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صنعت تونل ایران در سال 1387
در تاریخ طوالنی و پر فراز و نشیب اقوام ایرانی ،نوروز بزرگترین جشن ایرانیان با آیین های اصیل ایرانی و قدیمی ترین حلقه
پیوستگی مردم این سرزمین کهن بوده است .نوروز جشن شادی و شکوفایی طبیعت و پیوند با گذشته است .نوروز و آغاز سال
جدید در کنار زیبایی های خود از یک ویژگی مهم برخوردار است و آن اینکه زمان شروع سال جدید یک نقطه عطف محسوب
می شود ،نقطه عطفی که فرصت مناسبی را فراهم می آورد تا هم نگاهی به گذشته سپری شده انداخته شود و نقاط قوت و ضعف
عملکردها و چگونگی اجرایی شدن اهداف از پیش تعیین شده به تجربه تبدیل شود و هم اینکه تاملی در آینده و برنامه های
پیش رو صورت گیرد و اهداف و راهکارها مشخص شود.
خوشبختانه سالی که گذشت علیرغم حوادث و مشکالتی که برای صنعت تونل به همراه داشت در شرایطی به پایان می رسد
که قدم های بزرگی در تونلسازی کشور برداشته شده و پروژه های متعددی با موفقیت به پایان رسیده اند یا به پیشرفت های
چشمگیری دست یافته اند .از جمله این پروژه ها می توان به نمونه های زیر اشاره نمود:
• بهره برداری از تونل گاوشان با هدف آبرسانی به شبکه آبیاری استان های کردستان و کرمانشاه،
• بهره برداری از طرح انتقال آب سد دوستی به مشهد به منظور تامین بخشی از آب شرب و صنعت این شهر،
• بهره برداری از تونل دوالیی تویسرکان به منظور بهینه سازی راه ارتباطی در استان همدان،
• اتمام عملیات حفر بزرگترین تونل پیشگام البرز،
• بهره برداری از تونل رخ در چهارمحال و بختیاری به منظور بهینه سازی راه ارتباطی میان اصفهان و شهرکرد،
• اتمام پروژه آبرسانی به شهر مسجد سلیمان،
• پیشرفت قابل توجه پروژه تونل انتقال آب دز به قمرود،
• پیشرفت ساخت خطوط مختلف مترو در شهرهای مختلف و بهره برداری از چندین فاز این پروژه ها.
موفقیت متخصصین ایرانی در پروژه های تونل در خارج از کشور نیز در سال  1387از جمله افتخارات تونلسازان ایرانی می باشد.
از جمله این پروژه ها عبارتند از:
• احداث تونل استقالل (انزاب) در تاجیکستان که مسیر ارتباطی شمال به جنوب این کشور را در تمامی فصول سال
فراهم می آورد،
• ساخت تونل ارتباطی ازمر در عراق،
• ساخت تونل انتقال آب به دشت های جنوب استان حلب در سوریه.
امید است که با نو شدن طبیعت نیرویی تازه بگیریم و در آستانه حلول سال نو با شور و شوق فراوان و با آرزوی سالی خوب و پر
بار به ارتقای جایگاه کشورمان در جامعه جهانی و تعالی و توسعه جامعه مهندسی در عرصه رقابت ملی و بین المللی بیندیشیم و
شاهد پیشرفت ها و موفقیت های بیشتری به ویژه در صنعت تونل باشیم .آرزو می کنیم که سال جدید سالی سرشار از موفقیت
برای همه فرزندان این سرزمین باشد.
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اولین تونل دو طبقه ایران
در محور بندرعباس -سیرجان
بازگشایی شد
با اتمام عملیات حفاری تونل تنگه زاغ در
محور بندرعباس سیرجان ،اولین تونل دوطبقه
ایران به طول  1238متر با حضور وزیر راه
و ترابری ،استاندارهرمزگان و معاون عمرانی
وی و تعدادی از نمایندگان مردم هرمزگان
در مجلس شورای اسالمی بازگشایی شد.
به گزارش ایرنا،وزیر راه و ترابری در مراسم
بازگشایی این تونل که تقریبا در ۹۸کیلومتری
بندرعباس و در محور ترانزیتی بندرعباس
سیرجان قراردارد ازتونل دو طبقه تنگ زاغ به
عنوان یک سازه منحصربفرد و خاص درپروژه
های وزارت راه و ترابری نام برد .حمید بهبهانی
در گفت وگو با خبرنگاران افزود:این تونل در
گردنه تنگ زاغ ،یکی از پرترافیک ترین نقاط
محور بندرعباس سیرجان واقع شده است .وی
از مسیر بندرعباس سیرجان به عنوان مسیر
اصلی عبور کامیونها و تریلرهایی نام برد که
محموله های خود را از بندر شهید رجایی
به مقصد سایر نقاط کشور،کشورهای آسیای
میانه و سایرمقصدهای ترانزیتی بارگیری
کرده اند .وی ادامه داد:به منظورکاهش
بارترافیکی و روانی تردد و افزایش ایمنی،محل

این تونل جدید دقیقا در زیرتونل فعلی و
درحال استفاده این محورپیش بینی شده
است به گونه ای که تونل جدید در بخش قابل
توجهی از مسافت خود،با تونل فعلی مماس
می باشد .بهبهانی ادامه داد:با بازگشایی این
تونل،نزدیک به ۶۰درصد عملیات فیزیکی به
پایان رسیده وهرچند در برنامه زمان بندی
شده حداکثر یکسال آینده برای زیر ترافیک
قرارگرفتن تونل تنگ زاغ پیش بینی شده،اما
انتظار می رود با توجه به وضعیت پیشرفت
پروژه حداکثر ظرف  ۶ماه آینده این تونل
به بهره برداری برسد .وزیرراه وترابری از پروژه
های راه در استان هرمزگان به عنوان پروژه
هایی استراتژیک و با اهمیت بین المللی
و فرامنطقه ای نام برد که در اولویت برنامه
های وزارت راه و ترابری قرار دارد .به گفته
بهبهانی بر اساس همین رویکرد،تسریع اتمام
بزرگراه در حال ساخت بندرعباس سیرجان
در دستور کار قرار گرفته و این محور حداکثر
تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.
اعتبار کلی تونل دوطبقه یادشده  ۸۰میلیارد
ریال است که ۳۸میلیارد ریال آن هزینه شده
است.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران -ایرنا
 ۳دی ۱۳۸۷

افتتاح تونل
زیر رودخانه یانگ تسه

رسانه های دولتی چین از افتتاح نخستین
تونل زیر رود یانگ تسه در مرکز این
کشور خبر دادند .به گزارش شبکه خبر به
نقل از خبرگزاری شینهوا؛ این تونل سه
کیلومترو ۶۰۰متری که چهار بانده است برای
سه ماه بطور آزمایشی به روی وسایل نقلیه
بازشده است .براساس این گزارش این طرح
یک میلیاردو ۷۰۰میلیون یوانی(  ۲۵۰میلیون
دالری) در ماه نوامبر سال  ۲۰۰۴میالدی در
چارچوب تالش ها برای کاهش بار ترافیکی در
شهر ووهان در مرکز چین که هشت میلیون
جمعیت دارد آغاز شد .این شهر به عنوان
دروازه ای به روی مناطق داخلی چین قلمداد
می شود و این تونل منطقه اداری و دانشگاهی
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این شهر را به مرکز تجاری آن وصل می کند.
این تونل زمان مسافرت را بین این دو منطقه
از نیم ساعت به هفت دقیقه کاهش می دهد.
رودخانه  6400کیلومتری یانگ تسه طوال نی
ترین رود آسیا و سومین رود طوالنی جهان
پس از نیل و آمازون است .این رودخانه از
استان کینگهای واقع درشمال غربی چین
به دریای چین شرقی در شانگهای درجریان
است.
شبکه خبر
یکشنبه  ۸دی ۱۳۸۷

۱۰میلیارد ریال
برای تکمیل تونل ایالم-ایوان
اختصاص یافت
معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری ایالم
گفت۱۰ :میلیارد ریال اعتبار به تازگی برای
تسریع در تکمیل تونل ایالم  -ایوان اختصاص
یافت .نوراله دلخواه در حاشیه بازدید از این
طرح در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :این
میزان اعتبار از محل ردیف بودجه ملی برای
تکمیل در اجرای آن در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :عالوه بر این اوایل امسال نیز
۱۰میلیارد ریال اعتبار دیگر برای اجرای این
طرح اختصاص یافته بود .به گفته او ،تاکنون
برای اجرای این طرح شامل  1482متر تونل
و پنج کیلومتر راه دسترسی در مجموع ۸۵
میلیارد ریال هزینه شده است .دلخواه پیشرفت
فیزیکی این طرح را  ۶۰درصد اعالم کرد وا
فزود :برای تکمیل این طرح دست کم به سه
میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است .او گفت :با
بهره برداری از این طرح عالوه بر حذف نقاط
حادثه خیز  ،مسیر ایالم  -ایوان  ۱۱کیلومتر
نزدیکتر می شود.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران -ایرنا
 ۹دی ۱۳۸۷
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عملیات حفاری تونل متروی
مالرد شهریار آغاز شد
رییس شورای اسالمی مالرد شهریار از آغاز
عملیات حفاری تونل متروی این شهر خبر
داد .عارف اکبری روز شنبه به خبرنگار ایرنا
گفت :این تونل به طول  ۱۷کیلومتر از مالرد تا
ایستگاه متروی کرج  -تهران در میدان شهید
سلطانی کرج احداث می شود .وی افزود:
برای احداث این تونل مترو  ۱۵۰میلیارد
ریال اعتبار در نظرگرفته شده است  .اکبری
خاطرنشان کرد :با راه اندازی خط مترو مالرد
در رفت و آمد شهروندان این شهر به کرج و
تهران تسهیل خواهد شد .وی اظهار امیدواری
کرد ،در سالهای آینده زمینه احداث مترو در
مسیر این شهر تا فرودگاه امام خمینی (ره )
نیز فراهم شود.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران -ایرنا
 ۲۸دی ۱۳۸۷

طوالنی ترین تونل آبی کشور در
کرمانشاه به بهره برداری رسید

طوالنی ترین تونل آبرسان کشور به طول ۲۸
کیلومتر در سد گاوشان کرمانشاه از طریق
ویدئو کنفرانس با حضور رییس جمهور به بهره
برداری رسید.
وزیر نیرو در مراسم افتتاح این پروژه گفت:
این تونل که در هر ثانیه  ۳۰متر مکعب آب

را منتقل می کند ،طوالنی ترین تونل پس
از انقالب اسالمی در کشور است که با هدف
آبرسانی به شبکه آبیاری دو استان کردستان
و کرمانشاه به بهره برداری رسید .پرویز فتاح
افزود :سد گاوشان جزو چند سد کشور است
که طی سه سال اخیر سر ریز آب داشته است
و اکنون آب بسیار خوبی پشت سد گاوشان
است و کامال آماده آبرسانی به کشتهای آبی
دو استان می باشد .وی گفت :با بهره برداری
از این تونل اکنون  ۳۵هزار هکتار از اراضی
آبی زیر کشت آبی مطمئن می رود و برای
شهرهای کرمانشاه و کامیاران نیز آب شرب
مطمئن را طراحی کرده ایم .وزیر نیرو
اظهارداشت :با  ۵۰۰میلیون متر مکعب مخزن
آب مطمئن که پشت سد گاوشان است می
توان شاهد آبادانی در پایین دست این سد
باشیم .فتاح با اشاره به اینکه این تونل کامال به
دست متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده
است ،افزود :این تونل از افتخارات ملی است
و سکویی شده که به سمت احداث تونلهای
طوالنی تر و با اطمینان بیشتر در کشور برویم.
وی مشارکت دو استان کرمانشاه و کردستان
را در اجرای این طرح از نکات مهم برشمرد و
گفت :این یک طرح بزرگ ملی است که دو
استان همزمان از برکات آن استفاده می کنند.
وی افزود :پنج هزار میلیارد ریال برای احداث
سد گاوشان و تونل انتقال آن تاکنون هزینه
شده است.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران -ایرنا
 ۹بهمن ۱۳۸۷

بهره برداری از طرح انتقال آب
از سد دوستی به مشهد مقدس
طرح انتقال آب از سد دوستی به مشهد مقدس
با حضور رییس جمهوری در محل تصفیه خانه
سوم آب شرب مشهد به بهره برداری رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

شماره  ،5زمستان 87
انجمن تونل ایران

«ایسکانیوز» به نقل از پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری ،دکتر محمود احمدی نژاد
در ایام سی امین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی به استان خراسان رضوی سفر و طرح
انتقال آب از سد دوستی به مشهد مقدس را
افتتاح کرد .این طرح قادر به انتقال و تصفیه
 150میلیون متر مکعب آب در سال به منظور
تامین برخی از آب شرب و صنعت مشهد و
روستاهای مسیر را دارا است.
اجرای این پروژه شامل مطالعات ،طراحیها،
تملک و پرداخت خسارات اراضی ،خرید
تجهیزات ،عملیات اجرایی و نظارت بر آن
حدود  2هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد ریال
هزینه داشته است.
این طرح شامل اجرای یک خط لوله فوالدی
به طول  182کیلومتر ،احداث  5ایستگاه پمپاژ،
ساخت یک واحد تصفیه خانه به ظرفیت  6متر
مکعب در ثانیه ،ساخت یک تونل به طول 930
متر ،خط انتقال برق  132کیلوولت به طول
 150کیلومتر و  5ایستگاه کاهنده ولتاژ 132
به  6.6کیلوولت می باشد.
خبرگزاری ایسکانیوز
 16بهمن 1387

عملیات حفر بزرگترین تونل
پیشگام البرز پایان یافت
حفر تونل  6387متري پيشگام البرز به عنوان

بزرگترين تونل حفاري شده در بخش راه و
راه آهن كشور ،با حضور بهبهاني وزير راه و
ترابري به پايان رسيد .به گزارش خبرنگار
اقتصادي باشگاه خبري فارس ،بهبهاني وزير
راه و ترابري بيان داشت :ساخت دو تونل اصلي
ديگر تهران ـ شمال به زودي آغاز مي شود.
وزير راه و ترابري گفت :با اتصال تونل البرز
در قطعه  2آزادراه تهران ـ شمال به قطعه
شماره يك و بهره برداري از اين دو قطعه،
مسير دو ساعته تهران ـ پل زنگوله در جاده
چالوس به كمتر از نيم ساعت كاهش خواهد
يافت .به گزارش فارس ،تونل مزبور يكي از
فني ترين و پيچيده ترين تونل هاي كشور از
نظر مسائل زمين شناسي ،گسل هاي متعدد،
گازهاي متنوع و خروجي آب باال بوده كه حفر
اين تونل نشان از توان باالي مهندسي كشور
است .اين گزارش حاكي است :تونل پيشگام
البرز در ارتفاعات البرز مركزي (كندوان) واقع
شده است كه ارتفاع متوسط تونل از سطح
دريا  2404متر در منطقه سرد و برف گير
البرز واقع شده است .در مسير تونل پيشگام
البرز  145گسل بزرگ و كوچك وجود دارد
و خروجي آب در بيشتر مواقع  39هزار ليتر
در دقيقه مي باشد كه اين مسأله مشكالتي
را در حفاري به وجود آورد .همچنين در اين
تونل گاز متان ،سولفيد هيدروژن و مونواكسيد
كربن به مقدار قابل توجه موجود است .بنابراين
گزارش اين تونل پس از تونل كندوان كه
حدود  100سال از حفر آن مي گذرد ،در البرز
مركزي در مدت چهار سال حفر شده است و
كل هزينه احداث اين تونل مبلغ  780ميليارد
ريال است .تونل پيشگام البرز به منظور انتقال
مسافران در مواقع اضطراري ،هوارساني جهت
تونل هاي اصلي ،انتقال برق ،آب ،اطالعات و
عبور در مواقع اضطراري و پيك حفاري شده
است .تونل البرز حدود  2هزار متر پايين تر
از تراز ارتفاعي تونل كندوان در كيلومتر 46
تا  52مسير آزادراه تهران ـ شمال قرار دارد.

به گزارش فارس ،مجموعه تونل هاي البرز به
صورت سه تونل موازي با هم اجرا مي شوند،
بدين ترتيب كه دو تونل رفت و برگشت به
قطر  12متر و يك تونل اكتشافي ـ دسترسي
به قطر  5متر بين اين دو تونل احداث مي
شود.
خبرگزاری ایسکانیوز
 17بهمن1387 ،

تونل دوالیی تویسرکان
بهره برداری شد
به گزارش خبرنگار مهر در همدان ،فرماندار
تویسرکان در حاشیه بهره برداری از این پروژه
گفت :در  ۹سال اخیر  ۳۰میلیارد ریال اعتبار
برای اجرای این پروژه اختصاص یافت که به
دلیل تغییر وضعیت اعتبارات در سال  ۸۱از
ملی به استانی ،بهره برداری از این پروژه با
تاخیر مواجه شد .حسن بهرام نیا اظهار داشت:
این تونل دوالیی  ۷۷۶متراز کل مسیر گردنه
این شهر را تحت پوشش قرار داده است که
احداث این تونل  ۱۵قوس خطرناک را حذف
می کند و تراز ارتفاعی گردنه را حدود صد
متر از باال به پایین تقلیل می دهد .وی اظهار
داشت :اعتبار اولیه پروژه تونل ،ملی بوده
واز اعتبارات استانی سهمی نداشته است و
از اعتبارات ملی تخصیص داده شده از سال
 ۷۸تا  ۸۰حدودا  ۱۳۲میلیون تومان جهت
این پروژه جذب و هزینه شده است .فرماندار
تویسرکان اظهار داشت :در سال  ۸۱براساس
تصمیم سازمان مدیریت ،اعتبارات این پروژه
از اعتبارات ملی حذف و به اعتبارات استانی
تقلیل یافت .وی تصریح کرد :در سال ۸۱
ازمحل اعتبارات استانی حدود  ۴۰۰میلیون
تومان به اجرای این پروژه اختصاص داده شد
ومبلغ  ۲۵۰میلیون تومان درسال  ۸۲با نظر
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هیات دولت وقت برای پروژه تصویب شد ،اما
به دلیل وقوع زلزله در منطقه اوج و قزوین
این اعتباربه پروژه پرداخت نشد .بهرامی ادامه
داد :برای تکمیل این پروژه تاکنون سه میلیارد
و ۵۰۰میلیون تومان هزینه شده بوده است .
این مسئول اظهار داشت :این پروژه با تکمیل
ونصب سیستم روشنایی و تابلوهای اعالنات در
سال جاری به بهره برداری رسید .وی اظهار
داشت :درساخت این پل از مصالحی چون بتن
با عیار  ۳۵۰کیلو گرم وسیمان تیپ ۲استفاده
شده است .فرماندار تویسرکان با اشاره به
اجرای عملیات اصالح پیچ خطرناک فریازان در
سال  ۸۷اشاره کرد و گفت :مطالعات احداث
کمربندی شهرستان تویسرکان در دولت نهم
محقق شده است.
خبرگزاری مهر
 ۱۹بهمن ۱۳۸۷

تونل رخ در چهارمحال و
بختیاری بهره برداری شد
تونل رخ واقع در مسیر شهرکرد به اصفهان
در چهارمحال و بختیاری روز یکشنبه 20
بهمن بهره برداری شد .به گزارش ایرنا ،تردد
مردم در مسیر شهرکرد به اصفهان ازگذشته
از طریق گردنه بسیار خطرناک رخ در نزدیکی
شهر فرخشهر صورت می گرفت که بیش از
پنج درصد از تصادفات جاده های چهارمحال
و بختیاری در این گردنه اتفاق می افتاد.
مدیرکل راه و ترابری چهارمحال وبختیاری
گفت :طول این تونل و گالری های آن حدود
 1340متر است و طول راه های طرفین مرتبط
در شهرکرد و اصفهان بیش از  6800متر می
باشد .سیف اهلل کریمی در گفت و گو با ایرنا
افزود :هزینه احداث این طرح ملی حدود ۹

