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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
صالحية صخور تكوين الفرات الجيري كأساس مصفى لتكرير النفط في قضاء حديثة  /غرب العراق
رفل امجد خضير  ،دمحم راشد عبود  ،ميسر دمحم جمعة

قسم عموم األرض التطبيقية  ،كمية العموم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الممخص

تهدف الدراسة الى معرفة صالحية صخور تكوين الفرات في محطة ( )K3في مدينة حديثة كأسااس لمنأاأ مصافى لتكريار الانفض فا ااافة الاى ايجااد
فعاض الخاواا الجيوتكنيكياة واجا ار وصاج جيودندساي لصاخور ،حيات تام اختياار محطتاين ممثماة لمنطقاة الد ارساة لمعرفاة صاالحيتها كأسااس لمنأاأ
مصفى لتكرير النفض.
اظهر المسح الجيولوجي ان التكوينات المنكأفة في منطقة الدراسة داي تكااوين عنا (فاي قااع الاواد ) وتكاوين الفارات (عماى ا كتااف) فاإلااافة الاى
ترسفات العصر الرباعي.

واظهر المسح الجيودندسي ان طفقات تكوين الفرات (ذات لاون اصافر فااتح فاي الجاز ا سافل مان التكاوين ،وطفقاات ساميكة ومساافة الفواصال واساعة

فاعتدال وقميمة التجوية ( )SWومقاومتها عالياة فاعتادال) وداي صاخور الحجار الجيار ( .)Limestoneاماا الجاز ا عماى مان التكاوين فيكاون (ذات

لون اخار فاتح والطفقات نحيفة الى ساميكة ومساافة الفواصال متقارباة  -واساعة فاعتادال ومتوساطة التجوياة ( )MWومقاومتهاا قميماة فاعتادال) وداي
صخور الحجر الجير المارلي (.)Marly limestone

بينات الفحوصاات البتروارافياة ان صاخور منطقاة الد ارسااة تكاون معادنهاا ايار واااح فسابع تأثردااا فالعممياات التحويرياة فأاكل كبيار كالدلمتاة واعاااد

التبمور.
تراوحات قايم فعااض الخاواا الجيوتكنيكيااة لصاخور منطقااة الد ارساة كالكثافااة الجافاة بااين ( )543.2-540.2اام /ساام  ،ونسافة ا متصاااا (-.4804
3

 ،)2344.2والمقاوماة ا نااطاطية ايار المحصاور ( )2.422-.408ميكاا فاساكال ،والمقاوماة الأادية ( )3.423ميكاا فاساكال ،ومعامال تحدياد نوعياة
الصخر  ،)%204. - %8458( RQDونظام تصنيج الكتمة الصخرية  ،)43( RMRا انها صخور اعيفة (.)Fair rock
تعتبر صخور منطقة الدراسة جياد كصاخور اسااس مان ناحياة تحمال ا جهاادات الناتجاة مان ثقال منأاأ وحادات التصافية .وان نظاام تصانيج الكتماة
الصخرية ) )RMRيدل عمى عدم الحاجة الى التحأية عند انأا المصفى ا في حالة وجود التكهفات فيجع تحأيتها.

المقدمة

عنا ااد ىقاما ااة المنأا ااات الهندسا ااية ا منا ااة  -نحتا اااى ىلا ااى د ارسا ااة متكامما ااة

انأااا المنأااأ الهندسااي ،وصااالحية دااذ الصااخور لحماال المنأااأ فعياادا

لمخ اواا الجيوتكنيكيااة لطفقااات الرواسااع والصااخور السااطحية والتحاات

عن عمميات التصدع او الهباو (محماود )5004 ،والموقا المقتاره داو

سا ااطحية ،وحسا اااع قا اادر التحما اال لها ااذ الصا ااخور .والطفقا ااات والسا ااموك

محطااة ( )K3فااي مدينااة حديثااة /ااارع الع اراق والمحاادد فاإلحااداثيات،

الهندسي لها وذلاك لمعرفاة التطيارات التاي ساتط هر عميهاا فاي ا ساس عناد

كما في الأكل (.)2
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شكل ( )7خارطة موقعية لمنطقة الدراسة موضح عميها المحطات المختارة
جدول  :7يمثل إحداثيات محطات منطقة الدراسة UTM
اسم المحطة
محطة7

H10
H9

محطة 2

Unit-1, B-111
Unit-1, V-111
وادي الخفاجية

إحداثيات المحطة
شرقا
528.84
528.28
524.02

شمال
3772990
3772999
3445858

تهدف الدراسة الى:
 .2وصااج جيولااوجي دندسااي لصااخور التكااوين المنكأاافة فااي الوديااان
المحيطة لمحطاة ( )K3لطارض ا ساتفاد منهاا فاي المكاأاج الصاخرية
والمفاااع الصااخر المسااتخرى ماان التكااوين لكااي يكااون دناااك تصااور عاان

طبيعة صخور موق ىنأا المصفى.
 .5ايج اااد فع ااض الخا اواا الجيوتكنيكي ااة لص ااخور تك ااوين الفا ارات ذات
العالقة فصالحيت كأساس لمنأأ وحدات التصفية.

