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 جهت تعيين قابليت حفاري طبقه بندي مهندسي سنگ منطقه معدن چادرملو
 

 محمد علي نيکروان ; ٣دکتر عليرضا ياراحمدي ; ٢خواهعليرضا ميهن  ١
  A_Mihankhah@yahoo.com ) : ٠٩١٢٥٧٢٠٩٧٨ ( و دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ التحصيل مهندسي معدن دانشگاه يزد‐١

  Ayarahmadi@yazduni.ac.ir) : ٠٩١٣٣٥٢٦١٢٨( دانشگاه يزد و متالورژی استاديار دانشکده مهندسي معدن ‐۲
 ) ٠٣٥١ ‐٧٢٤٩١٩١(رئيس کارگاه استخراج معدن چادرملو  ‐۳

 چكيده
رين قسمت از مراحل استخراج معدن است و عوامل متعددي چون خواص فيزيکي و حفاري درمعادن مهمترين و پرکارت

زمين شناسي وچگونگي اليه بندي منطقه و باالخره دستگاهها و سيستم هاي حفاري ممکن است در , مکانيکي سنگها
درزه ها بر کار حفاري  گسلهاو شکستگيها،, از عوامل زمين شناسي. پيشرفت و يا عدم پيشرفت پروسه حفاري تأثير گذار باشد

طبقه بندي ژئومکانيکي توده سنگ نيز که از شش پارامتر مهم . و چالزني نقش مؤثرتري دارند و نمي توان آنها را ناديده گرفت
جهات و وضعيت ناپيوستگيها و چگونگي موقعيت آب زير , فاصله  ,RQD,همچون مقاومت فشاري تک محوري ماده سنگ

ن بخش از عواملي است که با اندازه گيري آنها درمحل مي توان تا حد زيادي نوع سيستم و زميني تشکيل شده مهمتري
عالوه بر طبق بندي کالسيک و گنجاندن پارامترهاي  در اين مقاله. چگونگي کار و زمان حفاري در آن منطقه را پيش بيني کرد

که اين شيب درتعيين , اپيوستگي استفاده شده در منطقه معدن چادرملو از پارامتر مهم ديگري مانند شيب نRMRعمومي
 نقش مهمي دارد طبقه بندي جديدي را ارائه مي کند که ما RMRاين تأثير زياد که در تعديل . قابليت حفاري بسيار مؤثر است

 گرفت TBL Curve درنهايت مي توان اين نتيجه را باکمک نرم افزار.  ياد مي کنيمDrilling RMRدر اين مبحث از آن به عنوان 
 يک تابع نمايي ونزولي مي باشد )به عنوان يک متغيروابسته(ودبي حفاري )به عنوان يک متغير مستقل (DRMR که ارتباط بين

 .که درجه متغيرمستقل آن برابربا يک است

 

 شيب ناپيوستگي ,حفاري دبي ,منطقه معدن چادرملو, طبقه بندي ژئومکانيکي توده سنگ: كليدي کلمات

 
 

 
Classification Of Rock Engineering In Chdormaloo Mine To 

Specify Of Possibility Of Drilling 
Ali Reza Mihankhah,  Dr Ali Reza Yarahmadi,  Mohammad Ali Nikravan  

Abstract  
Drilling in mines is one of the most important parts of mining. Physical properties, rock  mechanic, 
geologist and layer effect drilling.  System, time and task of drilling will be predicted with impact, 
pressure, rock RQD distance, direction and non connection.  In this paper additional of  classic 
classification and general factors of RMR in Chadormaloo mine, we used slope that is so important 
in drilling.  This affect is so important in balance of RMR and present a new classification that we 
note as drilling RMR. Ultimately we can achieve with TBL Curve that relationship between RMR as 
independent variation an drilling depending variation is deceive function it's grade is one.   
 
