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چکیده

جنس الیههای باالیی کارگاه استخراج یکی از عواملی است که بر میزان نشست سطح زمین اثرگذار است .در حین معدنکاری
ناپایداری الیه کلیدی نقش اساسی در نشست زمین ایفا مینماید .از اینرو شناسایی الیه کلیدی اصلی از اهمیت باالیی برخوردار
است .هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تأثیر پارامترهای مختلف هندسی و مقاومتی الیهی کلیدی شامل فاصلهی نسبت به جبههکار
استخراجشده ،زاویه ،ضخامت و مقاومت آن بر میزان نشست سطح زمین بر اساس روش تفاضل محدود و با استفاده از نرمافزار
 FLAC3Dاست .نتایج مدلهای عددی بررسیشده نشان داده است با افزایش فاصلهی الیهی کلیدی از باالی کارگاه استخراجشده،
میزان نشست به طور مستقیم افزایش مییابد .همچنین با افزایش زاویهی الیهی کلیدی نسبت به کارگاه استخراج میزان نشست
کاهش و گودی پروفیل نشست غیر متقارن شده و به سمت پایههای زغالی متمایل میشود که باعث کاهش میزان نشست حداکثر
میشود .عالوه بر این با افزایش ضخامت و مقاومت آن ،توانایی الیه کلیدی در جذب جابهجاییهای بیشتر شده و دچار شکست
نمیشود و این خود دلیلی است تا میزان نشست کاهش مییابد.

واژگان کلیدي

مدلسازي عددي ،نشست زمین ،الیهي کلیدي ،جبههکار طوالنی

هر میزان پیشبینی نشست دقیقتر باشد بهتر میتوان از آسیبهای
احتمالی وارده به سازههای سطحی و محیط زیست جلوگیری نمود.
پارامترهای زیادی بر میزان نشست اثرگذار هستند که میتوان به
جنس و طبیعت الیههای دربرگیرنده ،ارتفاع کارگاه استخراج ،عمق
روباره ،تنشهای برجا ،روش پرکردن فضاهای استخراجشده ،سرعت
معدنکاری ،شیب الیه ،عرض فضای استخراج و زمان اشاره نمود]-2
 3و  .[9همانطور که بیان شد ،یکی از پارامترهای اثرگذار بر نشست،
جنس و طبیعت الیههای دربرگیرنده است .در این بین ترتیب و توالی
طبقات الیههای دربرگیرنده نقش مهمی در میزان نشست سطح
زمین ایفا میکنند .به عنوان نمونه در صورتیکه طبقات فوقانی
سخت و مقاوم باشند ،در مرکز گودی پروفیل نشست کمتری رخ
خواهد داد .نقطه عطف در فاصله بیشتری از لبههای کارگاه استخراج
قرار خواهد داشت .منحنیهای تغییر شکل سطح زمین یکنواختتر و

