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  خالصه

       که این امر طراحی و تعیین نگهداري آن را پیچیده، کندشناسی متعددي عبور میهاي زمینچاه معدنی قائم به دلیل ماهیت ساختاري از چینه

 .برداري در بخش نگهداري الزاماً بایستی در طراحی نگهداري بهینه دقت نمودگذاري و بهرهسرمایه هاي بااليبا توجه به هزینههمچنین . نمایدمی

   هاي متعدد یزد بعنوان چاه نفربر و حمل و نقل مواد معدنی از این امر مستثنی نبوده و در معرض چینه - آبادچاه اصلی معدن سرب و روي مهدي

 يسرب و رو یچاه معدن ينگهدار ستمینظر شده بارتن ، نوع س دیتجد اریمقاله بر اساس مع نیا. باشداسی میشنشناسی و نیز ساختارهاي زمینزمین

      بندي از ضریب کیفیت توده سنگ با توجه به سطح و نوع اطالعات موجود براي طبقه. ددهیقرار م یو طراح یآباد را مورد بررس يمهد

  تفاده از نتایج حاصله، اس. باشدرض بر انتخاب صحیح مقطع مفید چاه بر اساس پارامترهاي مربوطه میهمچنین ف. استفاده شده است) Qسیستم (

  .نمایدرا توصیه می به الیاف فوالدي شدهپاشی مسلح بتنمهارهاي سیستماتیک و نیز میل

 

 مهار سیستماتیکچاه معدنی قائم، معیار تجدید نظر شده بارتن، ضریب کیفیت توده سنگ، میل: کلمات کلیدي

 
 

   مقدمه  .1

 

ور کار نیاز روزافزون به منابع معدنی و توسعۀ تکنولوژي صنایع معدنکاري، کشف منابع ذخایر بزرگ در اعماق قابل مالحظه از سطح زمین را در دست 

طراحی فضاهاي . این ذخایر گردیدهاي معدنکاري براي استخراج و استحصال ها منجر به توسعه و تولید روشاین تالش. متخصصین امر قرارداد

هاي زیرزمینی معدنی ماهیت موقتی دارند، به شرطی که امکان حفظ و نگهداري بیشتر حفاري. شوندها را شامل میزیرزمینی بخشی از این تالش

ري در نقاط دیگر از حفریات بعدي دسترسی ایمن به مواد معدنی مجاور نقاط حفاري شده که قرار است استخراج شوند، فراهم باشد و عملیات معدنکا

ها و فضاهاي زیرزمینی معدنی پس از فاصلۀ زمانی نسبتاً کوتاهی ارزشی ندارند، لذا تخصیص تجهیزات مناسب براي پایداري تونل. را به مخاطره نیندازد

  .]1[ باشدمحاسبه میچنین فضاهاي زیرزمینی بلحاظ کمیت و کیفیت بر اساس مدت استفاده و زمان پایداري قابل بررسی و 

در ادبیات  "فضاهاي زیرزمینی دائمی"در چند دهۀ گذشته ابعاد فضاهاي زیرزمینی بحدي توسعه یافته است که منجر به گنجاندن مفهوم 

هویه، دفن مواد هاي اصلی جهت دسترسی و حمل و نقل مواد معدنی، انتقال هوا به منظور تحفریات زیرزمینی به عنوان بازکننده. معدنکاري شده است

ها سال مورد استفاده قرار گیرند؛ لذا چنین فضاهاي زیرزمینی بایست براي دهسازي خروجی ثانویه به الزام قوانین معدنکاري و غیره میرادیواکتیو، آماده

اي عمیر و نگهداري آنها بصورت دورهطراحی فضاهاي زیرزمینی دائمی بایستی متناسب با تجهیزات پیشرفته باشد که این امر ت. شونددائمی محسوب می

طراحی فضاهاي زیرزمینی عبارت از طراحی . ها ایمن باشندها و سایر ناپایداريطلبد، نتیجتاً فضاهاي زیرزمینی دائمی باید در مقابل سقوط سنگرا می

                                                
 عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن ١
 عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن ٢
 کیرشد ژئوتکنکارشناس ا 3
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 ٢

