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چکیده
این تحقیق برای پیشبینی میزان گازخیزی الیه زغال و ارزیابی ریسک سوانح ناشی از آن در معدن مکانیزه زغالسنگ طبس به کمک تخمینگر
زمینآماری کریجینگ شاخص چندگانه و بر اساس دادههای برداشتشده در خصوص گازخیزی الیه زغال  C1از  ۴8حلقه گمانه انجام شد .نتایج
حاصل از نقشه پیشبینی گازخیزی نشان داد که تقریبا  ۱۲درصد از کل مساحت محدوده مورد مطالعه ،گازخیزی کمتر از )( 5 (m3/tریسک کم)۱۱ ،
درصد از آن گازخیزی )( 5-۱0 (m3/tریسک متوسط) و  ۱5درصد از آن دارای گازخیزی )( ۱0-۱5 (m3/tریسک باال) دارد .در حالی که حدود 6۲
درصد از کل مساحت مورد مطالعه ،گازخیزی باالی ) ۱5 (m3/tدارد که دارای ریسک گازخیزی بسیار باالیی است ،بنابراین بر اساس تجارب حاصل
از پانلهای استخراج شده ،در مناطق با ریسک گازخیزی پایین تا متوسط میتوان با مدیریت استخراج و اصالح سیستم تهویه عملیات استخراج را
ادامه داد ،اما در مناطق با ریسک گازخیزی باال و خیلی باال مدیران معدن مجبور به پیادهسازی سیستم متانزداییاند.

کلمات کلیدی
گازخیزی ،زمینآمار ،کریجینگ شاخص چندگانه ،معدن مکانیزه زغالسنگ طبس
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ناحیه پرورده  ، 1یکی از مناطق زغالدار طبس است که با
وسعتی حدود  12۰۰کیلومترمربع در قسمت شرقی ایران
مرکزی ،حاشیه شمالغربی کویر لوت و در  ۷۵کیلومتری جنوب
شرقی شهرستان طبس واقع شده است .در ناحیه طبس ۵ ،الیه
زغال (شامل  C2 ،C1 ،B2 ،B1و  )Dوجود دارد که از میان آنها
الیه  C1با ضخامت متوسط  2متر ،پتانسیل استخراج مکانیزه ر ا
دارد .ناحیه زغالدار طبس 6 ،معدن را شامل میشود .از میان
آن ،معدن شماره  1به روش جبههکار طوالنی مکانیزه در حال
استخراج است .در این معدن برای برش سنگ از شیرر ،برای
نگهداری کارگاه از سپر و برای انتقال زغال کنده شده در کارگاه
از ناو زنجیری استفاده میشود .ظرفیت اسمی سالیانه معدن
حدود  1/۵میلیون تن است .کل پانلهای قابل استخراج معدن
 2۷عدد است که در محدوده عمق  1۰۰تا  ۸۰۰متری واقع شده
است .از زمان شروع عملیات استخراج در این معدن ،تاکنون
پانلهای  W1 ،E2 ،E1و  W2استخراج شده است و هم اکنون پانل
 E3در حال استخراج است .در این مطالعه از  2۷پانل طراح ی
شده برای استخراج ۹ ،پانل ابتدایی برای ارزیابی ریسک گازخیزی
مورد بررسی قرار گرفته است .در شکل  1پالن کارگاههای طراح ی
شده برای استخراج (بخش الف) و محدوده مورد مطالعه (بخش
ب) نشان داده شده است .از طرف دیگر ،بررسی ستون
چینهشناسی منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که حوضه زغال ی
منطقه پرورده طبس از پنج الیه به نامهای  B1 ،B2 ،C1 ،C2و D
تشکیل شده است که از این پنج الیه ،در این مطالعه فقط میزان
گازخیزی الیه  C1مورد بررسی قرار گرفته است (شکل .[3۸] )2