 -1مقدمه
موضوع نشست در معدنکاری جبههکار طوالنی زغالسنگ از حدود
دو قرن پیش تاکنون مورد توجه محققان بوده است و یکی از
چالشهای مهم مهندسین در مناطق شهری و معدنی بوده است ].[1
نشست یک تغییر شکل وابسته به زمان توپوگرافی سطح زمین است
که بر اثر حرکت روباره موجود بر روی فضاهای خالی مانند فضاهای
ایجادشده معدنکاری زیرزمینی و یا استخراج الیهی زغالسنگ به
وجود میآید .این پدیده یکی از پیامدهای اجتنابناپذیر استخراج
الیههای زغالسنگ به خصوص در روش جبههکار طوالنی است ] 2و
 .[3روشهای مختلفی برای پیشبینی نشست حاصل از معدنکاری
جبههکار طوالنی زغالسنگ مورد استفاده قرار گرفته است که از این
جمله میتوان روشهای گرافیکی ،تابع تاثیر ،تابع پروفیل ،روشهای
هوشمند ،مدلهای فیزیکی و روشهای عددی بیان نمود ] .[8-4به
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مالیمتر خواهند بود و در نهایت نشست تاخیری بیشتر خواهد شد .در
مورد طبقات نرم و ضعیف ،وضعیت نشست و جابهجاییها بر عکس
خواهد بود ] .[2روشن است که خصوصیات سنگ و ساختار
زمینشناسی به صورت گسترده بر روی حرکت الیههای پوشاننده
تاثیر میگذارد .برای درک آسان حرکات الیههای پوشاننده در اثر
معدنکاری تئوری الیهی کلیدی توسط کییان ( )Qianو همکاران
در سال  1995میالدی ارایه شده است] .[11الیهای که حرکت
بخشی یا تمام روباره را کنترل میکند الیهی کلیدی ( Key
( )Stratumالیهی اصلی) نامیده میشود .در هر معدن یک الیه
کلیدی داریم و سایر الیههای بعدی الیه کلیدی فرعی محسوب
میشوند .در حین عملیات معدنکاری ناپایداری الیه کلیدی عامل
اصلی نشست سطح زمین است و با شکست این الیه سایر الیهها
میشکنند و جابهجایی به سطح زمین منتقل میشود .از اینرو
شناسایی الیه کلیدی از اهمیت ویژهای برخوردار است .موقعیت
(شناخت) الیه کلیدی در سه مرحله میتوان تعیین نمود]:[11
مرحله اول :اعمال کردن قوانین سختی :توان مقاومتی الیه
کلیدی در مقابل خمش بیشتر از الیههای زیرین است که به این معنا
است که تغییر شکل الیه کلیدی هماهنگ با الیههای زیرین نبوده و
بار اعمالی پوشاننده توسط الیههای زیرین نگهداری نمیشود.
مرحله دوم :اعمال قوانین تنش :فواصل شکسته شده الیه
کلیدی بزرگتر از الیههای سخت زیرین است .فواصل شکست هر
الیهی سخت میتواند با استفاده از مدل تیر دو سرگیردار محاسبه
شود.
مرحله سوم :تعیین موقعیت الیه کلیدی با مقایسه فواصل
شکسته شده برای هر الیه سخت.
همانطور که بیان شد روشهای مختلفی برای پیشبینی
میزان نشست ارایه شده است .از میان روشهای بیانشده ،روشهای
عددی به دلیل امکان در نظر گرفتن کلیه عوامل تاثیرگذار بر میزان
نشست بیشتر مورد استفاده محققان قرار گرفتهاند و مدلهای عددی
زیادی در زمینهی جبههکار طوالنی به منظور بررسی میزان نشست
انجام شده است ] .[5-12 ،13 ،18در زمینه موضوع مورد تحقیق،
تحقیقات بر روی مدلسازی فیزیکی نشست متمرکز شده است .یوو
( )Yuبا استفاده از مدلسازی فیریکی و تجزیه و تحلیلهای نظری به
بررسی اثر الیه کلیدی بر تخریب سقف در روش استخراج جبههکار
طوالنی با تخریب زغالسنگ باالیی ( )Top coal cavingپرداخته
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است .نتایج بررسیهای وی نشان داده است که الیه کلیدی مانند یک
تیر طرهای در قسمت باالیی عمل مینماید که بهراحتی شکسته
نمیشود .این عامل باعث تمرکز تنش بر وسایل نگهداری در ورودیها
میشود ] .[14زو ( )Xuو همکاران به بررسی اثر شکست الیه کلیدی
بر توزیع تنشهای پایهای در روش جبههکار طوالنی پرداختهاند.
نتایج بررسیهای آنها نشان داده است که تنشهای پایهای در
اطراف الیه کلیدی و سقف بالواسطه به صورت یکنواخت توزیع
نمیشوند و شکست الیه کلیدی سبب افزایش این تنشها بر روی
بخش پایههای زغالی میگردد و بر روی نشست زمین اثر میگذارد
] .[15ژیو و زی ( )Xiu and Xuبا استفاده از نرمافزار  UDECبه
تحلیل دوبعدی اثر الیه کلیدی بر توزیع تنشهای پایهای در روش
جبههکارطوالنی پرداختهاند .نتایج بدست آمده نشان داده است که
ضخامت الیه کلیدی تاثیر بسزایی بر حداکثر مقدار تنشها دارد].[15
نکته قابل توجه این است که تاکنون در زمینه مدلسازی
عددی تاثیر الیه کلیدی بر میزان نشست تحقیق مستقلی انجام نشده
است.
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی عددی تاثیر الیه کلیدی بر
میزان نشست بر اساس روش تفاضل محدود و با استفاده از نرمافزار
 FLAC3Dاست .برای این منظور تاثیر پارامترهای الیه کلیدی
شامل فاصله از کارگاه استخراج ،ضخامت ،زاویه و مشخصات مقاومتی
الیه کلیدی بر پروفیل نشست و جابهجایی مورد بررسی و بحث قرار
گرفته است.

