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چکيده
روش گازکردن زیرزميني زغالسنگ ( )UCGیکي از روشهایي است که امروزه براي استخراج الیههاي زغالسنگ مورد توجه جدي قرار
گرفته است .در روش  ،UCGالیههاي زغالسنگ با ضخامتهاي مختلف و در اعماق متفاوت بدون نياز به عمليات معدنکاري سنتي به-
صورت برجا در زیرزمين به گاز سنتزي تبدیل ميشود .فرآیند گازکردن زغالسنگ در پهنههاي استخراجي سبب ایجاد دمایي بيشتر از 5333
درجه سانتيگراد ميشود که به شدت روي خصوصيات سنگهاي مجاور پهنههاي استخراجي اثر ميگذارد .با برآورد ميدانهاي دمایي در
اطراف پهنههاي ميتوان رفتار الیه هاي اطراف کارگاه استخراج که گرادیان دمایي مختلف دارند ،را با دقت بيشتري بررسي کرد و ميزان
نفوذ حرارت در جهتهاي مختلف در اطراف کارگاه استخراج را پيشبيني کرد .در این تحقيق نتایج مدلسازي عددي سه بعدي کارگاه
استخراج  UCGبا استفاده از نرم افزار المان محدود  COMSOLارایه شده است .نتایج حاصل نشان ميدهد ،در مدت گازکردن زغالسنگ
پهنه استخراجي ،دما در سنگهاي طبقات سقف ،کف و پایهي بين دو پهنه به ترتيب  5/4 ،5/7و  5/2متر نفوذ ميکند.

کلمات کليدي
گاز کردن زیرزميني زغالسنگ ( ،)UCGتوزیع دما ،پهنه استخراجي ،نرمافزار COMSOL
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ميکند و ميدانهای دمایي در اطراف کارگاه استخراج تغيير
ميکنند تا به یک وضعيت ثابت که همان دمای اوليه محيط
است ،برسند .از اینرو تاریخچه زمانيکه در کارگاه استخراج
عمليات گازکردن انجام ميشود تاثير باالیي بر توزیع دما در
اطراف کارگاه استخراج دارد.
دمای ایجاد شده در کارگاه استخراج  UCGنقش بسيار مهمي
بر توزیع تنشها و تشکيل مناطق حرارتي در سينهکار و فضای
اطراف کارگاه استخراج دارد .بنابراین با برآورد ميدانهای دما
ميتوان رفتار الیههای اطراف کارگاه استخراج که دارای
گرادیان دمایي مختلف ميباشند ،با دقت بيشتری بررسي کرد
و از نتایج توزیع دما برای مطالعه ميدانهای تنش و جابهجایي
در مدلسازی ترمومکانيکي استفاده کرد.
ليو 0و همکاران تغييرات ميدانهای دما در اطراف کارگاه
استخراج  UCGرا در فضای دو بعدی بررسي کردند و به این
نتيجه رسيدند دما حداکثر تا  20متری طبقات سقف نفوذ
ميکند] .[1الزم به ذکر است که در این تحقيق اشارهای به
مدت زمان گازکردن نشده است و درجه حرارت کارگاه
استخراج را یکسان در نظر گرفته است.
در ایران تاکنون مطالعاتي بر روی مدلسازی عددی توزیع دما
در داخل سنگهای مجاور یک فضای استخراجي صورت
نگرفته است .در این تحقيق برای اولين بار به بررسي توزیع
دما در سنگهای مجاور یک فضای استخراجي  UCGبا
استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی پرداخته شده است.
نکته قابل توجه این است که در این تحقيق تاثير تغييرات دما
در طول فضای استخراجي تا مرحله تخریب سقف در نظر
گرفته شده است.

 -5مقدمه
امروزه روش گاز کردن زیرزميني زغالسنگ )UCG( 2بهدليل
توجه به افزایش بازیابي الیههای زغالسنگ با ضخامتهای
متغير و در اعماق زیاد ،مورد توجه بسياری از معدنکاران قرار
گرفته است .با روش  UCGميتوان ذخایر بالقوه زغالسنگ را
به معادن قابل بهرهبرداری زغالسنگ تبدیل کردد].[2
در فرآیند  UCGالیههای زغالسنگ با ضخامتهای مختلف و
در اعماق متفاوت بدون نياز به عمليات معدنکاری سنتي به
صورت برجا (در زیرزمين) به گاز سنتزی تبدیل ميشوند.
همانطور که در شکل  2دیده ميشود ،در فرآیند  ،UCGابتدا،
چاههای تزریق 2و توليد 3تا رسيدن به سطح الیهی زغالسنگ
حفاری و به یکدیگر متصل ميشوند .سپس اکسيدان (شامل
ترکيبي از هوا ،اکسيژن و بخار آب) به داخل چاه تزریق ارسال
ميشود تا باعث سوختن زغالسنگ و تبدیل آن به گاز شود.
بر اثر احتراق ،منواکسيدکربن و بعضي گازهای ترکيبي توليد
ميشود .گازهای ترکيبي از فضای استخراجي ایجاد شده در
الیه زغالسنگ به داخل چاه توليد منتقل شده و سپس به
سطح زمين هدایت ميشوند] .[3، 2

