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 :چکیده

 ابتدا سابقه علمی گهر گل آهن سنگ معدن هاي سنگ توده حفاري قابلیت تعیین منظور به ابتدا تحقیق این در

 و قرار گرفته بررسی مورد 2011 سال تا 1950 دهه از موجود علمی متون و مقاالت از استفاده با موضوع

 به تأثیر توجه گردیده اند. با شناسایی حفاري سرعت و حفاري قابلیت بر مؤثر فنّی پارامترهاي مهمترین

باشد.  پیچیده می بسیار امري حفاري سرعت بینی پیش حفاري، فرآیند بر هسنگ تود و سنگ ماده پارامترهاي

 حفاري قابلیت مؤثر بر پارامترهاي گرفتن نظر در با جامع روشی نیازمند سنگ توده حفاري قابلیت تعیین بنابراین

 معدن حفاري قابلیت نبندي زو براي مناسب روشی عنوان به RDiحفاري  قابلیت بندي طبقه رو باشد. ازاین می

 .شد انتخاب گهر گل 1 شماره

قابلیت اساس  بر معدن هاي توده سنگ سیرجان گهر گل معدنی مجتمع 1 شماره معدن در مطالعه طی ادامه در

 الگو هر متوسط حفاري سرعت و ثبت حفاري هاي الگو حفاري گرفت. سرعت قرار ارزیابی و بررسی حفاري مورد

 ادامه شد. در انجام برداري سنگی نمونه مکانیک هاي آزمایش انجام براي مطالعه مورد هاي الگو شد. از محاسبه

 موهس، سختی بافت، حفاري برداشت شد. پارامترهاي قابلیت اساس بر الگو هر برگیرنده در هاي سنگ توده

 مطالعات در درزه سطح با محورچال بین و زاویه و پرشدگی بازشدگی ها، درزه داري فاصله اشمیت، چکش سختی

و  حفاري سرعت با مطالعه مورد پارامترهاي ارتباط نهایت شد. در تعیین الگو هر RDiامتیاز  و شد برداشت میدانی

RDi پیش براي رابطه این و دارد حفاري سرعت با خوبی حفاري رابطه قابلیت که داد نشان آماري شد. نتایج تعیین 

 .است شده حفاري پیشنهاد سرعت بینی

 سنگ حفاري، توده الگوهاي صحرایی داشت بر و آزمایشگاهی هاي داده تحلیل نتایج از استفاده با بعد، مرحله در

 تقسیم مختلف زون 66به  معدن هاي است. توده سنگ شده حفاري برداشت قابلیت اساس بر معدن محدوده هاي

 اساس بر باشند می بندي یکسانی طبقه کالس و درهمسایگی که نهایی زو و شد تعیین زون هر RDi  امتیاز و

 .گردید طبقه بندي واحد کالس یک در پیمایش طول وزنی میانگین

 طبقه و متوسط متوسط - آهسته کالس دو حفاري در قابلیت اساس بر معدن هاي سنگ توده نهایی نبندي زو

 زو در حفاري ، سرعتRDiقابلیت  و حفاري سرعت آماري تحلیل از حاصل نتایج از استفاده با پایان، شد. در بندي

 است. شده بینی پیش مختلف نهاي

 

 

 
 