 -۱مقدمه
معدنکاری زغالسنگ به ویژه معدنکاری زیرزمینی زغال،
یکی از پرمخاطرهترین فعالیتهای صنعتی در هر کشور است .به
عنوان مثال با توجه به آمار سالیانه سازمان تامین اجتماعی ترکیه
در سال  ،2۰۰۵صنعت معدن زغالسنگ ترکیه از نظر
بیماری های شغلی و از کار افتادگی در رتبه اول ،از لحاظ مرگ و
میر در رتبه سوم و از لحاظ حوادث شغلی در رتبه پنجم قرار
دارد ] .[1این نوع از وقایع در سراسر جهان به عنوان یک خطر
بالقوه کشنده است و عمدتا در طول استخراج زغالسنگ گازدار
به رسمیت شناخته شده است ] 2و  .[3بر اساس گزارش سازمان
 NCMAدر سال  2۰۰۸حوادث ناشی از انفجار گاز در معادن
زغالسنگ چین یکی از مخاطرات اصلی بود ،بهطوری که تعداد
حوادث و کشتهشدگان ناشی از این مخاطرات به ترتیب ۸2/۵۸
درصد و  ۵۰/۵1درصد از کل مخاطرات بوده است ] ،[۴بنابراین
در معدنکاری زغالسنگ مهمترین کار قبل از عملیات استخراج،
ایجاد یک محیط ایمن برای کار است .از اینرو پیشبینی میزان
گازخیزی الیه زغالسنگ قبل از شروع عملیات استخراج در
معادن زیرزمینی تاثیر بسزایی در حفظ ایمنی و رسیدن به
بازدهی مورد انتظار دارد .روشهای مختلفی برای تخمین میزان
گازخیزی وجود دارد که در این میان یکی از پرکاربردترین
روشها ،تخمینگر زمینآماری کریجینگ است.
به دنبال وقوع تاخیرهای طوالنی و توقف عملیات استخراج
در پانل  W1به خاطر باال بودن میزان گازخیزی در معدن مکانیزه
زغالسنگ طبس ،راندمان عملیات کاهش یافته است و
پیشبینی میشود که با پیشروی عملیات استخراج در پانل های
عمیق تر معدن ،مشکالت ناشی از گازخیزی به مراتب بیشتر از
گذشته باشد .از اینرو در این مطالعه از روش کریجینگ شاخص
چندگانه برای پیشبینی میزان گازخیزی در پانلهای استخراج
نشده معدن مکانیزه زغالسنگ طبس و ارزیابی ریسک استفاده
شده است .دلیل انتخاب روش کریجینگ شاخص چندگانه از
میان طیف وسیع روشهای زمینآماری ،به عدم پیروی دادهها از
تابع توزیع نرمال ،وجود روند و چند جامعه بودن دادهها باز
میگردد .یکی از مزایای مهم این روش ،امکان کاربرد آن بدون
توجه به فرضیاتی مانند نرمال بودن دادهها است ].[3۸-۵

 -۲روش کار
برای پیشبینی گازخیزی الیه زغال ،ابتدا منابع آماری
موجود برای گازخیزی الیه زغال با استفاده از  ۴۸حلقه گمانه
حفاری شده در محدوده مورد مطالعه جمعآوری و بانک اطالعات ی
دادهها تهیه شد .از آنجایی که به دلیل وجود محدودیت های
عملی ،امکان نمونهبرداری جامع برای تعیین میزان گازخیزی در
هر نقطه وجود ندارد ،بنابراین میتوان با استفاده از روشهای
درونیابی به عنوان ابزاری برای آنالیز و نمایش مقادیر مربوط به
گازخیزی در مکانهای نمونهبرداری نشده استفاده کرد.
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شکل  – ۱الف :پالن کارگاههای طراحی شده برای استخراج معدن مکانیزه زغالسنگ طبس و نمایش گمانهها ( ۲۷عدد پانل)

شکل  -۱ب :محدوده مورد مطالعه از  ۲۷پانل طراحی شده برای استخراج ( ۹پانل)
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شکل  -۲ستون چینهشناسی حوزه زغالی پرورده طبس