 -2مدلسازي عددي
به منظور ارزیابی عددی تاثیر الیه کلیدی سناریوهای مختلفی از
وضعیت الیه کلیدی مطرح شده است و برای هر کدام وضعیت
نشست بررسی شده است .به منظور مدلسازی عددی از نرمافزار
تفاضل محدود  FLAC3Dاستفاده شده است .ابعاد مدل هندسی در
نظرگرفتهشده شامل 251متر عرض 251 ،متر طول و  211متر
ارتفاع است .ارتفاع الیهی زغالسنگ  3متر ،طول و عرض کارگاه
استخراج  211متر در نظر گرفته شده و فرض شده است که کارگاه
استخراج در عمق  211متری سطح زمین قرار گرفته است .مدل
هندسی ایجادشده در نرمافزار در شکل 1نشان داده شده است.
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شکل :1مدل عددي ایجادشده در نرمافزار  FLAC3D

در نرمافزار  FLAC3Dپس از ساخت مدل هندسی باید خواص مواد
و مصالح به مدل اعمال گردد .برای این منظور  4زون مختلف با
خواص متفاوت شامل سنگ آهک ،شیل ،زغالسنگ و ماسه سنگ در
نظر گرفته شده است .در جدول  1پارامترهای ژئومکانیکی اعمالشده
به الیههای مختلف نشان داده شده است .الزم به ذکر است جنس
الیه کلیدی از شیل و مدل رفتاری در نظر گرفتهشده برای تمامی
الیهها از نوع موهرکولمب است.
پس از تخصیص خواص به قسمتهای مختلف مدل هندسی
ایجادشده ،مرزهای جانبی مدل در دو جهت طولی و عرضی ثابت و
فقط در جهت ارتفاع اجازهی جابجایی به مدل داده شده است .شایان
ذکر است که برای پایداری مدل کف مدل باید در سه جهت طول،
عرض و ارتفاع ثابت بماند.
جدول :1پارامترهاي ژئومکانیکی اعمالشده به الیههاي
مختلف سنگ
نام اليه

سنگ آهک
شيل
زغالسنگ
ماسه سنگ
خصوصيات
شبيهسازی
تخريب

چگالي
(کيلوگرم بر
مترمکعب)

مدول
برشي
)(GPa

مدول
حجمي
)(GPa

زاويه
اصطکاک
داخلي
(درجه)

چسبندگي
)(MPa

0022
0722
1022
0702

1/02
1/27
2/07
0/44

0/06
1560
2/61
0/16

60
60/1
02
07/4

2 /7
6 /4
2 /6
1 /0

1622

2 /7

1

14

2 /6

پس از تخصیص خواص به قسمتهای مختلف مدل هندسی
ایجادشده ،مرزهای جانبی مدل در دو جهت طولی و عرضی ثابت و
فقط در جهت ارتفاع اجازهی جابجایی به مدل داده شده است .شایان
ذکر است که برای پایداری مدل کف مدل باید در سه جهت طول،
عرض و ارتفاع ثابت بماند.
حل مدل عددی در این مقاله شامل  3بخش تعادل اولیهی

