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رضا احمدی؛ دانشگاه صنعتی اراک

تاریخ :دریافت 18/11/11

پذیرش 18/10/18

چکیده
در پژوهش حاضر روش حفاري گردش وارون ( )RCبا دیگر روشهاي مهم ،متداول و
کاربردي حفاري مانند روش گردش مستقیم و مغزهگیري از نظر معیارهاي مختلف نظیر
سرعت پیشروي (زمان) حفاري ،قیمت (هزینه) ،نوع و کیفیت نمونههاي حاصل و راندمان
عملکرد حفاري ،مقایسه شده است .همچنین بهعنوان یک بررسی میدانی در این پژوهش،
گمانه هاي عمیق حفاري شده در معدن طالي اخترچی خمین واقع در استان مرکزي با دو
روش حفاري  RCو مغزهگیري ،از جنبههاي مختلف بررسی و مقایسه شد .در انتها نیز
توانایی انتخاب مناسبترین روش حفاري از میان روشهاي مختلف بررسی شد .نتایج
پژوهش نشان میدهند که روش حفاري  RCدر مقایسه با دیگر روشهاي حفاري بهویژه
انواع متداول و پرکاربرد ،از نظر معیارهایی مانند هزینههاي حفاري و سرعت پیشروي
(زمان) حفاري ،بسیار مطلوب و از نظر میزان عمق (متراژ) حفاري ،نوع و کیفیت نمونههاي
حاصل و راندمان کلی عملکرد حفاري ،مطلوب است .اگرچه روش حفاري مغزهگیري از
نظر نوع و کیفیت نمونههاي حاصل و نیز میزان عمق (متراژ) حفاري ،با توانایی حفر
گمانههاي بسیار عمیق و گرفتن نمونههاي مغزهاي ،مطلوبترین است اما در ارتباط با
حفاري اکتشافی (به ویژه در مراحل اکتشاف تکمیلی) کانسارهایی که عیار پایینی دارند و
اثرات ماده معدنی خیلی کم است (همانند کانسار طالي اخترچی خمین) و در نتیجه نیاز به
حجم زیاد نمونه است ،استفاده از روش حفاري  RCمزیت نسبی داشته و داراي صرفه
اقتصادي است.
واژههای کلیدی :حفاري گردش وارون ) ،(RCحفاري مغزهگیري ،سرعت حفاري ،هزینه حفاري ،نمونههاي
حاصل از حفاري ،معدن طالي اخترچی خمین.
*نویسنده مسئول

rezahmadi@gmail.com
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مقايسۀ روش گردش وارون با روشهاي مرسوم
حفاري از نظر سرعت ،هزينه ،نوع نمونه حاصل و
راندمان عملکرد ،مطالعۀ موردي :معدن طالي اخترچي خمين
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مقدمه
براي دستیابی به انواع مواد معدنی در درون زمین ،اکتشاف و استخراج ذخایر
هیدروکربوري ،سفرههاي آب زیرزمینی ،پژوهشهاي ژئوتکنیکی و زمینشناسی مهندسی،
نیاز به انجام عملیات حفاريهاي عمیق است .حفاري داراي روشهاي گوناگونی است که از
0

مختلفی نظیر حفاري دستی  ،حفاري ضربهاي ،3حفاري کابلی ،1حفاري دورانی (چرخشی یا
گردشی) ،حفاري ضربهاي -دورانی و حفاري مغزهگیري تقسیمبندي میشوند [ .]1تا چند
دهۀ قبل حفاري بهصورت دستی متداول بود ولی از سال  1801ماشین وارد کار حفاري شد؛
استفاده از ماشین بخار باعث ایجاد روش حفاري چرخشی شد و سیستم حفاري کابلی را
توسعه داد .در سال  18 1لوازم حفاري مجهز به الماس شد و از روشهاي حفاري ضربهاي
بهوسیلۀ انرژي هواي فشرده استفاده شد .در سال  1811سیستمهاي حفاري ضربهاي -دورانی
در آمریکا ساخته شد و در سالهاي 1101تا  1111براي اولین بار متههایی از جنس کربور
تنگستن 8در آلمان بهکار رفت .از سال  11 1ماشین حفاري هیدرولیک ابداع شد و تالشها
براي دسترسی به نفت و گاز در اوکالهماي 1آمریکا و سیبري شوروي با استفاده از این

ماشین و حفر چاههایی با عمق بیش از ده هزار متر به نتیجه رسید [.]0
بررسي روشهای مختلف حفاری
در این بخش ویژگیهاي شاخص ،مزایا و معایب روشهاي متداول حفاري ،بهطور
مختصر بررسی میشود.

1. Mechanism
2. Hand held drilling
3. Percussive drilling
4. Cable-tool drilling
5. Rotary drilling
6. Percussive-rotary drilling
7. Core drilling
8. Tungsten-carbide
9. Oklahoma
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 .1روش حفاری دستي
قدیمیترین روش حفاري است که در آن نیروي الزم براي حفاري بهوسیلۀ خود انسان
تأمین میشود .راندمان و سرعت کلی این نوع حفاري کم بوده است (حدود  31سانتیمتر بر
ساعت) که در سنگهاي سخت این سرعت ،کاهش بیشتري نشان میدهد بهگونهايکه براي
نیروي کار و همچنین راندمان کم حفاري دستی ،باعث منسوخ شدن این روش حفاري شده
و فقط در معادنی که بهروش سنتی استخراج میشوند ،از این روش براي حفر چالهاي
انفجاري استفاده میشود.
 .2روش حفاری ضربه ای
حفاري ضربهاي تقریباً نوع پیشرفته حفاري دستی است که اساس کار آن اعمال ضربات
متوالی است و نیروي الزم براي این ضربات با ماشین آالت تأمین میشود .مواردي مثل
کاربرد و عملکرد ساده ،استفاده در گسترۀ وسیعی از انواع سنگها و قابلیت استفاده در زیر و
باالي سطح ایستابی را میتوان از مزایاي این روش نام برد [ .]1در مقابل ،کند و آهسته بودن
در مقایسه با روشهاي دیگر ،سنگینی وسایل حفاري ،احتمال بروز مشکل در سازندهاي
تحکیم نیافته ،نیاز به آب براي خارج کردن قطعات حفاري شده در چاههاي خشک ،اختالط
خرده سنگهاي خروجی با دیواره چاه و عدم امکان بررسیهاي سنگشناسی و دیگر
پژوهشها روي خرده سنگهاي خروجی نیز از معایب این روش هستند.
 .3روش حفاری کابلي
روش حفاري کابلی از روشهاي قدیمی حفاري و زیرمجموعه روش ضربهاي است که
براي حفر چاههاي نیمهعمیق و بیشتر در زمینهاي سخت ،چسبنده و یا سنگی بدون درزه و
شکاف ،قابل استفاده است .معموالً این روش براي عمق کمتر از  111تا  1 1متر کاربرد دارد
[ .]1در حال حاضر در ایران این روش بیشتر براي حفر چاههاي نیمهعمیق بهویژه چاههاي
اکتشاف آب ،استفاده میشود .در جدول  1مزایا و معایب روش حفاري کابلی آورده شده
است.
1. Operator
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جدول  .1مزایا و معایب روش حفاری کابلي
معایب

مزایا
دستگاه نسبتاً ارزان است و نیاز به انرژي خیلی کمی

نرخ نفوذ کمی دارد.

دارد.
بهدلیل کوچک بودن دستگاه ،ماشینهاي این روش در
شرایط جادهاي اجازه استفاده از تجهیزات بزرگ و
سنگین را نمیدهد ،قابل استفاده هستند.
دستیابی به نمونههاي معتبر از هر عمقی ممکن است.

برخی شرایط زمینشناسی ممکن است جدارگذاري را
سخت کرده و تجهیزات مخصوص الزم باشد.
در زمینهاي داراي شکستگی ممکن است رشته
حفاري گیر کند.

