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مقاالت منتشر شده در ارتباط با موضوع

فهرست مطالب

 مشخصات عمومی پروژه قطعه  2تونل زاگرس
 مروری بر بحران حادث شده
 وضعیت حفاری دستگاه TBMبعد از بحران هجوم آبهای گازدار
 اثرات زیست محیطی
 مطالعات پایه سیستم تهویه تونل (قبل از بحران)
 طراحی تهویه بعد از بحران هجوم آب های گازدار
 نتایج اقدامات مقابله با مخاطرات گاز H2S
 خرابی دستگاه  TBMو سیستم ترابری ریلی تونل

مشخصات عمومی پروژه قطعه  2تونل زاگرس
•
•
•
•
•
•
•

طول تونل
قطر حفاری تونل
قطر تمام شده تونل
ارتفاع ورودی تونل از سطح دریا
شیب عمومی تونل
سیستم ترابری
روش حفاری

 25800متر
 6/73متر
 6متر
 596متر
 ( 0/00082متر/متر )
ریلی
D.S.T.B.M

تونل انتقال آب زاگرس رودخانه سيروان
را كه پنجمين رودخانه پر آب كشور
است بهمراه آب رودخانههاي كردي
قاسمان ،زيمکان ،ليله ،هيروي و مرخيل
به دشتهاي وسيع و خشك غرب كشور
منتقل ميكند تا به جاي هدر رفت اين
آب از آن در آباداني و كشاورزي استفاده
شود.
طرح سيروان داراي طول تقريبي  460كيلومتر است كه بخش ابتدايي اين خط انتقال
از نقطه شروع (رودخانه سيروان) تا دشت ازگله (شروع كانال) به دليل وجود كوههاي
مرتفع و ناهمواريهاي زياد ،ضرورت گزينه تونل را اجتناب ناپذير ميكند .بدين ترتيب
تونل انتقال آب زاگرس با طول تقريبي  48كيلومتر و قطر حفاري  6/73متر و قطر
تمام شده  6متر با شيبي برابر  ,0/0008آب را به طريق ثقلي از موقعيت ساختگاه
هيروي دريافت و در موقعيت خروجي ازگله به تأسيسات پائين دست تحويل مينمايد
و از اين رو در رديف تونلهاي طويل انتقال آب در جهان قرار ميگيرد.

مروری بر بحران حادث شده
در تاریخ  85/9/27با رسیدن تونل زاگرس به سازند ایالم در کیلومتراژ
 3718پروژه ،هجوم آبهای گازدار به داخل تونل باعث شد ادامه
پیشروی تونل با کندی و بعضاً توقفات طوالنی مواجه شود.
آبهای جاری شده از الیههای آهكی به داخل تونل حاوی مقادیر بسیار
زیادی گاز  H2Sبود که در مواردی غلظت این گاز که پس از تصعید از
آب در فضای تونل پخش میشد به  400PPMمیرسید ،دبی باالی آب
خروجی که غیر از گاز خود یكی از مشكالت اساسی پیش رو بود بعضی
روزها تا  330لیتر در ثانیه میرسید .آبهای ورودی با توجه به شیب تونل
بصورت ثقلی به بیرون تونل هدایت میشد ولی در محل حفاری
TBMو در محل  Back upو همچنین شدت خروج آب در نصب
سگمنت و تزریق پشت آن مشكالت اساسی را ایجاد میکرد.

در  15کیلومتر ابتدای حفاری تونل از ازگله تا کردی قاسمان ،پس از
شروع حفاری در سه مقطع زمانی متفاوت ،تونل به سه منطقه بحرانی با
آب و گازهای سمی فراوان از جمله  H2Sو متان برخورد نمود که
موجب کاهش راندمان حفاری ماهانه و بعضاً زمین گیر شدن دستگاه و
وارد شدن آسیب جدی به آن شد .در نمودار های بعدی روند حفاری
تونل قطعه دوم از ابتدا و کاهش راندمان های ماهانه در سه مقطع
بحرانی به نام های طاقدیس اسپر ( ،)A2ناودیس (  )S5و طاقدیس
اسماعیل آقا ( )A6ارائه گردیده است.
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برخورد به منطقه بحرانی طاقدیس اسپر ()A2

برخورد به منطقه بحرانی ناودیس ( )S5

برخورد به منطقه بحرانی طاقدیس اسماعیل آقا ()A6

اهم پیامدها و عوارض ناشی از هجوم آب و گاز
• آسیب دیدگی روحی و روانی و همچنین جسمانی برخی از پرسنل
کارگاه بخصوص حادثه تلخی که در تاریخ  85/10/7با خفگی و
فوت  4تن از همكاران کارگاه در تونل بوقوع پیوست.
• آسیب دیدگی و خوردگی قطعات و ادوات برقی و مكانیكی حساس
دستگاه در اثر گاز  H2Sبا قابلیت خورندگی باال بخصوص بر روی
قطعات مس که ساختار اصلی تجهیزات الكترونیكی را تشكیل میدهد
باعث از کار افتادن تجهیزات الكترونیكی و مكانیكی موجود در تونل
گردید که مهمترین خسارت ناشی از گاز مذکور در مورد قطعات
 PLCکنترل کننده الكترونیكی دستگاه  TBMبود.