مدل ،استخراج کارگاه ( 151متر استخراج شده است) و مدلسازی
تخریب است .خصوصیات ماده شبیهسازی تخریب به نحوی در نظر
گرفته شده است که با مواد تخریبشده از سقف یکسان باشد .پس از
استخراج پهنهها بهمنظور مدلسازی تخریب و شرایط به تعادل
رساندن مدل ،از خاکی با مدول و چسبندگی پایین بر اساس جدول
 1استفاده شده تا فضای خالی ناشی از استخراج پهنهها را پر نماید.
برای به حداکثر رساندن جابجایی در این نوع خاک مدل رفتاری
موهر کلمب بر آن اعمال شده است .بر اساس نظریه ساالمون ،تخریب
هنگامی کامل شده است که فشرده شدن مواد تخریبشده به اندازه
نصف ضخامت الیه برسد ] .[11الزم به ذکراست پس از شبیهسازی
تخریب مدل عددی ایجادشده به تعادل میرسد.
-3تحلیل نتایج
پس از حل هر کدام از مدلهای عددی ،جهت بررسی تأثیر
پارامترهای مختلف هندسی و مقاومتی بر پروفیل نشست ،میزان
جابجایی قایم (نشست) به صورت عرضی (در جهت محور  )Xو طولی
(در جهت محور  )Yاندازهگیری و منحنی نشست برای هر حالت
ترسیم شده است .الزم به ذکر است منحنیهای ارایه شده برای تمام
مدلها برای یک نقطه خاص است ( )Y=75 mاست .ازاینرو
نشستهای بیانشده نشست حداکثر نیست و مقدار نشست حداکثر
در پروفیل طولی آورده شده است.
 -1-3تاثیر فاصله الیهي کلیدي از کارگاه استخراج
یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار الیهی کلیدی بر منحنی نشست،
پارامتر فاصله الیه نسبت به کارگاه استخراجی است .برای این منظور
 5گروه مدل عددی که در آن فاصله الیه کلیدی از کارگاه استخراج
به ترتیب  81 ،51 ،41 ،21و  111متر است ایجاد شده است .شکل2
فواصل مختلف الیهی کلیدی در نظر گرفتهشده را نشان میدهد.
در شکل 3نمودارهای نشست مربوط به فاصله الیهی کلیدی از
کارگاه استخراج نشان داده شده است.
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شکل :2فواصل مختلف الیهي کلیدي نسبت به کارگاه استخراج ( 04 ،64 ،04 ،144و  24متر)
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شکل  :3تاثیر فاصله الیهي کلیدي از کارگاه استخراج بر میزان نشست زمین (پروفیل عرضی)

با توجه به شکل 3روشن است با افزایش فاصلهی الیهی کلیدی
از کارگاه استخراجشده ،میزان نشست افزایش یافته است .به عبارت
دیگر فاصلهی الیهی کلیدی نسبت به میزان نشست رابطهی مستقیم
دارد .زیرا هرچه الیهی کلیدی در فاصلهی کمتری از جبههکار قرار
داشته باشد اجازهی انتقال جابهجاییها را به سطح زمین نمیدهد و
بیشتر جابهجایی با رسیدن به الیه کلیدی متوقف میشوند (در
صورتیکه الیه کلیدی دچار شکست نگردد) از اینرو میزان نشست
زمین کاهش مییابد .از طرفی هر چه فاصله الیه کلیدی دورتر باشد،
با استخراج کارگاه ،سقف به راحتی دچار ریزش شده و فضای
استخراجی را پر میکند و جابهجاییها نیز به راحتی به سطح زمین

انتقال مییابند.
در شکل 4تاثیر افزایش فاصله الیه کلیدی از کارگاه استخراج
بر پروفیل جابهجایی افقی نشان داده شده است .همانطور که از
شکل مشخص است هرچه فاصلهی الیهی کلیدی کمتر باشد منحنی
پروفیل جابهجایی دارای انحنای یکنواختتر میباشد .این موضوع با
استفاده از بررسی اختالف بین بیشترین مقدار و کمترین مقدار
جابجایی طولی آورده شده در جدول 2نیز مشخص است .هرچه
فاصلهی الیهی کلیدی نسبت به کارگاه استخراج کمتر باشد این
اختالف کمتر است که این موضوع نشان میدهد که پروفیل نشست
یکنواختتر شده و نشست کمتری در سطح زمین رخ داده است.
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جدول :2بیشینه و کمینهي مقدار جابجایی افقی و اختالف آن براي فواصل مختلف الیهي کلیدي نسبت به کارگاه استخراج
فاصله الیهي کلیدي

بیشترین مقدار جابجایی

کمترین مقدار جابجایی افقی

از کارگاه استخراج (متر)

افقی (متر)

(متر)

21

1/133

-1/132

1/154

41

1/15

-1/141

1/195

51

1/159

-1/158

1/11

81

1/15

-1/158

1/12

111

1/151

-1/159

1/13

اختالف جابهجایی (متر)
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0
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0
-0.02

جابه جايي افقي (متر)