6

میلیارد ریال می باشد و حجم خاکبرداری آن
 ۵۵۰هزار مترمکعب و حجم خاکریزی تونل
حدود  ۴۷۰هزار مترمکعب است .وی اضافه
کرد :میزان بتن ریزی تونل رخ به عنوان یکی
از طرح های ملی در این استان بیش از ۲۵۰
هزار مترمکعب می باشد و هفت کیلومتر مسیر
شهرکرد به اصفهان را کوتاه خواهد کرد و یکی
از پر حادثه ترین نقاط جاده ای استان را حذف
می کند .مدیرکل راه و ترابری چهارمحال
وبختیاری گفت :احداث تونل دوم نیز با ۱۸۰
میلیارد ریال اعتبار آغاز خواهد شد و تونل رخ
توان تردد هشت هزار و  ۵۰۰خودرو عبوری
را دارا می باشد .استاندار چهارمحال وبختیاری
نیز گفت :تونل رخ دریچه ورود این استان به
شاهراههای بزرگ و شریانی کشور می باشد
و گشایش آن نوید بخش توسعه این خطه از
ایران زمین می باشد .رجبعلی صادقی در آیین
بهره برداری از تونل رخ در شهرکرد افزود:این
تونل فالت مرکزی ایران را به آب های آزاد
ایران و به بندر امام خمینی(ره ) متصل خواهد
کرد .وی تصریح کرد:گشایش تونل رخ در
چهارمحال وبختیاری باعث رسیدن استان به
توسعه و گسترش حجم سرمایه گذاری خواهد
شد.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران -ایرنا
 ۲۰بهمن ۱۳۸۷

افتتاح  2ایستگاه جدید در خط
 2متروی تهران
همزمان با سی امین سالگرد انقالب اسالمی
توسعه شرقی خط  2متروی تهران از ایستگاه
علم و صنعت تا ایستگاه تهرانپارس با حضور
شهردار تهران مورد بهره براری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه

خبرنگاران دانشجویی ایران «ایسکانیوز»،
ساخت و بهره برداری از دو ایستگاه مترو و
توسعه شرقی خط  2رکورد جدیدی را برای
ساخت خطوط مترو به جا گذاشته است.
شایان ذکر است طول مسیر افتتاح شده به 8
کیلومتر تونل و  5/5کیلومتر خط می رسد و
توسعه شرقی خط  2متروی تهران از ایستگاه
دانشگاه علم و صنعت آغاز و پس از طی 3
کیلومتر و عبور از خیابان رسالت تا ایستگاه
تهرانپارس ادامه دارد .همچنین در این مسیر
به صورت رفت و برگشت بیش از  6کیلومتر
ریل گذاری شده و دو ایستگاه شهید باقری
و تهرانپارس هریک دارای مساحتی در حدود
 7هزار متر مربع هستند و در طول مسیر و
این دو ایستگاه جمعا  370هزار متر مکعب
خاکبرداری  88 ،هزار متر مکعب بتون ریزی،
 10هزار تن آرماتور انجام شده و  10هزار
قطعه تراورس برای نصب ریل ها به کار رفته
است .بر اساس این گزارش در طول خطوط
راه اندازی شده  1،2،4و  5متروی تهران با 55
ایستگاه روزانه بیش از  1میلیون  500سفر
انجام می گیرد که با افتتاح این دو ایستگاه
حدود  80هزارسفر به ظرفیت مسافربری خط
 2متروی تهران افزوده خواهد شد.
تهران -خبرگزاری ایسکانیوز
 26بهمن 1387
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تونلهاي جديد زغالسنگ
البزر مركزي به بهرهبرداري
ميرسد


براي انتخاب مشاور طرح قرار دارد و در آينده
نيز عمليات اجرايي آن آغاز ميشود.
خبرگزاري فارس
 21اسفند 1387

پروژه آبرسانی به شهر مسجد
سلیمان پایان یافت
فرماندار سوادكوه گفت :دو تونل جديد
زغالسنگ البرز مركزي در معادن كارمزد
تا شش ماه آينده به بهرهبرداري ميرسد.
به گزارش خبرگزاري فارس از سوادكوه،
عليمحمد صمديان در بازديد از معادن البرز
مركزي اظهار داشت :دو تونل زغالسنگ با
حجم ذخيرهاي بالغ بر يك ميليون تن زغال
از معادن كارمزد در شانزدهم اسفند ماه افتتاح
شده است.
وي با بيان اينكه اين كار در راستاي احياي
زغالسنگ البرز مركزي كه از مصوبات سفر
رياست جمهوري به استان مازندران بود،
تصريح كرد :اين تونلها با اعتباري بالغ بر
بيش از  300ميليون تومان آمادهسازي شده
است و ظرف مدت شش ماه آينده به مرحله
استخراج ميرسد.به گفته وي پس از استخراج
زغالسنگ از اين معادن بيش از  120فرصت
شغلي به صورت مستقيم ايجاد ميشود.
صمديان با اشاره به اينكه قبل از دولت نهم
به اندازه دو دهه شركت البرز مركزي در فكر
تعديل نيروها بوده است ،اظهار داشت :فكر
توسعه در اين معادن به فراموش سپرده بود و
با روي كار آمدن دولت نهم توسعه شركت در
دستور كار قرار گرفت .وي با اعالم اينكه در
آينده نيز افتتاح تونلهاي جديد كردآباد يك
و دو در دستور كار قرار ميگيرد ،خاطرنشان
كرد :اين تونلها در حال حاضر در حال مناقصه

مجري طرح سد و نيروگاه مسجد سليمان از
پايان يافتن پروژه آبرساني به تصفيه خانه آب
شهر مسجد سليمان خبر داد و گفت :در صورت
لولهگذاري توسط مسئوالن شهر ،مشكل
هميشگي تامين آب مسجد سليمان مرتفع
خواهد شد .به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا
به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه منابع
آب و نیروی ایران ،محمود مشیری افزود :پروژه
آبرسانی به شهر مسجد سلیمان که از جمله
پروژه های فرعی طرح سد و نیروگاه  ۲هزار
مگاواتی مسجد سلیمان محسوب می شود،
متشکل از یک خط لوله انتقال آب از مخزن این
سد به آبگیر آب آشامیدنی شهر به طول2700
متر است .به گفته مشیری ،حدود  ۱1۶۰متر
از این خط لوله در درون تونلی به قطر  ۴متر
انجام شده است که عملیات حفاری این تونل
بسیار سخت و پیچیده بود اما با هماهنگی بین
شرکتهای بهره بردار دو سد شهید عباسپور و
مسجد سلیمان و نیز همکاری موثر پیمانکاران
ساختمانی و تجهیزاتی پروژه با موفقیت انجام
شده است .وی اظهار داشت :قبال برای تامین
آب آشامیدنی شهر مسجد سلیمان آب مورد
نیاز ازمحل رودخانه کارون به محل آبگیر
تصفیه خانه شهر پمپ می شد اما به دلیل
گل آلود بودن آب رودخانه و کیفیت پایین
آب ،شهروندان همواره با مشکل تامین آب
سالم مواجه بوده اند .مشیری افزود :هم اکنون
به واسطه باالتر بودن ارتفاع تونل نسبت به

محل آبگیر تصفیه خانه شهر ،عمال نیاز خاصی
به استفاده از پمپ آب نیست و صرفه جویی
قابل توجهی درخصوص برق مصرفی صورت
می گیرد .به گفته مجری طرح سد و نیروگاه
مسجد سلیمان ،به دلیل آنکه ورودی آب تونل
در تراز باالیی سد قرار دارد ،آبی که به محل
آبگیر تصفیه خانه سد مسجد سلیمان تحویل
می شود بسیار تمیز و عاری از تمام آلودگی
های مشهود است و این امر موجب کاهش
قابل توجهی در هزینه های تصفیه آب این
شهر خواهد شد.

مشکل تامین آب شرب مورد نیاز مصارف
خانگی شهر مسجد سلیمان تقریبا از بدو
شکل گیری این شهر وجود داشته و یکی از
دالیل عدم توسعه این شهر ،به دلیل شدت
گرفتن مشکل کمبود آب است و اکثر محالت
آن به ناچار از مخازن آب حجیم در پشت بام
ها که عموما به دلیل تابش مستقیم آفتاب
بسیار گرم می شوند ،برای تامین نیازهای
روزمره استفاده می کنند.
سد مسجد سلیمان که بهره برداری از آن از
سال  ۱۳۸۰آغاز شده است ،با  ۱۷۷متر ارتفاع
بلندترین سد خاکی کشور است و نیروگاه ۲
هزار مگاواتی این سد نیز بزرگترین نیروگاه
جریانی کشور محسوب می شود.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران -ایرنا
 ۱۱اسفند ۱۳۸۷
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پدر تونلسازی مدرن درگذشت
سر آلن مویر وود ( )Sir Alan Muir Woodدر روز اول فوریه
 2009در سن  87سالگی در اثر بیماری سرطان درگذشت .وی که در 8
آگوست سال  1921متولد شده بود در سال  1942از دانشگاه کمبریج
در رشته مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شد و پس از آن به نیروی
دریایی پیوست و تا سال  1946در بخش مهندسی به خدمت مشغول
بود .بین سالهای  1946تا  1950با راه آهن جنوب انگلستان همکاری
داشت و در آنجا وظیفه طراحی پل و مسیر را به عهده داشت .پس از
آن به مدت دو سال با سازمان بنادر همکاری نمود و سپس در سال
 1952همکاری خود را با شرکت هالکرو و شرکا (Halcrow and
 )Partnersآغاز نمود و تا پایان عمر به همکاری و شراکت خود با این
شرکت ادامه داد .از جمله اولین کارهای او در شرکت هالکرو طراحی
تونل های کم قطر در سنگ و زمین های سست بود .در همین دوران
با استفاده از بتن پاشیده برای نگهداری و تعمیر تونل ها آشناتر شد.
وی بین سالهای  1958تا  1960سرپرستی تیم مطالعات فنی تونل
مانش و مسئولیت تحلیل داده های به دست آمده از سطح زمین و زیر
دریا در این پروژه را بر عهده داشت .بین سال های  1955تا 1970
در چند پروژه تونل از جمله تونل های راه آهن  Pottersکه در آن
برای اولین بار از پوشش بتنی در تونلی با قطر زیاد به کار گرفته
شد ،و نیز تونل های دوقلوی جاده زیر رودخانه  Clydeدر گالسکو،
تونلهای حمل بار فرودگاه هیترو در لندن و تونل های قطار این فرودگاه
همکاری داشت .وی بین سال های  1973تا  1975مسئول هماهنگی
و مشاور طراحی و ساخت فاز اول تونل مانش بود .وی همچنین مسئول
طراحی و ساخت بلندترین تونل زمان خود به نام Orange Fish
 Tunnelبه طول  80کیلومتر در آفریقای جنوبی بود .سر آلن وود در
سال  1984بازنشسته شد و به عنوان مشاور شرکت هالکرو به فعالیت
خود ادامه داد .معروفیت جهانی وی ناشی از تجربیات فراوان او در پروژه
های متعدد تونل در سرتا سر دنیا از جمله استرالیا ،دانمارک ،سوئد،
هنگ کنگ ،سنگاپور ،عراق ،برزیل ،و چند کشور دیگر می باشد که در
آنها به عنوان طراح و مشاور همکاری نمود.
او یکی از عوامل محرک و عضو موسس انجمن تونل انگلستان ()BTS
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بود که در سال  1971تاسیس شد و در سال های  1973و  1974و
نیز  1975و  1976برای دو دوره رئیس هیئت مدیره این انجمن بود.
وی همچنین یکی از اعضای موسس انجمن بین المللی تونل ( )ITAو
اولین رئیس هیئت مدیره این انجمن بود .وی در سال  1977به عنوان
رئیس افتخاری مادامالعمر این انجمن انتخاب شد و تا پایان عمر در این
انجمن خدمت نمود.
سر آلن وود در سال  1982به خاطر خدماتش به جامعه مهندسی به
درجه شوالیه ای نائل آمد و لقب «سر» ( )Sirگرفت .وی همچنین چهار
درجه علمی افتخاری از چهار دانشگاه ،از جمله درجه دکترای افتخاری
از دانشگاه بریستول انگلستان در سال  ،1991دریافت نمود .او عضو
افتخاری آکادمی مهندسی سلطنتی انگلستان ،انجمن مهندسان عمران
( )ICEو عضو افتخاری دانشگاه های صنعتی پورتسموث ،کمبریج و
بریستول بود و در سال  1998مدال طالی انجمن مهندسان عمران
انگلستان را دریافت نمود.
سر آلن وود در طول عمر خود بیش از یکصد مقاله و چندین کتاب در
زمینه های مختلف مهندسی نوشته است .از جمله مقاالت معروف وی
مقاله ای تحت عنوان:
“”The Circular Tunnel in Elastic Ground
می باشد که در مارس  1975در نشریه  Geotechniqueمنتشر
شد و به عنوان یکی از مراجع اصلی در زمینه طراحی تونل محسوب
می شود .وی همچنین رئیس کمیته تهیه دستورالعمل “Improved
 ”Contractual Practices in Tunnellingمی باشد که در
سال  1979توسط  CIRIAمنتشر شد .از جمله کتابهایی که توسط
ایشان تالیف شده اند عبارتند از:
)1969( Coastal Hydraulics
)2000( Tunnelling: Management and Design
)2004( Civil Engineering in Context
ترجمه کتاب  Tunnelling: Management and Designبه
زودی با کمک انجمن تونل ایران منتشر خواهد شد.
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فرآيند انتخاب روش هاي طراحي
فضاهاي زيرزميني
مطالعه موردي تونل شماره يك قطعه دو راه آهن قزوين  -رشت

بهروز رحيمي (دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتي امير كبير)behrooz.rahimi@yahoo.com ،
دكتر كورش شهريار (عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير ،دانشكده مهندسي معدن و متالورژي ،تهران)
دكتر مصطفي شريف زاده (عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير ،دانشكده مهندسي معدن و متالورژي ،تهران)
چكيده :متغير بودن شرايط زمين شناسي و ژئوتکنيکي در ساختگاه پروژه هاي مختلف ،روش هاي طراحي ،محاسبه و
اجراي متفاوتي را مي طلبد و نيز ايجاب مي کند که از تجربه هاي گذشته و اصول علمي و فني به طور مداوم استفاده شود.
روشها و ابزارهاي طراحي متعددي براي كارهاي مهندسي ،برنامه ريزي و ساخت سازه هاي زيرزميني در سنگ به كار
مي رود .پايداري يك سازه زيرزميني بستگي به رفتار زمين اطراف آن دارد .رفتارهاي متنوع و گوناگون نياز به محاسبات
و روشهاي طراحي متفاوت دارد .بنابراين شناخت رفتار واقعي زمين ،جهت محاسبه و تخمين سيستم نگهداري و ساير
محاسبات الزم و ضروري مي باشد .در اين مقاله فرآيند كلي طراحي فضاهاي زيرزميني تشريح شده است تا متناسب
با شرايط توده سنگ و رفتار زمين ،روش يا روش هاي مناسب طراحي انتخاب شود .در ارتباط با انتخاب روش هاي
طراحي ،تونل شماره يك راه آهن قزوين  -رشت مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه رفتار زمين
در محدوده تونل به صورت پايدار با پتانسيل سقوط بلوكها ،شكست برشي ،ريزشي ،رفتار پالستيك و رفتار شكننده
مي باشد .متناسب با رفتار زمين روش هاي طراحي مناسب براي اين تونل شامل روش هاي تجربي ،NATM ،مدل
سازي عددي ،محاسبات تحليلي ،روش هاي مشاهده اي و قضاوت مهندسي تعيين شد و از روش هاي تجربي،
مدل سازي عددي و قضاوت مهندسي براي طراحي سيستم نگهداري استفاده شد.
كلمات كليدي :طراحي فضاهاي زيرزميني ،رفتار زمين ،روش ها و ابزارهاي طراحي

 -1مقدمه
انواع و روشهاي مختلف طراحي مانند مدل سازي عددي ،محاسبات
تحليلي ،روشهاي تجربي و روشهاي مشاهده اي وجود دارد كه با توجه
به اطالعات بدست آمده از شرايط زمين بكار مي روند .شرايط
زمين شناسي و توده سنگهاي با تنوع زياد ممكن است و مهم است
كه ابزارهاي طراحي مناسب با شرايط زمين و توده سنگ انتخاب شود.
واضح است كه پيدا كردن يك راه حل منفرد براي مسائل پايداري تونل كار
ساده اي نيست .عدم قطعيت در پارامترهاي مقاومتي سنگ و شرايط
تنش موانع اين هدف هستند .پايداري يك سازه زيرزميني بستگي
به رفتار زمين در اطراف آن دارد .رفتارهاي متعدد و گوناگون نياز به
محاسبات و روشهاي طراحي متفاوت دارد .بنابراين شناخت رفتار واقعي
زمين ،جهت محاسبه و تخمين سيستم نگهداري و ساير محاسبات الزم
و ضروري مي باشد .در اين مقاله با معرفي پارامترها و ويژگي هاي مورد

