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  چکیده

ها در معدن سنگ مرمریت ها و پایهدر این مقاله تحلیل پایداري کارگاه استخراج اتاق و پایه در معادن سنگ ساختمانی جهت طراحی و تعیین ابعاد بهینه اتاق

از مجتمع معادن دهبید در  Aبا توجه به اینکه ماده معدنی در دیواره شرقی کارگاه . دهبید به روش استخراج زیرزمینی اتاق و پایه مورد بررسی قرار گرفت

فه نبوده و ادامه استخراج به روش سطحی اقتصادي متر قرار دارد، برداشت و جابجایی این باطله ها از نظر اقتصادي مقرون به صر 80اي به عمق زیر باطله

از طرف دیگر به خاطر مرغوب بودن . به همین علت روش استخراج زیرزمینی اتاق و پایه جهت ادامه استخراج این قسمت از کارگاه پیشنهاد شد. نیست

است، که این مسئله لزوم تحلیل پایداري کارگاه استخراج را در این  ها از اهمیت باالیی برخوردارسنگ این معادن و قیمت باالي آن تعیین ابعاد بهینه پایه

بکار برده شد و با توجه به مشخصات فیزیکی و مکانیکی  Phase2به منظور تحلیل پایداري کارگاه استخراج، نرم افزار تحلیل عددي . سازدمعدن آشکار می

در نهایت . هاي استخراجی مشخص شدها و پایهدست آمد، ابعاد بهینه اتاقهاي صحرایی بههاي آزمایشگاهی و برداشتگیري، تستسنگ دهبید، که با نمونه

حداقل فاکتور و متر  14متر، ارتفاع کارگاه استخراجی  15*13.5متر، ابعاد پایه ها  15*13.5هاي استخراجی هایی که انجام گرفت ابعاد اتاقبا توجه به تحلیل

  .بدست آمد 35/2و براي سقف کارگاه  57/1ایمنی براي پایه هاي طراحی شده

  

.استخراج زیرزمینی سنگ،  اتاق و پایه، تحلیل عددي، Phase2نرم افزار ، تحلیل پایداري: کلمات کلیدي 

      

  

مقدمه.1

      

براي رفع این مشکالت، روش استخراج  مقالهاستخراج معادن سنگ ساختمانی به روش روباز در بعضی مواقع دچار مشکل شده و امکان پذیر نمی باشد، در این 

معادن سنگ در ایاالت متحده مرکزي و . زیرزمینی اتاق و پایه جهت معادن سنگ ساختمانی ارائه شده و از دیدگاه مکانیک سنگ مورد بررسی قرارگرفته است

معدن سنگ زیرزمینی در ایاالت  120بیش از . ]1[)1شکل (جهت استخراج تشکیالت رسوبی نسبتاً صاف استفاده می کند شرقی از روش معدنکاري اتاق و پایه 

یکی از مشکالت اصلی در مواجه شدن با معادن سنگ ساختمانی زیرزمینی در طول .]2[متحده وجود دارد که از روش معدنکاري اتاق و پایه استفاده می کند

مقاومت پایه ها، نسبت عرض به ارتفاع پایه ها، ابعاد اتاق استخراجی و ناپیوستگیهاي بزرگ همگی در .استخراج در ارتباط با پایداري اتاقها و پایه ها می باشد
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هر یک از این پارامترها مورد بحث و بررسی قرار می  مقالهکه در این ]3[طراحی و پایداري کارگاه استخراجی به روش اتاق و پایه مهم و تاثیر گذار می باشند

  .ی اتاق و پایه در معدن سنگ مرمریت دهبید با توجه به پارامترهاي فوق مدلسازي می شودگیرد و کارگاه استخراج

  

  
  .]1[استخراج معدن زیرزمینی به روش اتاق و پایه در یونان -1شکل 

  

  

  موقعیت جغرافیایی مجتمع معادن دهبید .2

دقیقه در ارتفاع  32درجه و  30دقیقه و عرض جغرافیایی  12درجه و  53کیلومتري شمال شرقی شیراز و در طول جغرافیایی  175مجتمع معادن دهبید در فاصله 

سرد و خشک و تابستانهاي معتدل این منطقه داراي زمستانهاي ). 3و2شکل ( آباده قرارگرفته است  –متري از سطح دریا در مسیر جاده آسفالته شیراز  2250متوسط 

  .و امکان کار تقریبا در تمام طول سال وجود دارد. می باشد

  

  
  .موقعیت مجتمع معادن دهبید بر روي نقشه  -2شکل 
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  .استخراج زیرزمینی در نظر گرفته شده است کارگاه که جهت طراحی Aدیواره شرقی کارگاه و  نمایی از معدن سنگ دهبید-3کلش

    
  

  مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ مرمریت دهبید  .3

  

این ماده معدنی متشکل از بلورهاي ریز و . سنگ مرمریت دهبید یک توده سنگ آهکی کریستالیزه است که به نام تجارتی مرمریت استخوانی شناخته می شود

و هایی که بر روي نمونه هاي مختلف سنگ دهبید  انجام شده  آزمایشبراساس . بسیار ریز به رنگ کرم مایل به سفید، کرم روشن، کرم تیره و استخوانی می باشد

