مشاهدات تجربي است مشابه نتايج بدست آمده از گزارش Os_v �Zv pY O�`YG(K /�` MIQm x\Y bK باشد پايدار ميV يعني

J_`G>  امكان آن وجود داردعاديتحت شرايط  �=v �GHK ON
 گرفت و  رازغال_]i س يك يارش كاملوان يك ب بتنگهداري


سپس �U_`  به جلو انتقال داد  نگهداري راV  از طرفي بررسي

اصلي با  از سوي سقف اي ضربهشرايط جهت اعمال بار وجود 

�iKMدهد نشان مي Nشاخص استفاده از /�` �vpG b_�Mj ON W`Y -_�cjVبالواسطه سقفخريب به عبارت ديگر ت 

ي ايجاد شده ناشي از استخراج اليه زغالي و تواند فضاي خال نمي

�M_mو بالواسطه را پر كند، سقفريزش  ��MX qM�a �\ hZRG
 سقف اصلي شرايط را جهت وسقف بالواسطه تخريب شده 

�m 
gYba �J^Y /�` �vpG b_�Mj سازدV اما ادامه بررسي در�sN OK ON ivMd �\ Lh wM�LMN �\ pY �_K �YH�Y �\Yb�
دي صورت گرفت، نشان داد كه رفتار فوق در هاي عد روش

V]Yb__)jباشد هايي همراه مي هاي مجاور با تفاوت كارگاه HvGL
همگرايي و ضريب ايمني در كارگاه استخراج دوم واقع در 

انتهاي پانل تابعي از فاصله كارگاه اول در مجاورت آن نشان داد 

Lh دركه  �Yb��`Y ON ��_l�G صورت پ كارگاه اول بهGbU
سقف كارگاه در  ي عموديها يي جابجاقدار م،�_hb صورت مي

Yb�Y�کمتر ) GbUd(دوم  Lh �Is\Y �\b� b\hM�m x_Isg G b�c_K wM�LMN x\Yكارگاه اول  استخراج در حالتي است كه  از

�hb_�V W�M صورت ميGbc_dصورت  به Lh wM�LMN /�` LM�aL �`LbK pY i^M� �\M�v k_ Jj
�m مك روشانفرادي به ك �Mcv b_XY �`LbK G �Kboj qMg  دهد Os_v ]LẐ OK ON �Yb��`Y wM�LMN /�` ON

كند  پايدار عمل مي 

 مي
qbjLYH\Md Mv W_l�G LGMom wM�LMN OK �[\hnv ]LẐ Lh HvYZjWPR �(X Lh qGbc_d LGMom wM�LMN Ov MIe ON H�MK O��Yh
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����� ��� ,������( ���� ���	� hZK HgYZX bjHtMUmMv W_l�G �H�MK O��YhV از آنجا��U\MK ON
ايجاد شرايط ايمن به عنوان لنگه به منظور بخشي از اليه زغال 

حفاظتي در حد فاصل دو كارگاه به جا گذاشته شود، در صورت 

�m استفاده از روش ZUsg �Yb��`Y qMg  توان با  محاسبه و

هاي كوچكتر استفاده كرد كه منجر به  طراحي مناسب از لنگه

�H بهره HgYZX b�c_K qLGV  
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  �_d MK qhHt i_J�j ON Mov� pY Mm Y هولت هايي جهت س فرضhMPIc_d �HvZ� H_\Mj �\M�v ��U\MK G W`Y wH� �Mov Y i_J�j
iKM��m مي b_�Mj �gMN M\ G ��� qM�`YL Lh MPIj hZ�

wM�LMN كارگاه x_K �p� OJ^Ma i�YH� �Mg ها حفظ شودV  hGH� i_J�j �\M�v OK ORZj MK OJ^Ma x\Yباشد كه   متر مي١٠ LYG LMK <Q`M�m �sN OK H_\Mj xs� ��U\MK ده بر اين لنگهWmM�� b�v pY W_l�Zm �YHN Lh �Za O�I� O[v� OK O�UK ��M�p
MK هاي بالواسطه و اصلي به جا گذاشته مي سقف x_IsgG �hZ�

V  W\hGH�mتوجه به مقاومت لنگه زغال به كار گرفته شود b�\h x_Isg �O\ZPj b_�v �\YbRY ]M��(m G Mg
هاي  و ايمني كار در كارگاههاي دسترسي  ترابري، نگهداري تونل hZ� �M�� ��U\MK OJ^Ma x\Y rMstY Lh LGMomV  

��� 4 �&"E� � "�	$  ��b� pbQ� Y TIU�M�p WNb� pY YL hZX b[cj �jYbm �M�HvLM�vLh LZ�� qYbK �p� ]MvM[mY �hMPv LM_�XY Lh G W\Ms� MK ONpYbK Y �HvhZsv �sN k_��j x\Y �Mov Y OK wLn� TIU�M�p �hMlm
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(فضاي تخريب كارگاه اول +%� (

)(  

كارگاه    زغال

  ١٠ تا ٧/١ضريب ايمني از 

(فضاي تخريب كارگاه دوم +%� (  

 0.00E+00      1.02E+01 
 Contour Interval=     8.50-01 
 Safety factors >10    omitted 

 0.00E+00      1.02E+01 
 Contour Interval=     8.50-01 
 Safety factors >10    omitted 


(فضاي تخريب كارگاه دوم +%� (  

   ٧/١ضريب ايمني 

كارگاه   زغال  ) �'�+
(فضاي تخريب كارگاه اول 

كارگاه 
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