شکل :5فرآیند کلي [4] UCG

 -2اثر دما بر خصوصيات سنگها

داخل فضای استخراجي  UCGپدیدههای مختلفي به طور
همزمان اتفاق ميافتد که شامل تغيرات مشخصات ژئومکانيکي
سنگهای اطراف ،واکنشهای شيميایي ،تغير شرایط آبهای
زیرزميني و تغيرات شدید است .تغيرات دما در داخل پهنه
استخراجي در اثر سوختن زغالسنگ و تبدیل آن به گاز ایجاد
ميشود .دما اغلب به بيشتر از  2000درجه سانتيگراد
ميرسد و گاهي به  2000درجه سانتيگراد نيز ميرسد] ،2
 .[0بر این اساس درجه حرارت پهنهی استخراجي گاز کردن
حداقل  2000درجه سانتيگراد است .بنابراین در حين
عمليات گازکردن و بعد از آن شرایطي بهوجود ميآید که
سنگها و الیهی زغالسنگ واقع در مجاورت پهنه در معرض
دمای باال قرار ميگيرند .با شروع عمليات گازکردن یک کارگاه
استخراج  ،UCGحرارت به داخل سنگهای مجاور نفوذ

بررسي اثر دما بر روی خصوصيات فيزیکي (چگالي ،نفوذپذیری
و تخلخل) ،مکانيکي (مقاومت فشاری تک محوری ،مدول
یانگ ،نسبت پواسون ،زاویه اصطکاک داخلي و مقاومت
کششي) و حرارتي (گرمای ویژه ،ضریب هدایت گرمایي و
ضریب انبساط گرمایي) سنگها از موضوعات ضروری مطالعات
مکانيک سنگي به حساب ميآید .گرمایي که سنگ دریافت
ميکند عالوه بر افزایش دمای آن ممکن است موجب
پدیده های دیگری از جمله تجزیه ساختار آن ،انجام فعل و
انفعاالت شيميایي و سرانجام ذوب سنگ شود .عالوه بر این،
بخشي از گرما به کار مکانيکي تبدیل ميشود و به دليل
انبساط اجزای سنگ تنشهای حرارتي را ایجاد ميکند].[2
مطالعات آزمایشگاهي و تحقيقات فراواني در دنيا روی تغييرات
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خصوصيات فيزیکي ،مکانيکي و حرارتي سنگها هنگاميکه
تحت تأثير دمای باال قرار ميگيرند انجام شده است .نتایج این
تحقيقات بيان کننده آن است که خصوصيات سنگها به دما و
تاریخچه زمانيکه در مجاورت دما قرار ميگيرند ،وابسته است.
عالوه بر این اثر دما بر روی خصوصيات فيزیکي ،مکانيکي و
حرارتي متفاوت از یکدیگر است ،یعني ممکن است در مواردی
افزایش دما سبب بهبود خصوصيات حرارتي شود در حاليکه
خصوصيات فيزیکي کاهش یابد] .[8 - 23 ،1در این تحقيق
بررسي توزیع دما در اطراف کارگاه استخراج  UCGفقط
خصوصيات حرارتي سنگها مدنظر قرار گرفته است و چون
هدف اصلي این تحقيق بررسي توزیع دما است ،تنها به تشریح
تغيير خصوصيات حرارتي سنگهای رسوبي با دما پرداخته
شده است.

علمی -پژوهشی مهندسی معدن

شکل :2تغييرات گرماي ویژه دو نوع ماسهسنگ در اثر افزایش دما
][51

 -5-2بررسي اثر دما بر خصوصيات حرارتي سنگهاي
رسوبي

خوشبختانه تاکنون تحقيقات زیادی برای برآورد خصوصيات
حرارتي سنگها بهویژه گرمای ویژه ،)Cp( 1هدایت گرمایي
( )λو ضریب انبساط گرمایي )α( 8انجام شده است که در این
بخش به آنها اشاره ميشود.