  .می باشد) 1(مشخصه هاي فیزیکی و مکانیکیآن طبق جدول برداشتهاي صحرایی،  حفاریهاي مغزه گیري و

  

.برخی مشخصه هاي فیزیکی و مکانیکی سنگ مرمریت دهبید - 1جدول 

مقدار مشخصه فیزیکی یا مکانیکی   ردیف

2.74 (وزن مخصوص ظاهري  
�

���
(  1

2.6 (وزن مخصوص کلی برجا 
�

���
( 2

0.28 (%)ضریب جذب رطوبت  3

142 مقاومت فشاري تک 

������

4

111 )���(مقاومت فشاري تر  5

2.8 افت وزنی در آزمایش سایش لس  6

51000 )���(مدول االستیسیته  7

  8  )�(پواسون نسبت   0.22

0.1 (%)مقاومت در برابر یخبندان  9

43.61 (%)افت حرارتی  10

18 )MPa(مدول گسیختگی  11

  RQD(%)(  12(3شاخص کیفیت سنگ  80

  

  

  

                                                            
 -٣ Rock Quality Designation
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  دهبید) RMR(4رده بندي ژئومکانیکی توده سنگ  3-1

نیز نشان داده شده است، خصوصیات ) 4(که در شکل  Aطی بازدیدهایی که از معدن دهبید انجام گرفت و بررسی و مشاهده ناپیوستگیهاي دیواره شرقی کارگاه 

و صاف تا کمی زبر و داراي متر بوده 2فاصله داري بیش از ناپیوستگیهاي غالب و شرایط زمین شناسی توده سنگها نشان دهنده این است که درزه ها عموما داراي 

  .هوازدگی کم می باشند و اکثر آنها با قطعات و خرده سنگها ي دیواره که سیمان متبلور آراگونیتی است به یکدیگر محکم و متصل شده اند

  
  .متر دارند 2از معدن سنگ دهبید که نشان می دهد ناپیوستگیها فاصله داري بیش از  Aدیواره شرقی کارگاه  -4شکل 

براي سنگ  �����بر همین اساس مقدار عددي  0وضعیت رطوبت و شرایط آب زیرزمینی در این محدوده کاري بصورت خشک می باشد 

  .بدست می آید 72برابر ) 2(مرمریت دهبید طبق جدول

  .سنگ مرمریت دهبید RMRامتیاز دهی   -2جدول

  امتیاز  خصوصیات مربوط به سنگ دهبید  پارامتر

  MPa142  12  استحکام سنگ

  RQD= 8017  کیفیت مغزه

2<  فاصله بین درزه ها m20  

  10  میلیمتر 5تا  1سطوح هموار، با دهانه   وضعیت درزه ها

  15  خشک= وضعیت عمومی  شرایط آب زیرزمینی

-2  مطلوب= ارزیابی تاثیر جهت درزه ها بر کار مورد نظر   با توجه به جهت یافتگی درزي RMRتصحیح

  72  امتیازهامجمع 

  

  .قرار دارد RMRبدست آمده براي سنگ دهبید نتیجه می گیریم که سنگ دهبید در رده سنگ خوب در سیستم  RMRبا توجه به مقدار 

                                                            
-۴ Rock Mass Rating
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  دهبید)Q(5اندیس کیفی تونل سازي در سنگ 3-2

  

  . ]4[شش پارامتر بصورت تابع ضربی ترکیب شده اند) نیز نامیده می شود NGIو سیستم ( که بارتون و همکاران  آنرا پیشنهاد کرده اند  Qدر سیستم 

Q = 
���

��
  * 

��

��
  * 

��

���
(1)

مشخصات جریان آب  		��وضعیت سنگ دیواره یا ماده پرکننده، 		��ناهمواري مهمترین درزها، 		��تعداد دسته درزه، 		��شاخص کیفیت سنگ،RQDکه در آن

  .جداشوندگی و شرایط تنش می باشد	SRF	سنگ،

  .است شدهبراي معدن سنگ مرمریت دهبید محاسبه ) 3( مقادیر این پارامترها در جدول 

  

  .براي سنگ دهبید Qمقادیر پارامترهاي  - 3جدول

  امتیاز  خصوصیات مربوط به سنگ دهبید  پارامتر

  9  دستهسه )��(تعداد دسته هاي گسستگی 

  1  هموار، صاف  )��(ناهمواریهاي گسستگی 

  1  فقط لکدار، بدون دگرسانی  )��(آکندگی و دگرسانی سنگ دیواره 

  1  خشک  )��(شرایط آب 

  1  تنش متوسط، سنگ با گسستگیهاي بسیار نزدیک)SRF(رده کاهش تنش 

  :براي سنگ دهبید بدست خواهد آمد Qمقدار ) 3( با توجه به مقادیر جدول 

Q = 
��

�
* 
�

�
* 
�

�
  = 17.78             

  .نتیجه می گیریم که سنگ دهبید در رده خوب در تونلسازي قرار می گیردQکه با توجه به تقسیم بندي 