 .3تحدي ااد ص ااخور المنطق ااة الت ااي س اايقام عميه ااا منأ ااأ وح اادات تص اافية
النفض.
 ..ص ااالحية ص ااخور تك ااوين الفا ارات الجي اار كأس اااس لمنأ ااأ مص اافى
لتكرير نفض فاي مديناة حديثاة وفالتحدياد فاي محطاة (( )K3محطاة اا
نفااض كركااوك الثالثااة) ماان خااالل د ارسااة خواصااها الجيوتكنيكيااة فأسااتخدام
نظااام تصاانيج الكتمااة الصااخرية Rock Mass Rating system
( )RMRوموأ ا اار ج ا ااود الكتم ا ااة الص ا ااخرية

Quality

Rock

 )RQD( Designationفاإلا ا ا ااافة ال ا ا ااى المع ا ا ااامالت الجيوتكنيكي ا ا ااة
ا خرى.
طباقيا :تنكأج في منطقة الدراسة تكويناات عنا والفارات فاإلااافة ىلاى
ترساافات العصاار الرباااعي التااي تططيهااا فصااور اياار توافقيااة ،حياات ىن
التكوين ااات الجيولوجي ااة تنكأ ااج فق ااض ف ااي الودي ااان الموج ااود ف ااي منطق ااة
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الد ارس ااة وف ااي فع ااض األحي ااان تتواج ااد الترس اافات الحديث ااة ف ااي ق اااع د ااذ
الوديان.

جيومورفولوجي ا :تحتااو المنطق ااة عم ااى العدي ااد ماان الودي ااان الت ااي تتفا ا

اتجادااات الكسااور الموجااود فااي المنطقااة لكاان الوديااان الر يسااية تنحاادر

تكتونيا :تق منطقاة الد ارساة اامن الرصايج المساتقر ()stable shelf

فاتجاا نهاار الفارات وهامااع داذ الوديااان جافااة فااي معظام هيااام الساانة عاادا

امن الحدود الواقعة في نطاق الرطفة  -الجزيار ( Rutba _ jezira

موسا اام األمطا ااار فاسا ااتثنا واد حجا ااالن الحا اااو عما ااى الينا ااابي قا اارع

 )Zoneونطاااق السااممان (  ،)Salman_ Zoneحسااع &(Buday

مصف في نهر الفرات.

 )Jassim, 1984ودااي مرتفط ااة فالتاااري التكتااوني لمع اراق والمن اااط

يعتبار نهار الفارات هدام ظاادر تااريساية فاي المنطقاة ويتاراوه عراا

المجاااور  ،حياات ىن المنطقااة متااأثر فااالطور الثاااني لمحركااة األلبيااة التااي

ما اان ( ).-2ك ا اام ويحت ا ااو عم ا ااى العدي ا ااد م ا اان الج ا اازر النهري ا ااة والس ا ااهل

ب اادهت ف ااي المايوس ااين ،وبمط اات ذروته ااا ف ااي الفاليوس ااين ،وتكون اات ب ااذلك

الفيا ااي .وتكثا اار ف ااي المنطقا ااة ظ ااادر المي ا ا از ( )Mesaوك ااذلك ظا ااادر

جفال زاكروس وطاوروس ،وانطمقات هحاواض التياثس الثانوياة ( Dewey

الكارست (.)Karst

 .)etal,1973, Alsinawi and Ghalib,1974ولكااون منطقااة

الد ارسااة فعيااد عاان مركااز النأااا التكتااوني فماام يحصاال طااي لمطفقااات

الصخرية بل تكونت كسور أادية والتاي تحتااى ىلاى قاوى ااعيفة مقارناة
القصية.
فطي الطفقات والكسور
ّ

تركيبي ا :منطقااة تتكااون ماان طفقااات هفقيااة

يتجاااوز ميمهااا ( )3درجااات

ادية ،وكاال
فاتجااا الأاامال الأارقي ،حاويااة عمااى نظااامين ماان الكسااور الأا ّ
نظااام يتك ااون م اان مجم ااوعتين عمااوديتين عم ااى مس ااتوى التطبا ا النظ ااام