نياز ،اصول كلي طراحي فضاهاي زيرزميني تشريح مي شود تا متناسب
با رفتار زمين ،روش يا روش هاي مناسب براي طراحي انتخاب شود .با
در نظر گرفتن فرآيند طراحي فضاهاي زيرزميني ،روش هاي مناسب
براي طراحي سيستم نگهداري تونل شماره يك راه آهن قزوين  -رشت
مورد مطالعه قرار گرفت و روش هاي تجربي ،عددي و قضاوت مهندسي
جهت طراحي سيستم نگهداري اين تونل انتخاب شد.
 -2مالحظات کلی در طراحی سازه های زیرزمینی
طراحي فضاهاي زيرزميني ،به مفهوم وسيع كلمه ،عبارت از طراحي
سيستمهاي حائل براي اين سازهها است .اين موضوع دامنة گستردهاي
را تشكيل ميدهد كه از حفاريهاي موقت معدني كه در سنگ خوب
احداث ميشوند و نياز به حائل ندارند ،تا فضاهاي بزرگ زيرزمينی
دائمي در مهندسي عمران كه شامل سيستم حائل ،مركب از تزريق
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كامل همراه با سنگ دوزهای پيشتنيده و تور فوالدي و بتن پاشي
است را شامل ميشود .وسعت و دامنة استفاده از خود سنگ به عنوان
حفاظ و نگهدارنده ،بستگي به شرايط زمين شناسي دارد كه در
ساختگاه و سايت فضاي زيرزميني حاكم است و بستگي به اين دارد كه
طراحي تا چه ميزان نسبت به اين شرايط حساس است و تا چه ميزان
ميخواهد آنها را در طرح تأثير داده در نظر بگيرد .بنابراين ،تفسير
دقيق زمينشناسي منطقه حفاري از شروط ضروري براي طراحي
منطقي است[.]1
 -3مطالعات زمين شناسي
مطالعات زمين شناسي از طريق سطح زمين ،اندازهگيريهاي
ژئوفيزيكي ،مغزه های اكتشافي ،اطالعات مفيدي را مستقيمًا در
دسترس قرار ميدهند .مطالعات دقیق زمین شناسی ،سنگ شناسی،
بررسی های چینه شناسی منطقه و اطالعات الزم از ناپیوستگی ها و
طرز قرار گیری آنها و مناطق دگرسان شده ،تنش های در جای زمین
و شناخت رفتار زمین در برابر آب ،زلزله و فشارهای وارده و لرزش های
اعمال شده به مجموعه فضای زیرزمینی در انتخاب روش هاي طراحي
فضاهاي زيرزميني می تواند راهنمای مناسبی باشد و دانستن آن از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .بنابراین قبل از شروع طراحی و ساخت
هر پروژه زیرزمینی باید مطالعات زمین شناسی صحرایی ،زمین شناسی
مهندسی ،ژئوفیزیک ،هیدروژئولوژی ،ژئومکانیک و آزمایشهای برجا و
آزمایشگاهی جهت تعیین پارامترهای طراحی با دقت بسیار باالیی انجام
گیرد تا در مرحله طراحی بتوان با اعتماد باالتری از آنها استفاده کرد و
میزان اعتبار نتایج حاصله از این پارامترها نیز باال باشد .تنها با دانستن
مسائل فوق است که اتخاذ تصمیم در مورد مسائل اجرایی طرح و
روش حفاری و همچنین انتخاب نوع سیستم نگهدارنده میسر خواهد
شد[.]2
 -4روشها و ابزارهاي طراحي
روشها و ابزارهاي طراحي متعددي براي كارهاي مهندسي ،برنامه ريزي
و ساخت حفريات زيرزميني در سنگ به كار مي رود .وجود شرايط
زمين شناسي و توده سنگهاي با تنوع زياد امکان پذیر بوده و مهم است
كه ابزارهاي طراحي مناسب با شرايط زمين و توده سنگ انتخاب شود.
همواره بايستي يك قضاوت مهندسي مناسب و مطابق با ابزار طراحي
انتخاب شده ،به ويژه براي زونهاي ضعيف مثل گسل ها به كار رود .نياز
ضروري براي استفاده از روشهاي طراحي آن است كه روش طراحي
مهندسي سنگ انتخاب شده ،مطابق با رفتار زمين در اطراف سازه
زيرزميني باشد .هدف از فرآيند مهندسي سنگ ،ساخت و تكميل پروژه
است .طراحي بخشي از فرآيند مهندسي سنگ است به طوري كه در آن
هدف خاصي دنبال مي شود .الزم است بدانيم طراحي يك فرآيند پويا
(مداوم) است و در آن بر اساس مراحل پيشرفت پروژه ،تصميم گيري
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مي شود .بيشتر محققان چهار مرحله زير را جهت شروع تصميم گيري
در طراحي مد نظر قرار داده اند:
 .1اولًا الزم است كه داده هاي زمين شناسي مهندسي و اطالعات
مرتبط با پروژه به روز شود و با وضعيت كنوني و تصميم گيري پروژه
ارتباط داشته باشد.
 .2ثانيًا عدم قطيت همه اطالعات بايد تعيين شود.
 .3ثالثًا اطالعات موجود براي سازماندهي پروژه توصيف شود ،به طوري
كه قابل فهم باشد.
 .4طراحي كه با توجه به عدم قطعيت پارامترها انجام گرفته است،
هدف (منظور) طراح بايد به ترسيمات و نقشه هاي موجود در سايت
منتقل شود.
پالمستروم و استيل تأثير پارامترهاي اصلي زمين شناسي و توپوگرافي
را بر روي رفتار زمين و ابزار طراحي مطابق شكل ( )1ارائه كرده است.
در اين شكل ويژگيهاي اصلي زمين شناسي و توپوگرافي تأثيرگذار در
رفتار زمين و به كارگيري ابزارهاي مهندسي سنگ در طراحي نشان
داده شده است .انتخاب ابزارهاي مناسب براي طراحي ضرورتًا نتيجه
رفتار واقعي زمين است[.]6
در اتريش «دستورالعملهايي براي برنامهريزي ژئومكانيكي كارهاي
زيرزميني» استفاده ميشود كه خالصه آن به صورت زير قابل ذكر
است:
 .1قدم اول تشخيص ويژگي ها و خصوصيات توده سنگ ،تعريف و تعيين
انواع آن مي باشد كه از طريق سنگ شناسي ،تستهاي آزمايشگاهي و
مشاهدات صحرايي حاصل مي شود .در اين مرحله براي هر نوع توده
سنگ ،يك محدوده مشخص تعيين مي گردد (با استفاده از سيستم هاي
طبقه بندي تجربي ،توده سنگ به صورت كمي يا كيفي طبقه بندي
مي شود).
 .2قدم دوم تعيين نوع رفتار زمين در اطراف تونل يا مغار مي باشد،
اين امر از طريق تركيب نوع توده سنگ تعريف شده در مرحله قبل و
فاكتورهاي مربوط به پروژه مانند شرايط تنش ،جهت ناپيوستگي ها نسبت
به محور تونل ،تأثير آب زيرزميني و شكل و اندازه سازه زيرزميني
ميسر مي باشد .سپس انواع مختلف شكست مانند لغزش ثقلي بلوكها
يا شكستگيهاي برشي در توده سنگ تعريف مي گردد ،و پس از آن
مقدار جابجايي كلي محاسبه مي شود .در اين مرحله ،بررسي دقيق
انواع ممكن رفتارها ،جهت تعيين روشهاي مناسب نگهداري الزم و
ضروري مي باشد.
 .3قدم سوم در طي مراحل ساخت با استفاده از كنترل و مشاهده
كردن ،مي توان اطالعات بيشتري در مورد شرايط زمين كه با آنها
مواجه مي شويم بدست آورد و همچنين مي توان فرضيات بدست آمده
در طي مراحل قبل را تغيير داد .در اين مرحله ،رفتار سيستم ،بر اساس
آناليز منحني عكس العمل توده سنگ و سيستم نگهداري تعيين مي
گردد[.]6

شماره  ،5زمستان 87
انجمن تونل ایران

 -5رفتار زمين
پايداري يك سازه زيرزميني بستگي به رفتار زمين در اطراف آن
دارد .رفتارهاي متعدد و گوناگون نياز به محاسبات و روشهاي طراحي
متفاوت دارد .يك مرحله اساسي و مهم در عمليات طراحي ،تشخيص و
تعيين رفتار زمين بوده و بدون آگاهي از رفتار زمين نمي توان عمليات
مهندسي مناسب و محاسبات مربوط به سيستم هاي نگهداري را انجام
داد .زماني كه پيش بيني رفتار زمين مشكل است ،استفاده از روش
مشاهده اي مناسب است .شوبرت مراحل طراحي تونل ها را تا مرحله
ساخت به صورت زير بيان كرده است:
 .1مرحله اول تعيين نوع و ساختار توده سنگ،
 .2مرحله دوم تعيين نوع رفتار زمين در اطراف تونل.
عوامل مؤثر بر روي رفتار زمين شامل موارد زير مي باشد:
 )1تأثير نيروهاي وارده :نيروهاي مؤثر بر توده سنگ اطراف يك سازه
زيرزميني ،بستگي به عمق سازه و موقعيت زمين شناسي آن دارد.
شدت و جهت اين نيروها ممكن است تحت تأثير توپوگرافي منطقه و
تاريخچه زمين شناسي منطقه باشد[.]3
 )2تأثير پارامترهاي مربوط به سازه هاي زيرزميني :مهمترين پارامتر ها
و مشخصه هاي مربوط به سازه زيرزميني كه بر روي پايداري آن تأثير
دارند ،در زير بيان شده است:
الف) تأثير اندازه و هندسه حفريات زيرزميني :اندازه و ابعاد حفريات
زيرزميني ،پايداري و رفتار سازه را تحت تأثير قرار مي دهد .در واقع
تغيير شكلهاي يك سازه ،با افزايش شعاع آن ،زياد مي شود .مهمترين
فاكتور كه بايستي هنگام طراحي به آن توجه نمود ،متوسط درجه
درزه داري مي باشد .جهت مقاصد مهندسي سنگ ،پيوستگي زمين با
استفاده از فاكتور پيوستگي( ) CFتوصيف مي گردد .مقدار اين فاكتور
برابر است با نسبت بين قطر تونل به قطر بلوك
اين فاكتور نشان

دهنده تعداد بلوك هاي واقع شده در امتداد سقف تونل مي باشد.
پالمستروم و استيل با استفاده از فاكتور فوق محيطهاي سنگي را به
صورت زير تقسيم بندي كرده اند:
)1
)2
)3
)4
)5
پيوستگي و ناپيوستگي محيط هاي سنگي را مي توان با استفاده از
فاكتور پيوستگي تعيين كرد[.]2
ب) تأثير روش حفاري :از ميان روشهاي متعدد حفاري ،چالزني و
آتشباري بيشترين تأثير منفي را بر روي توده سنگهاي اطراف سازه
دارد[.]3
ج) تأثير سيستم نگهداري و زمان نصب آن :سيستم نگهداري بايستي
قبل از آنكه شكست اتفاق بيفتد نصب شود ،اما چنانچه امكان داشته
باشد مي توان نصب آن را براي كاهش بار وارد بر سيستم نگهداري به
تعويق انداخت.]3[ .
 -6انواع رفتار زمين
غالبًا شكست بر اثر ناپايداري ايجاد مي شود .در توده سنگها ،انواع
متعدد و متفاوت شكست ممكن است اتفاق بيفتد كه به عواملي نظير
تركيب توده سنگ ،تأثير تنش ها و فشار آب زيرزميني و همچنين
اندازه سازه بستگي دارد .آشكار سازي و پيش بيني زونهاي با پتانسيل
مشكل ساز (عمدتًا بوسيله حفاري و كنترل كردن) ،به ويژه وقتي كه
تونل با شرايط زمين متفاوت از جمله اليه هاي دگرگوني ،چين خورده،
گسله دار و زونهاي با فشار آب باال ،از اهميت بااليي برخوردار است.

شکل ( :)1ارتباط بین رفتار زمین و طراحي و مهندسی سنگ
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[.]4در سال  2004شوبرت و گوركي(،)Schubert and Goricki
بسياري از انواع ناپايداري حفريات زيرزميني را مطابق جدول ( )1ارائه
كردند.
شوبرت و گوركي رفتار زمين را به  11نوع تقسيم بندي كرده است،
مطابق اين تقسيم بندي در محيط هايي كه پتانسيل لغزش و يا سقوط
بلوك ها كم است رفتار زمين مي تواند پايدار باشد ،اما در جاهايي
كه ناپيوستگي وجود دارد و همچنين محيط داراي تنش زياد است
انواع ناپايداري ها از جمله شكست هاي برشي ،انفجار سنگ و شكست
خمشي ممكن است رخ بدهد و به طور كلي مي توان گفت كه رفتار
زمين مدام تغيير مي كند.
در سال  2006پالمستروم واستيل ،طبقه بندي كلي از انواع رفتارهاي
زمين در سازه هاي زيرزميني را مطابق جدول ( )2ارائه كرده است.
گروههاي عنوان شده در اين جدول به صورت زير خالصه مي شود:
گروه  :1حركت ثقلي ،كه اكثرًا به صورت بلوكها و قطعات موجود در
سقف و ديوارهاي جانبي سازه مي باشد.
گروه  :2شكستگيهاي ناشي از تنش ،به اين معناست كه وقتي تنش هاي
موجود در منطقه از مقاومت مواد تجاوز كند اين شكستگيها بوجود مي
آيند و عمدتًا به صورت هاي زير مي باشد:
• به صورت خمش ،پوسته پوسته شدن و يا انفجار سنگ در سنگهاي
توده اي و ترد و شكننده.
• به صورت تغيير شكل پالستيك ،خزش در مواد داراي خاصيت تغيير
شكل پذيري و يا سنگهاي توده اي نرم و يا مواد ذره اي مثل خاك و

سنگهاي شديدًا درزه دار.
گروه  :3شكستگيهاي ناشي از فشار آب ،نيروي مهمي كه بايستي در
طراحي به ويژه در سنگهاي ناهمگن توجه كرد ،فشار آب است .وجود
آب زيرزميني باعث مي شود كه زمينهاي جرياني در معرض مقادير
زيادي آب قرار گيرند و نيز موجب ناپايداري ( مانند آماس ) در برخي
از سنگهاي حاوي كانيهاي خاص مي گردند ،آب همچنين باعث حل
شدن كانيهايي مثل كلسيت در سنگ آهك مي شود[ .]5در شكل ()2
انواع اصلي رفتارها بر اساس جدول ( )2به صورت شماتيك نشان داده
شده است.
 -7انتخاب روشهاي طراحي مناسب با نوع رفتار زمين
جدول ( )3جهت كمك به تعيين مناسبت برخي از روشهاي طراحي
مهندسي سنگ با رفتار زمين ارائه شده است .روشهاي بيان شده در
جدول ( ،)3بر اساس رفتار سازه هاي زيرزميني در زمينهاي با شرايط
متفاوت مي باشند .عالوه بر اين ،باعث استفاده بهتر از سيستم هاي
طبقه بندي ،افزايش كيفيت ارزيابي هاي مهندسي و پارامتر هاي
طراحي ،و ايجاد ارتباط بهتر بين روش ها مي شود .پيشنهاد مي شود
در مواردي كه يك روش داراي امتياز بيشتر از  2مي باشد ،همواره
از بيش از يك روش طراحي استفاده شود .همان طور كه در جدول
( )3مشاهده مي شود ،روشهاي تجربي (استفاده از سيستم هاي طبقه
بندي) در سنگهاي درزه دار كه سقوط بلوكها وجود دارد ،بهتر از ساير
روشها عمل مي كنند و براي انواع ديگر رفتارها ترجيحًا اين روشها

جدول( :)1انواع رفتار زمين در سازه هاي زيرزميني[]3
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جدول ( :)2انواع اصلي رفتار زمين در سازه هاي زيرزميني[]5
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شكل( :)2انواع اصلي رفتار زمين[]5
همراه با ساير روشهاي طراحي استفاده شوند[.]1
 -8زمين شناسي و ژئوتكنيك تونل
تونل شماره يك قطعه دو راه آهن قزوين – رشت در حدود 50
كيلومتري شمال غربي قزوين قرار دارد .اين تونل در محدوده كيلومتر
 975m+44تا  655m+45طرح راه آهن قزوين – رشت قرار گرفته
است .مقطع اين تونل به شكل نعل اسبي با دهانه  12mو ارتفاع 5m/9
مي باشد .از نظر تقسيمات زمين ساختاري اين تونل در ناحيه البرز
غربي قرار گرفته است .با توجه به هدف بررسي ها و بر پايه رخنمون
توده هاي سنگي ،واحد چينه اي محدوده تونل مي تواند برابر آنچه
بر نقشه زمين شناسي( )1:2000تحت شماره ( )3منعكس است به
واحدهاي كوچكتري تقسيم شود .سنگهاي در برگيرنده تونل كيلومتر
شماره يك قطعه دو راه آهن قزوين – رشت از سنگهاي توفيت و
آندزيت بازالت تشكيل يافته است .واحد آندزيت بازالتي تمام تونل را در
ميان گرفته است .ضخامت اليه هاي آندزيت بازالت به طور عمومي بين
 30تا  100سانتيمتر است .اين اليه ها داراي شيب تقريبي  15تا
 25درجه به سمت شمال شرقي اند .دهانه ورودي تونل حدود كيلومتر

14

 44+975با رقوم ارتفاعي 1197متر نسبت به سطح دريا در دامنه اي
با شيب حدود  23درجه به سوي جنوب قرار دارد .واحد توفيت به
ضخامت حدود  30متر بر روي آندزيت قرار دارد و مرتفع ترين بخش
روباره تونل را تشكيل مي دهد[.]6
با توجه به ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي ،مسير تونل شماره يك
به سه بخش زير تقسيم بندي شده است:
 .1بخش ابتدايي تونل به طول  150متر درون اليه هاي آندزيتي قرار
دارد و با ( )Taمشخص شده است.
 .2بخش مياني تونل ،به طول  205متر كه در باال نازك اليه هاي
توفيتي و به سمت پائين از آندزيت هاي ضخيم اليه تشكيل يافته است
و با نشانه ( )Tbمشخص گرديده است.
 .3بخش انتهايي تونل به طول حدود  338متر درون واحد آندزيت واقع
شده و با نشانه ( )Tcمشخص شده است.
در مرحله امكان سنجي و طراحي اوليه پروژه ،وقتي كه اطالعات خيلي
كمي از توده سنگ ،تنش ها و مشخصات هيدروژئولوژي وجود دارد،
استفاده از الگوي طبقه بندي توده سنگ مفيد خواهد بود .نتايج طبقه
بندي هاي تجربي توده سنگ مسير تونل با استفاده از RMR، Q،
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جدول( :)3مناسبت روشهاي طراحي مهندسي با رفتار زمين[]1

شكل ( :)3نقشه زمين شناسي عمومي ساختگاه تونل شماره يك
قطعه دو راه آهن قزوين – رشت[]6
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جدول( :)4طبقه بندي توده سنگ مسير تونل[]7

شكل( :)4وضعيت اليه بندي و ابعاد قطعات
سنگ در محدوده ورودي تونل

شكل( :)5وضعيت اليه بندي و ابعاد قطعات
سنگ ساختگاه تونل

جدول ( :)5پيش بيني رفتار زمين در محدوده تونل شماره يك قطعه دو راه آهن قزوين – رشت

 SRCو  GSIدر جدول( )4نشان داده شده است.
 -9پيش بيني رفتار زمين در محدوده تونل
با توجه به بررسي هايي كه از پيشروي حفاري تونل و وضعيت درزه هاي
منطقه به عمل آمد ،وضعيت بلوكها در سقف و ديواره تونل به صورتي
است كه در آن فاكتور پيوستگي تقريبًا در تمام حالت  90متر پيشروي
اوليه بيشتر از  15مي باشد(اشكال4و  ،)5بنابراين بر اساس طبقه
بندي پيوستگي و ناپيوستگي زمين توسط پالمستروم و استيل ،در

16

گروه پيوسته – توده اي قرار مي گيرد .در واقع به طور كلي مي توان
بيان نمود كه وقتي زمين به صورت پيوسته در نظر گرفته مي شود،
براي آناليز و بررسي پايداري آن ،استفاده از روش محيط هاي پيوسته
مناسب بوده و در صورتي كه زمين غيرپيوسته باشد ،روش محيط هاي
ناپيوسته براي آناليز پايداري مناسب مي باشد .هر چند وجود شرايط
مبهم و پيچيده در سازه هاي زيرزميني ،ايجاب مي كند كه يك قضاوت
مهندسي صحيح براي انتخاب روش آناليز پايداري صورت پذيرد.
رفتار زمين در محدوده تونل شماره يك مطابق جدول ( )5تعيين شد.
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اين رفتار ها براساس اطالعات زمين شناسي و با توجه به برداشت هايي كه
از توده سنگ و سينه كار هاي حفاري ساختگاه تونل و نيز بر پايه طبقه
بندي هاي تجربي رفتار زمين توسط شوبرت و گروكي ،پالمستروم و
استيل ،پالمستروم ارزيابي شده است .الزم به ذكر است كه اين رفتارها
براي كل مسير تونل ارائه شده است ،براي مثال در قسمتي از مسير
تونل توده سنگ پايدار و در محدوده اي ديگر ريزشي مي باشد و
طراحي سيستم نگهداري تونل بايد طوري انجام بگيرد كه در مقابل
اين نوع رفتار ها پايداري تونل را تأمين كند.
 -10انتخاب روش هاي طراحي
پس از اينكه رفتار زمين در محدوده تونل شماره يك در جدول()5
تعيين شد ،در اين مرحله ابزارهاي طراحي بر اساس رفتار زمين مطابق
جدول ( )3انتخاب مي شود .براي حالت سقوط بلوكها و ريزش همه
روشهاي تجربي ،NATM ،مدل سازي عددي ،محاسبات تحليلي،
روشهاي مشاهده اي و قضاوت مهندسي قابل استفاده است .براي رفتار
پالستيك روشهاي مدل سازي عددي ،NATM ،قضاوت مهندسي و
محاسبات تحليلي قابل استفاده مي باشد .در حالت سست شدگي در
حضور آب قضاوت مهندسي و روش مشاهده اي روشهاي نسبتًا مناسبي
براي طراحي مهندسي هستند .در مواردي كه يك روش داراي امتياز
بيشتر از  2مي باشد (جدول ،)3همواره از بيش از يك روش طراحي
استفاده مي شود .همان طور كه در جدول ( )3مشاهده مي شود،
روشهاي تجربي (سيستم هاي طبقه بندي) در سنگهاي درزه دار كه
سقوط بلوكها وجود دارد ،بهتر از ساير روشها عمل مي كنند و براي
انواع ديگر ترجيحًا اين روشها همراه با ساير روشهاي طراحي استفاده
مي شود .بنابراين براي طراحي سيستم نگهداري تونل شماره يك قطعه
دو راه آهن قزوين  -رشت روشهاي تجربي ،NATM ،مدل سازي
عددي و قضاوت مهندسي مناسب هستند.
 -9نتايج
 .1متغير بودن شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي در ساختگاه پروژه هاي
مختلف ،روش هاي طراحي ،محاسبه و اجراي متفاوتي را مي طلبد و
نيز ايجاب مي كند كه از تجربه هاي گذشته و اصول علمي و فني به
طور مداوم استفاده شود.
 .2يك مرحله اساسي و مهم در عمليات طراحي ،تشخيص و تعيين رفتار
زمين بوده و بدون آگاهي از رفتار زمين نمي توان عمليات مهندسي
مناسب و محاسبات مربوط به سيستم هاي نگهداري را انجام داد.
بنابراين شناخت رفتار واقعي زمين ،جهت محاسبه و تخمين سيستم
نگهداري و ساير محاسبات الزم و ضروري مي باشد.
 .3شرايط زمين شناسي و توده سنگهاي با تنوع زياد ممكن است ،و
انتخاب ابزارهاي طراحي مناسب با شرايط زمين و توده سنگ مهم
است .همواره بايستي يك قضاوت مهندسي مناسب و مطابق با ابزار