  :]4[داریم RMRو  Qاز طرفی با توجه به رابطه بین 

RMR = 9 lnQ + 44        )2(

  : از رابطه فوق بدست خواهد آمد RMRکه براي سنگ دهبید مقدار 

RMR = 9 ln17.78 + 44 = 70

  .براي سنگ دهبید  بدست آوردیم مطابقت دارد  RMRاز طریق امتیازبندي )  2(که با آنچه که در جدول 

  

                                                            
 -۵ Tunneling Quality IndexIn Rock
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  سنگ دهیید )GSI(6اندیس مقاومت زمین شناسیارزیابی 3-3

خواص تکه هاي سنگ بکر و همچنین به درجه آزادي این تکه ها نسبت به لغزش و چرخش، تحت شرایط مختلف تنش، بستگی  مقاومت توده سنگ درزه دار به

ط اندیس مقاومت زمین شناسی توسط هوك و هوك، کیزر و باودن معرفی شده تا سیستمی را براي ارزیابی کاهش در مقاومت توده هاي سنگی در شرای. دارد

  ].4[ائه نماید مختلف زمین شناسی ار

  .مربوط به محیط پیوسته است، توده سنگ در این معدن پیوسته فرض شده است و خواص معادل آن بدست آورده شده است RocLabو GSIعلیرغم اینکه 

کمی هوازده و داراي زنگار در مورد سنگ دهبید چون ساختار توده سنگ بلوکی و غیرآشفته می باشد و شرایط سطح ناپیوستگیها نیز در حد خوب با سطوح زبر، 

 65بطور متوسط  ]4[با توجه به جدول ارزیابی اندیس مقاومت زمین شناسی، بر اساس توصیف شرایط حاکم بر توده هاي سنگی  GSIاکسید آهن می باشد مقدار

  .در نظر گرفته شده است

  :]4[مقدار اندیس مقاومت زمین شناسی را از رابطه زیر نیز می توان بدست آورد

GSI = �����  - 5 )(3

:که براي سنگ دهبید داریم

GSI = 70 – 5 = 65

  .که از جدول ارزیابی اندیس مقاومت زمین شناسی  بدست آوردیم مطابقت دارد GSIکه با مقدار 

  توده سنگ دهبید) , E , C,��(ژئومکانیکیتعیین پارامترهاي 3-4

  

، مدول )∅(زاویه اصطکاك داخلی،)c(اکثر روشهاي تحلیل عددي سازه هاي زیرزمینی پارامترهاي خواص مقاومتی از جمله مقاومتچسبندگیبا توجه به اینکه در 

( براي بدست آوردن خواص مقاومتی . پارامترهاي ورودي به سیستم می باشند، نیاز به تعیین این پارامترها می باشد) �σ(و مقاومت کششی )E(االستیسیته

∅	, σ�	, C	و	E ( توده سنگ دهبید از افزارRocLab  براون   –و معیار هوك) رفتار توده سنگ را بصورت همگن فرض کرده و مشخصات سطح نرم

ده براون را در ارزیابی مقاومت و تغییر شکل پذیري تو –براي اینکه بتوان معیار هوك .]4و5[استفاده می کنیم) ناپیوستگیهاي سنگ دهبید یکسان می باشد

  :این سه خاصیت عبارتند از . سنگهاي درزه دار به کار برد، سه خاصیت از خواص مختلف توده سنگی را بایستی ارزیابی نمود

تکه هاي سنگ بکر) ��σ(7مقاومت فشاري تک محوري-1

، براي همین تکه هاي سنگ بکر)�m(8براون  –مقدار ثابت هوك -2

  براي توده هاي سنگ مورد بررسی، )GSI(مقدار اندیس مقاومت زمین شناسی -3

آن نیز براي سنگهاي مرمریت برابر  ) �m(براون   –مگاپاسکال می باشد و ثابت هوك  142سنگ مرمریت دهبید ) ��σ(به اینکه مقاومت فشاري تک محوري  نظر

متر قرار دارد و جهت استخراج نیز از مواد منفجره استفاده نمی شود بلکه استخراج  ازطریق برش و  80و این معیار جهت کاربرد در تونلی با عمق  ]6[می باشد 9.3

آمده ) 4(در جدول دستگاه اره زنجیري انجام می شود و بنابراین فاکتور آشفتگی برابر صفر می باشد، خصوصیات مقاومتی توده سنگ دهبید تعیین شده است که 

  .است

  

                                                            
 -۶ Geological Strength Index
 -٧ Uniaxial Compressive Strength
 -٨ Fixed Hoek and Brown
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  .GSIتعیین خواص مقاومتی توده سنگ دهبید بر اساس  - 4جدول 