Keywords :Classification of rock geo mechanic, Chadormaloo mine ,Drilling ,Unconnection slope 
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 مقدمه ‐١

معدن چادرملو يکي از بزرگترين معادن سنگ آهن، درخاورميانه مي باشـد کـه از نظـر توليـد و فـرآوري کنسـانتره آهـن                          
وجودگسلها وشکستگيهاي بسيار زياد درمنطقه باعث شده تا درنقشه سـه بعـدي     . نيزگوي سبقت از ديگرمعادن ربوده است     

اين مهم کار را بسيار حسـاس و دقيـق مـي            .  و منفصل از هم ببينيم       زمين شناسي آن نقاط آهن دار را به صورت پراکنده         
 از پرهزينه ترين پروسه استخراج، عمليات حفاري است وبايد          یکند و برنامه ريزي توليد را سخت تر مي نمايد ، چرا که يک             

ليهذا سعي شده اسـت تـا بـا         ع. با دقت نظر بيشتر نسبت باطله برداري و به تبع آن هزينه هاي مرتبط با آن را پايين آورد                    
بررسي دقيق منطقه معدن چادرملو و برداشتهاي ژئو مکانيکي آن و سپس اندازه گيري دقيق عمليـات حفـاري در نـواحي                      
اندازه گيري شده به ارتباط بسيار ظريف بين آن دو پي برد تا در انتها بتوان به پـيش بينـي منـاطق ديگـر، قبـل از انجـام                        

برداشت ژئومکانيکي منطقه مورد نظر به برنامه ريزي توليد با دقت و ظرافت بيشـتر اعتمـاد کـرد                   عمليات حفاري و فقط با    
 .ومعدن را در جهت رشد هر چه بيشتر که همان سودآوري بيشتر است سوق داد

 
  عمليات حفاري در معدن‐٢
  قابليت حفاري‐١‐٢

ايـن پتانسـيل    . ي چـالزني را قابليـت حفـاري گوينـد         به طور کلي مقاومت سنگ دربرابر چالزني ويا حفاري با دستگاه  هـا             
. برحسب طول چال زده  شده در سنگ بر واحد  وزمان اندازه گيري شده و غالباً برحسب متـر بـر دقيقـه بيـان مـي شـود                         

درعمل قابليت چالخوري سنگها با سختي واستحکام  ونيز درجه شکستگي درسنگ رابطه معکوس دارد وسنگها  بسـته بـه         
 ]۲[. هاي خاص خود  رفتار هاي مختلفي درمقابل وسيله حفاري ازخودنشان مي دهندنوع ويژگي

 
  حفاري در معدن چادرملو‐٢‐٢

) KW ۱۲۷( ميلمتر حفاري  مي کند داراي قدرت موتـور         ۲۵۰اين دستگاه که باقطر  سرمته        : »DMH«دستگاه  حفاري      
کنون به تعداد دو عـدد درمعـدن موجـود اسـت کـه عمـده       از اين دستگاه هم ا. مي باشد) ib۹۰۰۰۰(وفشار وارد بر سنگ  

 .  کارهاي حفاري معدن مانند چالهاي انفجاري درپله ها وبلوکها جهت استخراج  توسط آنها  انجام مي شود
 ميليمتـرو در امـر حفـاري هـاي          ۱۵۰ داراي قطر سرمته      :DM45  ; SHERAM ; TAMRACسه دستگاه ديگر شامل     
الزم به ذکر است کليه دستگاههاي فوق .  استفاده مي شوند)Pri Sprit(اشنه و پايداري ديواره معدن ثانويه و از بين بردن پ

  ]۵[. به روش حفاري چرخشي کار مي کنند
 
  اندازه گيري سرعت چالزنها‐٣‐٢

 حفـاري   با توجه به توضيحات ارائه شده در مورد سيستم حفاري، براي تعيين سرعت حفاري در بلوکهاي مد نظرکل متـراژ                   
حـال نظـر بـه اينکـه در حفـاري هـا             . چالها را با هم جمع زده وبرکل زمان مفيد محاسبه شده درچالزني تقسيم مي کنيم              