80 Meter

0.02

-0.04
-0.06
-0.08

طول مدل در امتداد محور ( Xمتر)
شکل :0تأثیر فاصلهي الیهي کلیدي نسبت به کارگاه استخراج بر پروفیل طولی جابهجایی افقی

-0-6تاثیر زوایهي الیهي کلیدي نسبت به کارگاه استخراج
برای بررسی تاثیر شیب الیهی کلیدی بر مقدار نشست سطح زمین،
 4زاویهی صفر 21 ،11 ،و  31درجه برای الیهی کلیدی در نظر
گرفتهشده و مدلهای عددی آن ایجاد شده است .شکل 5چگونگی
در نظر گرفتن الیههای کلیدی نسبت به کارگاه استخراج را نشان
میدهد .الزم به ذکر است به دلیل اینکه نتایج بدست آمده تحت

تاثیر اغتشاشات ناشی از برخورد الیه کلیدی با کارگاه استخراج و
سطح زمین قرار نگیرد ،زاویههای در نظر گرفتهشده به گونهای
انتخاب شده است که سطح زمین و الیه زغالسنگ استخراجشده را
قطع نکند .نتایج تاثیر زاویه الیه کلیدی بر میزان نشست در شکل 5
نشان داده شده است.
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شکل :5زوایاي مختلف الیهي کلیدي در نظر گرفتهشده در مدلسازي عددي (زاویهي صفر 24 ،14 ،و  34درجه)
0
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250
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150

50

0

-0.05
-0.1
-0.15

-0.25
-0.3
0 degree

نشست (متر)

-0.2

-0.35

10
degree
20
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-0.4
-0.45
-0.5

طول مدل (متر)
شکل :6تاثیر زاویه الیه کلیدي بر میزان نشست زمین

همانطور که از شکل  5مشخص است با افزایش زاویهی الیهی
کلیدی نسبت به کارگاه استخراجشده ،میزان نشست کاهش یافته
است .علت اصلی این موضوع این است که با افزایش زاویهی الیه
کلیدی ،گودی پروفیل نشست غیرمتقارن شده و به سمت پایههای
زغالی متمایل میشود که این علت باعث کاهش میزان نشست
حداکثر میشود.

-3-3تاثیر ضخامت الیهي کلیدي
یکی دیگر از پارامترهای مهم و تاثیرگذار الیهی کلیدی بر پروفیل
نشست ،ضخامت الیه کلیدی است .برای این منظور 3 ،ضخامت برای
الیهی کلیدی با ضخامت  21 ،11و  31متر مدلسازی شده و سپس
پروفیل نشست آن ترسیم شده است .در شکل 1منحنیهای نشست
مربوط به ضخامتهای مختلف الیهی کلیدی نشان داده شده است.
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شکل :5تاثیر ضخامت الیه کلیدي بر میزان نشست زمین

همانطور که از شکل  1مشخص است با افزایش ضخامت الیه-
ی کلیدی ،میزان نشست کاهش یافته است .به عبارت دیگر هرچه
ضخامت الیه بیشتر میشود ،به دلیل مقاومت بیشتر توانایی آن در
جذب جابجاییهای ایجادشده در سطح زمین بیشتر شده و مانع از
رسیدن جابجایی زیاد به سطح زمین میگردد.
-0-3تاثیر مقاومت الیهي کلیدي
پارامتر مهم دیگری که پروفیل نشست را تحت تاثیر قرار میدهد،
جنس الیه کلیدی و به عبارتی دیگر مقاومت الیه کلیدی است .برای
این منظور در این تحقیق مقاومت الیهی کلیدی به ترتیب 81و 51
درصد مقاومت نهایی آن در نظر گرفته و تأثیرات آن بر روی پروفیل
نشست و جابهجایی افقی ایجادشده ،مورد بررسی قرار گرفته شده
است .شکل  8منحنیهای نشست مربوط به مقاومتهای مختلف
الیهی کلیدی را نشان میدهد.
با توجه به شکل  8مشخص است با افزایش مقاومت الیهی