زمینآمار با فراهم کردن تخمینگرهای آماری مختلف مانند
کریجینگ معمولی ،ساده ،عام ،شاخص ،شاخص چندگانه،
بیزین ،فازی و نظایر آن ،شرایطی را فراهم میسازد تا با استفاده
از اطالعات حاصل از نقاط نمونهبرداری شده ،میزان گازخیزی
در نقاط فاقد نمونه تخمین زده شود .کریجینگ به عنوان
بهترین تخمینگر خطی نااریب شناخته میشود ،بنابراین از این
تکنیک برای پیشبینی گازخیزی الیه زغال استفاده شد .پس از
بررس ی آماری دادهها و در نظر گرفتن موارد نرمال بودن دادهها،
تعداد دادهها و بود یا نبود روند دادههای مورد استفاده در ۹
شاخص دستهبندی شدند ،سپس واریوگرام غیر جهتی به دلیل
کمبود اطالعات برای هر شاخص ،ترسیم شد .برای اطمینان از
صحت پیشبینی ،از روش اعتبارسنجی متقابل استفاده شد.
نقشه پیشبینی میزان گازخیزی برای هر شاخص به دست آمد،
سپس با استفاده از کریجینگ شاخص چندگانه میزان گازخیزی
در معدن مورد مطالعه تعیین شد .برای طبقهبندی میزان
گازخیزی و ارزیابی ریسک در معدن مورد مطالعه از طبقهبندی
ارایه شده توسط اسکوچینسکی و کمرو در سال  1۹۹6استفاده
شد ] .[3۹عالوه بر نقشه پیشبینی شده گازخیزی زغالسنگ
طبس ،نقشه واریانس نیز بر اساس  ۹شاخص برای منطقه مورد
مطالعه تهیه شد .بررسی نقشه واریانس نشان داد که میزان خطا
بسیار پایین است .در نهایت با استفاده از تاخیرهای واقعی ثبت
شده ناشی از گازخیزی باال در حین استخراج پانل  W1ارزیابی
ریسک گازخیزی برای منطقه مورد مطالعه انجام شد و مناطق
با ریسک گازخیزی پایین ،متوسط ،باال و بسیار باال مشخص شد.

 -۳نتایج و بحث
 -۱-۳بررسی پارامترهای آماری دادههای اصلی

یکی از مهمترین و ضروری ترین کنترلهای مرحله پیش از
تخمین زمینآماری بررسی نرمال بودن دادهها است که تاثیر ب ه
سزایی در انتخاب تخمینگر مناسب دارد ] .[۴۰از آنجا که
بسیاری از تخمینگرهای زمین آماری همچون کریجینگ
معمولی بر پایه فرض نرمال بودن دادهها ارایه ش دهاند ،الزمه
استفاده از آنها نرمال بودن دادهها و یا استفاده از تبدیل و باز
تبدیلهای نرمالسازی دادهها (همچون خطی ،کاکس -باکس و
لگاریتمی ) قبل و پس از تخمین است .البته کاربرد دسته دی گری
از روشها (همچون کریجینگ شاخص و شاخص چندگانه)
مستقل از بحث نرمال بودن یا نبودن دادهها است .بررسی نرمال
بودن دادههای گازخیزی بر اساس پارامترهای آماری (جدول )1
و نمودار هیستوگرام (شکل  )3دادههای اصلی نشان داد که
دادهها از توزیع نرمال تبعیت نمیکند و امکان کاربرد روش
کریجینگ معمولی به عنوان متداولترین روش زمین آماری
وجود ندارد.
همچنین بررسی دادههای گازخیزی نشان میدهد که
دادهها چند جامعه دارند .بررسی روند در دادههای گازخیزی
بیانگر وجود روند در داده است .همان طور که در شکل ۴
مشاهده میشود با افزایش عمق الیه زغالسنگ ،میزان
گازخیزی نیز افزایش مییابد .بنابراین بر اساس شرایط دادهها،
مناسبترین تخمینگر ،شاخص چندگانه است  .الزمه استفاده از
این روش ،تبدیل دادههای کمی به شاخصهای چندگانه بر
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اساس مقادیر آستانه است .در تعریف شاخصها از مقادیر
گازخیزی مرتبط با دهکهای نه گانه (جدول  ) 2در دادههای
برداشت شده استفاده شد .در شکل  ۵نمودار چندک– چندک
برای دادههای اصلی گازخیزی نشان داده شده است.