ممکن است قطر چال در مقطعي از کار معدن و يا در معادن مختلف تغييرات داشته باشد و به تبع آن سرعت حفاري نيـز                          
حسن اين کار در اين است که دبـي حفـاري          . بي حفاري استفاده مي کنيم    دست خوش تغييرات شود ما از واژه اي به نام د          

براي تعيين دبي حفار    . کليه تغييرات و تفاوتها در قطر و سرعت چالزني را پوشش داده و جنبه کلي تري به قضيه مي دهد                   
اشـتن قطـر حفـاري      و بـا د   ) ۱(کافي است با اسـتفاده از رابطـه          )ميزان حجم سنگ حفاري شده درواحد زمان        (ي چالزن   

 . چالزن آنرا براي هر بلوک  بدست آورد
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 که در آن
∑Lبرحسب متر(  کل متراژ حفاري چالزن دربلوک( 
∑T برحسب ساعت ( کل زمان حفاري چالزن دربلوک ( 

 Qدبي حفاري برحسب  )scm /3(  
Dميلي متر۲۶۰(  قطر حفاري ( 
 .  درنهايت باداشتن کل متراژ حفاري وزمان آن، سرعت حفاري و از روي آن دبي حفاري درهربلوک بدست مي آيد 

 
  طبقه بندي توده سنگ ‐٣
 RMR طبقه بندي ژئومکانيکي ‐١‐٣

اين طبقه بنـدي،    .  توسط بيناووسکي ارائه گرديد    ۱۹۷۳ درسال    )RMR(زتوده سنگ   طبقه بندي ژئومکانيکي يا امتيا    
 . شش پارامتر زيرين رامورد استفاده قرار مي دهدکه تمامي آنها درمحل قابل اندازه گيري است 

 ها فاصله ناپيوستگي) RQD(   ۳(انديس کيفي سنگ   ) ۲  ) سالم( مقاومت فشاري تک محوري ماده سنگ يکپارچه      ) ۱
 ]۱[ ];۶[ ; جهات  ناپيوستگي ها) ۶  وضعيت آب زيرزميني) ۵  يوستگي ها  وضعيت ناپ)۴

با اندازه گيري هر کدام از پارامترهاي مذکور و دادن امتياز مربوطه به هرکدام طبق جدول طبقه بنـدي بيناووسـکي و                      
 البته با توجه به نبود مغـزه هـاي   . است را تعيين کردRMRپس از جمع نمودن آنها مي توان امتياز حاصله که همان        

 اين پارامتر مهم و اساسي را از روي سطح بلوک مورد نظر و با               )RQD(حفاري اوليه جهت تعيين انديس کيفي سنگ        
 .محاسبه مي کنيم) ۲(توجه به رابطه 

 

)٢                                  (                 )3.3(115 vjRQD −=       
 آن که در

vj : تعداد درزه هاي موجود در هر متر مکعب سنگ 
 يعنـي  وامتداد ناپيوستگي ها در قابليت حفاري تأثيري نـدارد        نکته قابل توجه اين است که در حفاري هاي قائم جهت          

 نيست ، ولي برعکس در مورد شيب ناپيوستگي هـا مطـابق            سرعت چالزن ها با امتداد  درزه ها و شکستگي ها مرتبط           
   .بسيار حائز اهميت است) ۱(جدول 

ايـن  . در نظرمـي گيـرد  ) با توجه به زاويه شيب سـطح ناپيوسـتگي         ( جدول مذکور ناپيوستگي ها را در چهار وضعيت         
رائه مـي کندکـه مـا در ايـن      نقش دارد طبقه بندي جديدي رادرمورد حفاريهاي قائم ا RMR تأثيرزيادکه در تعدديل

 .  ياد مي کنيمDRMR  (Drilling RMR)مبحث در معدن چادرملو از آن به عنوان  
 

 ]۳[  امتياز بندي شيب سطح ناپيوستگي‐۱جدول

 امتياز کيفيت تشريحي ناپيوستگيزاويه شيب 

 ۰ کامالً مطلوب ۰  ‐ ۲۰
 ‐۴ نسبتاً مطلوب ۲۰ ‐ ۴۵
 ‐۶ نا مطلوب ۴۵ ‐ ۶۵
 ‐۲  مطلوب ۶۵ ‐ ۹۰