 .4روش حفاری دوراني
در روش حفاري دورانی ،ضربه و دوران دو عامل مهم براي نفوذ در سنگ است که مته
هنگام تماس با سنگ با چرخش خود باعث تراشیده شدن سنگ میشود و نمونه مورد نظر و
خردههاي حفاري بهوسیلۀ سیال حفاري به سطح زمین منتقل میشوند .یکی از برتريهاي
این روش نسبت به حفاري ضربهاي آن است که در زمینهاي درزه و شکاف دار نیز کارایی
دارد و براي تمام سنگها با درجه سختی متفاوت حفاري ،مناسب است .حفاري دورانی با
توجه به هزینه زیاد راهاندازي اولیه ،معموالً در معادن کوچک کارآیی ندارد و در معادن بزرگ
بهدلیل سرعت چال زنی باال استفاده میشود [ .]3روش حفاري دورانی به سه روش حفاري
1

مغزهگیري ،حفاري با گردش مستقیم سیال حفاري ) (DCو روش حفاري با گردش وارون
0

سیال حفاري ) (RCانجام می شود.
 .1-3روش حفاری مغزهگیری

برخی از حفاريهاي دورانی یا چرخشی همراه با مغزهگیري هستند ،بدینصورت که با
توجه به شکل و هندسه مته ،مته در داخل سنگ فرو رفته و نمونههاي استوانهاي (مغزه)
گرفته میشود .از مزایاي این روش امکان گرفتن نمونههایی از سنگ به طول تا  1/متر []1
و بررسی ویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی سنگ و از طرفی امکان دیدن نمونهها و بررسی
ویژگیهاي خاص مثل کانیشناسی ،سنگشناسی ،درزه و شکاف و شکستگی ،حفرات و
1. Direct circulation drilling system
2. Reverse circulation drilling system
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محل تماس 1الیههاي مختلف سنگ در زیر زمین است .یکی از معایب روش مغزهگیري آن
است که هر بار که عملیات مغزهگیري به پایان میرسد ،براي بیرون آوردن مغزه از لوله
درونی باید همه لوله را به سطح زمین آورد و همین عمل باعث اتالف زمان و افزایش هزینه
بهدلیل باز و بسته کردن لولهها و عملیاتهاي دیگر میشود.

درصد بسیار زیادي از حفاريهاي دورانی بر پایه بهکارگیري روش گردش مستقیم استوار
هستند .در این روش که یکی از قدیمیترین و متداولترین روشهاي حفاري بهشمار
میرود ،گل حفاري بهوسیلۀ یک پمپ از درون لوله حفاري به طرف سرمته تزریق میشود
که عمل خنک کردن مته و رشته ابزار حفاري را نیز انجام میدهد .سپس گل حفاري و مواد
کنده شده بهصورت مخلوط درآمده و از فاصلۀ لوله حفاري و جدار چاه بهصورت جریانی
نسبتاً آرام خارج میشود .مزایا و معایب این روش حفاري در جدول  0خالصه شده است.
جدول  .2مزایا و معایب روش حفاری گردش مستقیم
مزایا

معایب

در همۀ مواد نرخ نفوذ زیادي دارد.

جمعآوري نمونههاي دقیق نیازمند یک سري فرآیند خاص است.

در حین حفاري نیاز کمی به جداره

استفاده از سیال حفاري ممکن است باعث ایجاد شرایط خاص در سازند شود.

گذاري دارد.

این روش حفاري دشوار است و به خصوص در شرایط هواي سرد ،صرفه اقتصادي ندارد.

تجهیز و باز کردن دستگاه خیلی

دستگاه این روش نگهداري زیادي الزم دارد و بیشتر دستگاههاي آن دست کم دو عملگر نیاز

سریع است و نیاز به زمان زیادي

دارند.

ندارد.

مدیریت و نگهداري گل حفاري ،مستلزم داشتن دانش و تجربه کافی است.

 .3-3روش حفاری گردش وارون

هرگاه جهت جریان سیال مسیري خالف جهت روش حفاري مستقیم داشته باشد ،یعنی
گل از فاصله جدار چاه و لوله حفاري وارد چاه شود و همراه با قطعات کنده شده از داخل
لوله حفاري باال آید ،اصطالحاً به این روش حفاري ،روش گردش وارون میگویند (شکل
 .)1در نوع پیشرفته روش حفاري گردش وارون ،از یک لوله حفاري دو جداره استفاده شده
و از چکش درون چاهی یا سیستم حفاري چرخشی و سرمتههاي مخصوص بهره میگیرند.
1. Contact
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6

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد چهاردهم ،شمارۀ  1بهار 1311

استفاده از لوله دو جداره باعث میشود نمونههاي برداشت شده در طول مسیر حرکت با
جداره چاه در تماس نباشد و کامالً تمیز به سطح برسند.
سیستم حفاري اکتشافی  RCبا انجام نمونهگیريهاي پودري با درجۀ خلوص و سرعت
حفاري زیاد ،کمک زیادي به سرعت و دقت عملیات اکتشاف کانسارها میکند .نمونههاي
است که این نمونهها ممکن است خشک یا همراه با کمی رطوبت باشند .جریان هواي داخل
چرخه باعث میشود که نمونه پودري اغلب بهصورت خشک جمعآوري شود ولی گاهی هم
بهدلیل آبهاي زیرزمینی یا آب گل حفاري ،مرطوب هستند [ ] .نمونه پس از خروج از لوله
داخلی مطابق شکل  1به یک سیکلون وارد شده و ذرات سنگین به درون کیسه جمع آوري
وارد میشوند.
روش حفاري  RCدر حال حاضر یکی از روشهاي مرسوم حفاري است .رشته لوله
حفاري دوقلوي دستگاه  RCبهمنظور حفاري در زمینهایی مانند زمینهاي داراي درزه و
شکاف و شکستگی ،توسعه یافته که دیگر روشهاي حفاري در چنین مناطقی یا قادر به
حفاري نیستند یا استفاده از آنها زمان بر و پرهزینه است .در سیستم حفاري  RCاز پمپ گل
یا کمپرسور بهعنوان وسیله به جریان انداختن سیال حفاري میتوان استفاده کرد .البته استفاده
همزمان پمپ و کمپرسور میسر نیست و فقط باید یکی از این دو را مطابق روال زیر استفاده
کرد:
تخلیه مکشي
1

تخلیه مکشی از روشهاي وارون حفاري دورانی با استفاده از پمپ گل است .در این
روش ابزاري روي لوله زانویی باالي پاورهد( 0سر موتور) بسته میشود که با عبور سریع گل
حفاري از درون آن ،حالت مکش ایجاد کرده و از درون میلههاي حفاري که اکنون نقش لوله
مکش را بازي میکنند ،گل حفاري و طبیعتاً مواد کنده شده زیر مته را مکیده و از چاه خارج
میکند .بیشترین عمق حفاري که عمالً با این روش میتوان به آن دست یافت 31 ،متر یا
اندکی بیشتر است [.]3
1. Jet suction
2. Power head
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ج

شکل  .1الف) نمایي از عملیات حفاری بهروش  RCدر معدن طالی اخترچي خمین ،ب) نمایي
نزدیک از سیکلون دستگاه حفاری  ،RCج) شکل طرح وار از سیستم نمونهگیری بهوسیلۀ روش
]4[ RC
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تخلیه با استفاده از هوای فشرده

روش حفاري تخلیه با استفاده از هواي فشرده( 1ایرلیفت) از عملیترین و متداولترین

روشهاي حفاري  RCاست [ ] که در عین سادگی قدرت فوقالعادهاي دارد .از این روش
عمدتاً براي حفر چاههاي عمیق آب ،چاههاي تهویه تونلهاي معدنی و ترافیکی و نیز چاههاي
ایرلیفت در مناطق داراي تشکیالت شنی و ریگی عمیق ،بهطور متداول استفاده میشود و
عالوه بر این در تشکیالت آهکی آبدار نیز راندمان زیادي دارد [.]3
مزایای روش