جدول  -۲مقادیر آستانه مورد استفاده برای شاخصهای  ۹گانه

عنوان

مقدار آستانه

معادل درصدی

شاخص

()m3/t

دادهها

شاخص اول

۵/2۴

1۰

شاخص دوم

۷/12

2۰

پارامترهای آماری

ردیف دادهها

شاخص سوم

1۰/۷2

3۰

تعداد کل دادهها

۴۸

شاخص چهارم

12/1۰

۴۰

مینیمم ( )m3/t

3/۸

شاخص پنجم

13/۸۵

۵۰

ماکزیمم ()m3/t

22

شاخص ششم

16/32

6۰

میانگین ( )m3/t

13/63

شاخص هفتم

1۷/۸۷

۷۰

واریانس )m3/t (^2

2۸/۰۴

شاخص هشتم

1۸/۸۸

۸۰

انحراف معیار ()m3/t

۵/2۹

شاخص نهم

1۹/6۹

۹۰

چولگی

-۰/32

کشیدگی

-1/13

جدول -۱پارامترهای آماری دادههای اصلی

شکل  -5نمودار چندک – چندک برای دادههای اصلی گازخیزی

واریوگرام به عنوان یکی از ابزارهای آنالیز ساختاری ،این امکا ن
را فراهم می کند تا خودهمبستگی مکانی بین نقاط اندازهگیری
شده ،بررسی شود .در خودهمبستگی مکانی ،فرض بر این استوار
است که اشیایی که به یکدیگر نزدیک تراند ،به یکدیگر
شبیهترند] .[۴۰بنابراین واریوگرام میتواند برای بررسی
ویژگی های محلی خودهمبستگی مکانی در یک مجموعه داده
مورد استفاده قرار گیرد ،به عنوان مثال برای تعیین فاصله بهینه
نمونه برداری در محدوده ای که دادهها خودهمبستگی مکانی
دارند با در نظر گرفتن تاثیر ناهمسانگردی ،استفاده شود ][۴2
و بهصورت رابطه 1تعریف میشود ]:[3۸

شکل  -۳توزیع فراوانی دادههای اصلی گازخیزی

شکل  -۴افزایش میزان گازخیزی با افزایش عمق معدن

 -۲-۳آنالیز ساختاری

()1

پس از تبدیل دادههای گازخیزی به شاخصهای  ۹گانه،
برای آنالیز ساختاری این شاخصها ،بر روی هر یک به صورت
جداگانه واریوگرافی انجام گرفت.

که در آن:

۵
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) γ(hمقدار واریوگرام برای تعداد  Nجفت نمونه که به فاصله h

 -۳-۳اعتبارسنجی واریوگرافی

از یکدیگر قرار گرفتهاند.

برای اطمینان از میزان دقت پیشبینی از روش اعتبارسنج ی
متقابل استفاده شد .اعتبارسنجی متقابل برای پیشبینی مقادیر
مجهول ،معیار "چگونه خوب بودن" مدل را ارایه میدهد.

) Z(xمقدار متغیر  Zدر نقطهای به مختصات x

در آنالیز ساختاری در صورت امکان با بررسی تغییرات
واریوگرام در راستاهای مختلف ،وجود ناهمسانگردی در دادهها
بررسی میشود ،اما در این مطالعه به خاطر تعداد کم دادهها،
امکان بررسی ناهمسانگردی دادهها فراهم نبوده و در نتیجه تنها
به واریوگرام تجربی بدون جهت بر اساس پارامترهای مندرج در
جدول  3و برازش مدل به آن بسنده شد در شکل  6واریوگرام -
های شاخص تجربی برای شاخصهای  ۹گانه ترسیم شده است.
در ادامه به هر یک از واریوگرامها یک مدل مناسب برازش داده
شد.

جدول -۳پارامترهای مورد استفاده برای واریوگرافی دادههای
گازخیزی (مدل کروی)

نام پارامتر
مقدار هر
پارامتر

تلورانس

طول گام

گام (متر)

(متر)

1۰۰

2۰۰

شاخص سوم

شاخص دوم

شاخص اول

شاخص ششم

شاخص پنجم

شاخص چهارم

شاخص نهم

شاخص هشتم

شاخص هفتم

شکل  -6واریوگرام تجربی و مدلهای ریاضی برازش یافته برای شاخصهای  ۹گانه

6

تعداد گام
1۵

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

ارزیابی ریسک گازخیزی معدن مکانیزه زغالسنگ طبس با روش کریجینگ ...

