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زمینپروفیلاساسبرحفاردستگاهدوموقعیتشناسیچینهوسازندهاکلیطوربه
انجامیارزیابوهابررسیبا.استشدهدادهنسبتتریاسدورهبهطرحمهندسیشناسی

ایانپازپسکهگردیدمشاهدهحفار،دستگاهدوبینموجودسنگتودهشرایطازشده
ازکاترهددوبینچپسمتدیوارهوسقفهایمحدودهازهاییبخشمکانیزهحفاری
دهندهلتشکیهایسنگ.داردناپایداریشرایطونمودهریزشجنوبیلیلهکارگاهسمت

توجهابکهباشدمیژیپسقطعاتوبرشیبافتبامارنیهایسنگشاملمغارمحدوده
بسیارسنگهاحد،ازبیشخوردگیدستوهاالیهجابجاییوتراستیهایگسلوجودبه

اینایینپسختیاینکهضمناستبرخوردارپایینیمقاومتازوبودهشدهخردوسست
.استمشخصکلنگوپیکورهیلتی،دریلابزارهایباآسانحفاریباتشکیالت

زمین شناسی محدوده مغار–1
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طرح احداث مغار

حفارتگاهدسبکاپدمونتاژعملیاتنوسودتونلمکانیزهحفاریاتمامبا
دمونتاژمغاراحداثجهتسازیآمادهفعالیتاینموازاتبهوآغاز

در96/02/08تاریخدرآخررینگهایسگمنتتحکیمباحفاردستگاه
.گرفتقرارکاردستور

ونتاژ طراحی اولیه احداث مغار بر مبنای فضای مورد نیاز برای نصب جرثقیل و دم
باشد که شکل صفحه بعد ، سطح مقطع احداث مغار می. دستگاه لیله صورت گرفت 

دار و ریزشی با توجه به دسترسی محدود از محل دریچه سقف تیل شیلد، شرایط ناپای
و بودن توده سنگ و ابعاد بزرگ سطح مقطع حفاری در سقف و صعوبت حفاری

قطع اجرای تحکیمات و نصب قاب باعث شد تا سطح مقطع کلی مغار به سطح م
.  خص گرددهایی با ابعاد کوچکتر تقسیم بندی گردد و ترتیب و توالی حفاری ها مش

قاسمان در همچنین با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر دمونتاژ دستگاه کردی
.متر افزوده شد 6.0همین مغار ابعاد طولی مغار به مقدار 
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مشخصات مغار دمونتاژ
متر23.50مغارطول

متر11.12مغارمقطععرض

اجرایازپسومتر3.30مغارمحوردرلیلهدستگاهشیلدرویازمغارارتفاع
ر3.03حدودفوالدیقابوساپورتسیستم .باشدیممت 

متر13.50مغارسقفکمانطول

متر است8.7ارتفاع مغار از پایه ستون اصلی نصب شده 
.متر مکعب بوده است 1330حجم مغار طبق نقشه 

سطح مقطع مغار دمونتاژ و مقاطع 
(گالری های مغار)حفاری 

شروع عملیت اجرایی مغار 
و پایان عملیات در مورخ 96/02/08

میباشد96/07/23
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مشخصات مغار دمونتاژ

پالن حفاری مغار دمونتاژ و وضعیت 
حفاری گالری ها در طی دوران ساخت 
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مشخصات مغار دمونتاژ

بعدی تحکیمات مغار دمونتاژ3شماتیک 
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حفاری و روش اجرای سیستم 
ساپورت و تحکیمکات  مغار دمونتاژ

وشریزسنگ،تودهبودنبرشیوسستوضعیتجملهازمغاراحداثبرحاکمشرایطوجودسبببه
اقیماندهبهایفعالیتبندیزمانبرنامهومغارابعادحفاری،جهتمحدوددسترسیسنگ،تودهناپایداری

امرابتدایدر.گردیدمقطعیچندصورتبهحفاریومختلفهایجبههازحفاریبهاقدام،لیلهتونل
واسطهبهاماگردیدتعیین5و4هایگالریادامهدرو3تا1شمارهازسقفهایگالریحفاریترتیب
اریحفشروعباهمزماناجرایی،هایمحدودیتومحدوددسترسیازناشیمشکالتوبندیزمانبرنامه
تفادهاسباودستیروشبههاگالریکلیهحفاری.گردیدشروعنیز5و4مقاطعازحفاری،1مقطعگالری

هایفیکتوسطتونلازبیرونبهحملوفرغونبانیزمصالحتخلیهوشدانجام....وهیلتیودژبراز
.میگرفتانجامریلیسیستم

ودن توده فواصل و گام های حفاری و قابگذاری در گالری های مغار به دلیل ریزشی بودن و خود پایدار نب
با در نهایت نوع ساپورت طراحی شده برای مغار از نوع قاب فوالدی. متر در نظر گرفته شد0.5سنگ 

2IPE 160  در نظر گرفته شد.