2

شکل :0مقادیر ميانگين و واریانس تغييرات گرماي ویژه سنگهاي

 -5-5-2اثر دما بر گرماي ویژه سنگهاي رسوبي

رسوبي در اثر افزایش دما ][51

گرمای ویژه عبارت از ميزان گرمای الزم برای افزایش دمای
واحد جرم یک ماده به اندازه یک درجه سانتيگراد است.
3
نتایج تحقيقات و آزمایشات انجام شده توسط سومرتون نشان
داده است که گرمای ویژه ماسهسنگ ،رسسنگ و شيل به
آرامي (کمتر از  20درصد) از  20درجه سانتيگراد تا 022
درجهسانتيگراد افزایش ميیابد]  .[2نتایج آزمایشات هاجپال
و توروک 20در سال  2338بر روی دو نوع مختلف ماسهسنگ
( Balatonrendesو  )Maulbronnerنشان داده است که CP
ماسه سنگ با افزایش دما افزایش یافته و در دمای  000تا
 200درجه سانتيگراد به حداکثر ميرسد و بعد از آن کاهش
ميیابد .به هرحال این تغييرات بهصورتي است که کمترین
مقدار  CPدر بيشترین دما بزرگتر از نمونه گرما ندیده
22
است]( [20شکل .)2نتایج آزمایشات وستن و چلشميدت
روی گرمای ویژه سه نوع سنگ رسوبي شامل ماسهسنگ،
سنگ آهک و دولوميت در یک فشار ثابت نشان داده است که
گرمای ویژه با افزایش دما (صفر تا  300درجه سانتيگراد)،
افزایش ميیابد (شکل .[21] )3

در مورد تغييرات گرمای ویژه زغالسنگ با دما اطالعات کمي
در دسترس است و در مواردی بيان شده است که گرمای ویژه
زغالسنگ تا  300درجه سانتيگراد افزایش ميیابد و سپس
کاهش ميیابد ولي تحقيقات روبرتسون 22نشان داده است که
 CPزغالسنگ با افزایش دما ،افزایش ميیابد].[22
با توجه به موارد بيان شده ميتوان بيان نمود که گرمای ویژه
سنگهای رسوبي با افزایش دما ،روند صعودی با شيب مالیم
دارد].[22
 -2-5-2اثر دما بر هدایت گرمایي سنگهاي رسوبي

هدایت گرمایي یا رسانندگي گرمایي خاصيتي از جسم است
که بيانگر توانایي آن جسم در انتقال گرما است.
وستن و چلشميدت هدایت گرمایي چند نمونه سنگ رسوبي
از قبيل ماسهسنگ ،سنگ آهک و دولوميت را بررسي کردند و
به این نتيجه رسيدند که با افرایش دما از صفر تا  300درجه
سانتيگراد ،هدایت گرمایي کاهش ميیابد (شکل ) ].[21
کالیسر و هيونگ 23با مطالعه بر روی سنگهای کربناته و
رسوبي اعالم کردند که هدایت گرمایي سنگهای رسوبي با
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افزایش دما ،کاهش ميیابد (شکل.[28] )0

دما کاهش یافته است.

شکل :4مقادیر ميانگين و واریانس هدایت گرمایي تعدادي از

شکل :1تغييرات ضریب هدایت گرمایي در دماهاي مختلف][1

سنگهاي رسوبي با افزایش دما

بهطورکلي با توجه به شکلهای  0 ،و  1و مطالب بيان شده
مشخص است که با افزایش دما ،ضریب هدایت گرمایي ()λ
برای تمام انواع سنگهای رسوبي کاهش ميیابد و ميتوان
تغييرات ضریب هدایت گرمایي را بر حسب تابعي که با افزایش
دما کاهش ميیابد ،برازش داد.
 -0-5-2اثر دما برضریب انبساط حرارتي سنگهاي رسوبي

ضریب انبساط حرارتي به صورت زیر تعریف ميشود:
() 2

که در آن  αضریب انبساط حرارتي خطي ΔL،تغييرات
طول ΔT ،تغيرات دما و  Lبرابر با طول اوليهی جسم است.
بهطور معمول بيشتر سنگها دارای ضریب انبساط حرارتي
بين  20×20-1تا  33×20-1بر درجه سانتيگراد هستند].[22
سنگهای حاوی کوارتز به دليل باالبودن ضریب انبساط
گرمایي کوارتز ،مقادیر باالی ضریب انبساط حرارتي دارند.
آزمایشات سومرتون بر روی تغييرات ضریب انبساط گرمایي با
دما نشان داده است که بهطورکلي ،ضریب انبساط گرمایي
سنگهای رسوبي با افزایش دما ،افزایش ميیابد (شکل .)2
این ميزان افزایش تا دمای  200درجه سانتيگراد با شيب
زیادی بوده و بعد از آن دارای تغييرات کمي است و به سمت
روند ثابتي ميل ميکند] .[2