برای همه نقاط اعتبارسنجی متقابل به صورت جداگانه یک
نقطه را حذف میکند ،مقدار آن را با استفاده از دادههای
باقیمانده پیشبینی کرده و سپس مقادیر اندازهگیری شده و
پیشبینی شده مقایسه میشوند ] .[۴3در کل ،هدف
اعتبارسنجی متقابل کمک به تصمیمگیری آگاهانه درباره این
است که مدل به کار برده شده تا چه حدی پیشبینی دقیق تری
را ارایه میدهد ] .[۴1در شکل  ۷و  ۸به ترتیب توزیع درصد
فراوانی خطا و همبستگی بین مقادیر اندازهگیری شده و
تخمینی  E-Typeحاصل از اعتبارسنجی متقابل نشان داده
شده است .همان طور که در شکل  ۷مشاهده میشود میتوان
نتیجه گرفت که توزیع درصد فراوانی خطا نرمال و میانگین آن
نزدیک به صفر است .از طرفی با مقایسه مقادیر تخم ینی E-
 Typeبا مقادیر اندازهگیری شده (شکل  ،)۸ضریب همبستگ ی
بین مقادیر اندازهگیری شده و تخمینی  ۰/۸۹را نشان میدهد
که بیانگر مطلوب بودن مدلهای برازش شده به واریوگرامها و
روش مورد استفاده برای تخمین است.

 -۴-۳به دست آوردن نقشه پیشبینی گازخیزی

پس از انجام تحلیلهای دقیق زمینآماری بر روی دادههای
گازخیزی ،نقشه پیشبینی نهایی میزان گازخیزی معدن مکانیزه
زغالسنگ طبس برای هر مقدار آستانه به دست آمد .به طوری
که بر اساس هر شاخص ،مناطقی که احتمال اینکه مقدار
گازخیزی از مقدار آستانه برای آن شاخص به صفر نزدیک است
با رنگ آبی پررنگ مشخص شده است و با افزایش مقدار این
احتمال و نزدیک شدن به یک با رنگ قرمز پررنگ بر روی نقشه
نشان داده شده است (شکل .)1۰
پس از تخمین احتمال تجاوز از هر یک از حدود آستانه ۹
*

گانه ،مقدار  ) z E ( ،E-Typeکه تخمینی از مقدار گازخیزی در
هر موقعیت نمونه برداری نشده بر اساس رابطه  2ارایه میدهد
محاسبه شد:
()2
که در آن:
)  I * ( x ; z kاحتمال تخمینی تجاوز مقدار گازخیزی در
موقعیت  xاز مقدار آستانه  kام

zk
ام و  kام واقع شده است.

مقدار میانه  kامین بازه که مابین مقدار آستانههای )(k-1

در شکل  ۹تغییرات  E-Typeگازخیزی زغالسنگ در این
منطقه نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود با
افزایش عمق معدن میزان گازخیزی افزایش مییابد.

شکل -۷توزیع فراوانی خطا

شکل  -8نتایج حاصل از اعتبارسنجی بین مقادیر اندازهگیری شده
(واقعی) و تخمینی ( )E-Type

شکل  -۹نقشه پیشبینی گازخیزی معدن مکانیزه زغالسنگ
طبس

۷
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یکی دیگر از خروجیهای روش کریجینگ شاخص ،مقدار
واریانس شرطی است که بر اساس تخمین مقدار احتمال تجاوز
برای آستانههای  ۹گانه از رابطه  3محاسبه میشود.

()3
عالوه بر پیشبینی یک متغیر ،میتوان تغییرپذیری پیشبینیها
را از مقادیر اندازهگیری شده برآورد کرد .به دست آوردن
تغییرپذیری صحیح ،مهم است.

در شکل  11مقدار واریانس شرطی تخمینهای آورده شده
است .هدف بررسی پراکندگی خطای تخمین است.

)P(Z>10.72

)P(Z>7.12

)P(Z>5.24

)P(Z>16.32

)P(Z>13.85

)P(Z>12.10

)P(Z>19.69

)P(Z>18.88

)P(Z>17.87

شکل -۱0نقشه پیشبینی احتمال تجاوز گازخیزی از مقادیر آستانه

۸
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بودن ریسک گازخیزی است .اگر گازخیزی )۵-1۰ (m3/ton
باشد؛ بیانگر متوسط بودن ریسک گازخیزی است و اگر گازخیزی
) 1۰-1۵ (m3/tonباشد؛ ریسک گازخیزی باال است که مطمئنا
عملیات استخراج را با چالشهای جدی روب هرو خواهد کرد .در
نهایت اگر گازخیزی باالی ) 1۵ (m3/tonباشد ،بیانگر ریسک
بسیار باال است و بر اساس تجارب کسب شده تا به حال عملی ات
استخراج در این شرایط امکانپذیر نیست و نیازمند تمهیدات
خاصی خواهد بود.