کلیدی میزان نشست کاهشیافته به عبارت دیگر میزان نشست با
مقاومت الیهی کلیدی نسبت عکس دارد .الیهی کلیدی در معدن-
کاری زیرزمینی مانند یک تیر دو سر گیردار عمل میکند که هرچه
مقاومت آن بیشتر باشد مانع از رسیدن نشست به سطح زمین
میشود .عالوه بر این در شکل  9تاثیر افزایش مقاومت الیه کلیدی بر
جابهجایی افقی برای مقاومتهای مختلف الیه کلیدی نشان داده
شده است .بر اساس نمودارهای شکل مذکور ،بیشینه و کمینه مقدار
جابهجایی افقی در جدول  3نشان داده شده است .بر اساس نتایج
بیانشده روشن است که با کاهش مقاومت الیه کلیدی ،جابهجایی
افقی افزایش مییابد و هرچه مقاومت الیهی کلیدی بیشتر شود
منحنی جابهجایی دارای انحنای یکنواختتر است .نکته قابل توجه
دیگر که از جدول 3میتوان دریافت این است که منحنی جابهجایی
حالت تقارن ندارد و بیشینه مقادیر جابهجایی با هم تفاوت دارند که
نشان از تاثیر زاویه الیه کلیدی بر مقادیر جابهجایی دارد.
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شکل :0تاثیر مقاومت الیهي کلیدي بر میزان نشست ( 64درصد مقاومت 04 ،درصد مقاومت و  144درصد مقاومت)
جدول :3بیشینه و کمینهي مقدار جابجایی افقی و اختالف آنها در مقاومتهاي مختلف الیهي کلیدي در زاویهي  34درجه
مقدار مقاومت الیهي کلیدي
نسبت به حالت اولیه

بیشترین مقدار جابجایی

کمترین مقدار جابجایی افقی (متر)

اختالف جابهجایی (متر)

02
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طول مدل در امتداد محور ( Xمتر)
شکل :1تأثیر افزایش مقاومت الیه کلیدي بر جابجایی افقی (طولی) سطح زمین براي زاویهي  34درجه

-0بررسی پروفیل طولی نشست
به منظور بررسی تاثیر الیه کلیدی بر پروفیل طولی نشست (در جهت
محور  ،)Yدر این تحقیق فقط به بررسی تاثیر زاویه الیه کلیدی بر

پروفیل طولی نشست برای نقاطی که در موقعیت  X=125 mواقع
شدهاند صورت پذیرفت که نمودارهای مربوط به آن در شکل 11نشان
داده شده است .با توجه به شکل  11میتوان بیان نمود با افزایش
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است که با افزایش زاویه الیه کلیدی منطقه با نشست حداکثر افزایش
مییابد .به عنوان نمونه منطقه با حداکثر نشست برای زاویه صفر
درجه حدود  11متر و برای زاویه  31درجه در حدود  31متر است.

زاویه الیه
کلیدی سطح بحرانی کاهش مییابد و مقدار نشست بر روی منطقه
استخراجنشده کاهش مییابد .عالوه بر این نکته قابل توجه دیگر این
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در امتداد محور Y
شکل  :14بررسی تاثیر زاویه الیه کلیدي بر پروفیل طولی نشست

-0بحث
در این بخش به بررسی میزان نشست بدون الیه کلیدی و نیز ارتباط
و میزان تاثیر بین هر کدام از پارامترهای الیه کلیدی و نشست
حداکثر پرداخته شده است .به منظور بررسی نقش الیه کلیدی در
میزان نشست ،نمودار نشست بدون در نظرگرفتن الیه کلیدی در
شکل 11ترسیم شده است .با توجه به شکل مذکور روشن است که
حذف الیه

کلیدی باعث شده است تا نشست افزایش چشمگیری پیدا نماید
(بیشتر از  2برابر) و به مقدار  1/13متر برسد .علت اصلی این موضوع
این است که دیگر الیه کلیدی وجود ندارد تا مانع از گسترش
جابهجاییها به سطح زمین شود و براحتی نشست به سطح زمین
منتقل میشود.
نمودارهای مربوطه به ارتباط بین هر کدام از پارامترهای الیه
کلیدی و نیز نشست حداکثر در شکلهای  13 ،12و  14ترسیم شده
است.
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شکل :11بررسی میزان نشست بدون الیه کلیدي
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شکل :12ارتباط بین فاصله الیه کلیدي از کارگاه استخراج و نشست حداکثر
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شکل :13ارتباط بین زاویه الیه کلیدي و نشست حداکثر
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شکل :10ارتباط بین زاویه الیه کلیدي و نشست حداکثر

به دلیل آگاهی از با اهمیتترین پارامتر الیه کلیدی ،در شکل
 15به بررسی میزان تاثیر پارامترهای الیه کلیدی بر میزان نشست
پرداخته است .با توجه به شکل  15میتوان بیان نمود که افزایش
زاویه الیه کلیدی اثر بیشتری نسبت به افزایش سایر پارامترها بر
میزان نشست دارد .همچنین کاهش ضخامت الیه تاثیر بیشتری بر
میزان نشست نسبت به کاهش دو پارامتر دیگر دارد.

