
ول با توجه به لیتولوژی زمین شناسی منطقه و وجود گسل هاای  ا

ر دور مسیر مشخص شدهبرای حفاری تونل  ، برخورد به زونهای آبدا

ب باا از انتظار نبوده ، لذا بر اساس این فرضیات،  رح هایی متناسا

زه میزان نشت آبها برای سیستم آبکشای در  اول حفااری مکاانی

.  راحی و اجرا شد

سیستم آبکشی تونل جنوبی 



کمیل گردیدفلودیاگرام اولیه آبکشی قبل از آبگرفتگی اول ، که بتدریج ت



سامپ  موقت در رینگ های متوالی 15به همراه 

جهت تجمیع در عملیات آبکشی

ردیف نوع پمپ تعداد دارای توان های

1 EBARA پمپ 4 اینچ 9 22 الی 110

2 پمپ 4 اینچ فالیت 6 20

3 BBA الکتروپمپ 6 اینچ 4 37

4 الکتروپمپ 6 اینچ  14 55 الی 110

5 الکتروپمپ 5 اینچ  1 5.5

6 الکتروپمپ 4 اینچ  1 5.2

7 الکتروپمپ 8 اینچ  3 75 الی 110

8 VKL الکتروپمپ 4 اینچ 1 37

9 پمپ لجن کش  3 11 الی 75

10 الکتروپمپ 10 اینچ  11 55

11 پمپ کف کش  3 13 الی 22

جمع 56

پمپ های مستقر در تونل 

از مجموع باال 23 دستگاه در حالت رزرو بوده اند

ردیف نوع لوله متراژ تعداد خط

1 لوله 4 اینچ آب ورودی به دستگاه  2500 1

2 لوله 6 اینچ هوای فشرده دستگاه  2500 1

3 خط لوله 20 اینچ سمت راست 1915 1

4 خط لوله 12 اینچ سمت راست  4874 2

5 خط لوله 18 اینچ سمت راست  2437 1

6 خط لوله 6 اینچ سمت راست  930 2

7 خط لوله 6 اینچ سمت چپ  312 1

8 خط لوله 12 اینچ سمت چپ  800 1

9 خط لوله 12 اینچ سمت چپ  2742 2

10 خط لوله 18 اینچ سمت چپ  1795 1

لوله های موجود در طرح

کشی مشخصات  رح اولیه سیستم آب



2538زون همگرای کیلومتراژ 

2779زون گسله کیلومتراژ 
3996زون همگرای کیلومتراژ 

4139زون گسله کیلومتراژ 



فعالیت ست سیارآبکشی در داخل تونل

هکار آب بعد از هجوم آب به داخل تونل و غرق شدن دستگاه حفار و پشتیبان آن، عملیات خشکهه انکدازو و  

بکا پیشکروو و ورودو به تونل در دستورکار قرار گرفت بدین ترتیب ابتدا یک ست  تحرک آبهشک  آ کاده و

وم آب در افت ارتفاع آب  قد ات استقرار ست ثابت آبهش  را در تونل فراهم    نمود تکا ایکهکه ککا ج هجک

. گردیدتونل با پیشروو گام به گام  هار و در پایان، دسترس  به دستگاه حفار و اورهال آن ا هان پذیر