  مقدار  پارامتر

  MPa(  142(مقاومت فشاري تک محوري ماده سنگ 

  GSI(  65(اندیس مقاومت زمین شناسی

  9.3  )��(ثابت ماده سنگ 

  براون - ثابتهاي هوك 

)��(  2.664  

s0.0205  

a  0.502  

(ماده سنگچگالی 
��

��(  2.6  

  1.156  متر 80در ارتفاع پوشش ) MPa(�����حد باالیی تنش محصور کننده 

  2.815  چسبندگی توده سنگ

  56.92  )درجه ( زاویه اصطکاك داخلی توده سنگ 

  پارامترهاي توده سنگ

  - MPa(  1.091(مقاومت کششی توده سنگ 

  MPa(  20.160(مقاومت فشاري تک محوري توده سنگ    

  MPa(  33.973(مقاومت فشاري توده سنگ 

  E�)MPa         (  23713.74مدول تغییر شکل توده سنگ،

  

  . براي پارامترهاي مقاومتی توده سنگ دهبید نشان داده شده است  RocLabنتایج بدست آمده توسط نرم افزار ) 5(در شکل 
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cتعیین پارامترهاي - 5شکل ,�� ,E .RockLabتوده سنگ دهبید با استفاده از نرم افزار  ∅,

cمقادیر بدست آمده   ,σ� ,E   .براي توده سنگ دهبیدبصورت خالصه در زیر آورده شده است ∅,

  

σ� = 1.091  Mpa∅ = 56.92°C = 2.815 MPa E = 23713.7 MPa

  .مدول االستیسیته توده سنگ می باشند Eزاویه اصطکاك داخلی و   cچسبندگی،∅مقاومت کششی توده سنگ،�σکه 

  

  

  تحلیل پایداري کارگاه استخراج زیرزمینی و طراحی ابعاد بهینه اتاق و پایه معدن سنگ دهبید .4

  

گاه استخراجی به کمک نرم جهت تحلیل پایداري، تعیین ابعاد بهینه اتاق و پایه و دیگر پارامترهاي مهم  و موثر در طراحی اتاقها و پایه ها نیاز به مدل سازي کار

ی توده سنگ،  از نرم افزار تحلیل بر اساس مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ دهبید و پس از تعیین خواص مقاومت مقالهافزارهاي تحلیل عددي است که در این 

  .]7[جهت طراحی استفاده شده است Phase2عددي 

و مدول ) ν(، نسبت پواسون )��(، مقاومت کششی )∅(، زاویه اصطکاك داخلی )c(شامل چسبندگی phase2ورودیهاي الزم در نرم افزار 

با بدست آوردن پارامترهاي فوق و استفاده از نرم افزار .قابل استنتاج است RockLabنتایج حاصل از نرم افزار و ) 1(می باشدکه از جدول شماره ) E(االستیسیته 

ت می ، با استفاده از آزمون سعی و خطا ابعاد بهینه اتاقها و پایه ها را براي استخراج زیرزمینی سنگ مرمریت دهبید به روش اتاق و پایه بدسphace2تحلیل عددي 

  .آوریم 

  

  

  مشخصات مدل  4-1

  

کف کارگاه  جهت ایجاد مدل کارگاه استخراج زیرزمینی به روش اتاق و پایه در معدن سنگ مرمریت دهبید با توجه به اینکه سطح ایستایی آب پایین تر از

متر می باشد، با استفاده از آزمون سعی و  80متر و عمق تونل  104*190استخراجی می باشد و فضاي درنظر گرفته شده جهت کارگاه استخراج زیرزمینی به وسعت 
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نیز ابعاد  Phase2از طرفی در نرم افزار . متر درنظر گرفته شد 14متر و ارتفاع کارگاه استخراجی 13.5*15متر و ابعاد پایه ها نیز 13.5*15خطا ابعاد اتاق استخراجی 

که در شکل برابر بزرگتر از شعاع حفاري باشد تا شرایط مرزي روي پارامترهاي مدل تاثیري نداشته باشد 5داقل مدل یا فاصله جانبی تا فضاي حفاري شده باید ح

  . مدل ایجاد شده، ابعاد اتاقها و پایه ها و خط ایستایی آب نشان داده شده است) 6(

  
  .طراحی فضاي حفاري و ابعاد مدل و موقعیت سطح ایستایی آب-6شکل 

  

  

  پارامترهاي ورودي مدل عددي سنگ دهبیدمواد و  4-2

  

به آزمایشهاي با توجه به اینکه مدل ساخته شده جهت کاربرد درسنگ مرمریت دهبید قرار است استفاده شود و براي تعریف خواص سنگ مرمریت دهبید با توجه 

نیروهاي موثر در بارگذاري، از نوع تنشهاي منطقه اي و نیروي . ستانجام شده  و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن از مواد االستیک ایزوتروپیک استفاده شده ا

کولمب در نظر گرفته شده  –ثقلی و بدنه می باشد و معیار شکستی که در این تحلیل استفاده شده بعلت اینکه از پارامترهاي توده سنگ استفاده می شود معیار موهر 

  .م براي تهیه مدل آورده شده استپارامترهاي مواد و ورودیهاي الز) 5(در جدول .  است

  

  .پارامترهاي مواد و ورودیهاي الزم جهت تحلیل عددي سنگ دهبید - 5جدول 

  مقدار  پارامتر  ردیف

(چگالی   1
��

��
(  0.026  

  MPa(  23713.7(مدول االستیسیته  2

  0.22  ضریب پواسون  3

  - MPa(  1.091(مقاومت کششی  4

  56.92زاویه اصطکاك داخلی   5

  MPa(  2.815(چسبندگی  6
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شرایط مرزي و مش بندي مدل 4-3