شکل  :1تغييرات هدایت گرمایي سنگهاي رسوبي با افزایش
دما][51

ليو و همکاران آزمایشات گستردهای روی ضریب هدایت
گرمایي الیسنگ ،ماسهسنگ ،گلسنگ ،گریستون و گلسنگ
ماسهای انجام دادهاند و به این نتيجه رسيدند که ضریب
هدایت گرمایي سنگهای رسوبي مذکور مطابق شکل 1با
افزایش دما ،کاهش ميیابد].[1
در مورد تغييرات ضریب هدایت گرمایي زغالسنگ با افزایش
2
دما اطالعات زیادی در دسترس نيست .بهعنوان نمونه گالس
به این نتيجه رسيده است که ضریب هدایت گرمایي()λ
زغالسنگ با افزایش دما ،کاهش ميیابند] .[23بهرحال ضریب
هدایت گرمایي زغالسنگهای آنتراسيت از  0/3تا  0/0وات
بر متر درجه کلوین متغير است] .[22عالوه بر موارد بيان شده
یکسری مدلهای ریاضي تجربي و نيمهتجربي برای تخمين
هدایت گرمایي سنگهای متخلخل ارایه شده است که در این
مدلها با ثابت بودن سایر پارامترها ،هدایت گرمایي با افزایش
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دارند .مطالعه ستون چينهشناسي منطقه مزینو نشان ميدهد
که جنس طبقات زمين بيشتر از ماسهسنگ ،شيل به همراه
الیههای زغالي است (شکل  .]22[ )8درجه زغالسنگهای
منطقه مزینو از نوع آنتراسيت و نيمه آنتراسيت است .این
زغالسنگها دارای ارزش حرارتي باالیي هستند .در منطقه
مزینو 20 ،الیه زغالدار شناسایي شده است .از ميان الیههای
زغالي منطقه مزینو ،الیه  M2به دليل ضخامت ،ذخيره باال و
نيز سایر شرایط الزم برای اجرای  UCGاز پتانسيل باالیي برای
گازکردن به روش احتراق قابل کنترل پسرو )CRIP( 21در
مقياس تجاری برخوردار است (شکل  .]22[ )8بر این اساس
پيش بيني ميشود بتوان پهنههای استخراجي با عرض 30
متر همراه با یک پایه محافظ به عرض  28متر بين هر دو
پهنه ،به روش  CRIPبر روی آن اجرا کرد (شکل .)3
با توجه به توضيحات بيان شده در این تحقيق ،مدلسازی
عددی بر روی کارگاه استخراج  UCGبر روی الیه  M2منطقه
مزینو انجام شده است.

شکل :7تغييرات ضریب انبساط گرمایي با افزایش دما ][54

در مورد تغيير رفتار زغالسنگ با دما اطالعات کمي در
دسترس است که توسط تعدای از پژوهشگران بررسي شده
است] .[3،22،23بهعنوان نمونه بانگهام و فراکلين 20به این
نتيجه رسيدهاند که ضریب انبساط گرمایي زغالسنگهای
بيتومينه در بازهی دمایي  20تا  300درجهی سانتيگراد
افزایش ميیابد در حاليکه ضریب انبساط گرمایي آنتراسيت با
افزایش دما تقریباً بدون تغيير است] .[20عالوه بر این نتایج
آزمایشات گالس بر روی بر روی نمونه زغالسنگ از Big
 Seamدر نزدیکي واشنگتن ،نشان داده است که  αدر دمای
 200تا  000درجه سانتيگراد ،کاهش ميیابد .بر این اساس
گالس نتيجه گرفت که ضریب انبساط گرمایي زغالسنگ با
افزایش دما ،کاهش ميیابد].[23
بهطورکلي بر اساس پيشينه مطالعات بيان شده روی
خصوصيات حرارتي سنگهای رسوبي ميتوان بيان کرد که با
افزایش دما ،ضریب انبساط گرمایي و گرمایي ویژه به طور
معمول افزایش ميیابد در حاليکه هدایت گرمایي کاهش
ميیابد.

شکل :1ستون چينهشناسي منطقه مزینو

 -0منطقه مورد مطالعه
نواحي چهارگانه حوضه زغالدار طبس (پروده ،نایبند ،مزینو و
آبدوغي) با مساحت حدود  30هزار مترمربع و با داشتن انواع
زغالسنگ ککشو و حرارتي از نظر وسعت و ميزان ذخایر،
جایگاه نخست را در کشور دارند.
از بين چهار حوضه زغالي بيان شده ،زغالسنگهای حوضه
مزینو از نوع حرارتي بوده و قابليت بهتری برای روش UCG
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روشهای گوناگوني وجود دارد که ميتوان به روشهای
مستقيم 20و روشهای تکراری 22اشاره کرد[ .]2
در این تحقيق مدلسازی عددی کارگاه استخراج  UCGدر
فضای سه بعدی توسط نرم افزار  COMSOLانجام شده است.
مراحل انجام مدلسازی عددی انتقال حرارت از کارگاه
استخراج  UCGدر شکل  20بيان شده است .در مدلسازی
انجام شده از انتقال حرارت به روش تابش در هنگام گازکردن
و نيز نشت گرما صرفنظر شده و فقط انتقال گرما از طریق
هدایت در نظر گرفته شده است.
ساخت مدل هندسي

وارد کردن خصوصيات مواد

شکل :3طراحي هندسي مجموعه  UCGدر مزینوي طبس

وارد کردن شرایط مرزي (دما)