ل آماده سازی و استقرار ست ثابت آبکشی در داخل تون





مشخصات  ارح آبکشای در زون 

:2770گسله 

یسامپ مرکزی در  ول تونل جهت تجمیع در عملیات آبکش6به همراه 

ردیف نوع پمپ تعداد دارای توان های

1 EBARA پمپ 4 اینچ 12 22 الی 110

2 BBA الکتروپمپ 6 اینچ 6 37 الی 45

3 پمپ طبقاتی 1 15

4 ABS  پمپ 3 75

5 پمپ نوید سهند 3 45 الی 90

6 پمپ سنتراژ 5 160

7 الکتروپمپ سانتریفیوژ 5 250

8 پمپ غرقابی نوید سهند 10 250

9 الکتروپمپ سانتریفیوژ 18 55 الی 132

10 الکتروپمپ 10 اینچ 1 250

11 الکتروپمپ طبقاتی 4 37

12 پمپ فالیت 1 20

13 جهان پمپ 1 75

14 پمپ غرقابی فالیت 2 200 الی 215

15 پمپ غرقابی سنتراژ 2 45 الی 110

جمع 74

پمپ های مستقر در تونل 

از مجموع باال 34 دستگاه در حالت رزرو بوده اند

ردیف نوع لوله متراژ تعداد خط

1 لوله 4 اینچ آب ورودی به دستگاه  2770 1

2 لوله 6 اینچ هوای فشرده دستگاه  2770 1

3 خط لوله 20 اینچ سمت راست 2865 2

4 خط لوله 12 اینچ سمت راست  5130 2

5 خط لوله 20 اینچ سمت راست  2525 1

6 خط لوله 18 اینچ سمت راست  2530 1

7 خط لوله 10 اینچ سمت راست  550 5

8 خط لوله 12 اینچ سمت چپ  2750 1

9 خط لوله 20 اینچ سمت چپ  2735 1

10 خط لوله 20 اینچ سمت چپ  2750 1

11 خط لوله 18 اینچ سمت چپ  2750 1

لوله های موجود در طرح





مشخصات  رح آبکشای

:4139زون گسله 
ردیف نوع پمپ تعداد دارای توان های

1 EBARA پمپ 4 اینچ 16 22 الی 30

2 BBA الکتروپمپ 6 اینچ 6 37 الی 45

3 پمپ طبقاتی 8 15 الی 37

4 ABS  پمپ 5 75

5 پمپ نوید سهند 3 75 الی 250

6 پمپ سنتراژ 5 160

7 الکتروپمپ سانتریفیوژ 6 250

8 پمپ غرقابی نوید سهند 6 45 الی 250

9 SULZER پمپ 4 250

10 پمپ برکه 3 90

11 الکتروپمپ سانتریفیوژ 18 55 الی 132

12 پمپ فالیت 5 20 الی 55

جمع 85

پمپ های مستقر در تونل 

از مجموع باال 43 دستگاه در حالت رزرو بوده اند

ردیف نوع لوله متراژ تعداد خط

1 لوله 4 اینچ آب ورودی به دستگاه  4200 1

2 لوله 6 اینچ هوای فشرده دستگاه  4200 1

3 خط لوله 20 اینچ سمت راست 14655 4

4 خط لوله 12 اینچ سمت راست  4875 2

6 خط لوله 18 اینچ سمت راست  3390 1

7 خط لوله 10 اینچ سمت راست  1160 4

8 خط لوله 12 اینچ سمت چپ  5355 2

9 خط لوله 20 اینچ سمت چپ  10725 2

لوله های موجود در طرح

سامپ مرکزی در  ول 14به همراه 

شیتونل جهت تجمیع در عملیات آبک





ردیف نوع پمپ تعداد دارای توان های

1 EBARA پمپ 4 اینچ 14 22 الی 30

2 BBA الکتروپمپ 6 اینچ 6 37 الی 45

3 پمپ طبقاتی 4 15 الی 37

4 ABS  پمپ 4 75

5 جهان پمپ 3 75 الی 250

6 پمپ سنتراژ 5 160

7 الکتروپمپ سانتریفیوژ 6 250

8 پمپ غرقابی نوید سهند 11 45 الی 250

9 SULZER پمپ 5 250

10 پمپ برکه 2 90

11 الکتروپمپ سانتریفیوژ 25 55 الی 132

12 پمپ فالیت 6 20 الی 55

جمع 91

پمپ های مستقر در تونل 

از مجموع باال 65 دستگاه در حالت رزرو می باشند

مشخصات  رح آبکشای

در حال حاضر و دمونتااژ 

:دستگاه حفار

.دسامپ مرکزی که هم اکنون فعال می باشن6به همراه 

ردیف نوع لوله متراژ تعداد خط

1 لوله 4 اینچ آب ورودی به دستگاه  4425 1

2 لوله 6 اینچ هوای فشرده دستگاه  4425 1

3 خط لوله 20 اینچ سمت راست 9800 3

4 خط لوله 12 اینچ سمت راست  2400 1

6 خط لوله 18 اینچ سمت راست  3330 1

7 خط لوله 16 اینچ سمت راست  300 1

لوله های موجود در طرح



کیلو وات سولزر250پمپ ها ی



شرکت مهندسی مشاور مهاب 
قدس