طراحي انتخاب شده ،به ويژه براي زون هاي ضعيف مثل گسل ها ،به
كار رود .عدم قطعيت در پارامترهاي مقاومتي سنگ و شرايط تنش
موانع اصلي در جهت ارائه يك راه حل منفرد براي مسائل پايداري
تونل ها مي شود.
 .4رفتار زمين در محدوده تونل مورد مطالعه به حالت هاي پايدار با
پتانسيل سقوط بلوكها ،ريزشي ،رفتار پالستيك و شكننده تعيين شد.
بر اساس رفتار زمين روش هاي تجربي ،مدل سازي عددي و قضاوت
مهندسي براي طراحي سيستم نگهدري تونل انتخاب شد.
 .5بر اساس تلفيق نتايج حاصل از طراحي سيستم نگهداري به
روش هاي تجربي و عددي ،شاتكريت به ضخامت  20سانتيمتر همراه
با يك اليه مش به عنوان نگهداري تونل شماره يك قطعه دو راه آهن
قزوين – رشت انتخاب شد ،ضمن اينكه در مناطق برشي استفاده از
قابهاي فوالدي  IPE160با فاصله  1تا  2متري توصيه مي شود.
 -10منابع
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[ .]6مهندسين مشاور هراز راه ،گزارش زمين شناسي عمومي ،ساختماني
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ارائه یک مدل از ویژگی های توده سنگ
برای تخمین نرخ نفوذ دستگاه TBM
سیامک هاشمی ،دکتر ژئوتکنیک ،شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)
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Zhao, J., and Gong, Q.M., 2009, “Development of a rock mass characteristics model for
TBM penetration rate prediction” International Journal of Rock Mechanics and Mining
Sciences, Vol. 46, pp. 8-18.
چكيده
فرآيند تونلسازي در سنگهاي سخت به وسيله  TBMدر واقع فرآيند شكست سنگ یا توده سنگ مي باشد كه
کفایت و کارآیی دستگاه  TBMرا مشخص مي نمايد .در مقاله حاضر بر اساس فرآيند شكست سنگ يك مدل
کلی از توده سنگ پيشنهاد شده كه تأثير ويژگيهاي توده سنگ بر نرخ نفوذ  TBMرا تعيين مي نمايد .در حين
ساخت تونلهاي  T05و  T06از پروژه تونل های فاضالب عمیق در سنگاپور ،يك برنامه مطالعاتي كامل براي
جمع آوري داده هاي مربوط به ويژگيهاي توده سنگ و كارآيي دستگاه  TBMانجام شد .به اين منظور يك
پايگاه داده شامل ويژگيهاي توده سنگ ،مشخصات دستگاه  TBMو كارآيي متناظر دستگاه  TBMايجاد گرديد.
با تركيب مدل كلي توده سنگ براي ارزيابي قابليت چالخوری توده سنگ و پايگاه داده مذكور ،يك مدل آماري
براي پيشبيني نرخ نفوذ  TBMبا استفاده از تحليل رگرسیون غيرخطي پيشنهاد گرديده است .مطالعه پارامتري
مدل جديد نشان مي دهد كه مقاومت فشاري تك محوري سنگ و عدد شمارش حجمی درزه تأثير به سزايي
بر ميزان نرخ نفوذ مي گذارند .نتايج حاصل از تحليل هاي فوق با شبیه سازی های عددي نیز همخواني خوبي
داشته اند .در مقاله حاضر محدوديت هاي مدل پيشنهادي نيز مورد بحث قرار مي گيرد.

 -1مقدمه
برنامه ريزي پروژه هاي تونلسازي و انتخاب روش مناسب ساخت به
پيشبيني موثر عملكرد دستگاه  TBMدر توده سنگ مورد نظر نياز
دارد و اين موضوع نيز سالهاي سال سرفصل تحقيقات و مطالعات
گوناگوني بوده است .پيچيدگي اندركنش ميان توده سنگ و دستگاه
 TBMباعث مي شود كه پيشبيني عملكرد دستگاه  TBMاز لحاظ
نظري كاري بسيار مشكل باشد .مدلهاي تخمين عملكرد  TBMدر طي
سي سال گذشته از مدلهاي تك عاملي [ ]1-5به مدلهاي چند عاملي
[ ]6-11تغيير كرده و تكميل يافته است.
برخي از اين مدلها براساس آزمونهاي برش آزمايشگاهي (Cutting
 )Testو برخي بر اساس داده هاي اجرايي به دست آمده در حين
ساخت پيشنهاد گرديده اند .درحالت كلي انجام آزمونهاي برش بر روي
سنگ الزم مي باشد ولي تصوير كاملي از توده سنگ را ارائه نداده و
در ضمن قادر به نمایاندن عملكرد دستگاه TBMدر مقياس واقعی
نمي باشد .مدلهاي تجربی و آماري ،مكانيسم شكست توده سنگ را به
ميزان بسيار كمي مورد توجه قرار مي دهند .يك مدل واقع بينانه براي
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پيشبيني عملكرد دستگاه  TBMبايد داده هاي مربوط به آزمونهاي
آزمايشگاهي ،وضعيت زمين شناسي ساختگاه و نيز شرايط ساخت را
در نظر بگيرد.
عوامل اصلي ويژگي هاي توده سنگ كه در اين مدلها ،براي تخمين نرخ
نفوذ  PRبه كار گرفته مي شوند شامل مقاومت تك محوري و مقاومت
كششي سنگ ،فراوانی و جهت درزه هاي سنگ مي باشد .عوامل مربوط
به دستگاه كه براي تخمين نرخ نفوذ به كار گرفته مي شود شامل
فاصله ميان تيغه هاي برش ،ضخامت لبه تيغه ،قطر تيغه ،نيروي رانشی
متوسط به ازاي هر تيغه و سرعت چرخش در هر دقيقه ( )RPMمي
باشد .مدل هايي كه در حال حاضر بيشتر به كار گرفته مي شوند
عبارت از مدل  ،]9[ CSMمدل  ،]7[ NTNUمدل احتماالتي [،]8
و  ]10[ QTBMمي باشد .هر يك از اين مدلها با توجه به تاريخچه
و منشاء آن داراي مزايا و معايبي مي باشد .در مدل  CSMتأثير
درزه ها بر نرخ نفوذ دستگاه  TBMدر نظر گرفته نمي شود .مدل
اصالح شده  ،CSMدرزه ها را فقط به عنوان عاملي كه بر مقاومت
توده سنگ تأثير مي گذارد در نظر مي گيرد .مدل  NTNUنياز به
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آزمايشات ويژه حين حفاري دارد كه به غير از كشور نروژ به ندرت انجام
می پذیرد .در مدل احتماالتي شباهت هاي ميان تونل ها در نظر گرفته
مي شود و از اندركنش ميان دستگاه  TBMو توده سنگ صرفنظر مي
گردد QTBM .كه از روش  Qبه دست مي آيد براي شرايط اجرايي،
تعداد پارامترهاي بيش از اندازه ای را نياز دارد و در ضمن برخي از اين
عوامل با يكديگر همپوشاني دارند.
تعدادي از محققين ارتباط عملكرد دستگاه  TBMبا روشهاي طبقه
بندي توده سنگ را بررسي نموده اند [ .]12-15از جمله طبقه
بندي هايي كه در مطالعات مذكور به كار گرفته شده اند مي توان به
 RSR RMR، Qو  IMSاشاره نمود .نتايج به دست آمده نشان مي
دهند كه با افزايش كيفيت توده سنگ معمولًا ميزان نرخ نفوذ كاهش
مي يابد .البته شرايط بسيار ضعيف توده سنگ نيز كمكي به نرخ نفوذ
نمي نمايد .هرچند اين روند واضح است ،ولي نرخ نفوذ دستگاه TBM
بسته به دسته هاي طبقه بندي سنگ ،پراکندگی زیادی نشان می
دهد.
اين مقاله به منظور ايجاد يك مدل پيشبيني كننده ويژگي هاي توده
سنگ براي تعيين نرخ نفوذ دستگاه  ،TBMفرآيند خردايش سنگ
( )rock fragmentationرا مورد بررسي قرار مي دهد و در اين
راستا مكانيسم شكسته شدن سنگ ( )rock breakageو ويژگيهاي
اصلي كه بر نرخ نفوذ تأثير مي گذارند را تشريح مي نمايد .وجود درزه
در توده سنگ نيز فرآيند شكسته شدن سنگ و الگوي ايجاد تراشه را
تغيير مي دهد .در این مقاله يك مدل كلي از ويژگي هاي توده سنگ
موثر بر نرخ نفوذ دستگاه  TBMبر اساس مكانيسم خردايش سنگ و
توده سنگ پيشنهاد شده است .به منظور ارزیابی اين مدل کلي ،يك
پايگاه داده از داده ها و اطالعات حين ساخت يك تونل فاضالب عميق
در سنگاپور تهيه شده و یک مدل تخميني با استفاده از تحليل آماري
غيرخطي آماده گرديد و تأثير هر يك از پارامترهاي توده سنگ بر نرخ
نفوذ دستگاه  TBMمورد تحليل قرار گرفت و محدوديتهاي اين مدل
نيز شناسايي شد.
 -2مكانيسم شكسته شدن سنگ
 -2.1فرآيند شكسته شدن سنگ به وسيله تيغه هاي TBM
فرآيند شكسته شدن سنگ در زير تيغه هاي دستگاه  TBMرا مي توان
به دو مرحله متوالي تقسيم نمود .مرحله اول مربوط به داخل شدن تيغه ها
به درون سنگ و ايجاد خرده سنگهاي ريز و درشت و نيز ترك هاي
داخلي مي باشد .اين فرآيند تحت عنوان تضریس ()indentation
شناخته مي شود .مرحله دوم شامل انتشار تركهاي ميان دوتيغه مجاور
و رسيدن آنها به يكديگر و ادغام آنها مي باشد كه پس از آن تراشه هاي
درشتي بين دو تيغه شكل مي گيرند.
فرآيند بارگذاري به منظور مضرس نمودن را مي توان بر اساس
آزمايشات انجام شده [ ]16به چهار مرحله شامل ايجاد ميدان تنش،
شكل گيري ناحيه خرد شده ،تشكیل تراشه هاي سطحي و زير سطحي،
و ايجاد گودي ( )craterتقسیم نمود .شكل ظاهری مضرس کننده
( ،)indenterو مقدار نيروي محصور كننده ،بر تشكيل ناحيه خرد
شده و آغاز و انتشار تركهاي داخلي تاثير مي گذارد [18و .]17

آزمايش هاي تضریس و نتايج مدل سازي هاي عددي نشان داده اند
كه در زير مضرس کننده سه ناحيه قابل شناسايي خواهند بود [20
و 19و  ]16كه شامل ناحيه خرد شده ،ناحيه ترك خورده ،و ناحيه
االستيك می باشد .تركهاي جانبي ايجاد شده در ناحيه ترك خورده،
تعيين كننده قابليت دستگاه  TBMدر شكستن سنگ خواهند بود.
غلتيدن تيغه هاي برشي دستگاه  TBMبر جبهه كار در زمان حفر
تونل ،باعث مي شود كه ناحيه خرد شده در زير آنها توسعه يافته و
همچنين تركهايي ايجاد شده و انتشار يابند (شكل  .)1تركها مي توانند
تحت تأثير غلتش تيغه هاي برش تا رسيدن به تركهاي مجاور انتشار
يابند.
 -2.2تأثير مشخصات دستگاه بر فرآيند شكسته شدن سنگ
 Snowdonو همكارانش [ ]25با استفاده از يك دستگاه برش
دهنده خطی سنگ آزمايشات برش متعددي را انجام دادند .نتايج اين
آزمايشات نشان دادند كه فاصله ميان تيغه هاي برش و نيروي تيغه
هاي برش تأثير به سزايي بر انرژي ويژه برش يا به بيان ديگر بر
راندمان برش مي گذارد .تأثير شكل هندسي برش بر تشكيل تراشه
سنگ در آزمايشهاي برش خطي توسط  Rostamiو Ozdemir
[ ]26شناسايي شده است .شكل هندسي لبه تيغه برشي بر اندازه ناحيه
خرد شده در زير تيغه تأثير می گذارد و فاصله ميان تيغه ها و نيروي
تيغه ها بر انتشار تركها و تشكيل تراشه سنگ بين دو برش مجاور مؤثر
است.
 Zhaoو  ]27[ Gongبر اساس نتايج به دست آمده از تحليلهاي
عددي فرآيند تضریس تیغه ها و ايجاد تراشه سنگ بين دو تيغه مجاور،
به اين نتيجه رسيدند كه فرآيند شكسته شدن سنگ ،نيروي رانش،
قطر تيغه و ضخامت لبه تيغه همگي ميدان تنش درون سنگ را تحت
تأثير قرار داده و در نتیجه بر فرآيند تضریس تأثيرگذار مي باشند.
نيروي رانش و فاصله میان تيغه ها در فرآيند ايجاد تراشه مؤثر بوده
كه شامل ناحيه خرد شده ،آغاز و انتشار ترك ها و زاويه تشکیل تراشه
مي باشد.
در حالت كلي فرآيند شكسته شدن سنگ رابطه نزدیکی با مشخصات

شکل  :1فرآیند تشکیل تراشه توسط تیغه های
دستگاه  TBMو هندسه شیارهای برشی
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دستگاه از جمله قطر دستگاه  ،TBMفاصله داري تيغه ها ،قطر تيغه ها و
ضخامت لبه تيغه ها و كل نيروي رانش و گشتاور بستگي دارد .ثابتهاي
طراحي مربوط به فاصله ميان تيغه ها ،قطر تيغه ها و ضخامت لبه تيغه
به طور مستقيم بر فرآيند شكست سنگ تأثير مي گذارند و بايد به
عنوان پارامترهاي مهم دستگاه كه در نرخ نفوذ مؤثر مي باشند ،در نظر
گرفته شوند .نيروي رانش و گشتاور معمولًا با تغيير شرايط توده سنگ،
تغيير مي نمايند و به عنوان پارامترهاي عملیاتي  TBMبر نرخ نفوذ
تأثير مي گذارند.

فرآيند خردایش توده سنگ با فاصله داري هاي متفاوت درزه ،توسط
نرم افزار  UDECمورد مطالعه قرار گرفته است [ .]20براي درزه هايي
با فاصله داري مختلف ،دو الگو براي فرآيند تشکیل تراشه يافت شده
است كه با اين فرآيند در خود مصالح سنگي تفاوت دارد .در الگوي
نخست تركها از سطح درزه آغاز شده و به سمت سطح باز منتشر مي
شود .با افزايش فاصله داري درزه ها نرخ نفوذ كاهش مي يابد .بيشترين
نرخ نفوذ در توده سنگ بسیار درزه دار نزديك به  9برابر اين نرخ در
مصالح سنگي مي باشد.

 -3مدل كلي توده سنگ
در ادامه متن  ،تأثير ويژگيهاي اصلي توده سنگ بر نرخ نفوذ دستگاه
 TBMشناسايي مي شوند .در این راستا يك مدل كلي توده سنگ
كه مشخص كننده قابليت چالخوری توده سنگ مي باشد ،پيشنهاد
گرديده است.

 -3.4جهت داري درزه ها
تأثير جهت داري درزه ها بر نرخ نفوذ دستگاه TBMدر پروژه هاي
تونلسازي متعددي مشاهده شده است [Wanner , Aeberli .]28
متوجه اين نكته شدند كه نرخ پيشروي دستگاه  TBMبا افزايش زاويه
ميان محور  TBMو صفحات شيستوزيته در يك ناحيه همگن از جنس
فيليت شيستوز ،افزايش مي يابد [ .]30پدیده مشابهي توسط Thuro
و  Plinningerدر فيلیت و شيست كربناته فيليتي اليه دار مشاهده
شده است [ .]31تحليل نظري اندركنش ميان تيغه ها و سنگ متورق
كه توسط  Sanioانجام شده بود نتايج مشابهي را نشان داده است.
 Brulandنيز خالصه اي از تأثيرات جهت داري درزه ها را بر اساس
طبقه بندي درزه ها تهيه نموده و نتايج مشابهي به دست آورده است
[ .]7بيشترين نرخ نفوذ زماني به دست آمد كه زاويه برابر با  60درجه
بود .وي همچنين اشاره نموده است كه با افزايش فاصله داري درزه ها،
تأثير جهتداري درزه ها بر نفوذ دستگاه  TBMكاهش مي يابد .در این
تحقیق فرآيند ايجاد تراشه در سنگ توسط تيغه هاي برش دستگاه
 TBMبه روش  DEMمدلسازي شده است تا بدينوسيله اثر جهت داري
درزه ها بررسي شود [ .]33نتايج به دست آمده با نتايج ارائه شده توسط
 Brulandهمخواني دارند .در اين مدلها نيز بر اهميت فاصله داري و
جهت داري درزه ها و تأثير آنها بر عملكرد دستگاه  TBMتأكيد شده
است [.]7 ،9 ،10