RC

در برخی از پروژههاي اکتشافی مانند پروژههاي اکتشاف طال ،نقره ،الماس یا مس ،که با
اثرات خیلی کم ماده معدنی مواجه هستند ،حجم زیاد نمونه حاصل در روش  RCیک مزیت
خیلی مهم به حساب میآید و میتواند بسیار مفید باشد .براساس حفاريهاي انجام شده با
روش  RCدر شمال کانادا ،بازیابی نمونه در گمانههایی با قطر  10میلیمتر بسته به نوع سنگ،
تقریباً برابر با  1 /1کیلوگرم بر متر مکعب است [ ].
مهمترین مزیت روش حفاري  RCنسبت بهروش مغزهگیري ،میزان نرخ نفوذ (سرعت
پیشروي) باالي آن است .نرخ نفوذ این روش بسته به شرایط زمین ،اغلب از  111متر به
ازاي هر شیفت تجاوز میکند و باعث میشود که هزینههاي عملیات حفاري تا حدود  11تا
 1درصد کمتر از حفاري مغزهگیري باشد .بهکمک حفاري  RCمیتوان به عمق حدود 811
متر نیز دست یافت .قطر حفاري در این روش بین  81تا  11میلیمتر است [ ].]8[ ،
یکی از مزیتهاي کمتر مورد توجه قرار گرفته روش  ،RCمزیت زیستمحیطی این
روش است .اولین و شاید مهمترین مزیت زیستمحیطی این روش ،نیاز خیلیکم و حتی
صفر آن به آب است .این مزیت در زمینها و پروژههایی که دسترسی کمی به آب دارند یا
آب آنها غیرقابل استفاده است یا نگهداري و انتقال آب ،خیلی دشوار و پرهزینه است،
مشخص میشود .در فصل زمستان زمینهاي یخ زده میتوانند مشکالت خیلی زیادي مانند
انجماد و استفاده بیش از اندازه نمک براي روشهاي متداول حفاري ایجاد کنند .بهدلیل
1. Air lift
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استفاده خیلی کم و بعضاً صفر آب در روش  ،RCاین روش در چنین زمینهایی خیلی مفید
و پرکاربرد است [ ] .مزایا و معایب روش حفاري  RCدر جدول  3خالصه شده است.
جدول  .3مزایا و معایب روش حفاری RC
در مقایسه با سایر روشها ،در این روش تخلخل و نفوذپذیري

دستگاه حفاري گردش وارون و تجهیزات آن معموالً خیلی گران و

تأثیر زیادي در حفاري ندارد.
چاههایی با قطر زیاد را میتوان خیلی سریع و اقتصادي حفر
کرد.
در حین حفاري جدارگذاري الزم نیست.

بزرگ هستند.
بهعلت بزرگی اندازه دستگاه ،امکان حفاري در برخی مناطق وجود
ندارد.

نرخ نفوذ زیادي دارد.

براي عملکرد مؤثر در این روش ،دقت بیشتري نسبت بهروشهاي

قابلیت حفاري در اغلب انواع سازندهاي زمینشناسی را دارد.

دیگر الزم است.

مقایسۀ روش حفاری  RCبا سایر روشهای حفاری
حفاري از پرهزینهترین فرآیندهاي معدنکاري بهشمار میرود ،بنابراین مهمترین هدف در
مهندسی حفاري ،کاهش هزینههاست و انتخاب درست روش حفاري میتواند در کاهش
هزینهها سهم بهسزایی داشته باشد و هزینهها به حداقل ممکن برسد .همواره تالش براي
کاهش هزینهها در معادن ،یکی از دالیل پیشرفت روشهاي موجود حفاري و ابداع
روشهاي جدید بوده است .یکی از راهکارهاي کاهش هزینهها میتواند کاهش زمان حفاري
با استفاده از افزایش سرعت پیشروي حفاري باشد .بنابراین بهینهسازي نرخ نفوذ 1حفاري،
از مهمترین پارامترهاي مؤثر در کاهش هزینههاي حفاري است .بهطور معمول عملیات
بهینهسازي ،براساس عملکرد حفاريهاي مشابه صورت میگیرد و نتایج آن در چاه مورد نظر
استفاده میشود .از دیگر راهکارهاي استفاده شده براي کاهش هزینهها ،استفاده بیشینه و بهینه
از امکانات ،دستگاهها ،تجهیزات ،ابزارها و ماشینآالت است .اما با توجه به هزینههاي روزانه
دکل حفاري و هزینههاي جانبی روزانه ،استفاده بیشینه از ابزارآالت میتواند منجر به افزایش
زمان عملیات حفاري و درنتیجه افزایش هزینههاي دکل حفاري شده و صرفهجویی ناشی از
استفاده بیشینه و بهینه از ابزارآالت را تحت تأثیر قرار دهد و یا حتی باعث افزایش هزینههاي

جانبی شود.
1. Penetration rate
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تخمین بهترین زمان تعویض سرمته در حفاري ،یکی از راهکارهاي بهینهسازي عملیات
حفاري و کاهش زمان حفاري بهوسیلۀ کاهش تعداد دفعات تعویض سرمته و تعداد دفعات
لوله باال و لوله پایین است .در صورتی که مته زودتر از زمان مقرر تعویض شود ،تعداد
دفعات باال و پایین افزایش یافته و با افزایش زمان حفاري ،هزینههاي کلی حفاري افزایش
وجود دارد که هزینههاي زیادي بهبار میآورد .با در نظر گرفتن همه عوامل مختلف مؤثر بر
میزان هزینهها ،میتوان دریافت که بهترین تصمیم ممکن براي بهینهسازي هزینۀ حفاري،
انتخاب بهترین روش ممکن براي حفاري است .این انتخاب با توجه به نوع نمونه مورد نیاز،
نوع ماده معدنی و حتی مدت زمان منظورشده براي حفاري ،صورت میگیرد.
در ادامه ،روش حفاري گردش وارون با مهم ترین و متداول ترین روشهاي حفاري ،از
نظر معیارهاي مختلف مقایسه شده است.
 .1مقایسه از نظر هزینه
جنس سنگ مورد حفاري ،مهمترین عامل در تعیین قیمت حفاري است و با سختتر
شدن جنس سنگها بدون توجه بهروش استفاده شده ،قیمتها افزایش مییابد .یکی از علل
استقبال زیاد کارفرماها از روش حفاري  ،RCقیمت مناسب این روش در مقایسه با روشهاي
دیگر است .هزینه (قیمت روز در سال  )131حفاري هر متر سنگ براي دو نوع سنگ یکی
تراورتن (نوعی سنگ آهک بهعنوان نماینده سنگهاي نرم) و دیگري گرانیت (بهعنوان
نماینده سنگهاي سخت) با سه روش حفاري  ،RCگردش مستقیم و مغزهگیري در جدول 1
آورده شده است .دادههاي این جدول نشان میدهند که هزینۀ حفاري هر متر سنگ از جنس
نرم (تراورتن) با روش مغزهگیري تقریباً  3/3برابر روش  RCو با روش گردش مستقیم
تقریباً  1/0برابر روش  RCاست .همچنین هزینه حفاري هر متر سنگ سخت (گرانیت) با
روش مغزهگیري تقریباً  0/برابر روش  RCو با روش گردش مستقیم تقریباً  1/3برابر روش
 RCاست.