شوند تا هاي با شرایط خوب احداث میی که در سنگهاي موقت معدناي از حفارياین موضوع دامنۀ گسترده. ها استهاي حائل براي این سازهسیستم

  ].2[شود پاشی را شامل میتنیده و تور فوالدي و بتندوزهاي پیشفضاهاي زیرزمینی دائمی که شامل سیستم حائل، مرکب از تزریق کامل همراه با سنگ

کند که این امر، طراحی و شناسی متعددي عبور میزمین هايراه دسترسی معموالً قائم است که به دلیل ماهیت ساختاري از چینه ١چاه معدنی

هاي زیرزمینی به خوبی شناخته شده است که این موضوع بر شناسی در پایداري چنین سازهتأثیر ساختارهاي زمین. نمایدتعیین نگهداري آن را پیچیده می

-زم است تا بر اساس پایداري بلندن یک راه ورودي اصلی مطرح است، لذا الاز آنجایی که چاه معدنی معموالً به عنوا. افزایدحساسیت طراحی آن می

برداري در بخش نگهداري الزاماً بایستی در طراحی نگهداري بهینه گذاري و بهرههاي باالي سرمایهاز سویی دیگر با توجه به هزینه. مدت طراحی شود

هاي نگهداري را العاده زیاد بوده و هزینهنگهداري طراحی شده فوق ٢مت باالي توده سنگدقت نمود، چرا که در برخی مواقع مشاهده شده با وجود مقاو

   لحاظ ه و ب "مقاومت زیاد"بندي مهندسی سنگ در ردة دربرگیرندة چاه معدنی بلحاظ طبقه سنگچنانچه توده. تا چندین برابر افزایش داده است

تواند بدون نگهداري پایدار بماند و تنها تمهیداتی براي پیشگیري و جلوگیري از سقوط چاه معدنی میباشد،  "بندي زیادفاصله "ها بندي درزهفاصله

  .]3[ گیردگیري انجام میهاي خرد شده و لقسنگ

هاي متعدد یزد بعنوان چاه نفربر و حمل و نقل مواد معدنی از این امر مستثنی نبوده و در معرض چینه -آبادچاه اصلی معدن سرب و روي مهدي

این مقاله با تمرکز بر روي تحقیقات میدانی انجام شده، نوع سیستم نگهداري چاه معدنی . باشدشناسی مانند گسل میشناسی و نیز ساختارهاي زمینزمین

و نوع اطالعات موجود  با توجه به سطح .دهدمورد طراحی قرار می ٣سرب و روي مهدي آباد را مورد بررسی و بر اساس معیار تجدید نظر شده بارتن

همچنین فرض بر انتخاب صحیح مقطع مفید چاه بر اساس پارامترهاي . استفاده شده است) Qسیستم ( ٤کیفیت توده سنگ شاخصبندي از براي طبقه

  .نمایده میپاشی مسلح شده به الیاف فوالدي را توصیو نیز بتن ٥مهارهاي سیستماتیکنتایج حاصله، استفاده از میل. باشدمربوطه می

  

  

       هاي زیرزمینیطراحی سازه  .2

         

شناسی منطقۀ حفاري، الزمۀ شروع براي طراحی اصولی است؛ چرا که محور اساسی در طراحی هر فضاي زیرزمینی آوري و تفسیر اطالعات زمینجمع

توان محوریت طراحی را بندي مهندسی سنگ میبا تحلیل طبقه. اشداي بدادن خود سنگ به عنوان مصالح اصلی سازهبایست بر پایۀ مورد استفاده قرارمی

باشدکه با درجۀ پایداري یا ایمنی اي میبنديبندي براي فضاهاي زیرزمینی شامل طبقهبلحاظ دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک، طبقه. مورد لحاظ قرار داد

بندي زیر را براي فضاهاي لذا بارتن و همکاران طبقه. کندمنی را مشخص میهاي زیرزمینی، درجۀ پایداري و اینوع استفاده از سازه. مرتبط باشد

  :]2[کنند زیرزمینی پیشنهاد می

  

  هاي موقت معدنیتونل A) الف

    هاي قائمچا   B) ب

هاي پیشرو براي اي هادي ، تونله، تونل)هاي تحت فشاربه استثناي تونل( هاي برق آبیهاي آبرسانی به نیروگاههاي معدنی دائمی، تونلتونل C   )پ