 -3.1مقاومت سنگ
مقاومت سنگ بر رفتار سنگ تحت فشار اثر مي گذارد .زماني كه تيغه
برشي غلتان سنگ را مضرس نمايد ،تنش اعمال شده مي بايست باالتر
از مقاومت سنگ باشد .به همين دليل مقاومت سنگ به طور مستقيم
با عملكرد دستگاه  TBMدر ارتباط است .اين نكته توسط محققان
متعددي مشاهده شده است .برخي از مدل هاي ارائه شده براي تخمين
نرخ نفوذ نشان مي دهند كه نرخ نفوذ به طور مستقيم با مقاومت
تك محوري سنگ مرتبط مي باشد [26و 5و 2و  .]1در حالت كلي با
افزايش مقاومت تك محوري سنگ ،نرخ نفوذ كاهش مي يابد.
 -3.2شكنندگي سنگ
تأثير شاخص شكنندگي (تردی) سنگ بر فرآيند نفوذ دستگاه TBM
توسط  Gongو  Zhaoمورد مطالعه قرار گرفت [ .]27شاخص
شكنندگي عبارت از نسبت مقاومت فشاري سنگ به مقاومت كششي
سنگ مي باشد .نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه با افزايش شاخص
شكنندگي سنگ  ،فرآيند تضریس تيغه برش آسان تر مي شود .در
حالت كلي نرخ نفوذ با افزايش شاخص شكنندگي سنگ  ،بيشتر
مي شود.
 -3.3فاصله داري درزه ها
با توجه به اينكه توده سنگ شامل مصالح سنگي و درزه ها مي باشد،
شرايط درزه هاي موجود به طور حتم بر فرآيند شكسته شدن سنگ
تأثير مي گذارد .به سادگي مي توان دريافت كه وجود ناپيوستگي ها مي
تواند به شكسته شدن سنگ كمك نمايد ،چرا كه تركهاي ايجاد شده
توسط تيغه هاي دستگاه  TBMبه سادگي همراه با ناپيوستگي هاي
موجود توسعه مي يابند .در عمل مشاهده شده است كه درزه ها يا
شكستگي ها تأثير مهمي بر عملكرد  TBMمي گذارند [،9 ،28 ،29
 Burland .]7با تكيه بر مطالعات موردي متعدد به اين نتيجه رسيد
كه با كاهش فاصله داري درزه ها ،نفوذ دستگاه  TBMبه طور مشخصي
افزايش مي يابد.
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 -4پايگاه داده
 -4.1قرارداد پروژه هاي تونل فاضالب عميق  T05و  T06در
سنگاپور
پروژه تونل فاضالب عميق يكي از پروژه هاي زیربنایی بزرگ به منظور
حل بلند مدت مشكل انتقال ،دفع و تصفیه فاضالب در سنگاپور مي
باشد  .در مقاله حاضر تنها قراردادهاي مربوط به بخشهایی از تونلهاي
 T05و  T06كه از ميان سنگهاي سخت عبور مي نمايند مورد مطالعه
قرار مي گيرند .تونل  T05داراي طولي معادل  12/6كيلومتر و قطر
داخلی  3/6متر بوده و تونل  T06داراي طولي معادل  9/6كيلومتر و
قطر  3/3متر است .عمق اين دو تونل از  22تا  41متر تغيير مي نمايد.
براي بررسيهاي ساختگاهي از روشهاي حفر گمانه هاي مطالعاتي
و ژئوفيزيكي استفاده شده است .عالوه بر جمع آوري داده هاي
ژئوتكنيكي ساختگاه پروژه هاي همجوار ،در هر يك از اين دو پروژه به
ترتيب  49و  43گمانه مطالعاتي به منظور بررسي شرايط زمين شناسي
مسير تونلهاي  T05و  T06حفر گرديد .اين گمانه ها با فواصل تقريبًا
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يكنواخت در طول مسير تونل قرار داشتند تونل  T05از سنگ گرانيتی
با درجه هوازدگي متغير و داراي خاك بر جا عبور نموده است .بيشتر
زمين ساختگاه از جنس گرانيت بدون هوازدگي تا گرانيت با هوازدگي
جزئي مي باشد و حدود  47درصد از طول تونل را تشكيل داده است.
حدود  3/2كيلومتر شامل گرانيت كاملًا هوازده تا خاك بر جا1/9 ،
كيلومتر از جنس مختلط و  1/6كيلومتر از جنس گرانيت با هوازدگي
متوسط تا زياد بوده است .از مسیر  9/6كيلومتري تونل  T06حدود
 3/3كيلومتر در گرانيت با شكستگي متوسط و هوازدگي كم تا بدون
هوازدگي يا گرانيت بسيار ترك خورده با هوازدگي زياد تا متوسط3/1 ،
كيلومتر در گرانيت كاملًا هوازده تا خاك بر جا و  1/1كيلومتر در زمین
مختلط قرار دارد .حدود  0/9كيلومتر از بخش پاياني قسمت جنوبي
تونل در سنگ رسوبي چند اليه قرار داشته است 1/1 .كيلومتر پاياني
قسمت شمالي تونل در آبرفت قديمي هوازده تا بدون هوازدگي قرار
دارد.
مغزه هاي گرانيت و ديوريت از لحاظ محتوای كاني شناسي مورد
بررسي قرار گرفتند و نتايج به دست آمده در جدول  1آورده شده است.
محتوای گرانيت با آزمايشات پيشين همخواني دارد [ .]34شاخص
سايندگي سرشار ( )CAIبر اساس مغزه هاي گرفته شده از گرانيت در
جدول  2درج شده است .تمامي نتايج نشان مي دهند كه مقدار شاخص
 CAIبيش از  4/0مي باشد و سنگ از لحاظ طبقه بندي سايندگي و
طبق تعريف سرشار در دسته فوق العاده ساينده قرار مي گيرد [.]35
نمونه هاي سنگي نيز براي انجام آزمايشهاي مقاومتي جمع آوري شدند
و همانگونه كه در جدول  3مشاهده مي شود مقاومت سنگ بسته به
درجه هوازدگي ،پراکندگی زیادی دارد .اين نتایج در مجموع با طبقه
بندي هوازدگي گرانيتهاي سنگاپور همخواني ندارد [ ]36و اين موضوع
نشان مي دهد كه طبقه بندي های انجام شده در محل ساختگاه بسيار
اوليه و كلي بوده يا سنگ در حين انجام آزمايشهاي مقاومتي ،در امتداد
سطوح ضعف گسيخته شده اند.
بررسي هاي ساختگاهي يك تصوير كلي از شرايط زمين را در امتداد
مسير تونل فراهم نموده است .امكان تفسير ويژگيهاي دقيق توده سنگ
بر اساس گزارشهاي مطالعات ژئوتكنيك ،به دليل طبيعت گرانيت
هوازده در شرايط آب و هوايي حاره ای ممكن نمي باشد .بستر سنگي
در حالت كلي چند متر زير سطح زمين قرار دارد و سيستم دسته
درزه هاي توده سنگ از طريق رخنمون ها قابل مشاهده نمي باشد.
به منظور تهيه يك پايگاه داده كامل با جزئيات مورد نياز براي تخمين
نرخ نفوذ و براي مطالعه تأثير ويژگيهاي توده سنگ بر نرخ نفوذ
دستگاه  ،TBMيك برنامه مطالعاتی كامل جهت جمع آوري اطالعات
و ويژگيهاي درزه ها و پارامترهاي مقاومتي سنگ در حين ساخت
تونل اجرا شد .دستگاه هاي  TBMبه كارگرفته شده در تونلهاي
 T05و  T06شامل چهار دستگاه سپردار ويژه سنگ هاي سخت
بوده است .اين دستگاه ها قابليت كار در حالت تعادل فشار زمين
( )EPBرا نیز داشتند .دستگاه هاي مذكور مجهز به تيغه هاي برش
تك و دوبل مخصوص سنگهاي سخت و ناخن هاي ويژه حفاري در
زمين هاي نرم بوده اند .قطر خارجي دستگاه ها ،مجموع تيغه هاي
برشي و فاصله رديف تيغه هاي برش دستگاه هاي  TBMبه كار گرفته

شده در تونلهاي  T05و  T06به ترتيب ،29 ،35 ،4450 ،4880
 100و  90ميليمتر مي باشد .حداكثر نيروي رانشي طراحي شده براي
تيغه ها  250كيلونيوتن به ازاي هر تيغه است .سپر دستگاه ها شامل
سه قسمت سپر جلو ،سپر مركزي و هوابند و سپر انتهايي مي باشد.
سيلندرهاي پیشران داراي گامي معادل  2300ميليمتر مي باشند كه
به طور جداگانه يا گروهي قابل هدایت و كنترل مي باشند .تمامي
پارامترهاي بهره برداري دستگاه  TBMاز طريق يك سيستم ثبت
كننده قابل کنترل و نظارت مي باشند .برخي از پارامترهاي اصلي ثبت
شده عبارتند از :الف ) فشار جبهه كار ،ب) نيروي رانش ،ج) نيروي
هدايت دستگاه ،د) بار یدک کشی ،ه) سرعت چرخش در دقيقه ،و)
سرعت پيشروي ،ز) زمان پيشروي ،ح)حجم مصالح استخراج شده از
طريق ترازوي نوار نقاله ،ط) زمان نصب سگمنت ،زمان توقف ،و زمان
انتظار ي) داده هاي متفرقه.
 -4.2برنامه جمع آوري داده هاي صحرايي
در حين حفر تونلهاي  T05و  T06يك برنامه مطالعاتي كامل شامل
آزمونهاي صحرايي و آزمايشگاهي به منظور تهیه پايگاه داده اي از
ويژگيهاي توده سنگ و عملكرد  TBMدر شرايط متفاوت توده سنگ
انجام شد .عمليات انجام شده در ساختگاه شامل برداشت جبهه كار
( )mappingاز لحاظ فاصله داري و جهتداري درزه ها ،مغزه گيري
از جبهه كار براي انجام آزمونهاي مقاومتي در آزمايشگاه و جمع آوري
داده هاي مربوط به دستگاه  TBMبوده است.
 -4.2.1برداشت جبهه كار
به دليل هوازدگي زياد سنگ بستر ،رخنمونهاي سنگي به ندرت مشاهده
مي شدند .به همين دليل آمار مربوط به سيستم درزه ها شامل تمامي
ناپيوستگي ها همچون درزه ها و تركهاي موجود در توده سنگ از روي
سطح زمين قابل جمع آوري نبودند و برداشت سنگ در جبهه كار و در
حين حفر تونل انجام پذيرفت .از آنجا كه مشاهده كامل شرايط توده
سنگ از روي ديواره هاي تونل امكان پذير نبود ،برداشت جبهه كار از
طريق محفظه پشت كله حفاري دستگاه  TBMصورت می گرفت .در
زمان كنترل و تعويض تيغه ها محفظه پشت كله حفاري باز شده و
امكان بررسي شرايط توده سنگ در جبهه كار را فراهم مي نمود .پيش
از انجام اين بررسيها ،پودر و خرده هاي سنگ از روي سطح سنگ
شسته و جدا مي شدند .پس از آن جبهه كار تونل از طريق چهار نقطه
كه براي انتقال باطله ها استفاده می شد ،برداشت مي گردید .معمولًا
برداشت جبهه كار تونل شامل موارد زير مي باشد )1 :جنس سنگ)2 ،
رنگ )3 ،درجه هوازدگي سنگ )4 ،تشريح درزه ها شامل تعداد دسته
درزه ،طول تقريبي درزه در جبهه كار تونل ،بازشدگي درزه ،هوازدگي
و آلتراسيون درزه )5 ،اندازه گيريهاي درزه ها شامل فاصله داري درزه ها،
و تخمين زاويه بين محور تونل و سطح درزه )6 ،تخمين  RQDدر
جبهه كار تونل با استفاده از خط كش يك متري )7 ،آب ورودي از
جبهه كار تونل.
براي آنكه شرايط گوناگون توده سنگ كه دستگاه  TBMبا آن مواجه
مي شد به طور مداوم ثبت شوند ،برداشت جبهه كار و نمونه گيري
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جدول  :1کانی شناسی گرانیت Bukit Timah

جدول  :2نتایج آزمایش سایش در گرانیت Bukit Timah

جدول  :3نتایج آزمون های آزمایشگاهی

از سنگ در يك جبهه كار واحد در هر  30تا  50متر و در زماني كه
عملكرد دستگاه  TBMدر شرايط كار يكسان دچار تغيير ناگهاني و زياد
مي شد (به عنوان نمونه افت يا افزايش ناگهاني نيروي رانش) صورت
مي گرفت .در مجموع در تونلهاي  T05و  T06بيش از  80برداشت
جبهه كاري انجام گرفته است.
 -4.2.2برنامه مغزه گيري از سنگ
به منظور شناسايي وضعيت توده سنگ ،در زمان برداشت جبهه كار
مغزه هايي از طريق چالزني گرفته مي شد .به دليل فضاي محدود
محفظه پشت كله حفاري از يك دستگاه چالزني كوچك به قطر 34
ميليمتر براي مغزه گيري استفاده مي شد .فرآيند حفاري و مغزه گيري
بدين صورت انجام شده كه دستگاه حفاري در داخل كله حفاري تثبيت
مي شد و سپس كله حفاري به موقعيت مورد نظر براي نمونه گيري
چرخانده مي شد به طوريكه با درزه ها و نواحي هوازده برخورد ننمايد.
پس از آن نمونه هاي سنگ از دستگاه چالزني اخذ مي شدند .اين
عمليات تا زمان گرفتن نمونه هاي كافي تكرار مي شد .تعداد مغزه

22

هاي سنگ بايد براي سه آزمايش مقاومت فشاري تك محوري و پنج
آزمايش مقاومت كششي برزیلين كفايت مي نمود .عمليات نمونه گيري
متناسب با برداشت هاي جبهه كار تونل انجام مي شد و به همين دليل
وضعيت توده سنگ به طور كامل مشخص مي گرديد.
 -4.3پارامترهاي توده سنگ
فاصله داري درزه ها مي تواند به وسيله  ، RQDفراوانی درزه ها و عدد
شمارش حجمی درزه معرفي شود .معمولًا براي تشريح فاصله داري
درزه ها براي يك دسته درزه مشخص از فاصله داري عادي درزه ها
و فاصله قائم متوسط ميان درزه هاي مجاور استفاده مي شود .فاصله
داراي درزه ها معمولًا براي همه ناپيوستگي ها در يك جهت مشخص
اندازه گيري مي شود و از طريق فاصله داري متوسط تمامي ناپيوستگي ها
در جهت مشخص نمايش داده مي شود .عدد شمارش حجمي درزه ها
( )Jvكه به وسيله مجموع تعداد درزه هاي موجود در يك متر مكعب
تعريف مي شود [38و  ]37به این منظور به كار گرفته مي شود .مطابق
با اين تعريف ،رابطه ( )1تمامي درزه ها و تركهاي موجود را در نظر
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مي گيرد:

مقاومت فشاري تك محوري سنگ معادل با
 dميليمتر بوده و
قطر  50ميليمتر مي باشد.

()1

 -4.3.4شاخص شكنندگي سنگ
شاخص شكنندگي (تردی) سنگ با نسبت مقاومت فشاري تك محوري
به مقاومت كشش برزیلين تعريف مي شود [ .]27اين شاخص يك
پارامتر غير مستقيم براي ارزيابي قابليت چالخوری توده سنگ مي باشد.
در این تحقیق نیز مقاومت كششي برزیلين همراه با مقاومت فشاري
تك محوري براي محاسبه شاخص شكنندگي سنگ به كار گرفته شده
است .مقاومت كششي برزیلين نيز مطابق با روش پيشنهادي ISRM
انجام گرفته است [ .]39نسبت قطر به ضخامت نمونه هاي به كار گرفته
شده براي اين آزمايش  2:1و نرخ بارگذاري  200نیوتن در ثانيه بوده
است .نمونه ها بيشتر در امتداد يك ترك كششي و در محور بارگذاري
گسيخته مي شدند .اگر در این آزمایش سطوح ترك ايجاد شده از خط
مستقيم بين فكها فاصله زيادي داشتند آن آزمايش مردود اعالم
مي شد.

در اين رابطه  Jsiفاصله داري درزه ها بر حسب متر براي دسته درزه
اصلی ،و
تعداد تصادفي درزه ها در امتداد  5يا 10
متری قائم بر مسير نمونه گيري مي باشد .از آنجا كه وجود سپر مانع
از مشاهده ديواره هاي تونل مي شد ،اندازه گيري خط پیمایش در
امتداد ديواره تونل امكان پذير نبود .با اين وجود برداشت جبهه كار
تونل در حين بازرسي و تعويض تيغه ها صورت می پذيرفت .دسته
هاي درزه و فاصله داري آنها و درزه های پراكنده موجود در جبهه كار
تونل برداشت و ثبت شدند .از اين طريق تعيين عدد شمارش حجمي
درزه ها ممكن شد.
 -4.3.2جهت داراي درزه ها
مدل كلي توده سنگ نشان مي دهد كه جهت درزه ها يك عامل مهم
تأثيرگذار در عملكرد دستگاه  TBMمي باشد .يك توده سنگ معمولًا
داراي دسته درزه هاي متعدد و نيز درزه هاي پراكنده مي باشد .هر
يك از دسته هاي درزه تأثير متفاوتي بر نرخ نفوذ  TBMمي گذارند.
باالتر بودن تراكم يا تناوب درزه ها باعث مي شود تأثير بيشتري بر نرخ
نفوذ  TBMبگذارند .به همين دليل جهتداري درزه هايي كه بيشترين
فراواني را داشته يا دسته درزه اي كه كمترين فاصله داري را دارا مي باشد
براي مدل تخمين نفوذپذيري در نظر گرفته شده اند .زاويه بين محور
تونل و سطح درزه ( ) نيز از طريق برداشت جبهه كار قابل تعيين
بوده است.
 -4.3.3آزمايش مقاومت فشاري تك محوري
مقاومت تك محوري يكي از پارامترهاي مقاومتي اوليه براي ارزيابي
شرايط توده سنگ مي باشد .اين پارامتر بيشتر براي بررسي قابليت
حفاري توده سنگ به كار گرفته مي شود .آزمايشات مقاومت تك
محوري مطابق با روش پيشنهادي  ISRMانجام گرفته است [.]39
اكثر نسبت هاي طول به قطر نمونه ها حدود  2/5بوده و در برخي از
نمونه ها بين  2تا  2/5تغيير مي نمود .نرخ بارگذاري در حين آزمايش
 1مگاپاسکال در ثانيه بود.
باتوجه به اينكه قطر نمونه هاي سنگي به اندازه استاندارد 50 mm
نبوده است ،مقادير اندازه گيري شده  UCSبراي اندازه  50 mmبا
استفاده از رابطه پيشنهادي هوك و براون [ ]40تصحيح گرديدند:
()2
كه در اين رابطه