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 0:02 +0330 on Wednesday March 3rd 2021

مییابد [ .]1در صورتی که مته دیرتر از زمان مناسب تعویض شود ،احتمال گیرافتادن سرمته

مقایسۀ روش گردش وارون با روشهاي مرسوم حفاري از نظر سرعت ،هزینه ،نوع نمونه حاصله و راندمان عملکرد

11

جدول  .4هزینه (قیمت روز در سال  )1397حفاری هر متر سنگ از نوع تراورتن و گرانیت با
روشهای مختلف حفاری (بر حسب هزار تومان) [.]11،11
جنس سنگ

گردش وارون

3 -11

01-0

گردش مستقیم

1 -

0 -31

روش حفاري

مغزهگیري

81-101

-8

عالوه بر هزینه اصلی حفاري که با توجه به متراژ حفاري محاسبه میشود ،عوامل دیگري
نیز در هزینههاي تمام شده حفاري مؤثر هستند .از جمله این هزینهها میتوان به هزینههاي
مربوط به مواد مصرفی و ابزار استهالکپذیر حفاري اشاره کرد .بهطور مثال متههایی که در
عملیات حفاري استفاده میشوند ،یکی از ابزارهاي استهالکپذیر بهحساب میآیند و در یک
عملیات حفاري ممکن است چندین بار تعویض مته ضرورت پیدا کرده و خرید مته الزم
باشد.
قیمت متههاي استفاده شده در روش  ،RCبهمراتب پایینتر از متههاي مورد نیاز در روش
مغزهگیري است ،بنابراین استفاده از روش  RCاز این جنبه هم اولویت پیدا میکند .یکی
دیگر از عوامل مؤثر در هزینههاي کل عملیات حفاري ،سیال حفاري است .کنترل سیال
حفاري و جلوگیري از هرزروي آن میتواند از تحمیل هزینههاي اضافی جلوگیري کند .در
روش  RCبهعلت وجود رشته حفاري دوقلو ،سیال حفاري از بین این دو لوله حرکت کرده و
امکان هرزروي گل وجود ندارد [ .]10درحالیکه در روشهاي گردش مستقیم و مغزهگیري
احتمال هرزروي گل وجود دارد و در صورت وقوع این رخداد ،هزینههاي حفاري افزایش
مییابد.
اگر در روش  RCاز هوا بهعنوان سیال حفاري استفاده شود ،برخالف روش مغزهگیري،
آب مورد نیاز در عملیات خیلی کم بوده و یا حتی به صفر میرسد .با توجه به این که تأمین
آب مورد نیاز حفاري ،مستلزم صرف هزینه است و این هزینه در مکانهاي کم آب یا
مکانهایی که آب آنها قابل استفاده نیست (بهطور مثال آبهاي منجمد) ممکن است بسیار
سنگین باشد ،این ویژگی یکی از مزایاي روش  RCاست و باعث کاهش هزینههاي حفاري
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میشود .از دیگر دالیل ارزان بودن روش حفاري  RCنسبت به سایر روشها ،نیاز این روش
به تعداد نیروي کار کمتر است که باعث کاهش هزینه حفاري میشود.
با در نظر گرفتن تمام هزینههاي احتمالی و همچنین بررسی تجربیات گذشته در زمینه
حفاري با استفاده از روشهاي مختلف ،بهطورکلی روش  RCدر مقایسه با روش گردش
 1درصد ارزان تر است و در صورتی که نوع نمونه مورد نیاز ،محدود کننده قدرت انتخاب
روش حفاري نباشد ،این روش نسبت به روشهاي دیگر اولویت بیشتري دارد.
 .2مقایسۀ از نظر سرعت حفاری
مدت زمان انجام عملیات حفاري یکی از عوامل تأثیرگذار بر هزینه حفاري است .زمان
حفاري به چندین عامل بستگی دارد که مهمترین این عوامل ،سرعت پیشروي حفاري است.
هرچه سرعت حفاري بیشتر باشد ،زمان حفاري کاهش یافته و به تبع آن هزینه صرف شده
کاهش مییابد .به همین دلیل مقدار سرعت یکی از پارامترهاي تعیین کننده در انتخاب روش
حفاري است .عوامل زیادي مانند خواص فیزیکی و مکانیکی سنگها ،عوامل زمینشناسی
مانند الیهبندي ،گسل ،درزه و شکاف و شکستگی ،عوامل دستگاهی ،سازوکار پیشروي،
تعداد دور مته ،بار روي مته و قطر سرمته بر سرعت حفاري تأثیرگذارند.
با انتخاب روش حفاري با سرعت مناسب ،میتوان تا حد زیادي از صرف هزینههاي
اضافی ناشی از افزایش زمان ،جلوگیري کرد .روش حفاري  RCبهدلیل سازوکار حفاري خود
در بین روشهاي متداول حفاري ،سرعت بیشتري دارد .بهعنوان مثال در عملیات حفاري در
معدن گرانیت اوره واقع در شهر نطنز استان اصفهان ،در شیفتهاي  11ساعته با روش

RC

بهطور میانگین حدود  111متر حفاري انجام شده در حالی که با روش گردش مستقیم متراژ
حفاري از  81متر تجاوز نکرده است .در نقطه دیگري از این معدن بهمنظور نمونهبرداري از
اعماق ،از روش مغزهگیري استفاده شده که میزان حفاري در هر شیفت کاري بین تا  11متر
متغیر است و با روشهاي دیگر حفاري قابل قیاس نیست [ .]11همچنین در حفاريهاي
معدن سنگ تراورتن حاجیآباد محالت واقع در استان مرکزي ،میزان حفاريهاي انجام شده
در طول روزهاي مختلف با استفاده از روش  ،RCبین  111تا  1 1متر متغیر بوده است .در
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نقاط دیگر این معدن ،متراژ حفاري در طول روز با روش گردش مستقیم بین  111تا  111متر
و با روش مغزهگیري بین  10تا  01متر متغیر بوده است و بهندرت از  01متر تجاوز کرده
است [.]11
بهطورکلی سرعت حفاري در سازندهاي ماسهاي نرم ،با روش  RCحدود  1متر بر
 0متر بر ساعت است .همچنین سرعت حفاري در سازندهاي رسی با روش  RCحداکثر 18
متر بر ساعت ،با روش گردش مستقیم حدود  11تا  13متر بر ساعت و با روش مغزهگیري
حدود  1/تا  1/1متر بر ساعت است [ .]13در نمودار شکل  0سرعت روشهاي گوناگون
حفاري (گردش وارون ،RC :گردش مستقیم DC :و روش مغزهگیري )DD :در جنسهاي
مختلف سنگ در یک شیف کاري  11ساعته مقایسه شده است.
عالوه بر سرعت پیشروي مته در داخل سنگ ،عوامل دیگري نیز بر سرعت حفاري
تأثیرگذار هستند [ .]11از جمله این عوامل میتوان بهروش استفاده شده براي انتقال
نمونههاي حفاري شده به سطح زمین اشاره کرد .در روش حفاري مغزهگیري در هر بار
عملیات ،بعد از پایان حفاري ،بهمنظور بیرون آوردن نمونه باید تمام رشته لوله حفاري را از
داخل چاه بیرون کشید .عملیات باال آوردن رشته لوله حفاري و فرستادن دوباره آن به داخل
زمین ،زمان زیادي الزم داشته و زمان حفاري را افزایش میدهد .در حالی که در روشهاي
حفاري گردش مستقیم و  ،RCنمونهبرداري بهصورت پیوسته و در حین عملیات حفاري
انجام میپذیرد .الزم به ذکر است که سرعت باال آمدن خردههاي حفاري در روش  RCنسبت
بهروش گردش مستقیم  11تا 31برابر سریع تر است .بهطورکلی سرعت حفاري  RCحدود
 1/0تا  3برابر روش گردش مستقیم و حدود  11تا  1برابر روش حفاري مغزهگیري است
[.]13
 .3مقایسۀ از نظر نوع نمونۀ حاصل
یکی از مهمترین اهداف عملیات حفاري ،نمونهبرداري از مواد معدنی است .نمونهبرداري
در تمامی مراحل عملیات معدنکاري داراي اهمیت بهسزایی است و تمام تصمیمگیريها بر
اساس آن انجام میشود .برداشت نمونه مناسب براي انجام پژوهشهاي میکروسکوپی و یا
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تجزیه شیمیایی میتواند اطالعات دقیقی درمورد میزان عیار ،شکل توده و سایر مشخصات
کانسار بررسی شده در اختیار گذارد .نکته مهم آن است که براساس اطالعات بهدست آمده از
نمونهها میتوان در مورد کل و یا قسمتی از توده کانسار بررسی شده ،قضاوت کرد.
روش RC

روش DD

تراورتن

ماسه

رس

متراژ حفاری

روش DC

گرانیت

جنس سنگ

شکل  .2نمودار مقایسه سرعت روشهای گوناگون حفاری در جنسهای مختلف سنگ در یک
شیف کاری  11ساعته