األول يتكون من مجماوعتين :المجموعاة ( )2ذات ا تجاا أامال أارق
 -جن ااوع ا اارع والمجموع ااة ( )5ذات ا تج ااا أ اامال ا اارع  -جن ااوع

أرق .هماا النظاام الثااني فيتكاون مان المجموعاة ( )3ذات ا تجاا أامال
جنوع والمجموعة ( ).ذات ا تجا أرق – ارع (الجبور .)2.88 ،

الجس الجيوتكنيكي المختبري
Laboratory geotechnical Logging
:
تااامنت دااذ المرحمااة ىج ا ار الفحوصااات الالزمااة لمنماااذى المختااار فعااد
نقمها من موق الحفر ىلى المختبر.
 .1الفحوصات البتروفيزياوية ):(Petro physical test

وقااد تااامنت دااذ الفحوصااات الكثافااة الجافااة ،والااوزن النااوعي ،ومعاماال

التأا ااف  ،ونسا اافة ا متصا اااا ،والمحتا ااوى الرطا ااوبي ،والمسا ااامية الكميا ااة
والجزي يااة .واجرياات الفحوصااات فااي ورأااة الصااخور قساام عمااوم األرض
التطبيقي ا ااة  -كمي ا ااة العم ا ااوم  -جامع ا ااة تكري ا اات ،وفموج ا ااع المواص ا اافات
( )ASTM,C-97-09, 2010وفطريقة األوزان الثالثة ،والنتا ج مدوناة
في جدول (.)2

جدول  :7الخواص البتروفيزياوية لصخور منطقة الدراسة لآلبارH9 ،H70
اسم النموذج

H10

H9

Unit-1, B-111, 0-3m
Unit-1, B-111, 3-6m
Unit-1, B-111, 6-10m
Unit-1, V-111, 0-4m
Unit-1, V-111, 4-8m
Unit-1, V-111, 8-11m
Unit-1, V-111, 11-15m

الكثافة
الجافة
)(gm/cm3
--54334
54342
543.2
54088
54223
540.2

نسبة االمتصاص
)(w.ab%

المسامية الجسئية
))n'%

المسامية الكلية
)(n%

المحتوى الرطوبي
)(W.C%

الوزن النوعي
)(Gs

--.4804
843.4
44433
2344.2
204.30
254.30

--204342
2540..
24205
534444
2444..
554588

--224538
22402
244234
5848.2
5340..
524.53

--2438
34..
0483
34.2
542.
2458

--5483
544.
5488
54.5
5445
544.

 .2فح ص المقاوم ة النض طاطية غي ر المحص ورة ( Unconfined
strength

 :)compressiveتا اام ىج ا ا ار الفحا ااا عما ااى نما اااذى

منتظمااة الأااكل بواق ا ( )3نمااوذى وفقطاار ( )8ساام وبنساافة الطااول ىلااى
القط اار (1/3

≥/D

≥L

 ،)2وحسا ااع المواصا اافة (ASTM,C-

 ،)170,2004لوحة ( )5( ،)2والنتا ج مدونة في جدول ()5
 .3فح ص المقاوم ة الش دية ( :)Tensile strengthلقااد تاام فحااا

نمااوذى ممثاال لمصااخور فااي الب اار ا ختفااار وفقطاار ( )8ساام ،وحسااع
المواصاافة ( ،)ASTM,D-3967,95,2004لوحااة ( )3والنتااا ج مدونااة
في جدول (.)3
 .4الفحوص ات البتروغرافي ة ( :)Petrographic testsلقاد تام عمال

عااد أ ا ار ح صااخرية فااي ديااأ المسااح الجيولااوجي تمثاال صااخور منطقااة

الد ارس ااة ،حي اات ت اام هخ ااذدا حس ااع التطي اار الص ااخار  ،وق ااد ت اام د ارس ااتها

وتحدي ااد خواص ااها البتروارافي ااة ف ااي مختب اار الرس ااوبيات ف ااي قس اام عم ااوم
األرض التطبيقية  -كمية العموم  -جامعة تكريت.
 .7المقاوم ة النض طاطية غي ر المحص ورة:
compressive strength
تعاارف فأنهااا العالقااة بااين القااوى الداخميااة فااي الصااخر والقااو الخارجيااة

Unconfined

المسا اامطة عموديا ااا عميها ااا ،وهياا ااا تمثا اال مقاوما ااة الصا ااخر عنا ااد نقطا ااة
ا نهيااار (عمااي ونخاارون )1991 ،وتصاانج المقاومااة ا ناااطاطية اياار
المحصااور حسااع ( ،)Anon, 1977حياات تاام الفحااا عمااى نماااذى
اس ااطوانية الأ ااكل ذات اقط ااار ثابت ااة ( )8س اام وف اااطوال متفاوت ااة حس ااع
المتيساار ويفااال ان تكااون بنساافة الطااول الااى العاارض  2:5ثاام تسااوية
وجهي العينة في المختبر بجهاز قط المفاع فاي ورأاة الصاخور -قسام
عم ااوم األرض التطبيقي ااة  -جامع ااة تكري اات .اذ يج ااع هن يك ااون الس ااطح