مقاومت فشاري تك محوري سنگ نمونه به قطر

 -4.4داده هاي عملكرد دستگاه TBM
دستگاه  TBMبر اساس وضعيت محلي ساختگاه طراحي شده است و
در اين ارتباط تمامي شرايط ممكن زمين شامل سنگ سخت ،خاك نرم
و زمين مختلط در نظر گرفته شده اند .پيشروي دستگاه هاي  TBMدر
سنگهاي سخت به ميزان نيروي رانشي بستگي دارد چرا كه به نيروي
بيشتري براي نفوذ در سنگ نياز دارند .از سوي ديگر توان دستگاه هاي
TBMدر زمينهاي نرم محدود مي باشد چرا كه نيروی غلتشی بيشتري
براي نفوذ بيشتر به ازای يك نيروي رانش مشخص ،الزم است [.]9
در جبهه كارهاي غيرهمگن دستگاه هاي  TBMبه دلیل لرزش کله
حفاری و ناپایداری جبهه کار ،هميشه با موفقيت و به طور مؤثر عمل
نمي كنند .براي آنكه تأثير شرايط زمين شناسي بر عملكرد دستگاه
درك شود ميزان نيروي رانشي و گشتاور مورد استفاده براي رسيدن
به يك نرخ نفوذ مشخص بايد اندازه گيري شود .به كالم ديگر ،بزرگي
نيروي تيغه ها ،گشتاور ،و نرخ نفوذ بايد متناسب با ويژگيهاي توده
سنگ باشند.
به منظور تحليل تأثير شرايط متغير توده سنگ بر عملكرد دستگاه
 ،TBMپارامترهاي كاربري دستگاه (شامل نيروي رانش ،گشتاور و دور
در دقيقه) بايد در نقاطي كه برداشت جبهه كار و آزمايشات مقاومتي
سنگ انجام شده اند ،مورد بررسي و نظارت قرار گيرد .بدين ترتيب
تأثير ويژگيهاي توده سنگ بر نرخ نفوذ دستگاه قابل ارزيابي خواهد بود.
پارامترهاي مورد بررسي و نظارت در تونل هاي  T05و  T06شامل
نيروي رانش ،گشتاور ،دور در دقيقه ،و نرخ نفوذ و ديگر پارامترهاي
ذكر شده بوده است.
 -4.5پايگاه داده
مشخصات دستگاه  TBMاز مدارك ارائه شده توسط سازنده دستگاه
جمع آوري شدند .پارامترهاي مربوط به كاربري دستگاه مي توانند به
طور مستقيم توسط كامپيوتر دستگاه ثبت و تحليل شوند .ويژگي هاي
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توده سنگ از طريق برداشتهاي انجام شده در جبهه كار تونل و نتايج
آزمونهاي آزمايشگاهي جمع آوري گردیدند .پس از جمع آوري كامل
داده ها ،يك پايگاه داده شامل ويژگيهاي توده سنگ ،مشخصات TBM
و پارامترهاي عملكردي  TBMتهيه گرديد .دسته هاي داده موجود در
اين پايگاه داده در جدول  4درج شده است .اين پايگاه به طور منظم
تحليل شده تا تابع عملكرد مناسبي براي تخمين نرخ نفوذ دستگاه
 TBMيافت شود.
هر چند برداشت جبهه كار تونل در حين ساخت تونل انجام شده است
ولي تنها بخشي از اطالعات در پايگاه داده ثبت شدند زيرا در برخي از
نقاط نمونه هاي مغزه از سنگ اخذ نشده بود .برخي نتايج آزمايشگاهي
نيز در پايگاه داده قرار نگرفتند چرا كه نمونه ها در حين آزمايش
در امتداد سطوح ضعف مشخص گسيخته شدند .در مجموع تنها 47
دسته داده براي ايجاد مدل مورد استفاده قرار گرفتند .شکل هاي 2تا
 5نمودارهای ستونی ويژگيهاي توده سنگ ثبت شده در پايگاه داده را
نشان مي دهد .اين نمودارها دامنه تغييرات و نيز پراكندگي تجمعي هر
يك از پارامترها را نشان مي دهند .شكل  2دامنه تغييرات زاويه ميان
محور تونل و سطح درزه كه بيشتر بين صفر تا  80درجه قرار داشت
را نشان مي دهد.
در جاهايي كه اين زاويه نزديك به  90درجه مي باشد امكان مشاهده
آن در جبهه كار تونل مشكل است .در حالت كلي اين زاويه به جز در
محدوده  20تا  30درجه به طور يكنواخت توزيع شده است .شكل 3
نشان دهنده دامنه تغییرات عدد شمارش حجمی درزه ( )Jvمي باشد كه
بين صفر تا  30قراردارد .در بيشتر موارد  Jvدر توده سنگ برداشت شده
گرانيتي كمتر از  15بوده است .اين نتايج با مطالعات درزه انجام شده
در گرانيت  ]41[ Mandaiهمخواني دارد .شكل  4دامنه تغييرات
مقاومت فشاري تك محوري سنگ را نشان مي دهد كه بين 100
تا  260مگا پا سكال قرار دارد .بيشتر نتايج  UCSبين  160تا 200
مگاپاسكال قرار دارند كه معادل مقاومت فشاري معمول گرانيتهاي غير
هوازده در سنگاپور مي باشد .شكل  5دامنه تغييرات شاخص شكنندگي
سنگ را در محدوده  8تا  22نمايش مي دهد .ناحيه تناوب زياد اين
شاخص بين 14و  16مي باشد .مقاومت فشاري سنگ و شكنندگي
سنگ هر دو در يك محدوده خاص متمركز شده اند زيرا سنگهاي طول
مسير اين پروژه از جنس گرانيت با درجه هوازدگي متفاوت بوده اند.
 -5مدل پیش بینی کننده ویژگی های نفوذ سنگ برای نرخ
نفوذ دستگاه TBM
 -5.1تحلیل قابلیت حفاری نفوذ سنگ
به دلیل تأثیر مشخصات دستگاه و پارامترهای کاربردی دستگاه ،TBM
ممکن است نرخ نفوذ در شرایط یکسان توده سنگ متفاوت باشد .به
منظور حذف این تأثیرات و به جهت پیدا کردن پارامتری برای ارزیابی
قابلیت های حفاری نفوذ سنگ ،یک شاخص تحت عنوان چالخوری
ویژه توده سنگ ()Specific Rock Mass Boreability Index
برای ارزیابی قابلیت های توده سنگ در شرایط مختلف پیشنهاد شده
است .این شاخص ویژه عبارت از شاخص چالخوری برای نرخ نفوذی
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برابر با یک میلیمتر به ازای هر دور چرخش می باشد [ .]42شاخص
چالخوری ویژه توده سنگ تأثیر پارامترهای عملیاتی دستگاه TBM
همچون دور در دقیقه ،و نیرو به ازای هر تیغه را حذف می نماید .با
این وجود مشخصات دستگاه  TBMهمچون فاصله میان تیغه ها،
قطر تیغه ها ،و ضخامت لبه تیغه ها بر روی نرخ نفوذ دستگاه TBM
تأثیر گذار می باشد .چالخوری توده سنگ را می توان در یک تونل یا
با تونل های مشابه حفاری شده توسط  TBMمقایسه و ارزیابی نمود.
رابطه میان شاخص چالخوری توده سنگ و شاخص چالخوری ویژه توده
سنگ و نرخ نفوذ  TBMاز طریق رابطه زیر قابل نمایش است:
()3
شاخص چالخوری
در این رابطه  BIشاخص چالخوری توده سنگ،
ویژه توده سنگ و  Pمیزان نفوذ به ازای هر دور چرخش می باشد.
شاخص های چالخوری ویژه توده سنگ بر اساس ویژگی های توده
سنگ ثبت شده در پایگاه داده محاسبه گردیده اند .شکل  6دامنه
تغییرات این شاخص ویژه را که بین  110تا بیش از kN/cutter/
 210 mm/revقرار دارد را نشان می دهد .بیشتر مقادیر بین  130تا
 210 kN/cutter/mm/revمتمرکز شده اند.
 -5.2نتایج تحلیل رگرسیون
برای تحلیل رگرسیون چند متغیره داده ها از نرم افزار آماری NLREG
 Nonlinear Regression Analysis Programاستفاده شده
است .پس از ایجاد چند مدل متفاوت ،بهترین ترکیب ویژگی های نفوذ
سنگ برای تخمین شاخص چالخوری ویژه بر اساس داده های موجود
در پایگاه داده تعیین شد .این مدل پیش بینی کننده به صورت رابطه
زیر نمایش داده می شود:
()4

که در این رابطه
شاخص چالخوری ویژه UCS ،مقاومت تک
محوری سنگ ( )MPaشاخص شکنندگی سنگ Jv ،عدد شمارش
حجمی درزه و  αزاویه میان محور تونل و سطح درزه می باشد .نتایج
تحلیلهای آماری نشان می دهد که چهار پارامتر فوق بیشترین تأثیر در
مقدار شاخص چالخوری ویژه را دارند .میزان شاخص چالخوری ویژه با
مقدار تخمین زده شده آن ،در شکل  7نشان داده شده است.
 -6تأثیر ویژگی های نفوذ سنگ بر نرخ نفوذ
در این بخش با ترکیب مدل پیش بینی کننده آماری و رابطه بین
شاخص چالخوری ویژه و شاخص چالخوری توده سنگ و نیروی رانش،
تأثیر ویژگیهای توده سنگ بر نرخ نفوذ تشریح می شود .این نتایج با
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نتایج به دست آمده از مدلسازی عددی مقایسه شده اند .از آنجا که
مدل رگرسیون بر اساس عملکرد دستگاه  TBMدر تونل  T05و T06
ایجاد شده است ،نیروی رانش به ازای هر تیغه برش معادل 200 kN
در نظر گرفته شد تا بدین صورت شرایط  TBMدر حال بهره برداری
منعکس شود .شرایط توده سنگ نیز براساس شرایط بارز توده سنگ در
این دو تونل انتخاب شده اند.
 -6.1مقاومت فشاری تک محوری سنگ
با ثابت در نظر گرفته شدن نیروی رانش معادل  200کیلونیوتن به ازای
هر تیغه ،رابطه میان  UCSو میزان نفوذ به ازای هر دور چرخش در
شکل  8نمایش داده شده است .در این نمودار بیشترین نرخ نفوذ به
دلیل محدودیت گشتاور دستگاه و نیز ظرفیت محدود خروج باطله ها،
معادل  12میلیمتر به ازای هر دور چرخش بوده است.
در حالت کلی با افزایش مقدار  ،UCSنرخ نفوذ کاهش می یابد .مقادیر
نرخ نفوذ به دلیل تأثیر  UCSدارای پراکندگی زیادی بین1 mm/rev
تا  12 mm/revمی باشد ،که نمایانگر تأثیر قطعی عامل  UCSبر نرخ
نفوذ دستگاه  TBMاست.
 -6.2شاخص شکنندگی سنگ
شکل  9رابطه میان شاخص شکنندگی و نفوذ به ازای هر دور چرخش

را با در نظر گرفتن نیروی رانش ثابت 200 kN/cutterنشان می دهد.
نرخ نفوذ تقریبًا به صورت خطی با افزایش شاخص شکنندگی سنگ،
افزایش می یابد .این نتایج با تحلیلهای عددی نیز همخوانی دارد [.]27
واضح است که افزایش شاخص شکنندگی سنگ بر فرآیند تضریس
تیغه تأثیر می گذارد.
 -6.3عدد شمارش حجمی درزه
تأثیر عدد شمارش حجمی درزه بر نرخ نفوذ در زمانی که نیروی رانش
بر  200 kN/cutterثابت نگه داشته شده بود ،در شکل  10نشان داده
شده است .نرخ نفوذ با افزایش عدد شمارش حجمی درزه افزایش می
یابد .منحنی را می توان به سه بخش تقسیم نمود :بخش نخست زمانی
که مقدار  Jvکمتر از  5باشد و نرخ نفوذ با افزایش  Jvتقریبًا به طور
خطی افزایش می یابد .بخش دوم مربوط به زمانی است که  Jvبین  6و
 15باشد که در این دامنه نرخ نفوذ به تغییرات  Jvحساس بوده و نرخ
نفوذ با افزایش مقدار  Jvبه صورت تصاعدی افزایش می یابد ،و بخش
سوم مربوط به مقادیر  Jvباالتر از  15می باشد که در این بخش نیز
نرخ نفوذ با افزایش  Jvزیادتر شده ولی نرخ تصاعدی آن بیشتر از بخش
اول می باشد .نتایج به دست آمده با مدلهای عددی نیز همخوانی دارد
[ .]20فاصله داری درزه ها بین  80تا  200میلیمتر نقاط بحرانی این
نمودار می باشد .اگر عدد شمارش حجمی درزه به میزان معادل فاصله

جدول  :4دسته داده به کار گرفته شده برای مدل پیشبینی کننده.

شکل  :2نمودار ستونی تغییرات زاویه بین محور تونل
با سطح درزه.

شکل  :3نمودار ستونی تغییرات عدد شمارش حجمی درزه.
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شکل  :4نمودار ستونی تغییرات مقاومت
فشاری تک محوری.

شکل  :5نمودار ستونی تغییرات شاخص
شکنندگی.

داری درزه ها تبدیل شود ،می توان تأثیر آن را به صورت شکل  11و
به همراه نتایج مدلسازی های عددی و نتایج  Brulandمشاهده نمود.
تمامی این نتایج نشان می دهند که به دلیل تأثیر فاصله داری درزه ها
میزان نرخ نفوذ می تواند تا بیش از  9برابر افزایش یابد .روند هر چهار
نمودار یکسان است و مدل پیش بینی کننده پیشنهادی نیز با مدلهای
عددی همخوانی داشته و تفاوت اندکی با نتایج  Brulandدارد.
تفاوت نتایج مدل جدید و نتایج  Brulandناشی از اختالف طبقه
بندی درزه ها می باشد .در مدل  ]7[ NTNUناپیوستگی ها به دو نوع
درزه ها ( )Spو ترک ها ( )Stو پنج دسته تقسیم بندی شده اند .این
دو نوع ناپیوستگی به طور مستقل بررسی و مد نظر قرار گرفتند .تاثیر
هر دسته از این طبقه بندی ناپیوستگی ها و جهت داری آن بر نرخ نفوذ
دستگاه  TBMبه طور جداگانه تعیین شده است .در این مدل تمامی
ناپیوستگی ها به عنوان درزه در نظر گرفته شده و با هم اندازه گیری
شده اند .الزم به ذکر است که در حین برداشت جبهه کار ،ویژگی های
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شکل  :6نمودار ستونی تغییرات شاخص
چالخوری توده سنگ.

شکل  :7مقایسه میان شاخص چالخوری واقعی و
تخمین زده شده توده سنگ.
درزه ها از جمله درجه هوازدگی ،پرشدگی ،و بازشدگی به دلیل کمبود
وقت به طور کامل ثبت نشدند .طول درزه ها به دلیل فضای ناکافی در
کله حفاری اندازه گیری نشده و در نظر گرفته نشدند .درزه ها در این
سنگ گرانیتی اغلب تنگ و یکنواخت بوده و سطوح درزه غیر هوازده
بودند .این ویژگی های درزه که مشابه شبیه سازی های عددی بودند،
می توانند یکی از جمله دالیل کاهش تاثیر فاصله داری درزه ها بر نرخ
نفوذ در مقایسه با نتایج  Brulandباشند.
 -6.4جهت داری درزه
شکل  12رابطه میان جهت داری درزه ها و نفوذ به ازای هر دور چرخش
را تحت نیروی رانش ثابت  200 kN/cutterنشان می دهد .این مدل
تخمینی نتایجی همانند شبیه سازی عددی و نتایج  Brulandرا ارائه
می دهد .نرخ نفوذ با افزایش زاویه میان محور تونل با سطح درزه بین
صفر تا  60درجه ،افزایش یافته و پس از آن با افزایش بیشتر این زاویه،
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شکل  :8تغییرات نفوذ در سنگهای با مقاومت های متفاوت با نیروی رانشی ثابت 200 kN/cutter

کاهش می یابد .بیشترین مقدار نرخ نفوذ زمانی به دست می آید که
زاویه مذکور برابر با  60درجه باشد .با این وجود تاثیر زاویه فوق بر نرخ
نفوذ کمتر از نتایج خاصل از شبیه سازی عددی و نتایج Bruland
می باشد.در پایگاه داده زاویه اختیار شده معادل زاویه بین محور تونل
و دسته درزه با کمترین فاصله داری بوده است و از زاویه دیگر دسته
درزه ها و درزه های پراکنده ،به دلیل سختی تعیین زاویه معادل برای
چند دسته درزه ،صرف نظر نموده است .در نتیجه از تاثیر زوایای بین
محور تونل با دسته درزه هایی با فاصله داری بیشتر و همچنین درزه های
پراکنده صرف نظر شده است .البته در این ارتباط یک منبع خطای
دیگر می تواند اندازه گیری های حین برداشت جبهه کار باشد .با توجه
به محدودیت فضا در پشت کله حفاری و کمبود زمان ،امکان اندازه گیر
مستقیم زوایای مذکور وجود نداشت و تنها از طریق مشاهده تخمین
زده می شد.
 -7محدودیت های مدل
 -7.1مشخصات دستگاه TBM
هر چند در مدل ارائه شده نیروی رانش به ازای هر تیغه یک مقدار
تعدیل شده و متناسب با تعداد تیغه ها می باشد ،ولی با فرض یکسان
بودن فشار تیغه ها ،میزان تنش وارده بر سنگ جبهه کار تا حد زیادی
بستگی به قطر تیغه و ضخامت لبه تیغه دارد .در واقع میزان تنش عامل
تاثیرگذار در فرآیند خردایش سنگ می باشد .فاصله داری بهینه تیغه ها
در توده سنگ های متفاوت می تواند تاثیر زیادی بر عملکرد دستگاه
بگذارد .در مدل ارائه شده مشخصات دستگاه ثابت فرض شده اند و در
صورت تغییر هر یک از پارامترها به ویژه قطر تیغه ،ضخامت لبه تیغه
و فاصله میان تیغه ها ،باید مدل فوق را به طور مناسبی اصالح نمود و
تاثیر هر یک از پارامترها نیز در نظر گرفت.

 -7.2ویژگی های توده سنگ
تمامی داده های آماری به کار گرفته شده در مدل تخمینی پیشنهادی
مربوط به توده سنگ گرانیتی سنگاپور می باشد .هر چند ویژگی های
مربوط به توده سنگ دارای دامنه تغییرات وسیعی می باشد ولی جنس
سنگ مربوط به یک سازند گرانیتی بوده و در صورت به کارگیری مدل
ارائه شده برای توده سنگی با جنس متفاوت باید به منبع داده ها و
تفاوت های آن توجه نمود.
 -7.3شرایط مرزی
شرایط مرزی شامل تنش برجا و آب زیرزمینی می باشد .آب زیرزمینی
یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر نرخ پیشروی می باشد [ .]3ناپایداری
در تونل ها اغلب در اثر جریان آب به درون تونل رخ می دهد .ولی این
عامل تاثیر ناچیزی بر نرخ نفوذ می گذارد .تنش برجا عاملی است که
هم بر نرخ نفوذ و هم بر نرخ پیشروی تاثیرگذار است .در صورتی که
تنش برجا به اندازه ای نباشد که باعث بروز تورق در سنگ جبهه کار
شود ،تنش های وارد بر تیغه های  TBMکه منجر به ایجاد و انتشار
ترک ها می شوند با افزایش تنش محصور کننده ،افزایش می یابند
[ ]18 ،16و در نتیجه نرخ نفوذ کاهش می یابد .اگر تنش برجا در
مقایسه با مقاومت توده سنگ در مقابل تورق ،زیاد باشد و سنگ تحت
تاثیر تنش اضافی نباشد ،احتمال افزایش نرخ نفوذ وجود دارد [.]44
بنا به مشاهدات  Myrvangو همکارانش [ ]45و ]46[ Boniface
تنش برجای مناسب در پروژه های تونلی باعث افزایش نرخ نفوذ TBM
می شود .در صورت باال بودن تنش یا بیش تنیدگی سنگ احتمال
تورق ،پوسته شدن ،یا بروز مچاله شوندگی در سنگ وجود دارد که باید
از طریق سپر یا سیستم نگهداری مناسب کنترل شود [ .]45 ،47در
چنین حالت هایی نرخ نفوذ و نرخ پیشروی به شدت تحت تاثیر قرار
می گیرند .در مدل ارائه شده در این مقاله تنش برجای موجود در تونل ها
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شکل  :9تغییرات نفوذ در سنگهای با شاخص های شکنندگی
متفاوت با نیروی رانشی ثابت 200 kN/cutter

شکل  :10تغییرات نفوذ در سنگهای با اعداد شمارش حجمی
درزه متفاوت با نیروی رانشی ثابت 200 kN/cutter
نسبت به مقاومت سنگ پایین بوده و مدل وجود تنش های باال را در
نظر نگرفته است .تاثیر تنش برجا بر نرخ نفوذ باید در مطالعات تکمیلی
مورد بررسی قرار گیرد.
 -8نتیجه گیری
در متن حاضر فرآیند خردایش سنگ بر اساس ویژگی های تاثیرگذار
توده سنگ بر نرخ نفوذ دستگاه  TBMمورد بررسی قرار گرفتند .یک
مدل کلی شامل ویژگی های توده سنگ شامل مقاومت فشاری تک
محوری سنگ ،شکنندگی سنگ ،و فاصله داری و جهت داری درزه ها
برای ارزیابی چالخوری سنگ پیشنهاد گردیده است .به منظور تایید
مدل کلی مذکور مطالعات کاملی به منظور ایجاد یک پایگاه داده شامل
ویژگی های توده سنگ و عملکرد دستگاه  TBMدر حین ساخت تونل های
فاضالب عمیق سنگاپور انجام گرفت .با استفاده از برداشت های صورت
گرفته در جبهه کار و نتایج به دست آمده از آزمایش های انجام شده بر
مغزه های سنگ اخذ شده 47 ،دسته داده تکمیل شدند.
با استفاده از تحلیل آماری غیر خطی و چند متغیره یک مدل برای
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شکل  :11تاثیر فاصله داری درزه ها بر نرخ نفوذ ( Psو Po
به ترتیب نشان دهنده نرخ نفوذ در توده سنگی با فاصله
داری درزه  sو بدون درزه می باشد).