  ژئو مکانيکي بلوکها  خواص اندازه گيري‐٢‐٣

 بلوک مهم و استراتژيک چه در آهن و چه در باطله، آنها را در جداول ۲۵در اين قسمت ما با برداشت ژئومکانيکي بيش از 
 جدول در اين.  اهتمام مي ورزيمDRMRآمده است به امتياز بندي و بدست آوردن ) ۲(مشخص که نمونه آن درجدول 

تعيين قابليت ب درعالوه بر گنجاندن پارامترهاي عمومي، از پارامتري مانند شيب ناپيوستگي استفاده شده که اين شي
 .حفاري بسيار مؤثر است
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 ]۶[    (A-626) مشخصات ژئو مکانيکي بلوک ‐۲جدول 
 امتياز ارزش پارامتر شماره

 mp( 210/5 ۱۲(متوسط مقاومت تراکمي تک محوري  ۱
 RQD(  88/6% ۱۷(نديس کيفي سنگ ا ۲
 cm(  45 cm ۱۰(متوسط فاصله داري  ۳
 < 1mm جدايش‐زبر وضعيت ناپيوستگي ۴

 )نرم(  پرشده– هوانزده    
۲۲ 

 ۱۵ خشک وضعيت آب زير زميني ۵
 ‐۲ مطلوب  سطح ناپيوستگيشيب ۶

  خوب:توصيف سنگ           )               ۲ (:                             کالس سنگ ۷۴ ) : DRMR( امتياز توده سنگ 

 
  با قابليت حفاريDRMR ارتباط بين ‐٤

 

 )برازش منحني( رگرسيون خطي ‐١‐٤

زمانيکه داده ها داراي خطاي قابل توجه باشند، مسئله بـرازش منحنـي عبـارت اسـت ازتعيـين منحنـي مناسـبي کـه در                          
به عبارت  ديگر  به دليل آنکه هرکدام ازنقاط بتنهايي ممکن            . داده شده باشد  برگيرنده تمامي داده ها وتوصيف کلي از تابع         

است صحيح نباشد بنابراين هيچ سعي نمي شودکه منحني ازيکايک داده ها عبورکنـد بلکـه مـي کوشـيم منحنـي ازيـک                        
مکن مي سازد اسـتفاده از      يکي از روش هايي که اين امر را م        . مسيري عبور کندکه در برگيرنده تقريباً تمامي داده ها باشد         

 .روش حداقل مربعات است
  : داريم )۳(حال با توجه به رابطه 

) ۳                 (
( )

2

1
∑
=

−=
k

i
it yyS

         
( )

2

1 1
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= =

−=
k

i
iij

n

j
r yyS

i

          t

rt

S
SSr −

=2

                                      
 که در آن 

tS : مجموع مربعات تفاضل بين هريک از داده ها وميانگين 

rS :  تمامي مجموع مربعات تفاضل بين هريک از داده ها وميانگين کل 
2r : ضريب برآورد                  

که نمايانگر آن است که خـط بـرازش شـده صددرصـد متغيرهـا        مي باشد12r =  و 0rS =پس براي يک برازش عالي 
 . باشد نشانگر آن است که برازش خوبي نداشته ايم02r =راشامل شده است ولي چنانچه 

 
 TBL  Curve معرفي نرم افزار ‐٢‐٤

که به آن مي دهيم انجام مي دهـد،         ) x,y(يا از روي نقاط زوج مرتب        ،اين نرم افزار به طور کلي کار برازش منحني را         
بـراي  TBL Curve همچنـين  . يا اينکه مي تواند از روي معادله تابع تعريف شده، نموداري متناسب با آن رسم کنـد 