و جهت بررسی  9ددر طراحی مدل براي تعریف شرایط مرزي با توجه به اینکه در سقف کارگاه استخراجی نیروهاي ثقلی وجود دارد فضاي باالیی مدل را باید آزا

گره یا المانهاي  6جهت مش بندي مدل نیز از مش مثلثی با .متغیر و فضاي پایین مدل را ثابت در نظر گرفت Yجابجاییها در اثر نیرو، ابعاد جانبی مدل را در جهت 

  ).7شکل (عدد درنظر گرفته شده است 10000کوادراتیک و بصورت یونیفرم استفاده شده است و تعداد تقریبی مشها نیز 

  
  .تفاده از المانهاي کوادراتیکجهت تحلیل عددي با اس کارگاه استخراجیمدل سازي   -7شکل 

  

    

  بررسی نتایج آنالیز عددي4-4

  

و اعمال شرایط مدل و ساخت آن، به منظور تحلیل پایداري، تعیین تنشهاي القایی حداکثر و  phase2پس از ورود اطالعات و پارامترهاي الزم در نرم افزار 

  .کرد 11و سپس ارزیابی10و پارامترهاي موثر دیگر در طراحی باید مدل را محاسبه ،فاکتور ایمنیحداقل

پس از اجراي حفاري وضعیت تنشهاي موجود در منطقه بهم خواهد خورد و جهت رسیدن به حالت تعادل در ناحیه حفاري شده تمرکزتنشایجاد 

  . نمودار تنشهاي القایی حداکثر مدل در کارگاه استخراجی اتاق و پایه در معدن سنگ دهبید نشان داده شده است) 8(در شکل . ]7[خواهد شد

  

  
  .نمودار تنشهاي القایی حداکثر در مدلسازي کارگاه استخراج اتاق و پایه سنگ مرمریت دهبید -8شکل 

                                                            
٩ -Free
١٠- comoute

 -١١ interpret
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و در گوشه هاي مقطع حفاري شده  MPa6مالحظه می شود که ماکزیمم تمرکز تنش در اطراف کارگاه مدل سازي شده برابر ) 8(با توجه به شکل 

آورده شده است برابر ) 1(با توجه به اینکه مقاومت فشاري توده سنگ دهبید که در جدول . بوجود آمده است که به دلیل زاویه دار بودن آنها می باشد

MPa20.160 شد و از ماکزیمم تمرکز تنش بوجود آمده خیلی بیشتر می باشد، نتیجه می گیریم که این کارگاه از پایداري بسیار خوبی برخوردار استمی با.  

مشاهده می شود که ماکزیمم تمرکز تنش القایی حداقل در اطراف کارگاه استخراجی . نشان داده شده است  12تنشهاي القایی حداقل مدل) 9(در شکل 

با توجه به اینکه با . علت تمرکز تنش در این قسمت نیز به دلیل زاویه دار بودن پاشنه می باشد.می باشد MPa1.2در پایه ها و در قسمت پاشنه ایجاد شده و برابر 

 MPa1.357براي توده سنگ دهبید  ) m94عمق پوشش ( در قسمت پاشنه  13نل تنش جانبی نیز افزایش می یابد، حد باالیی تنش محصور کنندهافزایش عمق تو

وانایی جهت جلوگیري از ایجاد تمرکز تنش در پاشنه می توان تا جاییکه دستگاههاي برش ت. می باشد که از ماکزیمم تمرکز تنش القایی حداقل بیشتر می باشد

. دارند، پاشنه ها را کمی بحالت خمده درآورد تا به کاهش تمرکز تنش کمک کند

  
  تنشهاي القایی حداقل در مدل سازي کارگاه استخراجی اتاق و پایه در معدن سنگ دهبید -9شکل 

  

در این شکل بیشترین میزان جابجایی در اطراف . استنمودار میزان جابجایی کلی مدل در کارگاه استخراجی اتاق و پایه نشان داده شده ) 10(در شکل 

با توجه به کاربرد فضاي زیرزمینی که جهت استخراج استفاده می شود و زمان استفاده از آن، این میزان . می باشد cm 0.9کارگاه استخراجی در سقف و برابر با

  .جابجایی قابل قبول است

                                                            
 -١٢ Sigma 3 
 -١٣ �����
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  .ي کارگاه استخراج اتاق و پایه سنگ دهبیدنمودار میزان جابجایی در مدل ساز - 10شکل 

  

 Phase2نمودار فاکتور مقاومت یا ضریب ایمنی را در تحلیل عددي کارگاه استخراج اتاق و پایه سنگ مرمریت دهبید توسط نرم افزار ) 11(شکل 

در مدل طراحی شده ، حداقل فاکتور ایمنی کارگاه . در واقع فاکتور مقاومت نشان دهنده نیروهاي محرك یا تخریبی به نیروهاي مقاوم می باشد. نشان می دهد

