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عکس هوایی و پروفیل
شناسی مهندسی زمین 

لیله جنوبیتونل 



Nuosod tunnel technical specification (south lot of laileh)

 Length =about 6000 meter

 Slope =0.0008

 Excavation in negative slope (s= -0.0008)

 Shape =circular

 Excavation diameter= 6.12

 Tunnel finished tunnel =5.4

 Tunnel excavation by hard rock tunnel boring 
machine 

 Lining type= precast segmental hexagonal

 Number of segments in each ring 4

 Segments thickness =25 cm

 Pea gravel thickness= 10 cm

 Sealing system : backfill grouting cement mortar

 Typical lining shape of tunnel



1392/06/10:شروع عملیات حفاری مکانیزه تونل جنوبی
1396/02/05:عملیات حفاری مکانیزه تونل جنوبیخاتمه 

متر4503: مقدار حفاری انجام شده
متر 110: متوسط حفاری ماهانه 

متر712: 1392رین رکورد حفاری در اسفند ماه  تالبا
ه و جببه جبهه جنوبی لیل) با توجه به موازی شدن فعالیت حفاری در دو جبهه  

اجرایی فعالیت جبهه جنوبی لیله باعت اتمام زودتر عملیات( کردی قاسمان 
سال بوده است4حدود تونل نوسود به مدت 

جنوبی تونل نوسود جبهه
لیله



دراًمجموعمختلفقسمتهایدرواحدهاتکرارگرفتننظردرباومختلفمراحلدرگرفتهصورتمهندسیشناسیزمینوشناسیزمینمطالعاتبهتوجهبا-1
.استتفکیکقابلمهندسیشناسیزمینواحد21مطالعهموردمحدوده

ن خوردگیچیدچارساختیزمینفرآیندهایتأثیرتحتکهمی باشندشیلیآهکهایوآهکیشیلهایشیل ،آهک،شاملعمدتاًتونلمسیردهندهتشکیلواحدهای-2
.گردیده اندفراوانشکستگی هایو

.باشندمیبیشترآهکدارایواحدهایبهنسبتضعیفترمقاومتیخصوصیاتدارایواحدها،ایندهندهتشکیلسنگهایترکیبدررسیهایکانیوجوددلیلبه-3

.استتهیافتکوینعربیقارهکوچکخاوریشمالحاشیهرویبرخاورجنوب-باخترشمالامتدادباجبالیسلسلهصورتبه،زاگرسرانده-خوردهچینکمربند-4

ایشی قرار گرفته بخش نخست به دلیل عدم مقاومت زیاد تحت تأثیر عوامل فرس. به لحاظ توپوگرافی محدوده مورد مطالعه به دو بخش مشخص قابل تفکیک می باشد-5
.این بخش از تونل بیشتر در واحدهای سازند پابده و گورپی واقع شده است.و ریخت شناسی تپه ماهوری را ایجاد نموده است

.بخش دوم که دارای توپوگرافی خشن و نسبتاً مرتفعی می باشد، از واحدهای عمدتاً آهکی سازندهای کرتاسه و ژوراسیک تشکیل یافته است-6

تقسیم بندی چینه شناسی طول مسیر تونل از رودخانه لیله تا دره زیمان به قرار زیر است

.این محدوده جزو سازند گرو شامل آهک شیلی و شیل آهکی می باشد: 2235-0متراژ 

.واحدهای ژوراسیک و از آهک های نازک الیه تیره رنگ تشکیل شده استJs4این متراژ از تونل جزو واحد : 2342تا 2235متراژ 

.واحدهای ژوراسیک و از شیل تیره رنگ با میان الیه های آهکی نازک تشکیل شده استJs3این متراژ از تونل جزو واحد : 2531تا 2342متراژ 

.واحدهای ژوراسیک و از آهک های تیره رنگ تشکیل شده استJs2این متراژ از تونل جزو واحد : 2750تا 2351متراژ 

.واحدهای ژوراسیک و از آهک نازک الیه همراه میان الیه شیل نازک تشکیل شده استJs1این متراژ از تونل جزو واحد : 3065تا 2750متراژ 

.این متراژ در واحدهای سنگی تریاس و متشکل از دولومیت تیره رنگ، ژیپس، شیل تیره و برش دولومیتی تشکیل شده است: تا دره زیمکان3065متراژ 

شناسی مهندسی تونل لیله جنوبیزمین 



شکالتی نل متوبه دلیل قرارگیری این واحدها در ساختار تاقدیسی و همچنین وجود برخی گسلها در این واحدها، به لحاظ وضعیت آب زیرزمینی در این بخش از-1
.  بروز خواهد نمود