 -4مدلسازي عددي
چون در روش  UCGامکان دستيابي به فضای داخل و اطراف
کارگاه استخراج امکانپذیر نيست و نيز جایگذاری وسيله
اندازهگيری حرارت در باالی پهنه استخراجي هزینه زیادی
دارد ،استفاده از روشهای عددی که قادر هستند هندسه
پيچيده مدل و شرایط مرزی و نيز تغيير خصوصيات را با زمان
در نظر بگيرند کمک زیادی به بررسي توزیع دما در اطراف
کارگاه استخراج ميکند .نرمافزار المان محدود COMSOL
 Multiphysicsیکي از نرمافزارهایي است که قدرت باالیي در
حل مسایل پيچيده جریان سيال ،انتقال حرارت ،22انتقال
جرم ،28راکتورهای شيميایي و الکترومغناطيس دارد].[23
به دليل شرایط حاکم بر فرآیند  ،UCGانتقال گرما به روش
هدایت 23انجام ميشود .هدایت ،موجب انتقال گرما در
جامدات و یا محيطهای سيال ساکن در اثر اختالف دما
ميشود .بهطورکلي فرض بر این است که در اثر جابهجایي
بزرگ مقياس محيط ،گرما از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل
نميشود بلکه انتقال گرما توسط عواملي مانند حرکت تصادفي
مولکولهای گازی و یا ارتعاش شبکه کریستالي جامد انجام
ميشود.
معادله حاکم بر انتقال حرارت به روش هدایت به صورت زیر
بيان ميشود:
()2

مشبندي مدل

تعيين روش حل مدل

تعيين مدت زمان گازکردن

تحليل مدل

خير

مدل همگرا
ميشود؟

بلي
تجزیه و تحليل نتایج

شکل :53مراحل انجام مدلسازي عددي انتقال حرارت در نرم افزار

شرح مراحل مختلف مدلسازی عددی در ادامه بيان شده
است.
-5-4ساخت مدل هندسي

در این تحقيق هندسه کارگاه استخراج (مدل) با توجه به
طراحي هندسي مجموعه  UCGدر منطقه زغالي مزینوی
طبس در نظر گرفته شده است .از اینرو مدلسازی عددی
توزیع دما با توجه به پارامترهای هندسي بيان شده انجام شده

که در آن؛  qبرابر با شار گرمایي (وات بر متر درجه کلوین)،
ظرفيت گرمایي ویژه (ژول بر کيلوگرم درجه کلوین) و
چگالي (کيلوگرم بر مترمکعب) است .برای حل معادله باال
C
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است .در مدلسازی عددی انجام شده به منظور کاهش زمان
اجرای مدل فقط  20متر از عرض کارگاه و  30متر از طول آن
مدل شده است .ارتفاع کلي مدل  200متر در نظر گرفته شده
است .با توجه به ميزان گسترش روزانه فضای استخراجي
(2متر) 0 ،حالت مختلف مدلسازی انجام شده است.
مدلسازی عددی ابتدا برای کارگاه استخراج با طول  2متر،
سپس  2متر و در نهایت  0متر انجام شده است و فرض شده
است که بعد از  0متر استخراج الیه ،کارگاه استخراج تخریب
ميشود .بهمنظور فهم بهتر موضوع در جدول  2مراحل انجام
مدلسازی بيان شده است .در شکل 22بخشهای مختلف
کارگاه استخراج در مدل  0نشان داده شده است.

علمی -پژوهشی مهندسی معدن

جدول :5مدلهاي مختلف عددي و وضعيت کارگاه استخراج
بخش کارگاه استخراج

مدل
5

0

2

1

4

مدل 5
مدل 2
مدل 0
مدل 4
مدل 1

بخش استخراج نشده
بخش استخراج شده

 -2-4وارد کردن خصوصيات مواد

خصوصيات مواد به مدل بر اساس ستون چينهشناسي منطقه
وارد شده است .نکته قابل توجه این است که هدایت گرمایي و
گرمای ویژه ماسه سنگ و شيل با توجه به نتایجي که
پژوهشگران مختلف به آن دست یافتهاند ،در مدلسازی به
صورت تابعي از زمان در نظر گرفته شده است .در جدول 2
خصوصيات حرارتي مواد به کارگرفته شده در مدلسازی
انتقال حرارت نشان داده شده است.
جدول :2خصوصيات مواد به کارگرفته شده در مدلسازي
خصوصيات

نام ماده
ماسهسنگ

شيل

زغالسنگ

(کيلوگرم بر

2133

2033

5113

هدایت گرمایي

1.34053  0.00106  T

چگالي
مترمکعب)
(ولت بر متر بر

 5.48226  10 7  T 2

3/0

درجه کلوین)
ضریب انبساط

3 2 1
5 4

سقف

کارگاه
استخراج

پاي
ه

خطي () 20-1

53

1

0

گرماي ویژه

اليه
زغالسنگ

(( )CPژول بر
کيلوگرم درجه

5333

کلوین)