نمونه خروجی از دستگاه  RCبهصورت پودري بههمراه خرده حفاري است و شیوۀ
نمونهگیري به این صورت است که معموالً از هر لوله حفاري با طول  3متر ،معموالً  3نمونه
(بهازاي هر یک متر ،یک گونی یا جعبه نمونه) اخذ میشود [ .]1بدینصورت که در شروع
هر متراژ حفاري ،گونی به دهانۀ خروجی سیکلون متصل شده (شکل  1ب) و بسته به این که
حفاري در زون کانیسازي یا در باطله است ،نمونهاي در حدود  1تا  01کیلوگرم گرفته
میشود .سپس نمونۀ حاصل با دستگاه تقسیمکننده شانهاي( 1ریفل) تقسیم شده تا عالوه بر
دو نیمشدن ،نمونه بهخوبی مخلوط شود .نیمی از نمونه مستقیماً به داخل گونی ریخته شده و
براي بایگانی به انبار نگهداري نمونهها انتقال داده میشود و از نیمۀ دوم ابتدا یک نمونه در
حدود  311گرم بهصورت سرند شده (فقط خردههاي حفاري) براي انجام شستوشو و
نگاربرداري گرفته میشود و باقیمانده نمونۀ دوم با ریفلهاي پی در پی و مخلوط شدن و دو
نیم شدن متعدد به نمونهاي با وزن تقریبی  11گرم براي تجزیه آزمایشگاهی تبدیل میشود.
1. Riffle
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بدینترتیب از هر یک متر حفاري ،سه نوع نمونه (بایگانی ،نگار و آزمایشگاه) گرفته میشود
[.]1
دستگاه حفاري  RCبه یک قسمت جداکننده نمونهها (سیکلون) مجهز است .این قسمت
داراي یک محفظه مخروطی شکل است که نمونههاي حفاري از داخل یک لوله الستیکی
داخلی سیکلون حرکت میکنند .در اثر این حرکت و وزن قطعات ،قسمتهاي خیلی ریز
نمونه که همان گرد و غبار هستند ،بهسمت باال حرکت کرده و قسمتهاي درشتتر به
سمت پایین رفته ،وارد گونی یا جعبههاي نمونهبرداري میشوند [  .]1مطابق شکل 3
نمونههاي حاصل از روش  RCدر اندازههاي پودر و قطعات کنده شده تا یک سانتیمتر،
متفاوت هستند.

ب
الف
شکل  .3نمونههای حاصل از روش حفاری  ،RCالف) نمونههای درشت ،ب) نمونههای پودری
[]4،16

یکی از مزیتهاي نمونهبرداري روش  ،RCسیستم نمونهبرداري ساده آن یعنی فرآیند
تقسیمبندي نمونه و انتقال مستقیم آن به آزمایشگاه است که این ویژگی باعث کاهش هزینهها
میشود .مزیت دیگر آن آلودگی ناچیز و نزدیک به صفر نمونهها بهدلیل وجود رشته لوله
حفاري دوقلوي آن است .بهدلیل مسیر حرکت نمونهها و عبور از داخل رشته لوله حفاري،
نمونهها از تماس با دیواره چاه و دیگر مواد در امان است و آلوده نمیشوند .این در حالی
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است که در روش گردش مستقیم بهدلیل تماس مداوم نمونهها با دیواره و محیط ،نمونهها
آلوده شده و نتیجه نمونهها با خطا همراه است.
در حفاري مغزهگیري هدف برداشت نمونههاي استوانهاي شکل (مغزه) از گمانه مورد
نظر با استفاده از هندسه خاص مته است .از مزایاي نمونههایی که با روش مغزهگیري بهدست
و سنگشناسی ،اطالعات مربوط به دگرسانی سنگها ،اطالعات شاخص کیفی سنگ
 ،)RQD(1اطالعات ساختاري (وجود یا نبود درزه و شکاف و شکستگی ،وجود یا نبود حفره
و فضاي خالی) و اطالعات فسیلشناسی که اهمیت بسیار زیادي در تحقیقات دارند و با
استفاده از این اطالعات میتوان بهمنظور بررسیهاي بیشتر ،آزمایشهاي فیزیکی و مکانیکی
متعددي روي مغزه انجام داد.
در مقابل ،هزینههاي جانبی نمونههاي حاصل از مغزهگیري در مقایسه با روش  RCبسیار
بیشتر است .چنانکه گفته شد نمونهبرداري در روش  RCصرفاً در تقسیمبندي و برداشت
نمونهها خالصه میشود ولی در روش مغزهگیري اخذ نمونههاي مغزه ،تصویربرداري از
آنها ،جاسازي آنها درون جعبههاي چوبی مخصوص ،تقسیم نمونهها و خرد کردن آنها
بهمنظور آماده سازي نمونههایی براي تجزیه شیمیایی ،نیاز به زمان ،دقت زیاد و در نتیجه
هزینه زیادي دارد .به هرجهت علیرغم زیاد بودن هزینه حفاري در روش مغزهگیري نسبت به
نمونهگیري در روشهاي حفاري دیگر از جمله روش  RCو بیشتر بودن سرعت
نمونهبرداري در روش  RCنسبت بهروش مغزهگیري ،نمونههاي حاصل از مغزهگیري بهویژه
در مراحل مختلف اکتشافی اهمیت بیشتري دارند زیرا هیچ یک از انواع نمونههاي اکتشافی،
خصوصیات و مزیتهاي مغزهها را ندارند .در مراحل تکمیلی اکتشاف طبیعتاً نمونههاي
حاصل از روش  RCدر مجموع از نظر میزان هزینه و سرعت نمونهگیري به سایر روشهاي
دیگر ارجحیت دارند .مزایا و معایب روشهاي مختلف حفاري از نظر نوع نمونههاي
برداشت شده در جدول خالصه شده است.

1. Rock quality designation
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جدول  .5مزایا و معایب روشهای مختلف حفاری از نظر نوع نمونههای حاصل
روش حفاري

مزایا
سیستم نمونهبرداري ساده.

گردش وارون

آلودگی کم و نزدیک به صفر.
استحصال سریع نمونه حتی در حین حفاري.

مستقیم

در صورت نیاز نمیتوان اطالعاتی از نمونه بهمنظور
بررسیهاي فیزیکی و مکانیکی بهدست آورد.
آلوده شدن نمونهها در اثر برخورد با دیواره چاه.
در صورت نیاز نمیتوان اطالعاتی از نمونه بهمنظور
بررسیهاي فیزیکی و مکانیکی بهدست آورد.

امکان گرفتن اطالعات به منظور بررسیهاي فیزیکی و
مغزهگیري

مکانیکی.
پیوستگی اطالعات دریافتی از نمونه.

زمانبر بودن عملیات.
صرف هزینه زیاد براي دستیابی به نمونه.

مقایسه کلي روشهای حفاری
مقایسۀ کلی روشهاي مختلف حفاري در جدول

صورت گرفته است .مطابق این

جدول مشاهده می شود که جايگاه روش حفاري  RCدر مقایسه با دیگر روشهاي حفاري
بویژه انواع متداول و پرکاربرد ،از نظر معیارهاي مختلف همانند قیمت (هزینه) حفاري و
سرعت (زمان) حفاري ،بسیار مطلوب و از نظر میزان عمق (متراژ) حفاري ،نوع و کیفیت
نمونههاي حاصل و راندمان کلی عملکرد حفاري ،مطلوب است .به هرجهت از نظر نوع و
کیفیت نمونههاي حاصل و نیز میزان عمق (متراژ) حفاري ،روش حفاري مغزهگیري با توانایی
حفر گمانههاي بسیار عمیق ،مطلوب ترین است.