قویت پیچ سنگ در این قسمتها و در پایه ها بوجود آمد، مناطقی که از این حداقل ضریب ایمنی برخوردار بودند خیلی کوچک بود و می توان با ت 1.57استخراجی 

حاصل شد که حاکی از پایداري مطمئن  2.35و حداقل فاکتور ایمنی در سقف کارگاه  1.83فاکتور مقاومت در کناره هاي پایه اغلب . ضریب ایمنی را باالتر برد

  .سقف می باشد

  

  
  .نمودار فاکتور مقاومت در مدل سازي کارگاه استخراجی اتاق و پایه در معدن سنگ دهبید - 11شکل 

  

  :در نهایت با تحلیل ارائه شده در باال ابعاد بهینه پایه ها و اتاق استخراجی در زیر آورده شده است

  

w� = w� = 13.5 mL� = L� = 15 mh = 14 m

  .ارتفاع پایه می باشدhطول پایه و  		�Lطول اتاق،�Lعرض پایه، 	�wعرض اتاق، �wکه 

ود نمی همانطور که از نتایج تحلیل عددي مشاهده می شود با درنظر گرفتن ابعاد فوق براي کارگاه استخراجی هیچگونه ریزشی در پایه ها و سقف بوج

جهت افزایش ایمنی بصورت موردي پیچ ) 1.8کمتر از (آید و کارگاه استخراجی پایدار است ولی توصیه می شود در نقاطی که ضریب ایمنی پایین تري دارد

  .در پاشنه ها ي پایه نیز تا جایکه توانایی دستگاههاي برش اجازه می دهد جهت کاهش تمرکز تنش،  پایه بشکل خمیده درآورده شود . سنگ نصب شود
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  تخمین مقاومت پایه سنگ دهبید در کارگاه استخراج اتاق و پایه .5

  :]2[استفاده می کنیم) 4(مقاومت پایه در کارگاه استخراجی اتاق و پایه در معدن سنگ دهبید از معادله براي بدست آوردن 

S=0.65*UCS * LDF *
��.�

��.��
)4(

به ترتیب عرض و  Hو  Wنشان داده شده و ) 6- 3(ضریب ناپیوستگی بزرگ است که در معادله  LDFمقاومت فشاري تک محوري سنگ بکر،  UCSکه 

  .می شود 0.96بعلت تاثیر تبدیل حجم در معادله  0.65توجه داشته باشید که اگر واحدهاي فاصله به فوت هستند ضریب . ارتفاع پایه به متر می باشد

LDF = 1-DDF * FF )5(

  .آورده شده استبر اساس نتایج مدل عددی پارامترهامقادیر این )  7(و ) 6(ول اجدمی باشد کهدر 15ضریب فراوانی FFو 14فاکتور شیب ناپیوستگیDDFکه 

  

نشان داده شده که باعث کاهش مقاومت می شود وقتی که یک ناپیوستگی منفرد یک پایه را در مرکز )DDF(16فاکتور شیب ناپیوستگی - 6جدول 

  .]2[استفاده شده است) 5(یا نزدیک به آن قطع می کند و در معادله 

  )درجه ( شیب 
  به ارتفاع پایهنسبت عرض 

0.5≤  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0  1.1  1.2  1.2>  

30  0.15  0.15  0.15  0.15  0.16  0.16  0.16  0.16  0.16  

40  0.23  0.26  0.27  0.27  0.25  0.24  0.23  0.23  0.22  

50  0.61  0.65  0.61  0.53  0.44  0.37  0.33  0.30  0.28  

60  0.94  0.86  0.72  0.56  0.43  0.34  0.29  0.26  0.24  

70  0.83  0.68  0.52  0.39  0.30  0.24  0.21  0.20  0.18  

80  0.53  0.41  0.31  0.25  0.20  0.18  0.17  0.16  0.16  

90  0.31  0.25  0.21  0.18  0.17  0.16  0.16  0.15  0.15  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 -١٤ Discontinuity Dip Factor

١٥ - Frequency Factor
 -١٦ Discontinuity Dip Factor
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  .]2[جهت تخصیص فاصله داري ناپیوستگیهاي بزرگ استفاده شده است) 5(که در معادله )FF(17ضریب فراوانی -7جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

باید عرض معادل  wبا توجه به اینکه پایه ها ي طراحی شده  براي کارگاه استخراج اتاق و پایه در معدن سنگ مرمریت دهبید مستطیلی شکل می با شند بجاي 

  : ]2[بدست می آید)  6(از رابطه  ��را قرارداد که ) ��(

  

��= W + ( 
��

�
– W ) * LBR )6(

  

اساس نتایج مدل بر  LBRمقادیر پیشنهادي ) 8(جدول در که  نسبت طول مفید است LBRمحیط پایه و  Cمساحت سطح پایه،  Aعرض مینمم پایه،  wکه 

  .اده شده استنشان د عددي

  

  .]2[)6(مقادیر نسبت طول مفید براي پایه هاي مستطیلی با نسبت عرض به ارتفاع متغیر، استفاده شده در معادله  - 8جدول 