اثرات زیست محیطی

رژیم جریان آب زیرزمینی منطقه
Aquifer Morphology before Tunneling Affect

Aquifer Morphology After Tunneling Affect

Longitudinal-section

Vertical-section
13

Drawdown Table

مطالعات تهویه انجام شده قبل از بحران
به منظور هوادهی کل  26کیلومتر قطعه  2تونل زاگرس در گزارشات طراحی تكمیلی
پروژه مقرر شد تا از  3دستگاه فن  200کیلووات در پرتال و  3دستگاه فن 160
کیلووات در متراژ  4500و دو دستگاه فن  90کیلووات در کیلومتراژ  12000استفاده
شود .الزم به ذکر است که عالوه بر سیستم تهویه مذکور دو دستگاه فن  35کیلووات
معروف به فنهای  D-DUSTINGبر روی دستگاه  TBMنصب گردیده بود که وظیفه
آنها تصفیه گرد و خاک هوای ناشی از حفاری دستگاه در سینه کار میبود .این سیستم تا
زمان بحران هجوم آبهای گازدار در دی ماه سال  1385عملكرد مناسبی داشته و
عملیات تهویه هوای تونل را با کیفیت مناسبی انجام میداد.
1

IP55 , 1500 RPM
400 V , 50 Hz , 200 KW
IP55 , 1500 RPM
400 V , 50 Hz , 160 KW
IP55 , 1500 RPM
400 V , 50 Hz , 90 KW
90-200 KW
250 RPM up to full speed
400 V , 50 Hz
Consisting of:
The both conection heads and proof steel sheet with
silencing elements
Duct adapter

7

Inlet bell with 3mm casing thickniss

8

Base fabric polyester
Coating PVC
Working pressure 7000 Pa
Coupling, Clamp

2
3
4
5
6

9

3
3
2
8
6
3
3
25800
172

نمایی از سیستم تهویه در پرتال

نمایی از سیستم تهویه بر
روی  Backupدر حال
ورود به تونل زاگرس

تهویه بعد از بحران هجوم آبهای گازدار
در راستای فراهم نمودن فضای کاری ایمن برای ادامه عملیات حفاری تونل
اقدامات اصالحی زیر جهت ارتقاء سیستم تهویه بشرح زیر صورت پذیرفت:
• اصالح سیستم تهویه روی دستگاه  TBMجهت توزیع بهینه هوا روی دستگاه
• اصالح سیستم نصب داکتها (تعویض و تقویت مهاری داکت های تهویه) جهت
کاهش افت جریان و افزایش ظرفیت تهویه روی TBM
• اصالح سیستم توزیع هوا بر روی داکت تهویه بكاپ
• نصب و راه اندازی  2دمنده  7.5کیلووات و  6دستگاه فن  2.5کیلووات در
محدوده شیلد جهت اغتشاش و رقیق کردن غلظت گاز داخل شیلد
• نصب و راهاندازی جتفن دهشی  90کیلوواتی روی سیستم پشتیبان و در
مقابل کاست خروجی داکت تهویه دهشی جهت افزایش دبی جریان هوا
• تامین هوای فشرده تازه برای کابین فرمان ،تابلوهای برق ،سیستم  PLCو
سایر ادوات الكترونیكی و حساس دستگاه
• تأمین هوای تازه از ایستگاه فن کمكی شفت کیلومتر  13+300مجهز به 2
دستگاه جت فن  160کیلووات دهشی

اصالح داکت تهویه روی دستگاه TBM
جهت توزیع بهینه هوا روی بكاپ دستگاه

اصالح سیستم نصب داکتها جهت کاهش افت فشار
در مسیر و افزایش ظرفیت تهویه روی TBM

تأمین هوای فشرده تازه برای کابین فرمان ،تابلوهای
برق و سیستم  PLCدستگاه

استقرار سه دستگاه کمپرسور در پرتال (2کمپرسور
برقی  MA270Bو یك دستگاه کمپرسور دیزلی
مدل (اطلس کپكو) هوای مورد نیاز از طریق لوله "4
اینچ نصب شده در مسیر تونل به سمت دستگاه
TBMو جایگاههای مهم دستگاه از جمله کاترهد ،
کابین کنترل و تابلوهای برق 690kwو تابلو
برق 400kwو تابلوهای  seliو دیگر جایگاههای مهم
که در معرض گاز  H2Sقرار دارند انتقال داده شده.