العم ا ااو والس ا اافمي مس ا ااتويان ،وفحس ا ااع المواص ا اافات (C-

ASTM,

 ،)170.2004حياات نقااوم بوا ا النمااوذى فااي جهاااز فحااا المقاومااة
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ا ناااطاطية فعااد تاادوين اساام النمااوذى وقياااس هفعاااد كمااا مواااح فااي

تكريا ا اات ،والجا ا اادول ( )5يواا ا ااح قا ا اايم المقاوما ا ااة ا ناا ا ااطاطية الممثما ا ااة

الموحة ( ،)2وندخل سرعة التحميال مان خاالل لوحاة الاتحكم فاي الجهااز

لص ااخور منطق ااة الد ارس ااة وتص اانيفها حس ااع ( )Anon,1977وكم ااا ف ااي

وهفعاد النموذى ويقوم بتساميض حمال عماود فسارعة ثابتاة ولطاياة الفأال،

المعادلة ا تية:
)σc = F /A ….(2
 :σcالمقاومة ا ناطاطية اير المحصور.

وتكااون القااوى المساامطة عمااى النماااذى

تتجاااوز ( )1500كيمااو نيااوتن

كحد هقصى وفمعدل تحميل ( )690كيموفاساكال /ثانياة حساع المواصافة
األمريكياة (  )ASTM, C-170, 2004حياات تاام ىجا ار الفحااا فااي
مختباار الكونكرياات  -قساام الهندسااة المدنيااة  -كميااة الهندسااة  -جامعااة

 :Aمساحة سطح النموذى المواج لصفيحة الجهاز.
 :Fالقو المسمطة عند ا نهيار.

لوحة ( )7توضح عممية تحضير النماذج لمفحوصات الميكانيكية
تا اام اسا ااتخدم معادلا ااة التص ا ااحيح لحسا اااع المقاوما ااة ا ناا ااطاطية اي ا اار

 :σcالمقاوماة ا نااطاطية لمنماوذى الاذ تكاون هفعااد ( ≥2 ≥L /D

المحصااور فااي حالااة كااون نساافة هط اوال النماااذى ىلااى هقطاردااا مختمفااة،

.)1/3

ولكا ااي نحصا اال عما ااى مقاوما ااة اناا ااطاطية بنسا اافة طا ااول القطا اار ()1:1

 :Dقطر النموذى

نستخدم المعادلة التالية ،حسع (:)Obert and Duval, 1967
)σcC = σc / [0.778 + 0.22* (D/L)] …(2
 :σcCالمقاومة ا ناطاطية المصححة لمنموذى (.)L/D = 1/1

 :Lطول النموذى.

لوحة ( )2توضح عممية فحص النماذج
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الجدول  :2قيم المقاومة النضطاطية غير المحصورة لصخور منطقة الدراسة لآلبار  H9 ،H70وتصنيفها حسب ()Anon,1977

H10

H9

.2

اسم النموذج

D
)(m

L
)(m

D/L

F
)(kN

Unit-1, B-111, 03m
Unit-1, B-111, 36m
Unit-1, B-111, 610m
Unit-1, V-111, 04m
Unit-1, V-111, 48m
Unit-1, V-111, 811m
Unit-1, V-111, 1115m

---

---

---

---

المقاومة االنضغاطية غير
المصححة
)σc (MPa
---

المقاومة االنضغاطية
المصححة
)(MPa
---

---

0408

0423

04822

88423

23430

2.422

قوية باعتدال

---

---

---

---

---

---

---

0408

0450

04.

3.438

4484

.408

---

---

---

---

---

---

ضعيفة
باعتدال
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

المقاومة الشديةTensile strength :

الوصف

الفحا في مختبر الكونكريات  -كمياة الهندساة  -قسام الهندساة المدنياة
– جامعااة تكرياات .حياات يواا النمااوذى بااين صاافيحتي ماكنااة التحمياال

دااي مقاومااة الصااخر لقااو الأااد هو السااحع المساامطة عميهااا ماان الخااارى

فحياات ينصااج المسااتوى الناااتج ماان خطااي التماااس بااين النمااوذى وياازداد

ويمكاان هن يحصاال الأااد فطريقااة مفاأاار واياار مفاأاار ،وفااي الصااخور

تك ا ا ااون مقاوم ا ا ااة ا نا ا ا ااطا هكب ا ا اار م ا ا اان مقاوم ا ا ااة الأ ا ا ااد ع ا ا ااد ما ا ا ارات