  )LBR(نسبت طول مفید   نسبت عرض به ارتفاع

0.5  0.00  

0.6  0.06  

0.7  0.22  

0.8  0.50  

0.9  0.76  

1.0  0.89  

1.1  0.96  

1.2  0.98  

1.3  0.99  

1.4  1.00  

  

                                                            
 -١٧ Frequency Factor

  متوسط فراوانی ناپیوستگیهاي بزرگ در پایه  )FF(ضریب فراوانی 

0.00  0.1  

0.10  0.2  

0.18  0.3  

0.26  0.4  

0.39  0.5  

0.63  1.0  

0.86  2.0  

0.95  3.0  

1.00  3.0>  
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  :بدست آوردیم داریم Phase2که براي کارگاه استخراجی معدن دهبید با توجه به ابعادي که از تحلیل عددي توسط نرم افزار 

  

W = 13.5 m

A = 13.5 * 15 = 202.5 m*2

C =( 13.5 + 15 ) * 2 = 57 m
  

  :بدست می آید درنتیجه خواهیم داشت  0.76برابر  LBRمی باشد مقدار  0.9و نسبت عرض به ارتفاع پایه که ) 8(و با توجه به جدول 

  

�� = 13.5 + (
�∗���.�

��
– 13.5) * 0.76  = 14.04 m

  

  :خواهد شد و در نتیجه مقاومت پایه بدست خواهد آمد  1برابر  LDFازطرفی چون هیچ ناپیوستگی بزرگی در پایه ها وجود ندارد بنابراین 

  

S = 0.65 * 142*1 *
��.���.�

���.��
= 42.97  MPa

  ) ��(روش دیگرمحاسبه مقاومت پایه  5-1

  

  :]3[از استحکام بهم فشردگی ستونی با مقطع چهارگوش منجر شده است تحلیل دانسته ها توسط هاسترولید به برآورد زیر

  

σ�= ( 0.875 + 0.25 * 
�

�
) * ( 

�

�����
)	�/� * q� )7(

  

  .عرض و ارتفاع ستون می باشند Hو   wاستحکام ستون یا همان مقاومت پایه است، �σکه 

حداقل ارتفاع نمونه اي مکعبی از ماده ستون، به حدي است ،����ℎ، دوبرابر قطرش است و ℎاستحکام بهم فشردگی نامحصور ماده ستون است که ارتفاع آن  ��

تنها بازاي ) 9-3( بوده است و معادله  متر 1انجام داده در آزمایشهایی که بنیاوسکی  ����ℎ. که افزایش ابعاد این نمونه کاهش بیشتري در استحکام آن ایجاد نکند

ℎ	 ≤ 	ℎ����  3[معتبر است[.  

  

  : سنگ مرمریت دهبید از رابطه زیر بدست می آید ) �σ(مقاومت پایه ) 7(در نتیجه طبق معادله 

  

σ� =  ( 0.875 + 0.25 * 
��.��

��
) * (

�.�

�
)	�/�* 142  =  50.55  MPa

  

براي سنگ دهبید در نظر گرفته شده σ�= 20.160 MPa	جهت تعیین مقاومت پایه در این پروژه به منظور ایمنی بیشتر، کمترین مقدار از سه روش فوق یعنی   

  ).9جدول ( است

  

  :طبق روابط زیر می باشد ق و پایهتخمین مقاومت پایه سنگ مرمریت دهبید در کارگاه استخراج اتادر نهایت، معادالت مقاومت پایه استفاده شده جهت 

  

S=0.65*UCS * LDF *
��.�

��.��
)4(

σ�= ( 0.875 + 0.25 * 
�

�
) * ( 

�

�����
)	�/� * q� )7(
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  .مقادیر بدست آمده براي مقاومت پایه کارگاه اتاق و پایه سنگ دهبید به روشهاي مختلف - 9جدول 

  )MPa(مقاومت پایه   روش محاسبهردیف

  GSI20.16داده هاي   1

  42.97  )4(معادله   2

  50.55  )7(معادله   3

  20.16  مقدار درنظر گرفته شده در محاسبات

  

  محاسبه فاکتور ایمنی .6

  

پایه هایی که داراي فشار متوسط در . پایداري یک پایه می تواند بوسیله محاسبه یک فاکتور ایمنی ارزیابی شود که نسبت مقاومت پایه بر فشار متوسط بر پایه است

شود که وزن روباره به اندازه هاي مشابه هستند و در یک الگوي منظم واقع شده اند را می توان با استفاده تقریباً آسان از روش سطح تابع تخمین زد که فرض می 

ر پایه هاي مانع یا پایه هاي مجاور یکپارچه اي که می تواند این روش یک حد باالیی از فشار پایه را فراهم می کند و حضو. طور مساوي بین پایه ها توزیع می شود

درجاهایی که روش سطح تابع معتبر نیست از قبیل پایه هاي نامنظم، فضاي محدود معدنکاري یا عمق پوشش .فشار متوسط پایه را کاهش دهد را در نظر نمی گیرد

  .توسط پایه استفاده کردمختلف در این شرایط  می توان از مدلهاي عددي جهت تخمین فشار م