  .حفریات زیرزمینی بزرگ

    .هاي دسترسیهاي تنظیم فشار و تونل، محفظهآهنهاي فرعی راه و راههاي زیرزمینی، تونلخانههاي ذخیره، تصفیهفضا D)  ت

ها و ورودي تونلصلی، فضاهاي زیرزمینی دفاعی شهري، آهن اهاي اصلی و راههاي مربوط به راهتونل هاي زیرزمینی،مغارهاي مربوط به نیروگاه E)  ث

   .تقاطع چند تونل

  .، مراکز ورزشی و عمومی و کارخانجات زیرزمینیآهنهاي راهاي، ایستگاههاي هستهنیروگاه F)  ث

  

                                                
1. Shaft Mining 
2. Rock Mass  
3. Modified Barton Criteria 
4. Rock Quality Designation  
5. Systematic Bolt 
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 ٣

شناسی یکسان درنظرگرفته شود، در صورتی که شرایط زمین. یابداز باال به پایین افزایش میدرجه و میزان پایداري بندي فوق، طبق اولویت  

  . ]2[ بندي مذکور در ارتباط استبا طبقه )1(و نگهداري مطابق شکل  نصب، طراحیمطالعات اولیه، هاي سیستم حائل شامل هزینه

  

  
  ]2[شناسی معین بندي آن در شرایط زمینهاي حائل با توجه به طبقههزینه  - 1شکل 

  

هاي موئی سنگ اطراف تونل به ریزي شود تا میزان شکستگی، ایجاد درزه و تركاي برنامهبگونهبایست بدیهی است فرایند حفاري می  

و قبل  ١هاي با درجۀ سخت در حالت بکرسنگچرا که . ها کمتر مورد لزوم واقع شودشدگی و به طبع آن نیاز به انواع حائلحداقل ممکن برسد تا سست

از اینرو  .گیرندباشد و در بسیاري موارد در ردیف فوالد قرار میهاي بکارگرفته شده میتر از حائلاتب قويهاي فشاري بمراز قرارگیري در معرض تنش

  .شناسی الزمۀ طراحی دقیق و منطقی استبلحاظ اقتصادي نیز، این مهم قابل توجیه است که مطالعات اولیه زمین

  

       

   یمعدنچاه قائم   .3

  

ی ها مواد معدند تا بتوان از طریق این بازکنندهتر حفر نموسمت کانسارهاي واقع در نقاط عمیقهایی از سطح زمین به نندهایستی بازکدر معادن زیرزمینی ب

 باشد کهها در معادن عمیق میاه قائم یکی از مهمترین بازکنندهچ .باشدغیره ، چاه قائم و ٢ها ممکن است تونل، چاه شیبداراین بازکننده. را استخراج نمود

ل و نقل مواد معدنی و مواد مصرفی، حمل و نقل ، حملیات زیرزمینی از جمله هواي تازهدهی به عمزمین مربوط شده و به منظور سرویسمستقیما به سطح 

ا ضعیف و براي ، براي شرایط طبیعی متوسط تچاه قائم براي کانسارهاي بزرگ، عمیق یا مسطح. دشومیایجاد  غیره، زهکشی و افراد، ارتباطات، تهیه آب

  .شودرخهاي باالي تولید ترجیح داده مین

توان به مرحله بعدي که و استراتژي کلی معدنکاري مشخص شد، پروژه را میوقتی این نتیجه حاصل شد که استخراج کانسار سودده است 

هاي ، راهاین حفریات .ل دسترسی، هدایت کرددار و تونماده معدنی یک گذرگاه شیبکم عمق بودن حفر یک چاه اکتشافی و یا در صورت معموالً 

چه در طول مرحله کند و نیز امکان ارزیابی ژئوتکنیکی را با جزئیات بیشتر از آنسنگ درونگیر آن را تأمین میینی دسترسی به ماده معدنی و تودهزیرزم

هاي ساختاري د، عبارتند از بررسیده شوانیابی ژئوتکنیکی گنجهایی که بایستی همراه مرحله ارزاز جمله فعالیت. سازداکتشاف ممکن بود، فراهم می