الحماال فمع اادل ( )200نيااوتن /ثاني ااة لطايااة الوص ااول ىلااى حال ااة الفأ اال،

( ،)Griffin,2008وتعا ااد د ارسا ااة خاصا ااية الأا ااد فا ااي الصا ااخور وايجا اااد

لوحااة ( ،)3ويجااع هن يحصاال الفأاال ففتاار زمنيااة تت اراوه بااين ()10-1

الميكانيكية المسمطة عميها (عمي  .)2006,وتصنج الصاخور ىلاى عاد

دقا  .ويتم حساع المقاومة الأدية حسع المعادلة التالية (:)3
)σt = 2p /π Dt ….(3
 :σtالمقاومة الأدية بوحد .

مقاومتها ااا اا اارورية جا اادا وذلا ااك لتحديا ااد مقا اادار اسا ااتجافة الم ا اواد لمقا ااوى

ادية (،)Deere and Miller, 1966
هصااناف حسااع مقاومتهااا الأا ّ
جدول ( ،)3وقاد تام تهي اة نماوذى قرصاي ذا قطار ثابات ( )8سام وسامك

 :Pقو التحميل.
 :Dقطر النموذى.

( )2.5سم حسع المواصفة القياسية ()ASTM, D-3967,95,2004

 :tسمك النموذى.

لحسا اااع المقاوما ااة الأا اادية فالطريقا ااة الب ارزيميا ااة ايا اار المفاأا اار وقا ااد تا اام

لوحة ( ) 3توضح عممية فحص المقاومة الشدية لصخور تكوين الفرات في منطقة الدراسة
جدول  :3يوضح نتائج فحص المقاومة الشدية لصخور تكوين الفرات في منطقة الدراسة لمبئر H9
رقم األنبوب

النماذج

)D (m

)t (m

P MN

H9

Unit-1, V-111, 0-4m

0.08

0.025

10.75

σt
Mpa
3.423

الوصف
وسط

الجس الجيوتكنيكي الحقمي:

المختباار لطاارض ىجا ار الفحوصااات الجيوتكنيكيااة ذات العالقااة فمواااوع

Field geotechnical Logging
تاام اسااتخراى ووصااج المفاااع الصااخر المسااتخرى ماان ب ارين اختفاري ااة

الفحت كما في لوحاة ( ،).وفعاد ىجا ار الفحوصاات الحقمياة عماى المفااع

( )Boreholesفعم ا ا ( )22-20م ،كما ااا فا ااي جا اادول ( ).ونقم ا ا ىلا ااى

مثال ىيجاااد موأاار جااود الصاخور Rock Quality Designation
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) (RQDونظااام تصاانيج الكتاال الصااخرية (Rock Mass )RMR
system

 ،Ratingتا اام القيا ااام بجولا ااة ىلا ااى المنطقا ااة لطا اارض د ارسا ااة

دندسي لمصاخور لطارض معرفاة خاواا صاخور الموقا فصاور هوااح
عند دراستها من خالل المفاع والمكاأج السطحية.

الصخور المنكأفة لتكوين الفرات الجير في الوديان المجااور حيات ىن

جدول  :4عدد آبار وأعماق وحدتي التكرير
 Borehole No. H9 H10محطة ()7
Depth (m) 15
10

المفاع الصخر يمثل صخور تكاوين الفارات الجيار ووصاج جيولاوجي

لوحة ( )4يوضح عمميات الحفروترتيب المباب في منطقة الدراسة ()Jomaah & Saleh, 2019
المس ح الجيول وجي الهندس ي:
surveying
حي ا اات اج ا اار المس ا ااح الجيول ا ااوجي الهندس ا ااي لص ا ااخور تك ا ااوين الفا ا ارات

Engineering Geological

المنكأافة فااي واد الخفاجيااة المجاااور لموقا محطااة ( )K3وتاام وصااج

الصاخور اعتماادا عماى ( )Anon, 1972, 1977وتباين انهاا ذات لاون
هصافر فااتح فاي الجاز ا سافل مان التكاوين ،ساطح التطبا ساميك جادا،

ومسا ااافة الفواصا اال واسا ااعة فاعتا اادال ،والتجويا ااة قميما ااة ( ،)SWومقاوما ااة
الصااخر عاليااة فاعتاادال ( ،)Moderately strongودااي ماان صااخور
الحجر الجير (.)Limestone

همااا الجااز ا عمااى ماان التكااوين فيكااون ذا لااون الصااخور اخااار فاااتح،
والطفقااات نحيفااة الااى سااميكة ( Thickly bedded – thinly
 ،)beddedومسافة الفواصل متقاربة  -واسعة ،والتجوياة قميماة (،)SW