Z

کف

X

 0-4واردکردن دما به مرزهاي مدل

Y

در این تحقيق حرارت ناشي از گازکردن زغالسنگ به صورت
دما به مرزهای مدل وارد شده است .دمای ایجاد شده در
عمليات  UCGدر قسمتهای مختلف فضای استخراجي
متفاوت است .در قسمت باالیي فضای استخراجي دما بيشتر از
قسمت پایيني آن است .اختالف دما ممکن است به  200تا
 300درجه سانتيگراد برسد[ .]20ميدان دما در داخل الیه

شکل :55نحوهي مدلسازي عددي هندسه کارگاه استخراج UCG
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زغالسنگ بستگي به شکل فضای استخراجي و دمای داخل
آن دارد[ .]23بررسيهای انجام شده در مجموعه  UCGدر
 Swan Hillکانادا نشان داده است که دمای داخل کارگاه
استخراج به بيش از  2200درجه سانتيگراد ميرسد[.]21
با توجه به پيشينه مطالعات بيان شده در مورد دمای داخل
کارگاه استخراج ،نحوهی وارد کردن دما به داخل کارگاه
استخراج در مدلهای مختلف عددی (جدول ،)2متفاوت در
نظر گرفته شده است .ميزان دمای وارد شده به بخشهای اول
تا پنجم کارگاه استخراج به توجه به موقعيت سينهکار (بخش
استخراج شده) به شرح جدول  3است .بر این اساس در حالت
اول مدلسازی (کارگاه استخراج با طول یک متر) فقط دمای
بخش  ،0در حالت دوم (کارگاه استخراج با طول دو متر) دمای
بخشهای و  ،0در حالت سوم دمای بخشهای  ،3و ،0در
حالت چهارم دمای بخشهای  ، 3 ،2و  0و در حالت پنجم
دمای کليه بخشها به مرزهای داخلي کارگاه استخراج وارد
شده است.
الزم به ذکر است در تمام مدلها ،دمای اوليه مدل  300درجه
کلوین و دمای سينهکار  2 00درجه کلوین در نظر گرفته
شده است.

شکل :52مناطق همدما در اطراف کارگاه استخراج

 -5-1تغييرات دما در داخل طبقات سقف وکف

در شکل 23پروفيل تغييرات دما در داخل طبقات سقف و کف
کارگاه استخراج  UCGنشان داده شده است .با توجه به شکل
مذکور نکات زیر قابل توجه است:
الف :با افزایش مدت زمان گازکردن ،دما بيشتر به داخل
طبقات سقف نفود ميکند .نکته قابل توجه این است که در
بازه زماني  20روز تغييرات دما منحصر به الیهی ماسهسنگ
است و الیههای زغالي  M5و  M1و نير الیه شيل دستخوش
تغييرات دمایي نميشوند و در دمای اوليه خود ( 300درجه
کلوین) باقي ميمانند.
ب :حداکثر عمق نفوذ حرارت مربوط به روز بيستم گازکردن
است که تا  /2متری سقف نفوذ ميکند و بعد از آن به دمای
اوليه ميرسد .روشن است که هر چه مدت زمان گازکردن
افزایش یابد حرارت بيشتر به داخل طبقات سقف نفوذ خواهد
نمود .حداکثر عمق نفوذ دما به داخل طبقات سقف در روز
پنجم گازکردن برابر با  2/2متر است.
د :در یک ارتفاع مشخص از سقف الیه زغالسنگ ( M2به-
عنوان نمونه  2متر ( 0متر در شکل ))23درصد اختالف دما
به نحوی است که هر چه تعداد روزهای گازکردن بيشتر باشد
این اختالف دما کمتر ميشود به عنوان نمونه اختالف دما بين
روز پنجم و دهم چيزی حدود  200درجه کلوین است در
حاليکه اختالف دما برای روز دهم و پانزدهم برابر با  10درجه
کلوین است و برای سایر روزها مقدار کمتری است .الزم به
ذکر است در همين ارتفاع اختالف دما برای روز پنجم و بيستم
حدود  200درجه کلوین است.
ه -روند نفوذ دما به داخل طبقات کف تقریباً مشابه طبقات
سقف است .علت اصلي این است که در مجاورت کارگاه جنس

جدول :0نحوهي واردکردن مرزهاي دما در داخل کارگاه استخراج
هندسه
5

2

0

4

1

113

5513

5233

5433

5133

کف

133

133

313

5533

5233

بخش باالیي

771

5333

5533

5033

5433

بخش پایيني

733

313

5313

5233

5033

سقف
پایه

مناطق دمایي (درجه کلوین)