گیري هاي زیرزمینی و اندازههاي حاصل از حفاريها و مغزههاي آزمایشگاهی بر روي نمونهدر حفریات اکتشافی رخنمون دارند، بررسی کههایی پدیده

این . استفاده قرارگیرد هاي برجا موردسنگ و تنشخمین خواص تودهبراي تتواند سنگ میهاي تودهخرابی و شکستگیبررسی . ٣هاي برجاتنش

  .سازدمیبندي توده سنگ فراهم ها همچنین اطالعاتی را براي طبقهفعالیت

  

                                                
1. Intact Rock  
2. Ramp  
3. In situ Stresses  
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 ٤

     یزد - آبادچاه قائم معدن سرب و روي مهدي معرفی مشخصات  .4

  

 29درجه و  31درجه و عرض جغرافیایی  55یلومتر مربع طول جغرافیایکی km  5 × 8 (40(آباد با مساحت مهديو روي اکتشافی کانسار سرب  ةمحدود

شهر یزد مرکز استان  .کوه واقع شده استبهادران، مراد آباد، چاهوك و بدبخت 50000:1باشد این محدوده در نقشه هاي توپوگرافی با مقیاسدقیقه می

  . کیلومتري شمال غربی معدن قرار دارد 110یزد و در فاصله 
و ) سازند سنگستان( شود که از یکسري رسوبات تخریبییصورت ناودیس باز و سطحی انگاشته مب شناسیلحاظ زمین آباد بهمهديمنطقه 

و شیل آبکوه  هاي تفت در میان و تناوب آهکها و دولومیتگستان، در زیر آهکردیف تخریبی سن. تشکیل شده است) سازند تفت و آبکوه(کربناته 

بررسی و مطالعه منابع آب کارستی دشت معدن مهدي  .استهاي عمده تشکیل یافته شناسی منطقه از یکسري گسلساختمان زمین .اندتهدر باال قرار گرف

هاي ، اما سنگدشت معدن تهی از آب زیرزمینی استهاي کوارتز که نهشتهدهدنشان میپیش بینی مقدار هجوم آب به سازه هاي زیرزمینی  آباد و نهایتاً

  .]4[ باشدارستی شده و حاوي آب زیرزمینی می، سازند تفت کاتهکربن

متر  E 188، )53 – 5(، است و فاصله آن تا گمانه راهنماي E11015 و  N 9678  آبادسرب و روي مهديمعدنی  مختصات تقریبی چاه  

تواند می) 53 -5( گمانهباق دارد و اطالعات ثبت شده در انط) 53 -5(مطالعات اولیه نشان دادکه مشاهدات عینی دیواره چاه با اطالعات گمانه . است

  .باشد تعیین و طراحی نگهداري چاهراهنماي خوبی در 

  

 

  چاه ةشناسی دیواره زمینمطالع  . 4-1

      

، فوقهاي محدوده طبق اطالعات ثبت شده قبل از پوشش، سنگاست که پوشش داده شده است و  ١متر کالر چاه 2/2قسمت ابتدایی چاه بطول 

ق صورتی است و در داخل آن ، رنگ ظاهري دولومیت فوشودمتري دولومیت تفت مشاهده می 35ق متري تا عم 2/2از عمق . دولومیت تفت بوده است

عمق تا عمق حدود از این . بطور واضح مشخص استزون تراستی متري  37در عمق . شودوسط کلسیت و اکسید آهن مشاهده میهاي پر شده ترگچه

، آهک دولومیتی و دولومیت آهکی است دهنده شامل آهک، دولومیتتشکیلهاي ، سنگاندر تراست قرار گرفتهها به شدت تحت تأثیمتري که الیه 45

قبل از آن سنگ متري و چند متر  50از عمق  .گردد که مقدار آن گاهی به شدت زیاد استها توسط اکسید آهن مشاهده میناپیوستگیو پرشدگی 

  . ]5[دهد را نشان می )53-5(شناسی گمانه چینه )1(جدول  .ودشاعماق به شدت شیلی میآهک و آهک شیلی خاکستري تا سیاه است که در بعضی 

  

  ]5[ )53- 5(شناسی گمانه چینه -1جدول 

  شرح سنگ  )متر(عمق 

  سانتی متر                                          10واریزه شامل قطعاتی از دولومیت تا قطعه بیش از      0/0- 8/5