طاورت داذ الطريقاة مان بقبال ( ،)Deere, et al., 1967وداي عفاار
عاان النساافة بااين مجمااوع هط اوال القط ا المفابيااة اياار المتجويااة ( Un
 ،)weathered coresذات األطاوال مان ( )20سام ىلاى الطاول الكمااي
لمفاع (مسافة الحفر) ( ،.)Deere, 1989وحسع المعادلة:
RQD=ᶘ Length of core pieces > 10cm / Total
)length of core *100 …(2
ومن خالل الجدول نالحظ قيم منخفاة جدا ىلى منخفااة وتتاراوه باين

( )%204. - %8458يمكاان هن يعاازى انخفاااض ) (RQDىلااى اااعج
طفقااات الحجاار الجياار  .يمكاان تصاانيج الصااخور عمااى هنهااا صااخور
ذات نوعي ا ااة اا ا ااعيفة ،والجا ا اادول ( )5يوا ا ااح نتا ا ااا ج  RQDلصا ا ااخور
الحجر الجير لمنطقة الدراسة.
جدول  :5يوضح نتائج  RQDلصخور تكوين الفرات في منطقة

ومقاومة الصاخر عالياة فاعتادال ،وداي صاخور الحجار الجيار الماارلي
(.)Marly limestone

H10

طرق الجس الجيوتكنيكي الحقمي المستخدمة في هذه الدراسة:
 .7طريق ة تحدي د نوعي ة الص خرة (:)RQD
Designation
تعتباار دااذ الطريقااة مهمااة فااي تقاادير طبيعااة الكتمااة الصااخرية Rock
Rock Quality

H9

 ، massوتادخل كمعامال مهام فاي عااد هنظماة لتصانيج الصاخور ،وقااد
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الدراسة لآلبار H9 ،H10
RQD %
اسم النموذج
204.
Unit-1, B-111, 0-3m
Unit-1, B-111, 3-6m
Unit-1, B-111, 6-10m
8458
Unit-1, V-111, 0-4m
Unit-1, V-111, 4-8m
Unit-1, V-111, 8-11m
Unit-1, V-111, 11-15m
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 .2نظ ام تص نيل الكتم ة الص خرية (:)RMR
Rating system
اقتاره داذا النظاام مان بقبال ( ،)Bieniawski, 1973ويادعى التصانيج
Rock Mass

ويسا ااتخدم
ُ ،)Geomechanical

الجيوميكا ااانيكي (Classification

دذا النظام لتقييم الكتل الصخرية عناد ىنأاا مختماج المأااري الهندساية
كاألنف اااق واألس ااس ...ىلا ا  ،وم اان ىيجابي ااات د ااذا النظ ااام اعتم اااد عم ااى
العدياد مان المعاامالت ذات العالقاة بخاواا الكتماة الصاخرية ( Hoek
 ،)et al., 1995وجااداول ( )8,7تبااين نظااام تصاانيج كتاال الصااخور
(.)Bieniawski, 1989( ،)RMR
دنااك سااتة معاامالت تسااتخدم لتصانيج الكتمااة الصاخرية فاسااتخدام نظااام
( )RMRودي:

 .2المقاومة ا ناطاطية اير المحصور Unconfined Uniaxial
Compressive Strength of Intact Rock
Rock
Quality
 .5موأ ا ا اار ج ا ا ااد الص ا ا ااخور ()RQD
Designation
 .3حالة ا نقطاعات Condition of discontinuities
 ..حالة الميا الجوفية Ground Water conditions
 .2اتجادات ا نقطاعات Orientation of discontinuities
 .8اتجاد ا ااات هو وا ا ااعية ا نقطاع ا ااات
discontinuities
عن ااد تطبيا ا تص اانيج ( )RMRف ااان الكتم ااة الص ااخرية تتقس اام ىل ااى ع ااد
of

وحدات ( )Bieniawski, 1989كما في الجدول (.)8

جدول  :6نظام تصنيل كتل الصخور ()Bieniawski, 1989( ،)RMR
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.H10  لمنطقة الدراسة لمبئرRMR  تقييم الكتمة الصخرية،)Unit-1, B-111, 0 -10m) :7 جدول
No.
7
2
3
4
5
6

Specifications
UCS = 14.478 MPa
RQD = 10.9%
Spacing of discontinuities <60 mm
Condition of discontinuities slightly rough surfaces separation < 1mm, slightly weathered walls
Ground water condition –completely dry
Rating adjustment for joints orientation in Foundations, very avowable
RMR

Rating
5
3
3
50
22
0
43
(Fair rock)