در ادامه تحليل نتایج فقط برابر حالت پنجم (طول کارگاه
استخراج برابر با  0متر) آورده شده است و نتایج سایر مدلها
در بخش نتيجهگيری بيان شده است
 -1تحليل نتایج
بعد از وارد کردن مرزهای دمایي و نيز مشبندی مدل ،با حل
مساله برای یک مدت مشخص (بر حسب روز) ،امکان بررسي
توزیع دما در اطراف کارگاه استخراج وجود دارد .در این
تحقيق توزیع دما در سقف ،کف و پایه محافظ بين دو پهنه
برای مدت زمانهای مختلف گازکردن تا  20روز بررسي شده
است .بهعنوان نمونه مناطق همدما در اطراف کارگاه استخراج
برای مدت زمان  20روز در شکل 22نشان داده شده است و
سایر نتایج در ادامه بيان شده است.
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سقف و کف از ماسه سنگ است .مقدار نفوذ دما برای مدت 0
روز گازکردن برابر با  2/متر و برای  20روز تقریباً  3/0متر
است .با توجه به نتایج بيان شده در بخش ب ،مشخص
ميشود اختالف نفوذ دما به داخل سقف و کف برای  20روز
چيزی در حدود  0/1متر است .در حاليکه این اختالف نفوذ
دما برای روزهای کمتر مقدار ناچيزی است و تقریباً با هم برابر
است.

اختالف دما

شکل :54پروفيل تغييرات دما در داخل پایه بر حسب روز
سقف

کارگاه استخراج

کف

-0-1تغييرات دما در امتداد سينهکار استخراجي

تغييرات دما در امتداد سينهکار استخراجي (در  2سانتيمتری
سقف در امتداد محور  )Yدر شکل  20نشان داده شده است.
با توجه به شکل مذکور نکات زیر قابل توجه است:
 در روز پنجم حداکثر دما در باالی سينهکار در فاصله تقریباً 2/3متری آن قرار دارد .ميزان نفوذ دما برای روز بيستم برابر
با  2/0متر است.
 از دمای  100تا  300درجه کلوین ،نرخ نفوذ دما چشمگيراست به عبارتي دیگر به عنوان نمونه در دمای  300درجه
کلوین اختالف ميزان نفوذ دما بين روز پنجم و بيستم برابر با
 2/2متر است در حاليکه در دمای  100درجه کلوین این
اختالف به  0/متر ميرسد.
 نکته قابل توجه دیگر این است که روند نمودار تغييرات دمادر جلو سينهکار شباهت زیادی به تنشهای جلویي در روش
جبههکار بلند مکانيزه دارد.

شکل :50پروفيل تغييرات دما در طبقات سقف بر حسب روز

-2-1تغييرات دما در پایه زغالي بين دو پهنه

پایهی برجای گذاشته بين دو پهنه در روش  UCGبا هدف
جداسازی دو پهنه گازکردن از یکدیگر ،جلوگيری از نشست
سطح زمين و نيز کمک به سردشدن پهنههای بعدی ،پس از
عمليات گازکردن طراحي و جانمایي ميشود] .[22در شکل
2پروفيل تغييرات دما در داخل پایه بين دو پهنه نشان شده
است .با توجه به شکل مذکور روشن است که هر چه از مدت
زمان عمليات گازکردن بگذرد ،حرارت بيشتر به داخل الیه
زغالسنگ نفوذ ميکند .در روز پنجم ميزان نفوذ حرارت در
داخل پایه برابر  2/2متر است و این ميزان نفوذ در روز بيستم
به  2/2متر ميرسد .با توجه به عرض پایه  28متری ميتوان
به این نتيجه رسيد که بيشتر عرض پایه بدون تغييرات دمایي
است.

سينهکار
بخش جلويي سينه
کار
(جهت پيشروي)

کارگاه
استخراج

5

4

3

2

1

شکل :51پروفيل تغييرات دما در امتداد سينهکار استخراجي (در 5
سانتيمتري سقف در امتداد محور  )Yبر حسب روز
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22

ميزان انرژی گرمایي عبوری از یک سطح ،شار گرمایي ناميده
ميشود .واحد شار گرمایي در سيستم  SIبرابر با وات بر
مترمربع است] .[28نتایج مجموع شارگرمایي در طبقات
سقف ،کف و پایه محافظ در شکلهای  22 ،21و  28ترسيم
شده است .با توجه به شکلهای مذکور نکات زیر قابل توجه
است.
 شار گرمایي در طبقات سقف بزرگتر از طبقات کف و پایهاست و علت اصلي آن هم بزرگتر بودن گرادیان دما در
قسمت سقف است .با توجه به شکل 21ميتوان دریافت که در
راستای محور  Xشار گرمایي بعد از  2/2متر به صفر رسيده
است .عالوه بر این با توجه به شکل  22در راستای محور Y
شار گرمایي بعد از  2/0متر به صفر رسيده است .این فواصل
منطبق بر فاصلهای است که دما به شرایط اوليه خود رسيده
است.
 حداکثر شار گرمایي در راستای محود  Xو  Yبرابر با 000ولت بر مترمربع و در راستای محور  Zبرابر با  2300وات بر
مترمربع است.
 در شار  210ولت بر مترمربع (محل تالقي نمودارهای شار)،شار گرمایي در راستای محور  Xو  Yدر روزهای محتلف
گازکردن با هم برابر است .این در حالي است که در راستای
محور Zدر طبقات سقف در شار  00و در طبقات کف در شار
 380وات بر مترمربع اتفاق ميافتد.
 هر چه زمان گازکردن در کارگاه استخراج کمتر باشد ،شارگرمایي ایجاد شده در مناطق مجاور کارگاه استخراج بيشتر
بوده و در منطقهای نزدیکتر به صفر ميرسد.