اگر خطاهای استاندارد میانگین نزدیک به خطاهای پیشبین ی
ریشه میانگین مربعات باشند ،در این صورت تغییرپذیری در
پیشبینی بهطور صحیح ارزیابی شده است .اگر خطای استاندار د
میانگین بزرگ تر از خطاهای پیشبینی ریشه میانگین مربعات
باشد ،در این صورت تغییرپذیری در پیشبینیها زیاد برآورد شده
است ] .[۴۰در شکل  11واریانس شرطی پیشبینی برای متغیر
گازخیزی نشان داده شده است .همانطور که در این شکل
مشاهده میشود معموال در نقاط خیلی کمی مقدار انحراف از
معیار نسبت به سایر نقاط بیشتر است .دلیل این موضوع کم بودن
داده در این نقاط است ،بنابراین نتایج به دست آمده نشان
میدهد که تغییرپذیری در پیشبینی قابل قبول است.

جدول  -۴طبقهبندی ارایه شده برای گازخیزی معادن زغال ][۳۹

میزان گازخیزی

توصیف

)(m3/ton

۰-۵

طبقه اول

۵-1۰

طبقه دوم

1۰-1۵

طبقه سوم

< 1۵

طبقه چهارم

برای اطمینان از صحت عملکرد رویکرد پیشنهادی و ارزیابی
ریسک ،در ادامه تاخیرهای ناش ی از باال بودن میزان گازخیزی و
توقف عملیات استخراج در کارگاه ( W1شکل  )12با نقشه E-
 Typeبه دست آمده برای پیشبینی گازخیزی مقایسه شده
است .بررسی شکل  12نشان میدهد که میزان تاخیرهای ناش ی
از باال بودن گازخیزی در حین استخراج در بعضی از روزها به
بیش از  1۰ساعت بر روز رسیده است ،به عبارت دیگر بیش از
یک شیفت از سه شیفت کاری به علت افزایش میزان گاز متان،
تاخیر و توقف در عملیات استخراج انجام گرفته است.

شکل  -۱۱واریانس شرطی برای پیشبینی گازخیزی معدن مکانیزه
زغالسنگ طبس

 -5-۳ارزیابی ریسک گازخیزی

معدن زغالسنگ طبس اولین معدن مکانیزه جبههکار
طوالنی در ایران است .از زمان شروع به کار این معدن تاکنون،
کار استخراج چهار پانل از  ۹پانل مورد مطالعه در این تحقیق به
پایان رسیده است (شکل  .)1تاکنون ،یکی از مهمترین
چالشهای مو ثر بر استخراج این معدن باال بودن میزان گازخیزی
بوده است .نتایج حاصل از بررسی نقشه نهایی پیشبینی
گازخیزی نشان میدهد که مطابق با انتظار ،با افزایش عمق میزان
گازخیزی نیز افزایش مییابد (شکل  .) 1۰در ادامه برای ارزیابی
ریسک گازخیزی از طبقهبندی ارایه شده در سال  1۹6۹استفاده
شده است (جدول  .)۴این طبقهبندی بر اساس قوانین کشور
روسیه است و ب ه صورت اجرایی هم در معدن مکانیزه زغالسنگ
طبس پیاده میشود .همان طور که در جدول  ۴مشاهده میشود،
این طبقهبندی در چهار دسته گازخیزی پایین ،متوسط ،باال و
خیلی باال طبقهبندی شده است .به طور کلی بر اساس این
طبقهبندی اگر نتایج حاصل از نقشه پیشبینی گازخیزی
نشاندهنده گازخیزی کمتر از ) ۵ (m3/tonباشد؛ بیانگر پایین

بررس ی نتایج ب ه دست آمده نشان میدهد که اگرچه پانل
استخراجی  W1در منطقه ای واقع شده است که از لحاظ
گازخیزی ،ریسک گازخیزی پایین دارد ،اما از طرف دیگر مقایسه
شکل  12با شکل  1۰بیانگر این حقیقت است که در سایر
پانلهای استخراج نشده میزان گازخیزی به مراتب بیشتر از پانل
استخراجی  W1است (بهعنوان مثال میتوان به پانلهای ،W4
 E4و  E5اشاره کرد) .به طور کلی نتایج حاصل از نقشه پیشبینی
گازخیزی نشان داد که تقریبا  12درصد از کل مساحت محدوده
مورد مطالعه ،گازخیزی کمتر از )11 ،۵ (m3/tonدرصد از آن
گازخیزی ) ۵-1۰ (m3/tonو  1۵درصد از آن دارای گازخیزی
)1۰-1۵ (m3/tonدارد .در حالی که حدود  62درصد از کل
مساحت مورد مطالعه ،گازخیزی باالی ) 1۵ (m3/tonدارد
(جدول .)۵