مطالعۀ موردی :معدن طالی اخترچي خمین
 .1معرفي منطقۀ بررسي شده
منطقه بررسی شده در فاصلۀ  0کیلومتري شمال خاوري شهرستان خمین در استان
مرکزي قرار دارد .این منطقه خود متشکل از دو محدوده اکتشافی زرمعدن اختران  1به
وسعت  13/01کیلومتر مربع و زرمعدن اختران  0بهوسعت  0/8کیلومتر مربع است .دسترسی
به منطقۀ طالي اخترچی از طریق جاده خمین -شهابیه (گلدشت) -محالت امکانپذیر

است.
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پس از حدود

کیلومتر (از شهابیه) در مسیر جاده آسفالته شهابیه -محالت ،راه خاکی

اختصاصی معدن جدا میشود که این راه خاکی امکان دسترسی به بخشهاي داخلی منطقه
معدنی را فراهم می کند .نزدیکترین آبادي به محدودۀ بررسی شده ،روستاي خوراوند است
[.]1 [ ،]1
روش حفاري

روش گردش وارون

روش گردش مستقیم

روش مغزهگیري

روش کابلی

قیمت

معقول

نسبتاً باال

باال

پایین

کیفیت نمونه

قابل اعتماد

پایین

باال

پایین

سرعت حفاري

نسبتاً زیاد

متوسط

پایین

پایین

حدود  811متر

حدود  11متر

حدود  1811متر

حدود  311متر

خرد کردن سنگ با استفاده

گرفتن مغزه با استفاده

خردایش سنگ با ضربه

از ضربه و دوران و خارج

از متههاي مخصوص

حاصل از سقوط سرمته

کردن خردهها از فاصله بین

و انتقال آن به سطح

و انتقال خردهها به

رشته لوله حفاري و دیواره

با استفاده از لوله

سطح با استفاده از سیال

چاه

داخلی

حفاري

معیار مقایسه

عمق (متراژ)
حفاري

خرد کردن سنگ با دوران
نحوه عملکرد

و ضربه و خارج کردن
خردهها از میان لوله داخلی
با استفاده از گردش سیال

محدودۀ بررسی شده از دیدگاه ساختاري زمینشناسی ،در زون سنندج -سیرجان و در
گسترۀ چهارگوش زمینشناسی  1:0 1111گلپایگان ،ورقه  1:111111محالت و برگه توپوگرافی
 1: 1111خوگان در ناحیهاي نیمه کوهستانی و تپه ماهوري قراردارد .رخنمونهاي سنگی
منطقه مربوط به زمان پرکامبرین فوقانی (دولومیتهاي سلطانیه( ،مزوزوئیک (شیل و ماسهسنگ
ژوراسیک) و کواترنر است [  .]1واحدهاي سنگی عمده در محدوده ،در نقشۀ زمینشناسی با
مقیاس  1: 111از قدیم به جدید شامل واحدهاي شیست -اسلیت و شیل کربنیفر )،(Csch
آهک پرمین ) ،(Plآهک دولومیتی پرمین ) (Pdlو نهشتههاي آبرفتی

جوان کواترنر است.

در منطقۀ معدنی مجموعه سنگهاي پرمین شامل دولومیت ،سنگ آهک دولومیتی قهوهاي
تا خاکستري تیره ،ماسهسنگ آهندار سیاه و سنگ آهک سفید تا شیري است که در نقشههاي
زمینشناسی بهنام واحدهاي  pdl ،pdsو  plشناخته میشوند .از واحدهاي ژوراسیک منطقه،
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واحد  Jsh,sشامل ماسهسنگهاي کوارتزیتی قهوهاي ،شیلهاي سیلتی خاکستري و آهک
ماسهاي متوسط تا ضخیم الیه است .در محدودۀ بررسی شده نهشتههاي به سن کرتاسه نیز
داراي گسترش چشمگیري هستند [  .]1براساس بررسیهاي فسیلشناسی و ویژگیهاي
سنگشناختی ،این سنگها با واحدهاي  Kd ،KLو  Km,shبهترتیب معرف سنگ آهک ماسهاي
نهشتههاي کواترنري هم گسترش زیادي در باختر و جنوب باختري منطقه دارند .این رسوبات
متشکل از آبرفتهاي پادگانهاي جوان ) (Qt2و نهشتههاي جوان رودخانهاي ) (Qalهستند.
کانیزایی در پیکره رگه و رگچههاي سیلیسی ،اکسید و هیدروکسیدهاي آهن و در دو
بخش مجزاي شمالی و جنوبی به فاصله  1 1متر از یکدیگر ،در واحد سنگ آهک دولومیتی-
دولومیت پرمین (سنگ میزبان کانی زایی) قراردارد .رگه و رگچههاي کانیزایی حاوي طال در
بخش شمالی داراي روند تقریبی خاوري-باختري و در بخش جنوبی داراي روند عمومی
شمال خاوري -جنوب باختري است .شیب کلی رگهها حدود  3 - 1درجه بهسمت جنوب-
جنوب خاوري است [ .]1
 .2بررسي حفاریهای عمیق در منطقه
در منطقۀ بررسی شده گمانههاي عمیق زیادي حفاري شده که بیشتر آنها با روش  RCو
تعدادي از آنها نیز با روش مغزهگیري حفاري شده اند .بهطورکلی در منطقه طالالي اخترچالی
در محدوده زرمعدن اختران  0تاکنون تعداد  1حلقه گمانه پودري با روش  RCحفاري شده
که با شمارههاي  RC1تا  RC54نامگذاري شده اند و نیز تعداد  0حلقاله گماناله مغالزهگیالري
حفاري شده که در محدوده زرمعدن اختران  1تعداد  18حلقاله گماناله بالا نالامهالاي  BH1تالا
 BH18و در محدودۀ زرمعدن اختران  0تعداد حلقه گمانه با نامهاي  BH1تا  BH5حفاري
شدهاند [ .]1 [ ،]1در حین انجام عملیات حفالاري ،بالیشتالر بالا واحالدهاي سالنگی پالرمین و
کرتاسه برخورد شده است.
جدیدترین حفاريهاي انجام شده در محدوده ،مربوط به فصول پاییز و زمستان سال
 131است که با روشهاي  RCو مغزهگیري انجام شدهاند .جزئیات حفاري با روش

RC

مربوط به  1حلقه گمانه با شمارههاي  3 ، 1 ، 1و  ، 1بهطور دقیق برداشت شده که بهعنوان
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نمونه در جدول

اطالعات مربوط به دو گمانه با شمارههاي  3و  1آورده شده است.

فاصلۀ این دو گمانه از یکدیگر حدود  0متر است و هر دو گمانه بهوسیلۀ یک نوع دستگاه،
حفاري شدهاند .حفاري با روش  RCدر موقعیت دهانه گمانههاي حفاري از متراژ صفر (سطح
زمین) شروع شده و بر مبناي قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار ،فواصل نمونهبرداري ،یک
حفاري معدن دریافت شده و در موارد مورد نیاز ،نتایج ،بهطور وزن دار میانگینگیري
شدهاند .دادههاي این جدول نشان می دهد که بدون در نظر گرفتن یک متر نخست که مربوط
به آبرفت است ،متوسط زمان حفاري هر متر سنگ در گمانههاي  3و  1بهترتیب برابر با
 0:10دقیقه و  0: 1دقیقه است که در هر دو مورد ،مدت زمان صرف شده بسیار کوتاه است
و این ویژگی از مزایاي روش حفاري  RCاست .طوالنیتر بودن متوسط مدت زمان حفر هر
متر سنگ در گمانه  1نسبت به گمانه  ، 3به دلیل عمیقتر بودن گمانه  1و مشکل چکش
دستگاه حفاري در حین حفر این گمانه است.
براساس دادههاي جدول