شکل :57مجموع شار گرمایي در امتداد محور ( Yجلو سينهکار)

سقف

کارگاه
استخراج

کف

شکل :51مجموع شار گرمایي در امتداد محور ( Zدر داخل طبقات
سقف و کف)

 -1بررسي اعتبارمدل
بهمنظور بررسي اعتبار مدل ،از نتایج نصب ابزارهای دمایي در
مجموعه  Bloodwood Creekاستفاده شده است .نتایج
ابزاربندی در این مجموعه نشان داده است که سنسورهای
نصب شده در باالی الیه زغالسنگ نصب شدهاند ،از  20روز
قبل از اینکه سينهکار گازکردن به موازات آن نقطه برسد
شروع به گرم شدن کردهاند .نتایج تجزیه و تحليل دماها نشان
داده است که در باالی سقف فضای استخراجي انتشار گرما
بيشتر است .همچنين نتایج این اندازهگيریها نشان دادکه دما
در هيچ زماني به  10متری باالی فضای استخراجي نرسيده
است] .[23با توجه به موارد بيان شده روشن است که نتایج
مدل ارایه شده با نتایج مجموعه  Bloodwood Creekمطابقت
باالیي دارد زیرا سرعت پيشروی سينهکار در مجموعه
 Bloodwood Creekبرابر با  0/3متر بر روز بوده است ،بنابراین
با توجه به اینکه  20روز قبل سنسورهای دمایي دچار
تغييرات شدهاند نشان دهنده آن است که حرارت در مدت

شکل :51مجموع شار گرمایي در امتداد محور ( Xداخل پایه)
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 متر از کارگاه استخراج در پایه و2/2  در فواصل بيشتر از ميزان شار گرمایي در، متر در سينهکار0/20 فواصل بيشتر از
مدت زمان طوالني بيشتر از روزهای مدت زمانهای کوتاه
. متر است2 ً این فاصله برای طبقات سقف و کف تقریبا.است

. متر به داخل روباره نفوذ کرده است3 ، روز20 زمان
 نتيجهگيري-7
 تاثير بسياری بر خصوصياتUCG حرارت ایجاد شده در روش
 مکانيکي و حرارتي سنگهای مجاور کارگاه استخراج،فيزیکي
 دمای ایجاد شده درون کارگاه استخراج تا فاصله.دارد
مشخصي که به خصوصيات حرارتي سنگهای اطراف بستگي
.دارد نفوذ ميکند و سپس به مقدار دمای اوليه محيط ميرسد
مهمترین نتایج بدست آمده در این تحقيق از توزیع دما در
: به شرح زیر استUCG اطراف کارگاه استخراج
 سنگهای سقف کارگاه استخراج تحت تاثير بيشتری از دماقرار دارند و این امر خود عاملي است که موجب ميشود
خصوصيات فيزیکي و مکانيکي این سنگها به شدت تغيير
.نماید
 از نتایج بدست آمده از این تحقيق ميتوان برای مدلسازی زیرا با. استفاده نمودUCG ترمومکانيکي کارگاه استخراج
توجه به مناطق حرارتي ایجاد شده ميتوان خصوصيات
.مکانيکي مواد را به درستي وارد مدل ترمومکانيکي نمود
بنابراین برآورد ميدانهای دما سبب ميشود رفتار الیههای
اطراف کارگاه استخراج که دارای گرادیان دمایي مختلف
. را با دقت بيشتری مورد بررسي قرار داد،ميباشند
 نتایج حاصل از این تحقيق نشان ميدهد که با متغير ميزان نفوذ،درنظرگرفتن توزیع دما در داخل کارگاه استخراج
به داخل سنگهای دربرگيرنده در روزهای ابتدایي تفاوت
چنداني با هم ندارند ولي هر چه زمان بيشتر شود این اختالف
.بيشتر ميشود
 روند تغييرات نفوذ دما به داخل سنگهای دربرگيرنده در با توجه.مدلهای مختلف عددی در جدول بيان شده است
به نتایج بيان شده ميتوان دریافت که تاریخچه زماني
گازکردن در داخل کارگاه استخراج تاثير بسزایي در ميزان
.نفوذ دما دارد
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