 نقـاط بـه آن      تمام منحني هاي گذرنده از نقاط داده شده معياري با نام ضريب برآورد ارائه مي کند که ميزان نزديکي                  
، توابع يافت شده را به ترتيـب ضـريب           به اين ترتيب که پس از ورود اطالعات و پردازش آنها          . منحني را بيان مي دارد    

کمترين در رديف هاي پشت سرهم نمايش مي دهد که ما تابع مـوردنظر را از بـين آنهـا                     از بيشترين تا   ) 2r(برآورد  
 .سته باشيم، منحني آن را رسم و سپس پرينت مي گيردانتخاب واگر خوا
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  رسم ونمايش منحني هاي ارتباط‐٣‐٤

 بررسي شده که TBLوسرعت حفاري توسط نرم افزار DRMR همانطورکه توضيح داده شد داده هاي بدست آمده از .
مهمتـرين  . ي بدسـت نمـي آيـد   بين بعضي از اين داده ها ارتباط نسبتاً خوبي مشاهده و بين بعضي ديگر ارتباط منطق              

 تعيين گرديده است نتايج نسبتاٌ خـوبي را         ۹۵/۰ارتباط هاي منطقي با توجه به اينکه حداقل ضريب برآورد قابل قبول             
طبعاً منحنـي هـاي بـي ارتبـاط يکـي ازچنـدين کثيرالجملـه اي            . نشان داد  )  DRMRدبي حفاري و  (دربين داده ها    

 تعـداد داده درصـفحه      n حه مختصات را پوشش دهند بدين معني که براي هر دو          که مي توانند تمام نقاط صف      هستند
 .که ازتمام نقاط عبور کند  بدست آوردn مختصات مي توان يک کثيرالجمله از درجه

 ميلي متر آن قطر سرمته و بقيه خطـاي          ۲۵۰ ميلي متر بررسي شده که       ۲۶۰ياد آور مي شويم، اين ارتباط براي قطر         
 . چرخش راد حين حفاري در نظر گرفته شده استانحراف حاصل از

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 TBL Curveدر نرم افزار   DIP و DRMR ارتباط دبي حفاري با هاي يمنحن ‐۱شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TBL Curve در نرم افزار   Qu و   RQDارتباط دبي حفاري با  های يمنحن ‐۲شكل

 

 ارتباط دبي حفاري بـا پارامترهـاي مهـم نشـان داده شـده               های  حني من ۲و۱همانطور که مالحظه مي کنيد در اشکال        
 مقاومت فشاري تـک محـوري       Qu انديس کيفي سنگ و      RQD شيب سطح ناپيوستگي ها ،       Dipکه منظور از     است،

  .سنگ مي باشد
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  نتيجه گيري و پيشنهاد‐٥
نطقه وتحليل و بررسـي آنهـا بـه صـورت     پس از ارائه توضيحات و انجام عمليات مربوطه اعم از برداشت ژئو مکانيکي م             

دستي و نرم افزاري و رسم منحني هاي ارتباط، در نهايت مي توان به اين نتجه کلي و اساسي رسـيدکه ارتبـاط بـين                         
DRMR)    يک تابع نمايي ونزولي مي باشد کـه        ) به عنوان يک متغير وابسته    ( ودبي حفاري   )بعنوان يک متغير مستقل

 . ربا يک است درجه متغيرمستقل آن براب
لذا بدين سبب، با هماهنگي کادر فني و مجرب معدن چادرملو پيشنهاد شده است، نظر به حاصل شدن نتايج عملي و                     
مطابق با واقع مطالب فوق، در اجرا قبل از انجام عمليات حفاري در هر بلوک برداشت ژئومکانيکي آن صورت گرفتـه و                      

اين دستاورد مهـم يکـي از   . مان الزم و مفيد حفاري را در آن بلوک تخمين زدپس از آناليز آن توسط نرم افزار بتوان ز   
 .مراحل رشد و پيشرفت معدن که همان برنامه ريزي صحيح در پروسه حفاري است را حاصل مي کند
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