شکل  :12تغییرات نفوذ در سنگهای با جهت داری
درزه متفاوت با نیروی رانشی ثابت 200 kN/cutter
تخمین ویژگی های توده سنگ ارائه گردید .از میان چهار پارامتر به
کار گرفته شده دز این مدل ،مقاومت فشاری تک محوری سنگ و عدد
شمارش حجمی درزه بیشترین تاثیر را بر نرخ نفوذ دستگاه TBM
می گذارند .میزان نرخ نفوذ با افزایش مقاومت فشاری تک محوری
سنگ ،کاهش می یابد .میزان نرخ نفوذ با افزایش شاخص شکنندگی
سنگ تقریبا به طور خطی افزایش می یابد .عالوه بر این ،میزان نرخ
نفوذ با افزایش عدد شمارش حجمی درزه نیز افزایش می یابد .همچنین
با افزایش زاویه میان محور تونل با سطح درزه ،در زمانی که این زاویه
کمتر از  60درجه باشد ،بر نرخ نفوذ افزوده شده و پس از آن با افزایش
زاویه ،کاهش می یابد .با توجه به محدودیت های پایگاه داده الزم است
در صورت به کارگیری مدل ارائه شده برای تخمین نرخ نفوذ در
پروژه های تونل سازی با شرایط متفاوت ،دقت کافی اعمال شود.
منابع
به فهرست منابع در اصل مقاله رجوع شود.
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تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري
اوليه تونلهاي دو قلوي متروي اصفهان
حد فاصل ايستگاه آزادي-شريعتي درمقطع آبرفتی
سيد محمد علي فاتحي ،کارشناس ارشد معدن – استخراج

چكيده
موضوع مقاله ،تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري اوليه تونلهاي دوقلوي متروي اصفهان حد فاصل
ايستگاه آزادي و شريعتي مي باشد كه با استفاده از روشهاي عددي صورت گرفته است .با توجه به گسترش
شهر ها و افزايش جمعيت  ،نياز به حمل ونقل عمومي سريع و كم هزينه از جمله مترو روز به روز بيشتر احساس
مي شود .تحليل پايداري اين فضاها كه در اكثرموارد در زير زمين مي باشد به دليل جلوگيري از خسارات جاني و
مالي در اولويت ساخت دست اندر كاران مي باشد  .از جمله موارد در اين امر طراحي سيستم نگهداري كار آمد با
توجه به شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي و هيدروژئولوژي مي باشد .در رسيدن به اين اهداف راههاي مختلفي
را پيش رو داريم كه سريعترين و دقيق ترين آنها روشهاي عددي مي باشد كه از جمله مي توان به روش تفاضل
محدود ا شاره كرد .در چند سال اخير به يمن استفاده از كامپيوتر براي انجام دقيق تر و سريعتر امور ،كاربرد
نرم افزار هاي پيشرفته براي تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري با استفاده از روش هاي عددي افزايش
چشمگيري داشته است.

مقدمه
تونل سازي در محدوده هاي شهري به طور فزاينده اي افزايش يافته است
و بيشتر اين تونل سازي ها در سنگهاي ضعيف و يا شايد پردرزه وشكاف
انجام مي شود .بر خالف سنگهاي مستحکم که مسائل ناپايداري و
گسيختگي درآنها ،از طريق مشخصات ساختاري ،ناپيوستگيها ،گسلها
و درزه ها کنترل ميشود ،اما تونل سازي در سنگهاي ضعيف عالوه
بر عوامل ذكر شده توجه ويژه به خصوصيات ژئومكانيكي الزاميست.
از جمله مسائل مهم در طراحي و اجرای تونل ها در زمين هايي با
مشخصات ژئومکانيکي پائين ،جلوگيري از گسترش بيش از حد ناحيه
پالستيک در بخش فوقاني فضاي حفاري شده مي باشد که ممکن است
موجب ريزش شده و قسمت حفاري شده را پر کند .از اين رو تعيين
ميزان پيشروی ،زمان اجرای حفاری و نصب پوشش اوليه مناسب از
جمله موارد مهم در طراحی اين قبيل سازه ها می باشد که با اجراء و

طراحی مناسب می توان از بروز حوادث و مشکالت مذکور جلوگيری
کرد .روش معمول و مرسوم در مهندسي سنگ ،اين است كه ابتدا
فضاي زير زميني بدون وجود سيستم نگهدارنده تحليل مي شود و
مكانيسم ريزش ،منطقه تسليم و غیره مشخص مي گردد و در نهايت
با توجه به موارد فوق الذكر ،سيستم نگهدارنده مورد نياز طراحي مي
شود.
 -1مدل در مقطع آبرفتي
با توجه به مشخصات زمین شناسی منطقه در محیط آبرفتی ،انتظار
می رود که در این مقطع میزان جابجایی های خاک و احتمال ايجاد
گسيختگي و يا بروز ريزش بیشتر از سایر مقاطع باشد ،لذا در چنین
محیطی باید تمهیدات خاصی برای طراحی سيستم نگهداري در نظر
گرفته شود .جدول  1پارامترهای مقاومتی آبرفت موجود در محدوده
اجرای پروژه قطعه میانی متروی اصفهان را نشان می دهد .در این
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جدول عالوه بر ارائه اطالعات الزم ،در ستون آخر نیز پیشنهاد گروه
مشارکت در محدوده مورد مطالعه ،به عنوان جمع بندی ارائه شده
است.
جدول  -1جمع بندی پارامترهای
ژئوتکنیکی خاک آبرفت در محدوده طرح

 -2مدل سازي با نرم افزار FLAC2D
جهت تعيين پوشش اوليه از روش همگرايي -همجواري و رسم منحني
مشخصه زمين ( )grcبا کمک نرم افزار  FLAC2Dاستفاده شده است.

شکل -1ابعاد مدل ايجاد شده در نرم افزار براي مقطع
آبرفت(رسم شده توسط نرم افزار )FLAC2D

باتوجه به اصول مدل سازي عددي و همچنين ترتيب عمليات اجرايي،
مراحل مدل سازي با برنامه FLAC2Dبه ترتيب زير صورت گرفته
است:
 -1انتخاب محدوده مناسبي از توده سنگ اطراف تونل
 -2انتخاب مدل رفتاري و تعيين پارامترهاي آن
 -3ترسيم هندسه تونل ( شامل هندسه مقطع تونل و بخش هاي
مختلف حفاري )
 -4حل مدل و به تعادل رساندن آن قبل از حفاري
 -5حفاري بخش هاي مختلف تونل و نصب سيستم نگهداري موقت و

شکل  -3کنتورهاي جابجائي عمودي قبل از حفاري
تونل(رسم شده توسط نرم افزار )FLAC2D

شکل -4کنتورهاي تنش عمودي قبل از حفاري تونل (رسم
شده توسط نرم افزار )FLAC2D

شکل  -2مشخصات هندسی به همراه مراحل مختلف حفاری برای دو تونل
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تحليل پايداري آن.
در صورتي که ابعاد مدل حدود  8تا 10برابر ابعاد حفره باشد تحت
شرايط مرزي متفاوت درصد خطاها به حداقل ممکن ( حدود 0/5
درصد ) کاهش خواهد يافت .شکل  1ابعاد مدل ساخته شده براي
مقطع آبرفتي را در نرم افزار  FLAC2Dنشان مي دهد.
قطار شهري اصفهان حدفاصل ايستگاه شريعتي ـ ايستگاه آزادي بخشي
از خط شمالي ـ جنوبي مي-باشد كه به صورت دو قلو (يك تونل رفت
و يك تونل برگشت ) طراحي و اجرا خواهند شد .فاصله بين دو ايستگاه
تقريبا  620متر  ،مساحت سطح مقطع هر تونل  34/26متر مربع
عرض وارتفاع هر يك از تونلها  7/1متر و فاصله مركز به مركز تونلها
 15/5متر مي باشد .شکل های  2مشخصات هندسی به-همراه مراحل
مختلف حفاری به ترتیب برای دو تونل نشان می دهد.
از آن جايي که قبل از حفاري تونل ،زمين در تعادل قرار دارد و حفر
تونل باعث ايجاد اغتشاش در وضعيت تنش ها و جابه جائي ها می شود،
الزم است تا قبل از حفاري ،مدل را با توجه به خصوصيات ژئومکانيکي،
شرايط مرزي و تنش هاي برجاي تعريف شده حل کرده و پس از به
تعادل رساندن مدل جابه جائي ها در گره ها صفر شود .شکل هاي3و
4به ترتيب کنتورهاي جابه جائي قائم وتنش عمودي را قبل از حفر
تونل ،براي مقطع آبرفتی در شرايط طبيعی متعادل نشان می دهد.
 -1-2حفاري تونل و نصب سيستم نگهداري اوليه مقطع آبرفتي
در نرم افزار FLAC2D
رسم منحني مشخصه زمين( )grcبا استفاده از روش عددي تفاضل
محدود ،تعيين ميزان نرخ ناهمجواري از روي نمودار پانه و اعمال
ترخيص تنش معادل با همگرائي ايجادشده تا قبل از استقرار پوشش
اوليه در مدل عددي ،مي تواند مسئله بعد سوم که همان تأثير گام
پيشروي و فاصله جبهه کار از سيستم نگهداري است را در مسائل دو
بعدي حل کند.
برای تعيين سيستم نگهداري اوليه مناسب و به منظور حفظ پايداري
فضاي حفاري شده و کمک به ايجاد تعادل جديد در زمين از روش

شکل  -5منحني مشخصه زمين براي مقطع آبرفت (رسم
شده توسط نرم افزار )FLAC2D

همگرايي -همجواري و رسم منحني مشخصه زمين با کمک نرم افزار
 FLAC2Dبرای بخش نخست حفاري (قسمت باالی تونل سمت چپ)
به ترتيب مراحل زير عمل مي شود:
الف) انتخاب گام پيشروي و فاصله جبهه کار از پوشش:
در اين طرح باتوجه به شرايط اجرائي و خصوصيات ژئومكانيكي ،ميزان
گام پيشروي و فاصله جبهه کار از سيستم نگهداري اوليه  1/5متر در
مقطع كامال در آبرفت انتخاب شده است.
ب) رسم منحني مشخصه زمين:
در اين بخش با استفاده از نرم افزار  FLAC2Dمنحني مشخصه زمين
براي بخش نخست حفاري رسم شد .ماکزيمم جابه جائي به دست
آمده از منحنی مشخصه زمين براي مقطع كامال در آبرفت با توجه به
ترخیص کامل تنش 18/1 ،ميلي متر برآورد شده است.
ج) اعمال ترخيص تنش معادل با همگرائي به وجود آمده تا لحظه
استقرار پوشش:
سومین مرحله از طراحی سيستم نگهداري اولیه تونلهاي دوقلوي متروي
اصفهان (حدفاصل ايستگاه آزادي – شريعتي ) اعمال ترخيص تنش
معادل با همگرائي به وجود آمده تا لحظه استقرار پوشش می باشد.
براي محاسبه ترخيص تنش معادل با همگرائي به وجود آمده تا لحظه
استقرار پوشش گام هاي محاسباتي به ترتيب زير انجام شده است:
گام  -1تعيين همگرايي و نرخ ناهمجواري برحسب فاصله تا جبهه کار
با تعيين همگرايي بر حسب فاصله تونل تا جبهه کار ،مي توان وضع
نسبي بارها و جابه جائي به دست آمده از پيشروي جبهه کار را مشخص
کرد .چشم پوشي از سهم همگرايي که تا لحظه استقرار پوشش به وجود
مي آيد ،نه تنها منجر به زياد به حساب آوردن نيروي پوشش مي شود،
بلکه زمين و تعادل نهايي آن را هم آن طوري که بايد منظور نمي کند.
رفتار همگرايي تونل برحسب فاصله جبهه کار را مي توان در حالت دو
بعدي و با کمک نمودار پانه (شکل  )6به دست آورد .اين منحني نرخ
ناهمجواري (نرخ ناهمجواري  U/Ueمعادل است با نسبت جابه جائي به
وجود آمده تا لحظه استقرار پوشش به جابه جائي ماکزيمم در اثر اعمال
ترخيص تنش کامل) را برحسب فاصله تا جبهه كار حفاري نشان مي

شکل  -6تغييرات نرخ ناهمجواري بر حسب فاصله از جبهه کار
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شکل  -7تعيين ميزان ترخيص تنش از روي نمودار
 GRCبراي مقطع آبرفتی
(رسم شده توسط نرم افزار)FLAC2D
دهد .مقدار نرخ ناهمجواري براي بخش نخست حفاري از روي نمودار
پانه و با توجه به نسبت فاصله جبهه کار از پوشش به شعاع تونل  ،برابر
با  0/6محاسبه شده است.
با توجه به مقادیر ماکزيمم جابه جائي به وجود آمده در طاق تونل در
اثر ترخيص کامل تنش ،مقدار جابه جائي به وجود آمده در اثر پيشروي
جبهه کار ( )Uباتوجه به نرخ ناهمجواري برای مقطع آبرفت برابر 10/8
میلی متر تعيين شد.
گام  -2تعيين مقدار ترخيص تنش باتوجه به شکل 7و بررسی های
انجام شده ميزان ترخيص تنش اعمالي به مدل براي مقطع آبرفتی
(معادل با  10/8میلی متر جابه جائي) 61 ،درصد محاسبه شد .شکل
 8میزان همگرائي به وجود آمده در بخش نخست حفاري در نتيجه
ترخيص تنش  61درصد براي مقطع آبرفتی را نشان می دهد.
گام  -3اعمال ترخيص تنش و بررسي پايداري فضای حفاری
شکل  9کرنش هاي برشي به وجود آمده در اطراف تونل را برای مقطع
آبرفتی در اثر اعمال ترخيص تنش نشان مي دهد .براي ارزيابي پايداري
فضاي حفاري از رابطه  1که توسط ساکورايي در سال  1986ارائه شد،
استفاده شده است .اين رابطه کرنش بحراني در حالت فشاري محصور
نشده در اطراف تونل ( )εcرا برحسب مدول االستيسيته محيط ()E
بيان مي کند .از آن جا که توده سنگ تحت تنش سه-محوره قرار دارد،
استفاده از ماکزيمم کرنش برشي براي ارزيابي پايداري تونل منطقي تر
به نظر مي رسد .ساکورائي و همکارانش در سال  1994رابطه 2را براي
محاسبه کرنش برشي بحراني در حالت سه محوري ( )γcبا استفاده
از کرنش بحراني در حالت فشاري محصور نشده و نسبت پواسون()ν
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شکل  -8همگرائي در بخش نخست حفاري براي مقطع
آبرفتی (رسم شده توسط نرم افزار )FLAC2D

پيشنهاد کردند:
()1
()2

شکل  -9کرنش برشي در اطراف تونل براي مقطع آبرفتی
در شکل  9حداکثر کرنش هاي برشي به وجود آمده در اطراف فضای
متر می باشد که به دلیل کم بودن مقادير
حفاری برابر با
کرنش برشي به وجود آمده در اطراف تونل نسبت به مقادير محاسبه
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جدول -2مشخصات سيستم نگهداري اوليه و نيروها و گشتاور خمشي به وجود آمده در مراحل
مختلف حفاري در مقطع آبرفت

شده از روابط ساکورائي  ،مي توان چنين استنباط کرد که فضاي
حفاري تحت تأثير ترخيص تنش اعمالي ،پايدار مي ماند.
د) تعيين نيروها و گشتاور خمشي به وجود آمده در پوشش اوليه تونل
در مقطع آبرفتي:
نصب نگهداری و تعيين سطح مقطع و ممان اينرسي در پوشش اوليه
تونل باتوجه به تحليل هاي انجام شده پوشش اوليه مناسب براي مقطع
آبرفتی  25سانتي متر شاتکريت به همراه  Lattice Girder25و مش
در فواصل  1/5متري پيشنهاد شد .نيروهاي محوري و برشي وارده بر
پوشش و گشتاور خمشي به وجود آمده در مقطع پوشش اوليه به همراه
مشخصات سيستم نگهداري (بدست آمده ازنرم افزار  )FLAC2Dدر
مراحل مختلف حفاري در جدول هاي  2درج شده است.
 -2-2تحليل پايداري سيستم نگهداري اوليه در مقطع آبرفتي
 .به منظور کنترل نیروها و گشتاور خمشی ایجاد شده در مقطع پوشش
اولیه از روش تنش مجاز استفاده شده است .برای کنترل نیروهای
برشی وارده در پوشش از رابطه  3استفاده شده است.
()3
در این رابطه  Vnمقاومت برشی اسمی یک مقطع مسلح Vc ،مقاومت
برشی تأمین شده توسط شاتکريت و  Vsمقاومت برشی تأمین شده

توسط Lattice Girder25می باشد که برای محاسبه مقاومت برشی
شاتکريت و  Lattice Girder25می توان از رابطه های  4و 5استفاده
کرد.
()4
()5
و  dبه ترتیب عرض و
مقاومت فشاری بتن و
در رابطه 4
و  Aبه ترتیب
ارتفاع مقطع تحت برش می باشند .در رابطه 5
مقاومت تسلیم فوالد و سطح مقطع تحت برش می باشند .با توجه به
اينكه  Lattice Girder25و مش به عنوان سيستم نگهداري سازه
اي محسوب نمي شوند و در محاسبه مقاومت برشي كل ،مقاومت
ايجاد شده توسط آنها اعمال نمي-شود.برای کنترل نیروی برشی در
مقطع آبرفت با توجه به ضخامت شاتکریت تر  25سانتی متري و عرض
و در نتیجه:
مفروض  1متر

باتوجه به این که نیروهای برشی وارد شده به پوشش اولیه در مقطع
آبرفتي کم تر از مقاومت برشی پوشش می باشد ،می توان استنباط
کرد که پوشش تحت نیروی برش وارده پایدار می باشد .در ادامه با
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مدل سازي مقطع مورد نظر و اعمال نيروي محوري و گشتاور خمشي
(محاسبه شده توسط نرم افزار  )FLAC2Dدر نرم افزار ،PCAcol
مقدار ضريب اطمينان براي مراحل مختلف حفاري تعیین شد .اين
نرم افزار با توجه به مشخصات سيستم نگهداري طراحي شده در مقطع
مورد نظر با اعمال حداكثر نيروي محوري وگشتاور خمشي وارد شده
بر پوشش ميزان حداقل فاكتور ايمني را محاسبه مي كند .نتايج
حاصل شده از این بررسي ها براي مقطع آبرفتي در جدول  3آورده
شده است.
جدول  -3ضريب اطمينان پوشش اوليه
در مراحل مختلف حفاري