قابهاپایهمتحکیوتثبیتمنظوربهومغارمقطعسطحدراصلیهایستونکمانشازجلوگیریبرای
.شدگرفتهنگهدارندهسیستماصلیستونهایریزیبتنوبندیقالباجرایبهتصمیم
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احداث مغار

نمایی از حفاری و 
قابگذاری در گالری

سقف1شماره 

نمایی از حفاری و 
قابگذاری در گالری

5شماره 



3

احداث مغار

بتن ریزی پایه ستون های
اصلی مغار 
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اجرای فنداسیون جرثقیل دروازه ای 

درصدی  احداث مغار عملیات اجرای فنداسیون 85با پیشرفت 
جرثقیل دروازه ای در کف گالری های سمت چپ و راست مغار آغاز 

ل و شد و پس از این مرحله نصب ریل مربوط به جرثقیل با دقت کام
.با توجه به ابعاد و اندازه های پایه های جرثقیل نصب گردید

ل همزمان با این عملیات حمل قطعات مختلف جرثقیل به داخل تون
.   نیز در حال انجام بود 
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جرثقیل دروازه ای 

با پس از اجرای فنداسیون جرثقیل عملیات مونتاژ آن انجام شد، که
تن و شروع گوج کاری 20تکمیل آن و نصب جرثقیل های زنجیری 

.از تونل خارج شد 96/08/09تیل شیلد اولین قطعه شیلد در مورخ 
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م به منظور انجام دمونتاژ قطعات مربوط به دستگاه حفار عالوه بر لزو
فت اجرای مغار دمونتاژ یک سری فعالیت های موازی با اینکار صورت گر

:که به قرار زیر میباشد 
برچیدن معارضرین محل عبور قطعات در طول مسیر که براین اساس-

عملیات ساماندهی سیستم آبکشی تونل و برچیدن خطوط لوله 
سمت چپ تونل به همراه کلیه متعلقات آن و انتقال لوله های کف 
سمت راست به منتهی الیه سمت راست به منظور افزایش فضای 
مورد نیاز برای خروج قطعات ، ساماندهی تابلوهای برق ، کابلها ، 
ساخت بوژی مخصوص برای حمل قطعات فوق سنگین دستگاه ، 

ر داخل برچیدن کالیفرنیا سوئیچ و تعمیر و مرمت سیستم ریلی چه د
تونل و چه در خارج تونل با توجه به اجرای سازه های سامانه انتقال 

.آب در محوطه پرتال 

مراحل دمونتاژدستگاه 
حفاری تونل جنوبی 
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با توجه به جهت قرارگیری دستگاه تونل جنوبی عملیات دمونتاژ
ز شد و قطعات با گوج کاری تیل شیلد و انتقال آن به بیرون از تونل آغا

با توجه به وزن قطعات سیستم حمل آن به بیرون از تونل مشخص
ی حمل شد بطوریکه فقط مین بیرینگ و نیمه بزرگتر کاتر با بوژ.میشد 

قطعه سمت )اولین قطعه .و سایر قطعات توسط کفی حمل شدند 
نیمه )از تونل خارج و آخرین قطعه 96/08/09در مورخ ( چپ تیل شیلد 

.از تونل خارج شد 96/09/03در مورخ ( کوچک کاتر هد 

مراحل دمونتاژدستگاه 
حفاری تونل جنوبی 
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دمونتاژ قطعات 
TBMدستگاه 

ل نیمه سمت چپ تی
شیلد
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دمونتاژ قطعات 
TBMدستگاه 

نیمه سمت راست 
گریپر شیلد
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دمونتاژ قطعات 
TBMدستگاه 

دمونتاژ کاترهد
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دمونتاژ قطعات 
TBMدستگاه 

ز انتقال کاترهد به خارج ا
تونل

اتمام 
دمونتاژ 
دستگاه
لیله 

در مورخ 
96/09/03