  .ه ها توزیع می شوددر اینجا چون کارگاه استخراجی منظم می باشد و ابعاد پایه ها یکسان و ابعد اتاقها نیز یکسان می باشد وزن روباره بطور مساوي بین پای

  :]3[فاکتور ایمنی از تقسیم مقاومت پایه بر فشار وارد بر پایه بدست می آید

  

FoS = 
��

��
) (8

  

  :]3[فشار وارد بر پایه یا تنش وارد بر پایهاز رابطه زیر بدست می آید. را بدست آوریم ) �F(18بنابراین الزم است که جهت تعیین فاکتور ایمنی، فشار وارد بر پایه

  

F�= 
��

��
* σ� )9(

  

 �Aبعنوان حوزه انشعابی نشان داده شده است، ) 12(مساحتی است که یک پایه تکیه گاه آن است یا مساحتی که یک پایه تحمل میکند که در شکل  �Aکه 

γتنش عمودي است که از رابطه  �σمساحت پایه و  ∗ h بدست می آید.  

                                                            
 -١٨ Forc on the Pillar
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  ]12[مفهوم حوزه انشعاب در آرایش منظم اتاقهاي زیرزمینی - 12شکل 

  

متر و با توجه به نتایج تحلیل عددي بدست آمده که ماکزیمم تنش  15*13.5بنابراین در کارگاه استخراج اتاق و پایه سنگ مرمریت دهبید  براي پایه هاي با ابعاد 

  :خواهیم داشت ) �MPa1.5=σ( می باشد  MPa1.5عمودي وارد بر پایه 

  

F�= 
��∗��.�

��.�∗��
* 1.5 = 6.33 MPa

:نتیجه فاکتور ایمنی از رابطه زیر  بدست خواهد آمد در 

FoS = 
��

��
= 
��.��

�.��
= 3.18

  

کارگاه با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل عددي و محاسبات دستی نتیجه می گیریم که ابعاد بدست آمده براي پایه ها و اتاقها مناسب بوده و 

  .برخوردار می باشداستخراجی طراحی شده از فاکتور ایمنی باالیی 
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گیري نتیجه.7
      

گرفت  مورد بررسی قرارPhase2و مدلسازي کارگاه استخراج اتاق و پایه در معدن سنگ مرمریت دهبید با استفاده از نرم افزار تحلیل عددي  مقالهپایداريدر این 

،تنشهاي حداکثر و حداقل و جهت تعیین پایداري پایه ها. و ابعاد بهینه اتاقها و پایه ها با توجه به خصوصیات سنگ دهبید و پارامترهاي مقاومتی آن مشخص شد

ویه و کمک به کنترل سقف مستطیلی پایه ها در معدن سنگ دهبید جهت بهبود کنترل ته. در مدل و میزان جابجایی سقف کارگاه اندازه گیري شد فاکتور ایمنی

  :در نهایت با توجه به تحلیل عددي انجام گرفتهنتایج زیر حاصل شد.در نظر گرفته شدند

شامل ابعاد  Phase2دي ابعاد بهینه بدست آمده براي اتاقها و پایه ها، در مدلسازي کارگاه استخراج اتاق و پایه در معدن سنگ دهبید  توسط نرم افزار تحلیل عد-1

.متر حاصل شد14متر و ارتفاع کارگاه استخراجی  13.5*15متر، ابعاد پایه  13.5*15اتاق استخراجی 

و در سقف  1.83ضریب ایمنی در کناره هاي پایه اغلب . حاصل شد که مناطق داراي ضریب ایمنی حداقل خیلی کوچک بود 1.57ضریب ایمنی حداقل مدل -2

.د که حاکی از پایداري مطمئن کارگاه استخراجی می باشدبدست آم 2.35کارگاه حداقل 

و در گوشه هاي مقطع حفاري شده بوجود آمده است که به دلیل زاویه دار بودن آنها  MPa6ماکزیمم تمرکز تنش در اطراف کارگاه مدل سازي شده برابر -3

می باشد و از ماکزیمم تمرکز تنش بوجود آمده خیلی بیشتر می باشد، نتیجه می  MPa20.160با توجه به اینکه مقاومت فشاري توده سنگ دهبید برابر . می باشد

.گیریم که این کارگاه از پایداري بسیار خوبی برخوردار است

سنگ می  میلیمتر می باشد که با توجه به کاربرد آن که فقط جهت استخراج 9حداکثر جابجایی در کارگاه استخراجی در سقف کارگاه ایجاد شد و مقدار آن -4

.باشد قابل قبول است و مشکلی براي کارگاه استخراجی ایجاد نمی کند

براي ایمنی بیشتر از پیچ سنگ جهت باال بردن ضریب ایمنی استفاده ) 1.8کمتر از (پیشنهاد می شود در نقاطی از پایه که از ضریب ایمنی کمتري برخوردارند  -5

.جود دارد تا جاییکه دستگاههاي برش قابلیت دارند، پاشنه به شکل خمیده درآورده شودود و در پاشنه پایه ها که تمرکز تنش بیشتري و
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