 -3بررسي نتايج
الف -با توجه به شرایط زمین شناسی  ،ژئومكانيكي و اجرائی در این
مقطع و سست و خاکی بودن زمین ،میزان گام پیشروی  1/5متر در
نظر گرفته شد.
ب -سیستم نگهداری به کار رفته در این مقطع شامل  25سانتیمتر
شاتکریت  Lattice Girder25،و مش ( )ø= 5در فواصل  1/5متری
طراحی شد.
ج -میزان ترخیص تنش اعمالی تا قبل از نصب سیستم نگهداری با
استفاده از نمودار پانه و نسبت فاصله جبهه کار از پوشش 61 ،درصد
در نظر گرفته شد.
د -با استفاده از فرمولهای ساکورایی در اثر ترخیص تنش اعمالی ،تونل
پایدار می باشد و کرنش برش اعمالی در تونل کمتر از حالت بحرانی
می باشد.
ه -تحلیل های انجام شده بر روی نیروهای برشي حداکثر وارد بر پوشش
اولیه در مراحل مختلف حفاری بدست آمده از نرم افزار  FLAC2Dبا
استفاده از روش تنش مجاز نشان می دهد که تونل پایدار می باشد.
و -نیروهای محوری و گشتاور خمشی حداکثر وارد بر پوشش اولیه در
مراحل مختلف بدست آمده از نرم افزار  FLAC2Dو با استفاده از نرم
افزار  PcAcoleحداقل میزان فاکتور ایمنی در تونل  1و  2به ترتیب
 3/83و  3/4می باشد.
 -4پيشنهادات
الف -با توجه به تحلیل های انجام شده و در اثر ممارست کار با نرم افزار
 FLAC2Dبرای جلوگیری از ایجاد گسیختگی والقای تنش مضاعف در
اطراف فضای حفاری شده در هنگام حفاری حتی المقدور از ایجاد نقاط
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نوک تیز به خصوص در هنگام کف برداری خودداری شود و به کارگران
در این زمینه آموزش الزم داده شود.
ب -در هنگام اتصال سیستم نگهداری کف ( )benchبه سیستم
نگهداری تاج ،در اتصال  Lattice Griderدقت الزم به عمل آید تا
باعث القای لنگر ویا نیروی برش در شاتکریت نگردد.
ج -برای جلوگیری از القای بیش از حد نیروی محوری بر سیستم
نگهداری تاج در هنگام کف برداری ،زمان نصب سیستم نگهداری در
قسمت کف تا حد امکان کاهش یابد.
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 -1پيشزمينه
مدل  CSMبراي پيشبيني عملكرد  TBMتوسط انستيتوي مكانيك
زمين ( )EMIو در زمانی نزديک به  25سال توسعه يافته است .تالشها
جهت توسعه مدل  CSMبا تحليل نظری نفوذ تيغه در سنگ بدون هر
گونه برش جانبي يا سطح آزاد آغاز شد .همانطور كه درشكل  1نشان
داده شده است ،در قدم اول درك ميدان تنش و تركها و شكستگيهاي
ناشي از آنها كه در زير لبه فرو رونده تيغه ايجاد ميشوند ،مهم و
دشوار است .بطور مقدماتي ،تحليل ها بر مقاطع  Vشكل تيغهها
متمركز بود ،ولي بعدها به دليل استاندارد شدن مقطع ضربدري ثابت
( )CONSTANT – CROSSدر صنعت ساخت تيغهها ،تحليل ها
تغيير يافت .نظريههاي مختلف قبلي كه از نفوذ تيغه درسنگ بدست
آمدهاند به عنوان راهنما استفاده ميشوند .اين تحليل ها به تاييد وقوع
زون خردشده با تنش باال و تركهاي كششي شعاعي در هنگام نفوذ تيغه
درسنگ كمك ميكند.
مرحله بعد ،توسعه و بسط تحليل هاي انجام شده در حالت تك تيغهاي
به حالت تيغههاي چندگانه به منظور شبيهسازي برهمكنش مسير
برشهاي همجوار بر TBMاست .اين بدين معني است كه يك سطح
آزاد (برش) در يكي از كنارههاي تيغه وجود دارد كه باعث ايجاد تراشه
ميشود ،اين موضوع در شكل  2نشان داده شده است .در اين حالت،
سنگ زير تيغهها مجددًا تا حد پودر خرد ميشود ،اين بخش تحت تاثير
تنش هيدرواستاتيك است ،و باعث ايجاد تركهاي شعاعي ميشود كه از
اين بخش خردشده بصورت شعاعي جدا شدهاند و «قوس فشار» ناميده
ميشود .با افزايش فشار كه باعث توسعه اين تركها ميشود ،يكي يا
بيشتر از آنها به برش جانبي رسيده ،و باعث شكستگي سنگ و ايجاد
تراشه ميشود .تحليل دقيقتر تشكيل تراشه با استفاده از فيلمبرداري
سرعت باال در هنگام برش و بررسي سطح تراشه به اين نتيجه منجر
ميشود كه شكست سنگ در كشش اتفاق ميافتد .به عنوان يك نتيجه،

در فرمولبندي اوليه مدل  ،CSMمقاومتهاي فشاري و كششي به
عنوان ورودي جهت تشخيص قابليت برش سنگ توسط تيغههاي دوار
گردان استفاده شدهاند .مقاومت فشاري براي توضيح خردشدگي سنگ
در زير نوك تيغه وقتي كه مقاومت كششي براي تشكيل تراشه در بين
دو تيغه مجاور استفاده ميشود ،به كار ميرود .از اين رو ،با استفاده
از اين دو خاصيت سنگ ،يك همبستگي بين نيروي فشاري تيغه و
عمق نفوذ و به صورت تابعي از هندسه لبه تيغه و قطر تيغه به دست
ميآيد.
با ايجاد و توسعه رابطه بين نيروي رانش تيغه و نفوذ ،نيروي دوراني
تيغه با استفاده از يك نسبت ،تحت عنوان ضريب تيغه ،محاسبه
ميشود .شكل  3نمايشدهنده سه نيروي برشي است كه برلبه تيغه
دوار درهنگام حفاري وارد ميشوند.

شكل  -1ميدان تنش القايی ناشی از بارتيغه و
ترک های ايجاد شده
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شكل  -2فرآيند ايجاد تراشه دربين دو تيغه

شكل 3ـ نيروهاي وارد بر يک تيغه
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 -2پيشگويي و پيشبيني سرعت و نرخ نفوذ در مدل
CSM
فرمولبندي مدل اوليه توسط كاليبراسيون اطالعات عملي
بدست آمده توسط آزمونهای آزمايشگاهي در ماشينهاي
برشي خطي  )CSM (LCMانجام ميشود .ماشين
 LCMاجازه آزمايش در ابعاد واقعي تيغهها تحت شرايط
شبيهسازي شده زمين ،مانند فاصله برشها ،نفوذ ،سرعت
و غيره را ميدهد (شكل  .)4دقت نتايج آزمايشات LCM
با كمك اطالعات گسترده به دست آمده از مشاهدات بر
جاي  TBMتاييد ميشود .تحليل هاي استاتيكي نيروهاي
برشي آزمايش  LCMبه همراه خواص سنگ دست نخورده
(مانند مقاومت غيرمحدود فشاري و مقاومت كششي)،
هندسه برش (فاصله داري و نفوذ) ،و هندسه تيغه (قطر و
ضخامت لبه) عناصر پايه براي مدل كامپيوتري  CSMبه
منظور فرموله كردن نيروي برشي به كار رفته در لبه تيغه
ديسكي ميباشند .اين روش پيشبيني سرعت نفوذ را براي
يك ماشين حفر تونل در شرايط مشخص سنگ با استفاده از
فرمولهاي بدست آمده آزمايشات  ،LCMممكن مي سازد .اين
موضوع همچنين بدين معني است كه ميتوان پيشبيني
عملكرد را بدون هر گونه آزمون آزمايشگاهي برش ،مانند
روش  LCMو با دقت خوب انجام داد.
مقاومت فشاري نامحدود و مقاومت كششي هنوز جزئي از

شكل  -5مدل های شکست در آزمايش های فشاری تک
محوره و مقاومت کششی برزيلی

شكل  -6تيغه های نو و فرسوده

شكل  -7آزمايش شاخص نفوذ فشاری( )Aروش آزمايش و( )Bمنحنی نتايج
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شكل  -8آزمايش مقاطع نازک

شكل  -9شکست سنگ در سنگ های متورق و اليه بندی شده)A(.
موازی اليه بندی و ( )Bعمود بر اليه بندی.
اطالعات پايهاي مدل  CSMبراي ارزيابي و پيشبيني عملكرد TBM
هستند كه به اضافه آزمايشات خاصي همچون آزمايش شاخص نفوذ
فشاري ( )Punch penetration indexكه براي مشخص كردن
قابليت حفاري در سنگ برجا بكار ميرود ،استفاده ميشوند .ولي توجه
زيادي براي موشكافي و اندازهگيري مقاومت فشاري و كششي سنگ
قبل از استفاده از آنها در مدل  CSMبه كار رفته است .در مقاومت
فشاري تمام اطالعات مربوط به شكستگيهاي ساختاري تا جايي كه به
مقاومت حقيقي سنگ برجا لطمه نزند ،كنار گذاشته ميشوند .چنين
روشي در اندازهگيري مقاومت كششي هم بكار ميرود .شكل  5نشان
دهنده انواع روش های شكست ميباشد .شكست نمونه مغزه در امتداد
تركهاي موجود ،درزهها يا اليهبندي يا تورق ( )foliationدر هنگام
آزمايش به عنوان شكستهاي متأثر از عوامل ساختاری محسوب
ميشوند.
پيشبيني سرعت نفوذ در ابتدا بر پايه وجود تيغههاي نو در تمام تاج
برشي است .اين مقدار سپس براي حالتي كه تيغهها فرسوده باشند و
به اين دليل كه  TBMهمواره شامل تعداد زيادي تيغه با درجههاي
مختلف فرسودگي است ،تعديل خواهد شد .به اين دليل يك فاكتور
و ضريب تصحيح بايد در محاسبات براي وزن دار كردن تيغههاي
نو و كهنه اعمال شود .که مدل كامپيوتري  CSMاين كار را انجام
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ميدهد.
با مقايسه نتايج مدل و اطالعات بدست آمده از مشاهدات برجا ،اين
نتيجه حاصل ميشود كه مقاومتهاي كششي و فشاري به خوديخود
براي مشخص كردن و توضيح شكست سنگ توسط تيغههاي ديسكي
كافي نيستند .اين موضوع بدين معني است كه برخي خواص ديگر
سنگ وجود دارند ،كه عالوه بر مقاومتهاي كششي و فشاري سنگ
بر قابليت برشي موثرند .از اين خاصيت ،به عنوان سختي ياد ميشود،
بدين معني كه برخي سنگها تالش كمتر يا بيشتري براي نفوذ نسبت
به مقادير پيشبيني شده براساس مقادير مقاومتها ،الزم دارند .در
برخي حاالت ،سنگ مقاومت بيشتري در برابر تراشه شدن نشان
ميدهد .و در برخي ديگر ،ايجاد تراشه سنگ با تالشي كمتر از حد
انتظار صورت ميگيرد .با كمك مطالعات تجربي و نظری بيشتر ،عنوان
سختي به دو روش آدرسدهي ميشود .اولي استفاده از آزمايش ()PPT
براي محاسبه سختي سنگ است .اين آزمايش در اصل توسط شركت
اينگرسولراند و براي محاسبه عملكرد ماشين حفردويل و سپس توسط
شركت رابينز براي پيشبيني عملكرد  TBMبه كار رفته است .اين
آزمايش در ادامه متن توضيح داده شده است .اين آزمايش بطور ساده
شامل نفوذ يك نفوذكننده مخروطي شكل در سنگ و تحليل منحني
بار ـ نفوذ در هنگام آزمايش است (شكل  .)7اين منحني سپس براي
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شكل  -10منطق مدل  CSMبرای پيش بينی پيشروی TBM
اندازهگيري سختي سنگ به كار ميرود .روش بعدي ،استفاده از تحليل
سنگشناسي مقاطع نازك است .اين نتيجه حاصل شده است كه در
برخي سنگها ،خواص مشخص دانه /چسب باعث ايجاد سختي خاصي
می شوند که به صورت كندكردن فرآيند توليد تراشه تأثير می کند.
ارزيابي سنگ شناسي چنين سنگهايي وجود قفل شدگي دروني
دانهها را آشكار ميكند ،كه اين عامل باعث ميشود كه بافت سنگ
در برابر گسستگي بسيار مقاوم شود ،از اين رو باعث افزايش سختي
ايجاد چيپس در هنگام كار  TBMميشود .به عنوان يك نتيجه از
اين يافتهها ،انديس  PPو مشاهدات بدست آمده توسط آناليز مقاطع

نازك (شكل  )8نيز به عنوان پارامترهاي ورودي به مدل  CSMافزوده
ميشوند .همچنين تخلخل سنگ و ابعاد دانهها در نظر گرفته ميشوند.
بخصوص تخلخل سنگ بر شكستن سنگ تا زماني كه مكانيزم تراشه
شدن در برش تيغه بر پايه افزايش شكست بين برشهاي مجاور باشد،
موثر است (شكل .)2تمام اين فاكتورها در مدل استفاده ميشوند و
همبستگي تجربي با اطالعات بدست آمده از پروژه های مختلف ايجاد
ميشوند.
به عالوه ،آزمايش مقاومت كششي (برزيلي) با توجه به شرايط جهت
يافتگي اليهبندي و غیره در نمونه ،برآورد ميشود .همانطور كه درشكل
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شكل  -11پنجره ورود اطالعات در مدل CSM

شكل  -12اليه تاج برشی

 9نشان داده شده است ،در سنگهايي كه به دليل
وجود سطوح اليهبندي وغيره رفتار جهتدار دارند،
ديسكهاي آزمايش برزيلي به گونهاي بايد جهتيابي
شوند كه شكست اتفاق افتاده كم و بيش امتدادي
برابر مسير تراشه شدگي بين تيغهها داشته باشد.
مدل  CMSسرعت نفوذ را بدون در نظرگرفتن اثر
درزه و شكستگيهاي موجود در سنگ پيشبيني
ميكند .براي در نظرگرفتن اين اثر ،مدل از ضريبهاي
همبستگي كه براي بررسي اثرات درزه توسط موسسه
نروژي ژئوتكنيك ( )NTNUايجاد شدهاند ،استفاده
ميكند .با توجه به فاصلهداري درزه /شكاف و زاويهاي
كه سطح ضعف با محور تونل ميسازد (يعني زاويه )
 NTNUيك سري ارتباطات بين سرعت نفوذ TBM
و ضريب شكستگي ايجاد كردهاست .نتايج مدل
 CMSسپس به منظور محاسبه اثرات درزه /شكاف
وبا استفاده از معادالتي شبيه معادالتي كه توسط
 NTNUبسط داده شدهاند ،تعديل ميشوند.
 -3توصيف مدل:
معادالت و الگوريتمهاي خاص استفاده شده در مدل
 CMSبه منظور ارتباطدهي نيروي تيغهها به نفوذ،
اختصاصي بوده و فاش نميشوند .هرچند ،به منظور
شرح چگونگي توابع مدل ،در ادامه يك توضيح قدم
به قدم از منطق بكار رفته در مدل كه از آن براي
محاسبه سرعت نفوذ  TBMوعمر تيغهها استفاده
ميشود ،آورده شدهاست.
شكل  10يك الگوريتم است ،كه مراحل و روش كلي
را نشان ميدهد .در ابتدا اطالعات مختص سنگ و
زمينشناسي در مدل وارد ميشوند ،يكي از دو مدل

شكل  -13محاسبات نرخ نفوذ
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شكل  -14نيروی رانش ،قدرت ونرخ نفوذ در مقادير مختلف
مقاومت سنگ
را ميتوان استفاده كرد ،اگر پيشبيني براي يك ماشين موجود انجام
ميشود ،مدل اطالعاتي در مورد ماشين شامل نوع تيغه ،اليه ،نوع
ماشين ،تمام مشخصات ماشين بصورت نيروي رانش ،گشتاور ،قدرت،
 rpmوغيره را سئوال ميكند .اگر قرار بر استفاده از يك ماشين جديد
باشد ،مدل آنگاه اطالعات موردنياز را بسط داده و اليه تاج برشي در
حالت بهينه سنگ و زمينشناسي را محاسبه ميكند .و نيز بهترين
هندسه تيغهها را انتخاب ميكند.
شكل 11پنجره مدل را نمايش ميدهد .جايي كه مشخصات ماشين،
ضرايب كارايي،قدرت و نيروی رانش وارد ميشوند .مدل آنگاه سوال
ميكند كه تاج برشي بصورت اليهاي موجود است ،و اگر اينگونه است،
و اينكه آيا محاسبات بايد با استفاده از اليه موجود انجام شود يا از
متوسط فاصله تيغهها در محاسبات استفاده كند .اين دو روش نتايج
بسيار مشابهي ميدهند .تنها تفاوت در حالت استفاده ازاليه موجود،
قابليت محاسبه بارهاي منفرد است كه از بخش جلويي ،TBMتا
تيغههاي كناره تغيير ميكند( .شكل .)12
مرحله بعدي انجام محاسبات با استفاده از الگوريتمهاي نيرو ـ نفوذ
مدل است .مدل محاسبات الزم را با استفاده از روشهاي تكرارپذير

انجام ميدهد .اين كار از نفوذ ( )ROPكم شروع شده و تدريجًا تا جايي
كه به يك تا تعدادي تيغه يا محدوديتهاي ماشين برسد ادامه مييابد
(شكل  .)13و سرعت نفوذ معادل را به عنوان حداكثر سرعت نفوذ قابل
دسترسي در شرايط زمينشناسي مورد انتظار در نظر ميگيرد .چنين
فرايندي در تمام انواع سنگ در تونل محاسبه ميشود .تمام محاسبات
و تخمينها خالصه شده و به صورت جدولي نشان داده خواهدشد.
همانطور كه قبلًا ذكر شد؛ نفوذ پايه محاسبه شده در نهايت با در نظر
گرفتن وضعيت درزهها ،تخلخل و سختي ،اصالح ميشود.
اين مدل همچنين ميتواند نمودار نقطهاي توزيع بار تيغه در تاج برشي
را رسم كند .يك مثال در شكل  14ديده ميشود.
مدل  CSMهمچنين روشي براي محاسبه عمر تيغهها و هزينه آنها با
استفاده از شاخص ساييدگي سرشار ايجاد كرده است .اين آزمايش كه
در ابتدا توسط موسسه تحقيقات معادن زغال فرانسه ايجاد شده است.
به عنوان يك اندازهگيري دقيق سايندگي سنگ براي ميزان استفاده
از تيغههاي ديسكي استفاده ميشود .آزمايش ضرورتًا شامل خراشيدن
سطح سنگ تازه با پين فوالدي ساخته شده از جنس فوالدي است كه
تيغه از آن ساخته شده است (شكل  .)15ميزان استفاده از پين با توجه
به اطالعات بدست آمده از مشاهدات صحرايي .تعديل شده و به عنوان
شاخص از عمر تيغهها به كار ميرود .با استفاده از شاخص سايندگي
سرشار و  ROPمحاسبه شده ،مدل تخميني از عمر تيغه بصورت ساعت
نفوذ و يا يارد مكعب حفاري قبل از هر جايگزيني جديد را بدست
ميدهد .اگر هزينه رينگ و اسپيسرها و قسمت توپي در اختيار باشد،
قيمت تيغه برحسب دالر در يارد مكعب حفاري به دست ميآيد.
 -4نتيجه گيري
مدل پيش بيني كاربردي  CSMاز يك روش توسعه پيوسته
پيروي ميكند تا اطالعات كارگاهي بيشتري بدست آورد و
كاليبراسيون بيشتري انجام شود .اين يك فرايند مداوم ميباشد،
كه باعث افزايش دقت و استحكام مدل ميشود .نتايج مدل CSM
همچنين به طور كلي با دو مدل بسيار پركاربرد پيشبيني عملكرد
 TBMيعني مدل  NTNUو مدل رابينز همخواني دارد.

شكل  -15آزمايش شاخص ساييدگي سرشار
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2010 Transport and City Tunnels
14-16 June 2010, Czech Tunnelling
Association ITA-AITES, Prague,
Czech republic
Contact :
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.,
Chairman of the Conference
Preparatory Committee
SATRA spol. s r. o.
Sokolská 32, CZ-120 00 Prague 2,
Czech Republic
Tel.: +420 296 337 180
Fax: +420 296 337 189
E-mail: alexandr.butovic@satra.cz
Web : www.ita-aites.cz

Fragblast 9, the 9th International Symposium
on Rock Fragmentation by Blasting
13-17 September 2009, Granada, Spain
www.fragblast.org
Topics:
• Rock characterization: Drill monitoring, face
discontinuity analysis, dynamic testing
• Blast design and monitoring, image analysis,
on-site data gathering and analysis tools
• Explosives: Properties, detonics, testing,
delivery systems.
• Initiation systems: Advances, new paradigms
in precise initiation technology
• Modelling of the blasting process: Rock/
explosive interaction –wave dynamics,
fracture mechanics, discrete element
modelling techniques.
• Rock damage and wall control.
• Advances in vibration monitoring and
modelling.
• Blasting case studies and projects: Surface
& underground mining,quarrying, tunnelling,
construction, special blasting.
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رویدادهایتونل
Swiss Tunnel Congress
10-12 June 2010, Lucerne
- Switzerland, FGU-Swiss
Tunnelling Society
Thomi Bräm
PR-Beratung + Verlag
Felsenstrasse 11
CH-5400 Baden
fgu(at)thomibraem.ch
Tel +41 (0)56 200 23 33
Fax +41 (0)56 200 23 34
www.swisstunnel.ch

China’s 4th International Symposium on Tunnelling
28-30 October 2009, Shanghai, China
Organized by :
China Civil Engineering Society
Shanghai Society of Civil Engineering
Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd.
Contact Secretariat
Mr LOU Ruyue
Tel: 86-021-54640607
Fax: 86-021-54641018
Web : http://english.stec.net/
Email: forum@tunnelling.cn
Main Theme : Safety and Environmental
Friendliness in Tunnel and Underground Projects
Sub-titles
1. Safety Design and Construction Technology
for Large Scale Tunnel Projects
2.Safety and Risk Control Technique for
Underground Projects
3.Mass Transit Projects and Environment
Protection
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