  دولومیت ریز بلور خاکستري رنگ همراه با آهک دولومیتی که غالباً برشی شده است     8/5 -54

  منطقه خرد و گسلی      54 - 56

  شی شدهآهک دولومیتی ، دولومیت آهکی و دولومیت نهان بلور سیاه غیر اکسیده که غالباً بر     56 -  156

  دولومیت ریز بلور خاکستري ، قرمز رنگ اکسید     156 -  206

  گوسن به شدت اکسیده     206 -  231

  دولومیت برشی ریز بلور قرمز رنگ به شدت اکسیده گاهی گوسنی شده همراه با کانی سازي اکسیده سرب و روي     231 -  326

  ی اکسید همراه با   کانی سازي اکسیده و سولفورهدولومیت ریز بلور خاکستري رنگ گاه برش     326 -  385

  دولومیت ریز بلور خاکستري رنگ همراه با کانی سازي سولفوره پراکنده غیر اکسید     385 -  5/420

  )سازند سنگستان ( سیلتستون ، شیل       5/420 – 6/425

  

  

                                                
1. Shaft Collar  
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  چاه ه ژئوتکنیکیمطالع  . 4-2

    

این گسل از نظر هر ناظري که در باالي دهانه چاه . شودمشاهده میباشد، که معرف تراست میچاه  یگسل طولاولین متري  2/2در ابتداي چاه در عمق 

یب اند تقریباً هم شمتري واقع 18تا  16گسل فوق و دو گسل دیگر که در اعماق حدود . دور نخواهد ماند ،ایستاده و قسمت زیر کالر چاه را مشاهده کند

دو گسل دیگر در باالي تراست و سه گسل کوچکتر که همدیگر  .درجه به سمت شمال است 20و شیب آن  E 110امتداد آن  د؛هاي دولومیتی هستنالیه

متري که تراست  37کلی از ابتداي چاه تا عمق حدود بطور. اندأثیرعملکرد گسل فوق حاصل شدهصددرصد تحت ت) در زیر تراست( اندع کردهرا قط

 37از عمق  .جنوبی و شیب به سمت غرب است -شمالی تقریبی بندي داراي امتداددهد و الیهگ پایداري خوبی را نشان میسن ،شودبوضوح نمایان می

درجه به سمت شمال  50ود جنوب شرقی است و شیب حد -ها شمال غربیامتداد الیه. دهدحالت طبیعی خود را نشان نمیبندي متري الیه 60متري تا 

چرخد و ها به سمت جنوب غربی میشیب الیهها قائم شده و سرانجام شود، سپس الیهتر میها زیادبا همین امتداد شیب الیهیشتر در اعماق ب. شرقی است

طبیعی خود را که به  بندي حالتمتري امتداد الیه 75شده و حدود  درجه 30ها حدود متري شیب الیه 65از عمق حدود . کندشیب میشروع به کاهش 

    .]5[ آوردست، بدست میسمت غرب ا

  

  

  یزد -آبادطراحی نگهداري چاه قائم معدن سرب و روي مهدي  . 5

  

چرا که در بعضی مواقع  .برداري در بخش نگهداري الزاماً بایستی در طراحی نگهداري بهینه دقت نمودگذاري و بهرههاي باالي سرمایهبا توجه به هزینه

با . هاي نگهداري را تا چندین برابر افزایش داده استبوده و هزینه العاده زیادنگهداري طراحی شده فوقگ مشاهده شده با وجود مقاومت باالي سن

 بندياساس طبقهژئومکانیکی توده سنگ بر  شاخصکه در حوالی چاه حفر شده قرار دارد و همچنین ) 53 - 5(شناسی گمانه داشتن اطالعات از چینه

  .شدة بارتن را مشخص و معرفی نمودمراحل طراحی بهینه طبق نمودار اصالح توانباشد؛ میمی] 4[د به منبع که با استنا) 2جدول ( Q سیستم

  

 ]Q ]4 سیستمبر اساس  در حالت تر و خشک در بلوك شرقی توده سنگ ژئومکانیکی امتیاز  -2جدول 