Class number III
Cohesion of the rock mass 200-300 (KPa)
Friction angle of the rock mass (25-35) (deg)
The joints in the study area are perpendicular to the bedding plane which are horizontal, these
properties of joints cause weak of rocks but no sliding

. * فسبع التجوية العالية قمت المسافة بين مستويات التطب

No.
7
2
3
4
5
6

H9  لمنطقة الدراسة لمبئرRMR ( تقييم الكتمة الصخريةUnit-1, V-111, 0-15m) :8 جدول
Specifications
Rating
UCS = 9.018 MPa
5
RQD = 8.26%
3
spacing of discontinuities <60 mm
3
Condition of discontinuities slightly rough surfaces separation
50
< 1mm highly weathered walls
ground water condition –completely dry
22
rating adjustment for joints orientation in Foundations very avowable
0
RMR
.3
(fair rock)
Class number III
Cohesion of the rock mass 200-300 (KPa)
Friction angle of the rock mass (25-35) (deg)
. * فسبع التجوية العالية قمت المسافة بين مستويات التطب
:الخواص البتروغرافية

) توضح مكونات الحجر الجيري لتكوين الفرات تحت المجهر المستقطب6( لوحة
 سحنة الحجر الجير تحتو عماى نسافة عالياة مان الفتاات الاداخمي والحبيفاات األحيا ياة ايار الواااحة فسابع تأثرداا فالعممياات التحويرياة كاعااد.A
.H10 , Unit-1, B-111, 0-3m ، (4*10) X, ppl. التبمور والدلمتة
. Unit-2, B-111, 6-10m H10, ، (4*10) X, ppl.  سحنة طينية خالية من المتحجرات.B
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المناقشة

ماان خااالل الخ اواا البتروفيزياويااة لمتكااوين تبااين لنااا دناااك اخااتالف فااي

دااذ الخ اواا د لااة عمااى تااأثير التكااوين فالعمميااات التحويريااة كالدلمتااة
واع اااد التبم ااور ود ااذا التطي اار ف ااي ق اايم الخا اواا البتروفيزياوي ااة ادى ال ااى
تطير الخواا الميكانيكية لصخور التكاوين وداذا التاأثر فاالخواا سابع
قم ااة ق اايم موأ اار ج ااود الص ااخور ( )RQDوق اايم نظ ااام تص اانيج الكتم ااة
الصخرية ( )RMRالذ يأخاذ بنظار ا عتفاار خاواا الكتماة الصاخرية
والتا ااي دا ااي م ا ازيج ما اان خ ا اواا الجا ااز السا ااميم ما اان الصا ااخر وخ ا اواا
ا نقطاعا ااات ،وكانا اات قا اايم ( )RMRفا ااي المحطتا ااين ( ).3ودا ااي تق ا ا
ااامن الصاانج الثالاات ا صااخور اااعيفة ( ،)Fair rockوتماسااكها
يتراوه بين ( )300-500كيمو فاسكال ،وزاوية ا حتكاك الاداخمي لمكتماة
الصخرية تتراوه بين (.)32-52

الستنتاجات

 .2هظهر المسح الجيولوجي هن التكوينات المنكأفة في منطقة الد ارساة

وبوا ا ا هفقا ااي تقريفا ااا ( )038/03ودا ااي تكا ااوين عن ا ا وتكا ااوين الف ا ارات
فاإلا ااافة ىل ااى ترس اافات العص اار الرب اااعي وهن الودي ااان مس اايطر عميه ااا
بواسطة الكسور الموجود في المنطقة حسع المأاددات الحقمية.
 .5ا ختالفات في الخواا الجيوتكنيكية لصاخور منطقاة الد ارساة يادل
عمى عدم استقرار الترسيع فيها.
 .3ىن صااخور منطقااة الد ارسااة تااأثرت فأااكل كبياار فالتجويااة والعمميااات
التحويريا ااة كاإلذافا ااة والتا ااي هدت ىلا ااى رف ا ا قا اايم المسا ااامية وا متصا اااا
وخفاض قاايم المقاومااة ا ناااطاطية ايار المحصااور فااي فعااض النماااذى،
همااا ىعاااد التبمااور فااأدت ىلااى تقمياال نساافة الف اراااات والتااي هدت ىلااى زياااد
قيم المقاومة ا ناطاطية وتقميل نسفة المسامية ونسفة ا متصاا.
 ..كاناات قيم اة ( RMRنظااام تصاانيج الكتمااة الصااخرية) ( ).3د لااة
عمى عدم الحاجاة ىلاى التحأاية عناد ىنأاا المصافى ى فاي حالاة وجاود
التكهفات فيجع تحأيتها.