ستند که و گاز هلی همچنین به دلیل مجاورت این آهکها که دارای نفوذپذیری خوبی هستند با شیلهای حاوی مواد نفتی، این آهکها دارای مقادیر متنابهی مواد آ-2
.  باشندوجود این گازها هم به لحاظ ایمنی و هم به لحاظ مشکالتی اجرائی مخاطره آمیز می

های بسیار ضعیف دارای بیشترین بسیار پایین و ناپیوستگیRQDاین واحدها با توجه به . زونهای گسله مسیر تونل دارای پایینترین کیفیت توده سنگ هستند-3
.باشندمی... پتانسیل ریزش، هجوم آب زیرزمینی، لهیدگی و 

های سیستماتیک ها و ناودیسهای موجود به دلیل گسترش بیشتر شکستگیهای سنگی مسیر تونل در محل تاقدیسهمچنین با توجه به چین خورده بودن الیه-4
. یابندهای ساختاری و هجوم آب زیرزمینی افزایش میدر چنین زونهایی احتمال ناپایداری. یابدکیفیت توده سنگ کاهش می

آنمهمترین شاخصه های ناپیوستگی های این قسمت از مسیر وجود زونهای خرد شده و شکسته شده در محل محور تاقدیس زیمکان و گسلهای موجود در -5
.  است

ت توانایی قسمبا توجه به وضعیت زمین شناسی گمانه های اکتشافی و با توجه به تراز آب زیرزمینی نسبت به تراز رودخانه زیمکان، سنگهای موجود در این -6
ه وجود بویژه با توجه به وجود گسل رانده در طول این دره به نظر می رسد یک جریان عمقی در زیر رودخان. تشکیل یک آبخوان در زیر دره رودخانه زیمکان را دارند

.  داشته باشد

.  تعیین گردید60تا 35و شاخص مقاومت زمین شناختی در محدوده 60تا 40در دامنه RMRبر اساس طبقه بندی بندی مهندسی توده سنگ ها، مقدار -7

ی ر و برشداهمچنین در چند محدوده یک واحد سست از مصالح سیمان نشده مشاهده شد که اجزای آن در حد ماسه تا شن می باشد و از نظر گرد شدگی ، زاویه-8
با حفاری گمانه های اکتشافی، کاوش های ژئوفیزیکی و. سانتی متر در بین آنها دیده میشود10می باشند و به طور متناوب افق های با سنگ شدگی ضعیف در حد 

.متری از مسیر اولیه گردید300مطالعات اخیر سبب تغییر مسیر تونل در فاصله 

طالعاتمشکالت زمین شناسی پیش بینی شده طی مراحل م



2779زون گسله کیلومتراژ 2538زون همگرای کیلومتراژ 

3996زون همگرای کیلومتراژ 
4139زون گسله کیلومتراژ 

4503محدوده مغار دمونتاژ کیلومتراژ 

شناسی مهندسی تونل لیله جنوبیزمین نقشه 



باحفاریشروعازقبلکهاستبدیهیTBMعواملعملکردنحوهصحیحارزیابیوزمینشرایطازآگاهیبا.آیددستبهزمینشرایطازدقیقیاطالعاتاستالزم
.نمودبینیپیشرانظرموردشرایطدرTBMکارکردزیادیحدودتاتوانمیTBMکارکردبرموثر

پیشروینرخبرتواندمیکهاستاهمیتحائزنظرایناززمینشرایطازآگاهیTBMباتونلسازینرم.باشدداشتهسزاییبهتاثیرTBMزمینشرایطحسببر
.کندتغییر(کمترحتییا)سالدرمتر15تاسالدرکیلومتر15ازتواندمیشناسی

باحفاریمشکلTBMهبحدیحالتدودرواقعدر.باشد(یکپارچهودرزهبدونمقاوم،سنگتوده)خوبخیلییانامطلوبخیلیزمینشرایطکهاستهنگامی
.بدهدTBMازبهتراینتیجهآتشبارینظیرتونلسازیدیگرهایگزینهاستممکنشناسی،زمینشرایطلحاظ

پیشروینرخ(Advance rate)هایتفعالیسایرونگهدارندهسیستمنصبوسنگحفاریشاملتونلسازیاساسیفعالعیتدوبهاصلدرحفار،ماشینیک
.داردبستگیبرزمان

(...وماشینیخرابتخلیه،درتأخیربرق،قطعنظیر)ناخواستهتأخیراتو(تعمیراتونگهداریبرنامهنظیر)دیگربرزمانفعالیتهایونگهدارندهسیستمنصب
.نمایدتغییر%70حدودتاصفربینتواندمیشودمیتعریفTBMمتوسطوریبهرهعنوانتحتکهکاهشاین.دهندمیکاهشزیادیحدتارانفوذنرخمتوسط