با توجه به شکلهای  13،12و  14میتوان دریافت که ارتباط
بین فاصله الیه کلیدی از کارگاه استخراج ،زاویه الیه کلیدی و
ضخامت آن با نشست حداکثر به ترتیب به صورت لگاریتمی ،خطی و
توانی است و به صورتی است که  R2از  98درصد باالتر است.
همچنین میتوان بیان نمود که نشست حداکثر با فاصله الیه کلیدی
از کارگاه استخراج نسبت مستقیم و با زاویه و ضخامت الیه کلیدی
نسبت عکس دارد.

0.15
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درصد تغييرات
شکل :15بررسی درصد تاثیر پارامترهاي الیه کلیدي بر میزان نشست

-6نتیجهگیري
شناسایی الیه کلیدی در هر منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است
و تاثیر زیادی بر میزان نشست در آن منطقه دارد .در این تحقیق
تاثیر پارامترهای مختلف الیهی کلیدی از جمله پارامترهای هندسی و

پارامترهای مقاومتی بر میزان نشست زمین مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس مدلهای عددی انجامشده مهمترین نتایج به شرح زیر است:
 نتایج مدلهای عددی با در نظر گرفتن الیه کلیدی و بدون آننشان داد که حذف الیه کلیدی باعث میشود مقدار نشست حداکثر
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،با افزایش ضخامت الیهی کلیدی نسبت به کارگاه استخراجشده به عبارت دیگر هرچه ضخامت الیه.میزان نشست کاهش مییابد
 توانایی آن در جذب جابجاییهای ایجادشده در سطح،بیشتر میشود
-زمین بیشتر شده و مانع از رسیدن جابجایی زیاد به سطح زمین می
.گردد
 به.با افزایش مقاومت الیهی کلیدی میزان نشست کاهش مییابدعبارت دیگر میزان نشست با مقاومت الیهی کلیدی نسبت عکس
 الیهی کلیدی در معدنکاری زیرزمینی مانند یک تیر دو سر.دارد
گیردار عمل میکند که هرچه مقاومت آن بیشتر باشد مانع از رسیدن
.نشست به سطح زمین میشود
 افزایش زاویه الیه،از بین پارامترهای الیه کلیدی بررسیشدهکلیدی اثر بیشتری نسبت به افزایش ضخامت و فاصله الیه کلیدی از
 عالوه بر این کاهش ضخامت الیه تاثیر بیشتری.کارگاه استخراج دارد
.بر میزان نشست نسبت به کاهش دو پارامتر دیگر دارد

 برابر مقدار آن (با در نظر گرفتن الیه کلیدی) یعنی به2 به بیش از
. متر برسد1/13 میزان
 میزان، با افزایش فاصلهی الیهی کلیدی از کارگاه استخراجشده به عبارت دیگر فاصلهی الیهی کلیدی نسبت به،نشست افزایش یافته
 زیرا هرچه الیهی کلیدی در.میزان نشست رابطهی مستقیم دارد
فاصلهی کمتری از جبههکار قرار داشته باشد اجازه انتقال
جابهجاییها را به سطح زمین نمیدهد و بیشتر جابهجایی با رسیدن
به الیه کلیدی متوقف میشوند از اینرو میزان نشست زمین کاهش
.مییابد
، با افزایش زاویهی الیهی کلیدی نسبت به کارگاه استخراجشده به عبارت دیگر هرچه زاویه.میزان نشست حداکثر کاهش مییابد
 گودی نشست غیر،الیه کلیدی نسبت به کارگاه استخراج بیشتر شود
متقارن شده و به سمت پایههای زغالی متمایل میشود که این علت
.باعث کاهش میزان نشست شده است
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