 .2ىن صاخور منطقاة الد ارساة جياد كصاخور هسااس مان ناحياة تحمال
اإلجهااادات الناتجااة ماان ثقاال منأااأ وحاادات التصاافية ،حياات هن الجهااد
المسمض من قبل منأأ المصفى

تتجاوز ( )2ميكافاسكال.

 .8ىن ق ا اايم ( RQDمعام ا اال تحدي ا ااد نوعي ا ااة الص ا ااخر) تراوح ا اات ب ا ااين
( )%204. - %8458ه ىنه ااا م اان ا ااعيفة ىل ااى ا ااعيفة ج اادا حس ااع
تصنيج ( )Deere and Miller, 1966فسبع كثر الكسور فيها.
 .4هظه ا اار المس ا ااح الجيول ا ااوجي الهندس ا ااي هن طفق ا ااات تك ا ااوين الفا ا ارات
المنكأاافة فااي األوديااة هفقيااة وتمياال فمقاادار ( )3درجااات فاتجااا الأاامال

الأرقي وذات لون هصفر فاتح في الجاز األسافل مان التكاوين ،وطفقاات
سا ا ااميكة ومسا ا ااافة الفواصا ا اال واسا ا ااعة فاعتا ا اادال وقميما ا ااة التجويا ا ااة ()SW
ومقاومته ا ا ا ا ااا عالي ا ا ا ا ااة فاعت ا ا ا ا اادال ود ا ا ا ا ااي ص ا ا ا ا ااخور الحج ا ا ا ا اار الجي ا ا ا ا اار
(.)Limestone

همااا الجااز األعمااى ماان التكااوين فيكااون ذا لااون هخااار فاااتح والطفقااات
نحيفة ىلى سميكة ومسافة الفواصل متقاربة  -واسعة فاعتادال ومتوساطة

التجوياة ( )MWومقاومتهاا قميماة فاعتادال وداي صاخور الحجار الجياار
المارلي (.)Marly limestone

التوصيات

 .2دراسة التكهفات المنتأر في منطقة الدراسة وتحدياد مقادار التحأاية

الذ تحتاج .
 .5د ارساة تااأثير الميااا الجوفياة عمااى طفقااات األساااس لماا لا ماان تااأثير
سمبي عمى خواا الكتمة الصخرية.
 .3د ارسااة تااأثير المأااتقات النفطيااة التااي يمكاان ان تتساارع الااى نطاااق
ا سس لمخواا الجيوتكنيكية لصخور منطقة الدراسة.
 ..اجا ا ار د ارس ااات جيوتكنيكي ااة ذات عالق ااة فأس ااتخدام د ااذ الص ااخور
لألاراض ا نأا ية والصناعية حيات انهاا منكأافة فاي الودياان المجااور
ويمكن استطاللها فسهولة ،وقسم منها مستطل من قبل ا داالي ألااراض
البنا .
 .2اجا ار عمميااة التحأااية لمنطقااة األساااس كاااج ار احتااراز ماان وجااود
الفجوات امن نطاق األسس.
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The validity of the limestone formation rocks as a foundation of the
refinery's oil refining in Haditha District / western Iraq
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Abstract
The study aims to knowledge the validity of Eufhrates formation rocks in station (K3) as a foundation for oil
refinery in addition to finding some geotechnical properties and performing geo engineering description for
rocks where two stations representing the study area were selected to determine their suitability as a basis for the
origin of an oil refinery.
The geological survey showed that the formations exposed in the study area, in a horizontal attitude, are Anah
and Euphrates Formation in addition to quaternary deposits.
The engineering geological survey showed that the rocks of the Euphrates formations are a light yellow color in
the lower part of the formation, thickly bedded. Spacing between joints are moderately widely spaced, slightly
weathered (SW) and their strength is moderately strong (which are limestone rocks). The upper part of the
formation is (light green in color, the layers are thing to thickly bedded, and the spacing of the joints are closely moderately widely spaced, moderately weathered (MW) and moderately strong in strength), which are Marly
limestone.
The petrographic examinations showed that the rocks of the study area have unclear minerals due to their being
affected by major diagensis processes such as dolmatization and recrystallization.
Geotechnical values ranged for dry density (1.649 gm / cm3-2.468 gm / cm3), absorption ratio (2.351-25.31) ,
unconfined compressive strength (9.08-14.55MPa), tensile strength (3.423 MPa), Rock Quality Designation
(RQD) 8.26% - 10.9%), (RMR) rock mass classification system (43) which indicate Fair rock.
The rocks of the study area are considered good as foundation rocks in terms of bearing the stresses resulting
from the weight of the refinery. The RMR classification system indicates that no grouting is required when
constructing the refinery, except in the case presence of cavities that must be need grouting.
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