نرخ پیشروي عملیات حفاري  RCدر گمانه  3حدود 08

متر بر ساعت و در گمانه  1حدود  03متر بر ساعت است .این مقادیر در مقایسه با
حفاريهاي قبلی صورت گرفته در قسمتهاي مختلف محدوده معدن (که در جدول  8مورد
بررسی قرار میگیرند) بسیار زیاد است که دلیل آن تغییرات خصوصیات لیتولوژي
(خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگها) در این منطقه ،شرایط هیدرولوژیکی منطقه ،شرایط
بسیار مساعد جوي (آب و هوایی) براي انجام عملیات حفاري ،کم بودن متراژ گمانهها و نیز
افزایش تجربه و مهارت کارکنان قسمت حفاري براساس کسب تجربه از عملیاتهاي قبلی
است .همچنین با توجه به دادههاي این جدول ،در  00متر طول نخست هر دو گمانه،
لیتولوژي عموماً از جنس سنگ آهک است و در ادامه به شیست منتهی میشود .اگر نرخ
پیشروي عملیات حفاري در گمانههاي  3و  1براي این دو نوع لیتولوژي نیز بهطور مجزا
تعیین شود ،مشخص میشود که نرخ پیشروي حفاري در گمانه  3در سنگ آهک حدود
 01متر بر ساعت است که در شیست به حدود  3 /متر بر ساعت افزایش یافته است.
درحالی که در گمانه  1نرخ پیشروي حفاري در سنگ آهک حدود  01متر بر ساعت است
و با ورود به الیه شیست ،به  1 /3متر بر ساعت کاهش یافته است .اختالف نرخ پیشروي
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در جنس سنگ آهک گمانههاي  3و  01( 1و  01متر بر ساعت) بهدلیل تغییرات مقاومت
فیزیکی و مکانیکی لیتولوژي سنگ آهک در دو گمانه است .همچنین اختالف بیش از دو
برابري در نرخ پیشروي حفاري در سنگهاي شیستی گمانههاي  3و 3 / ( 1و  1 /3متر
بر ساعت) وجود دارد بهگونهايکه در گمانه  3نرخ پیشروي با تغییر جنس لیتولوژي از
گمانه  1دقیقاً برعکس است و نرخ پیشروي حفاري با ورود از سنگ آهک به شیست به
مقدار زیادي کاهش یافته است (از  01به  1 /3متر بر ساعت) .دلیل این امر آن است که اوالً
جنس و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیستها در دو گمانه یکسان نیست بهگونهايکه
در یک گمانه شیست بسیار سخت و مقاوم و در دیگري شیست بهصورت دگرسان شده و
نرم است .همچنین تغییر وضعیت ساختاري و شیب الیهبندي شیست در اعماق زمین در
برخی نقاط این شبهه را ایجاد میکند که احیاناً در برخی از اعماق ،حفاري به موازات سطح
شیستوزیته شیست صورت گرفته و در نتیجه بهدلیل کاهش مقاومت سنگ در این راستا ،نرخ
پیشروي بهشدت افزایش مییابد حال آنکه در صورت حفاري در راستاي عمود بر سطح
شیستوزیته ،بهدلیل افزایش مقاومت ،میزان پیشروي شدیداً کاهش مییابد .نکته مهمتر آنکه
چکش دستگاه حفاري ،روز قبل از عملیات حفر گمانه  1تعمیر شده که ظاهراً در حین کار
باز هم دچار مشکل شده ولی چون نمونههاي استحصالی ،سالم است بهکار خود ادامه داده
است و شاید افزایش مدت زمان حفاري در قسمت شیستهاي گمانه  1مربوط به همین
نقص و خرابی چکش دستگاه حفاري باشد.
در جدول  8جزئیات حفاري هر متر سنگ (عمدتاً در آهک متبلور و دولومیت و خیلی
کم در آبرفت و شیست) با دو روش حفاري مغزهگیري و  RCدر منطقه معدنی اخترچی
براساس نتایج بررسیهاي میدانی در هر شیفت کاري روزانه هشت ساعته ،از طریق
متوسطگیري ،مقایسه شده است .در این جدول در ستون اول سمت راست ،تفکیک روش
حفاري مغزهگیري به دو مورد و تفکیک روش حفاري  RCبه چهار مورد ،تنها براساس انجام
عملیات حفاري بهوسیلۀ دستگاههاي متعلق به پیمانکاران مختلف ،انجام شده است و البته
دستگاههاي استفاده شده ،تفاوت چندانی ندارند .دادههاي این جدول نشان میدهد که نرخ
پیشروي (سرعت) حفاري در این معدن بهطور متوسط با روش مغزهگیري حدود 1/0
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جدول  .7جزئیات حفاری با روش  RCدر گمانههای با شمارۀ  53و  54معدن طالی اخترچي
گمانه شمارۀ 3
فاصله عمقی
(متر)

نوع سنگ (لیتولوژي)

1-0

سنگ آهک

0-3

سنگ آهک

3-1

سنگ آهک

1-

سنگ آهک

-

سنگ آهک

مدت زمان حفاري
(دقیقه و ثانیه)
1:1

فاصله عمقی (متر)
1-1

نوع سنگ

مدت زمان حفاري

(لیتولوژي)

(دقیقه و ثانیه)

نهشتههاي
آبرفتی جوان

1-0

سنگ آهک

0-3

سنگ آهک

3-1

سنگ آهک

1-

سنگ آهک

-

سنگ آهک

-

سنگ آهک

-

سنگ آهک

-8

سنگ آهک

-8

سنگ آهک

:1

:11

8-1

سنگ آهک

8-1

سنگ آهک

1-11

سنگ آهک

1-11

سنگ آهک

:31

11-11

سنگ آهک

11-11

سنگ آهک

11-10

سنگ آهک

8:11

11-10

سنگ آهک تا
دیوریت

10-13

سنگ آهک

10-13

سنگ آهک

13-11

سنگ آهک

13-11

سنگ آهک

11-1

سنگ آهک

11-1

سنگ آهک

1 -1

سنگ آهک

1 -1

1 -1

سنگ آهک

1 -1

1 -18

سنگ آهک

8:11

8:11

1 -18

سنگ آهک تا

دولومیت تا
سنگ آهک

18-11

سنگ آهک

11-01

سنگ آهک

11-01

سنگ آهک

01-01

سنگ آهک

01-01

سنگ آهک

01-00

سنگ آهک تا
دولومیت

00-03

دولومیت تا شیست

03-01

شیست

01-0

شیست

0 -0

شیست

00-03
:1

:11

:01

:31

:1

:11

سنگ آهک

18-11

01-00

:01

دیوریت

سنگ آهک

: 1

1:01

سنگ آهک تا

: 1

8:1

دولومیت
دولومیت تا
شیست

03-01

شیست

01-0

شیست

0 -0

شیست

1:11

1:01
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0 -08

شیست

0 -08

08-01

شیست

01-31

شیست

31-31

شیست

31-30

شیست

30-33

شیست

شیست
فضاي خالی
(حفره)

08-01

شیست

01-31

شیست

31-31

شیست

31-30

شیست

30-33

شیست

33-31

شیست

33-31

شیست

31-3

شیست

31-3

شیست

3 -3

شیست

3 -3

شیست

3 -3

شیست

3 -3

شیست

3 -38

شیست

38-31

شیست

31-11

شیست

11-11

شیست

11-10

شیست

10-13

شیست

13-11

شیست

11-1

شیست

1 -1

دیوریت

1 -1

دیوریت

1 -18

دیوریت

1:01

1:11

1:31

18-11

دیوریت تا

11:11

11: 1

11:31

11:01

11:11

11:11

11:01

شیست

و با روش  RCحدود  8/1متربرساعت است؛ بدین معنا که در این معدن سرعت حفاري با
روش  RCبهطور متوسط  /1برابر روش مغزهگیري است .همچنین مطابق دادههاي این
جدول ،بیشینۀ نرخ حفاري براساس بیشینۀ متراژ حفاري هر شیفت کاري روزانه هشت
ساعته ،بهطور متوسط با روش مغزهگیري حدود  3/و با روش  RCحدود 1 /1
متربرساعت است که اختالف چشمگیري با یکدیگر دارند .بیشترین زمان صرف شده براي
حفر یک متر سنگ در این معدن (ستون آخر سمت چپ جدول) با روشهاي مغزهگیري و
 RCبهترتیب حدود  13و دقیقه است که در این مورد نیز تفاوت چشمگیري وجود دارد.
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جدول  .8جزئیات حفاری هر متر سنگ در معدن طالی اخترچي با دو روش حفاری مغزهگیری و
RC
بیشینه نرخ
جمع کل
متراژ
حفاري