۹
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در پانلهای استخراجنشده ،استفاده از سیستم گازکشی متان در
معدن مکانیزه زغالسنگ طبس اجتنابناپذیر است.
 -۴نتیجهگیری
در این تحقیق میزان گازخیزی معدن مکانیزه زغالسنگ
طبس با استفاده از تکنیکهای زمینآماری پیشبینی شد .پس
از بررسی دادهها ،به دلیل چند جامعهای بودن دادهها ،نرمال
نبودن و وجود روند ،ابتدا دادهها شاخصبندی شدند سپس برای
هر شاخص واریوگرافی انجام گرفت .به دلیل شاخصبندی و ک م
بودن تعداد دادهها واریوگرافی به صورت غیر جهتی انجام گرفت.
برای بررسی صحت نتایج از روش اعتبارسنجی متقابل استفاده
شد .در نهایت با استفاده از روش کریجینگ شاخص چند متغیره
میزان گازخیزی تخمین زده شد .در کل نتایج حاصل از نقشه
پیشبینی بیانگر باال بودن گازخیزی الیه زغال و ریسک در معدن
مکانیزه طبس است .به طوریکه حتی در اعماق کم عمق نیز
میزان گازخیزی باال است و به ازای افزایش هر  1۰۰متر از عمق
معدن ،میزان گازخیزی به اندازه ) 2(m3/tonافزایش مییابد.
این مقدار از گازخیزی از استاندارد جهانی باالتر است .در نهایت ،
بررسی نقشه پیشبینی نشان داد که  62درصد از مساحت
محدوده مورد مطالعه ،میزان گازخیزی بیشتر از )1۵(m3/ton
دارد .در کل برای کاهش ریسک گازخیزی و به دنبال آن کاهش
احتمال وقوع حوادث پیشبینی نشده ،این معدن نیازمند
پیادهسازی سیستم زهکشی گاز متان است.

شکل  -۱۲تاخیرهای ناشی از افزایش گاز متان در کارگاه W1

جدول  -5نتایج حاصل از تخمین گازخیزی برای ارزیابی ریسک

میزان

تعداد

درصد از کل

میزان

گازخیزی

بلوک

مساحت مورد

ریسک

)(m3/ton

(عدد)

مطالعه
(درصد)

۰- ۵

2۸6

12

پایین

۵-1۰

2۵۸

11

متوسط

1۰-1۵

3۷۷

1۵

باال

< 1۵

1۵1۰

62

خیلی باال

در حالیکه تجارب حاصل از تاخیرهای طوالنی اتفاق افتاده
ناشی از پانلهای استخراج شده ،دلیل این مشکل را عالوه بر باال
بودن گازخیزی خود الیه استخراجی (الیه  ،)C1نفوذ گاز از
الیههای  C2و  B2به زون تخریب شده از طریق شکافها و
ترکهای ایجاد شده در این زون ،به داخل فضای کارگاه بیان
کرده است .در واقع این مساله میتواند زنگ خطری برای مدیران
این معدن باشد .بطوریکه نتایج ب ه دست آمده بیانگر این حقیقت
است که ادامه عملیات استخراج زغالسنگ از این معدن بستگ ی
به کنترل میزان گازخیزی دارد .در کل مقایسه نقشه پیشبینی
با تجربیات به دست آمده از استخراج پانلها بیانگر درستی آن
است .همانطور که مشاهده شد در حین استخراج پانل  ،W1به
علت هشدار سنسورهای گازسنج ،عملیات استخراج چندین بار
متوقف شده است .نهایتا بر اساس مشاهدات میتوان نتیجه گرفت
که با پیشروی استخراج در پانلهای عمیقتر میزان تاخیرهای
ناشی از گازخیزی بیشتر از کارگاه  W1خواهد بود .بطوریکه در
مناطق با ریسک گازخیزی پایین میتوان با مدیریت سیستم
تهویه عملیات استخراج را ادامه داد .در حالی که در مناطقی با
ریسک گازخیزی باال و بسیار باال برای کاهش ریسک گازخیزی
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