  زیر سطح ایستابی Qامتیاز   باالي سطح ایستابیQ امتیاز  عنوان زیر بلوك  ردیف

  72/1  22/5  آهک دولومیتی نهان بلور خاکستري رنگ       1   

  37/1  14/4  دولومیت ریز بلور خاکستري رنگ          2   

  19/1  6/3  دولومیت ریز بلور برشی شده      3   

  91/0  75/2  دولومیت ریز بلور اکسیده  4   

  23/1  72/3  شیل و سیلتستون  5   

  01/1  07/3  گوسان  6   

  23/1  7/3  هک االیتیآ  7   

  

 

    تعیین حداکثر دهانه مجاز بدون نگهداري  . 1- 5

  

از توان هاي زیرزمینی، میبا پایداري و نگهدارنده موردنیاز حفاري Qبندي طبقهسیستم اساس بر  توده سنگ ژئومکانیکی براي ارتباط مقدار شاخص

نسبت نگهداري فضاي زیرزمینی به مقداري که   ة، قطر یا ارتفاع دیوارن بعد از تقسیم دهانهای. استفاده نمود فضاي زیرزمینی ١بعد معادل پارامتري به نام

  ].6[ آیدبدست می ،شودنامیده می ٢حفاري

  

                                                
1. Equivalent Dimension   
2. Excavation Support Ratio  
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 ٦

  

  )1(  

  

  

اري استفاده از حف ةبه نحو نسبت نگهداري حفاري. باشدتابعی از دو عامل ابعاد و هدف و نوع عملیات حفاري می) 1(رابطه به عبارت دیگر، 

مقادیر را در این  )3( جدول .بستگی دارد ایجاد پایداري در حفاري زیرزمینیزیرزمینی و درجه ایمنی مورد انتظار از سیستم نگهدارنده نصب شده جهت 

  .دهدهاي مختلف نشان میحالت

  

  ]6[هاي مختلف براي حفاري) ESR(ضریب نگهداري تونل   -3جدول 

  ESR  رده فضاي زیرزمینی

  3-5  .هاي معدنی موقتنلتو) الف

هاي پیشرو براي هاي هادي، تونل، تونل)هاي تحت فشاربه استثناي تونل(آبی هاي آبرسانی به نیروگاههاي برقهاي معدنی دائمی، تونلتونل) ب

  .حفریات زیرزمینی بزرگ

6/1  

  3/1  .  هاي دسترسیهاي تنظیم فشار و تونلحفظهآهن، مهاي فرعی راه و راههاي زیرزمینی، تونلخانههاي ذخیره، تصفیهاتاق) پ

  1  .هاآهن، حفریات زیرزمینی دفاعی شهري، محل تقاطع تونلهاي اصلی راه و راههاي برق زیرزمینی، تونلنیروگاه) ت

  8/0  .آهن، مراکز ورزشی و عمومی و کارخانجات زیرزمینیهاي راهاي، ایستگاههاي هستهنیروگاه) ث

  

هاي مختلف بدون حائل براي ضریبدهانه حداکثر . استفاده نمود) 2(توان از نمودار شکل می دهانه مجاز بدون نگهداري تخمینجهت 

 باشد،شده میکه معادله خطوط ترسیم )2(توان از رابطه میهمچنین . ترسیم شده است) Q(بر حسب شاخص کیفیت توده سنگ  )ESR(اهمیت حائل 

   .]6[استفاده نمود 

  

)2(  

  

  
  ]6[ رابطه بین حداکثر بعد معادل حفره زیرزمینی بدون حائل و ضریب کیفیت توده سنگ  - 2شکل 
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  مشخصات نوع سیستم نگهداري  . 2- 5

  

بندي بارتن، در طبقه. ]6[بندي ژئومکانیک سنگ براي تونل را طی نموداري ارائه کردندگروههاي اصلی در طبقه 1974بارتن و همکاران در سال 

ول مربوط به این روش نیاز ااستفاده از جد .گروه به تفکیک ذکر شده استکه در جداولی نوع نگهداري هر گروه تنظیم شدند  38اي فرعی در وههگر

  در این روش   . اصالح و تجدید نظر شد] 7[ 1993در سال  ١گریمستاد و بارتناین روش و نمودار توسط . کاریهایی داردها و ریزهبه مراعات تبصره