انتقال هوای تازه به محدوده شیلد
و ریل گذاری
نصب یك دستگاه جت فن  90کیلووات بر
روی بك آپ جهت انتقال هوای تازه به
محل سگمنت گذاری
نمایی از نصب داکت هوا جهت انتقال
هوا ی تازه به محل سگمنت گذاری

نصب  2دستگاه مكنده  7.5کیلو وات و  6دستگاه
فن های اغتشاشگر  2.5کیلووات در محدوده شیلد
 TBMبرای رقیق سازی گار متان

پالن ایستگاه فن کمكی از شفت کیلومتر  13+300مجهز
به  2دستگاه جت فن  160کیلووات دمنده کوپله شده
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نتایج اقدامات مقابله با مخاطرات گازH2S

Tunnel Mean Ventilation Flow Rate At Different Fan Utilization Capacity and length
60
Commissioning Shaft Auxilary Fan Station
@ Tunnel 13+300 Marking

55
50
45

TBM @ 15+000
km

TBM @ 14+824 km

TBM @ 14+319 km

TBM @ 13+841 km

TBM @ 13+415 km

5

TBM @ 11+500 km

10

TBM @ 11+168 km

15

TBM @ 8+000

20

TBM @ 7+000 km

25

TBM @ 4+000 km

30

TBM @ 14+009
km

35

TBM @ 3+650 km

Air Q (m^3/s)

40

0
3*110 kw 2*200 kw 2*200 kw
(1200 rpm) (1480 rpm) (1350 rpm)

2*200 kw 2*200 kw 2*200 kw 2*200 kw 2*200 kw 2*200 kw
(1478 rpm) (1300 rpm) (1250 rpm) (1250 rpm) (1250 rpm) (1050 rpm)
2*160kw
2*160kw
2*160kw
(600 rpm) (1000 rpm) (1100 rpm)

Fan Station Capacity Array

2*200 kw 2*200 kw 2*200 kw
(1100 rpm) (900 rpm) (900 rpm)
2*160kw 2*160kw 2*160kw
(1200 rpm) (1200 rpm) (1100 rpm)

Tunnel H2S Gas Concentration in Different Dewatering and Ventilation Modes
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خرابی دستگاه  TBMو
سیستم ترابری ریلی تونل

توقفاتناشيازتأثيرمخربگاز H2Sبررويسيستمحملونقلريليتونلشامل%32خرابيلوكوها%11،شکستناكسلواگن
ها%28،خروجواگنهاازريلبدليلشکستگيريلهاو%29صرفتعميراتونگهداريريلهادرمحيطآبگازذارميباشد.

توقفاتناشيازتأثيرمخربگاز H2Sبررويتجهيزاتدستگاه TBMوبکاپشامل%34خرابيتجهيزاتبرقي%17،تجهيزات
هيدروليکي%12،تجهيزاتپنوماتيك%20،تجهيزاتمکانيکالو%17ناشيازصرفزمانجهتمقاومسازيقطعاتدرمقابلگاز

سایر تمهیدات و اقدامات به مرحله اجرا گذاشته شده
در مقابله با بحران آب و گاز
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

سیستم مانیتورینگ رادیویی و تصویری داخل تونل و انتقال اطالعات
راهبری و سنجش گازها به بیرون تونل از طریق سیستم مانیتورینگ ()MRS
* راه اندازی سیستم خاموش خودکار دستگاه ()Automatic Shutdown
در زمان افزایش غلظت گاز متان به بیش از lel %44
* کپسولهای هوای خود نجات و ماسكهای حفاظت فردی چند منظوره
نصب تجهیزات و کپسول های اطفاء حریق
* طرح آبكشی جهت محصور نمودن آب های نشتی سینه کار و انتقال به
بیرون تونل
طرح تامین آب سالم برای دستگاه ( TBMتصفیه خانه)
* سیستم هوای فشرده برای تجهیزات حساس به گاز
تزریق ثانوی تماسی الینینگ با فومهای پلی اورتال
استفاده ازمواد شیمیایی اکسید کننده جهت خنثی نمودن گاز  H2Sچون
پراکسیدهیدروژن ( )H2O2یا هیپرکلرید سدیم ()NaCl2

از توجه شما متشكریم