حفاري

(متر)

(ساعت)

پیشروي

یک متر

حفاري

حفاري

(متر بر

(ساعت و

ساعت)

دقیقه و ثانیه)

حفاري هر

بیشینۀ متراژ

زمان حفر

شیفت کاري

حفاري هر

یک متر

روزانه

شیفت کاري

سنگ

هشت

روزانه هشت

(دقیقه و

ساعته (متر)

ساعته (متر بر

ثانیه)

ساعت)
مغزهگیري

1 /0

031

1/8

1:11:1

11/18

1/1

13:18

مغزهگیري

11 /

1181

1/3

1:1 :11

31/3

3/8

1 :18

1 311

003

/8

1:1 :10

113

10/1

1:10

1 313

00 3

/8

1:18:18

113

10/1

1:10

گردش
وارون
گردش
وارون
گردش
وارون
گردش
وارون

1013
3 1

1118
3 1

11/3
1/

1:1 :18
1:1 :18

1
103

00/1
1 /1

0:10
3: 1

در جدول  1توسط مدت زمان انجام عملیات حفاري هر متر سنگ در معدن طالي
اخترچی با توجه به نوع جنس سنگ (لیتولوژي) در فواصل عمقی مشخص ،براساس
بررسیهاي میدانی آورده شده است .مطابق دادههاي این جدول ،مدت زمان حفر هر متر
سنگ در اعماق بیشتر ،افزایش مییابد که دالیل افزایش مدت زمان حفر هر متر سنگ در
اعماق بیشتر ،دشوار شدن حفاري در نتیجه افزایش طول رشته ابزار حفاري ،کاهش میزان
انرژي انتقالی به سر مته ،احتمال انحراف بیشتر گمانه ،افزایش تراکم و درنتیجه مقاومت
سنگها در اعماق و فشارهاي هیدروستاتیک و لیتوستاتیک بیشتر در اعماق زیاد است و در
اعماق زیاد ،احتمال گیرافتادن رشته ابزار حفاري نیز زیاد است [ .]18هزینه (قیمت روز) حفاري
هر متر سنگ در این معدن نیز براساس شیب و عمق حفاري ،با روش  RCبین حدود 1311
تا  0111هزار ریال و با روش مغزهگیري بین حدود  0 01تا  10 1هزار ریال متغیر است.
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روش حفاري

جمع کل
مدت زمان

نرخ

مدت زمان

بیشینه متراژ

حفاري بر اساس

بیشترین
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جدول  .9متوسط مدت زمان انجام عملیات حفاری هر متر سنگ در معدن طالی اخترچي با
توجه به جنس سنگ (لیتولوژی) و فواصل عمقي
نوع سنگ
(لیتولوژي)
آبرفت

دولومیت

(برحسب دقیقه و ثانیه)

 1تا  1متر

1:1

 1تا  1متر

1:1

 1تا  111متر

0:11

 111تا  1 1متر

3:31

 1تا  1متر

3:11

 1تا  111متر

3: 1

 111تا  1 1متر

1:01

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر روشهاي گوناگون متداول حفاري از نظر معیارهاي مختلف ازجمله
سرعت پیشروي (زمان) حفاري ،قیمت (هزینه) ،نوع و کیفیت نمونههاي حاصل و راندمان
کلی عملکرد حفاري ،با یکدیگر مقایسه شدند و مزایا و معایب هر روش نسبت به روشهاي
دیگر بهطور مختصر و مفید ارائه شد .نتایج این بخش از پژوهش نشان میدهد که جايگاه
روش حفاري  RCدر مقایسه با دیگر روشهاي حفاري بهویژه انواع متداول و پرکاربرد ،از
نظر معیارهاي مختلف همانند قیمت (هزینه) حفاري و سرعت (زمان) حفاري ،بسیار مطلوب
و از نظر میزان عمق (متراژ) حفاري ،نوع و کیفیت نمونههاي حاصل و راندمان کلی عملکرد
حفاري ،مطلوب است .همچنین در مجتمع معدنی طالي اخترچی خمین دو روش حفاري
مهم گردش وارون و مغزهگیري در نوع سنگهاي با لیتولوژي معین و یکسان از نظر
معیارهاي فوق مقایسه شدند .بهعنوان نتیجه گیري نهایی پژوهش ،در خصوص بهکارگیري
روش حفاري  RCدر مطالعه موردي یعنی معدن طالي اخترچی خمین ،مشخص شد که
روش  RCدر مقایسه با روش حفاري مغزهگیري ،از نظر مدت زمان انجام عملیات حفاري یا
سرعت پیشروي (نرخ نفوذ سرمته در سنگ) ،هزینههاي حفاري و راندمان عملکرد ،مطلوب
است .همچنین با توجه به نوع ماده معدنی (کانسار طال) ،که عیار پایینی داشته و اثرات ماده
معدنی خیلیکم است و در نتیجه نیاز به حجم زیاد نمونه است ،بنابراین از نظر نوع
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آهک متبلور

فاصله عمقی حفاري (متر)

مدت زمان انجام یک متر حفاري
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نمونههاي حاصل نیز استفاده از روش حفاري  RCدر این مورد نسبت به اغلب روشهاي
حفاري دیگر مانند روش گردش مستقیم (از نظر دقت) و روش مغزهگیري (از نظر هزینه)،
مزیتی خیلی مهم بهحساب میآید.
اگرچه در مورد معدن طالي اخترچی خمین بهطورکلی سرعت حفاري روش  RCنسبت
این معدن در مقایسه با برخی موارد دیگر بهکارگیري روش حفاري  RCدر ایران و یا سایر
نقاط جهان ،قدري کمتر است .دلیل این امر آن است که عوامل مختلفی روي راندمان
عملیات حفاري  RCتأثیرگذارند که از مهمترین آنها میتوان به نوع لیتولوژي و خصوصیات
فیزیکی و مکانیکی سنگها ،شرایط هیدروژئولوژي منطقه ،نوع دستگاه حفاري  ،RCمهارت
و تجربه عملگرهاي دستگاه حفاري و عمق (متراژ) حفاري اشاره کرد.
نتایج این پژوهش براي همۀ کاربران عملیات حفاري از جمله مهندسان و تکنسینهاي
حفاري ،فعاالن حوزۀ زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیک ،مهندسین اکتشاف انواع مواد
معدنی ،سفرههاي آب زیرزمینی و ذخایر هیدروکربوري (نفت و گاز) در انتخاب روش
حفاري بهینه در شرایط مختلف محیطی و اقتصادي براساس معیارهایی مانند هدف عملیات
حفاري ،هزینه ،نرخ پیشروي ،نوع و کیفیت نمونههاي حاصل و راندمان عملیات حفاري،
مفید است .همچنین بهکارگیري روش حفاري  RCبهعنوان یک روش حفاري داراي مزیت
نسبت به دیگر روشهاي حفاري ،در اکتشاف کانسارهاي کم عیار همانند طال ،نقره و مس
بهویژه در مراحل پایانی همانند اکتشاف تفصیلی و اکتشاف حین استخراج توصیه میشود.

تشکر و قدرداني
از شرکت محترم زرمعدن اختران ،آقاي مهندس حیدري سرپرست محترم مجتمع معدنی
طالي اخترچی و آقاي مهندس امید ملک مسئول بخش اکتشافات معدن و دستگاههاي
حفاري ،بهدلیل همکاريهاي ارزنده درخصوص زمینهسازي امکان بازدید از محدوده و در
اختیار قرار دادن اطالعات و دادههاي مورد نیاز ،تقدیر و تشکر میکنیم.
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بهروش مغزهگیري خیلی بیشتر است اما مقدار نرخ پیشروي حفاري در برخی از بخشهاي
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 نوع نمونه حاصله و راندمان عملکرد، هزینه،مقایسۀ روش گردش وارون با روشهاي مرسوم حفاري از نظر سرعت
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