 توان نوع سیستم نگهداريمی ، )3(شکلر اساس نمودار ب. شده به الیاف فوالدي براي نگهداري فضاهاي زیرزمینی در نظرگرفته شده استپاشی مسلحبتن

ضا یا همان الزم بتوضیح است که عرض ف .مشاهده نمود )4( را در جدول و طراحی را تعیین نمود و نتایج محاسبات چاه معدنی سرب و روي مهدي آباد

عدد ) 3(طبق جدول  (ESR) نسبت نگهداري حفاري گرفته شده است ومتر در نظر 5/4در محاسبات مربوطه  بر اساس سطح مقطع مفید چاه قطر چاه

ترتیب در  که به  Q بر اساس سیستم سنگ بلوك شرقیژئومکانیکی توده مقادیرو نیز ) 53-5(شناسی گمانه چینهلذا با داشتن . گرددمنظور می 6/1

  . آوردرا بدست ژئومکانیکی توده سنگ شاخصدر اعماق مختلف  تواننمایان است، می) 2(و ) 1(جداول 

 

  
  ]Q ]7سنگ تخمین ردة نگهدارنده بر اساس شاخص ژئومکانیکی توده  - 3شکل 

  

  بارتن اصالح شده آباد بر اساس نمودارشده در چاه معدنی سرب و روي مهدينوع سیستم نگهداري طراحی  -4جدول 

  )متر(عمق   نوع سیستم نگهداري  )متر(عمق   نوع سیستم نگهداري

5  160-145  4  15-0  

4  220-160  6  20-15  

5  230-220  5  50-20  

4  240-230  3  60-50  

3  260-240  5  70-60  

5  280-260  6  75-70  

4  310-280  5  90-75  

6  330-310  3  105-90  

6  330-345  4  145-105  

                                                
1. Grimstad and Barton  
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  گیرينتیجه  .6

  

حفر توان به مرحله بعدي که معموالً و استراتژي کلی معدنکاري مشخص شد، پروژه را میوقتی این نتیجه حاصل شد که استخراج کانسار سودده است 

ینی هاي زیرزم، راهاین حفریات .دار و تونل دسترسی، هدایت کردماده معدنی یک گذرگاه شیبکم عمق بودن یک چاه اکتشافی و یا در صورت 

چه در طول مرحله اکتشاف کند و نیز امکان ارزیابی ژئوتکنیکی را با جزئیات بیشتر از آنسنگ درونگیر آن را تأمین میدسترسی به ماده معدنی و توده

طراحی و تعیین  کند که این امر،شناسی متعددي عبور میهاي زمینچاه معدنی قائم به دلیل ماهیت ساختاري از چینه ..سازدممکن بود، فراهم می

هاي زیرزمینی به خوبی شناخته شده است که این موضوع بر شناسی در پایداري چنین سازهتأثیر ساختارهاي زمین. نمایدنگهداري آن را پیچیده می

تا بر اساس پایداري بلند  از آنجایی که چاه معدنی معموالً به عنوان یک راه ورودي اصلی مطرح است، لذا الزم است. افزایدحساسیت طراحی آن می

برداري در بخش نگهداري الزاماً بایستی در طراحی نگهداري بهینه گذاري و بهرههاي باالي سرمایهاز سویی دیگر با توجه به هزینه. مدت طراحی شود

هاي امر مستثنی نبوده و در معرض چینهیزد بعنوان چاه نفربر و حمل و نقل مواد معدنی از این  -آبادچاه اصلی معدن سرب و روي مهدي .دقت نمود

این مقاله بر اساس معیار تجدید نظر شده بارتن، نوع سیستم نگهداري چاه معدنی . باشدشناسی مانند گسل میشناسی و نیز ساختارهاي زمینمتعدد زمین

کیفیت توده سنگ  شاخصبندي از موجود براي طبقهبا توجه به سطح و نوع اطالعات  .دهدا مورد بررسی و طراحی قرار میسرب و روي مهدي آباد ر

         نتایج حاصله، استفاده از . باشدهمچنین فرض بر انتخاب صحیح مقطع مفید چاه بر اساس پارامترهاي مربوطه می. استفاده شده است) Qسیستم (

  .یدنماپاشی مسلح شده به الیاف فوالدي را توصیه میو نیز بتنمهارهاي سیستماتیک میل
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