یکنفوذنرخماشین،مشخصاتازنظرصرف:نفوذنرخTBMتا(سنگمحوریتکمقاومتاغلب)سنگمادهخواصبرخیازاستفادهباتیپیکطوربهسنگدر
.(1995ازدمیر،1993نلسون)باشدمیتخمینومحاسبهقابلحدی

وریبهرهTBM(TBM Utilization):یکوریبهرهTBMوکاترهاتعویضماشین،تعمیراتنگهدارنده،سیستمنصبازناشیتأخیراتبهمهمیوابستگی
.داردسایتمدیریتهمچنین

شودمیبیانکاریشیفتازدرصدیصورتبهمعموالًکهباشدمیخاصسنگتودهیکدرحفاریواقعیزمانواقعدرحفارماشینیکوریبهرهنرخ.



TBMتخمین نرخ پیشروی 
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Excavation Records

برنامه ای

TBMنمودار پیش بینی نرم عملیات حفاری 
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انجام شده تجمعی انجام شده

نمودار نرم پیشرفت حفاری حادث شده
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انجام شده برنامه ای تجمعی انجام شده

ینگوقوع پدیده اسکوی ز ير  تونلوقوع هجوم آب و آبگرفت
ی

گ وقوع هجوم گل و 
لجن 

4503

هاختالف نرم های پیش بینی و نرم های حادث شد



هحفاری مکانیز

12%

تمیزکاری محدوده حفاری

21%

گمانه های 

شناسائی

14%

انه مشکالت و توقفات گم

های شناسائی

2%
قطع برق

2%

سگمنت گذاری و 

نصب بالفلکس

3%

تم نقص فنی سیس

نیحفاری و پشتیبا

14%

لددرگیربودن شی

1%

و سیستم آبکشی

احداث سامپ

11%

اورهال

20%

96/02/05الی 92/06/10آمار کلی تاخیرات تونل جنوبی لیله از مورخ 

حفاری مکانیزه

تمیزکاری محدوده حفاری

گمانه های شناسائی

مشکالت و توقفات گمانه های

شناسائی
قطع برق

سگمنت گذاری و نصب 

بالفلکس
نقص فنی سیستم حفاری و 

پشتیبانی
درگیربودن شیلد

سیستم آبکشی و احداث 

سامپ
اورهال



مشکالت اجرایی کار به دلیل پیچیدگیهای زمین شناسی
.I 2538: در کیلومتراژ همگرا به زون برخورد

.II 1393/01/18: همگرا تاریخ برخورد به زون

.III 1393/02/04: همگرا عبور از زون تاریخ

1393/03/25: تاریخ برخورد به زون آب دار و آبگرفتگی تونل

2779: برخورد به زون آب دار در کیلومتراژ

1393/07/10: شروع عملیات اورهال

1394/05/05: اتمام اورهال و شروع مجدد عملیات حفاری مکانیزه

 3996: به زون همگرا در کیلومتراژبرخورد

 1395/03/31: همگرا تاریخ برخورد به زون

 1395/04/07: همگرا تاریخ عبور از زون

1395/04/20: تاریخ برخورد به زون گسله آب دار

4139: برخورد به زون آب دار در کیلومتراژ

1395/05/06: شروع مجدد عملیات اورهال

1395/09/28: اتمام اورهال و شروع مجدد عملیات حفاری مکانیزه

 1396/02/07در تاریخ 4503حفاری مغار دمونتاژ در کیلومتراژ

 1396/07/23خاتمه حفاری مغار دمونتاژ

 1396/08/09در تاریخ تیل شیلد و خروج اولین قطعه 1396/07/24شروع دمونتاژ دستگاه حفار



برخورد به زون با قابلیت لهیده شدن و رخداد
(squeezing)شوندگیمچاله

2519در کیلومتراژ 



مچالههایزمیندر.دهدمینشانخودازشوندگیمچالهشرایطدرزمینکهاسترفتاریسازی،تونلدرمهممباحثازیکی-

نینهمچشوندمیسازیتونلعملیاتادامهونگهداریدرمشکالتیبروزباعثوکنندمیحرکتتونلدرونبههاسنگشونده،
.شودحفاریادامهتوقفباعثاستممکنحتیوشدهTBMدستگاهگیرافتادنباعثتونلاطرافشدگیجمع

درقاییالهایتنشترکیبوایجادازناشیزمانبهوابستههمگراییوجابجاییبصورتتوانمیراشوندگیمچالهکلیبطور
.نمودتعریفتونلحفاریضمن

دهتوژئوتکنیکیخواصومنفذیآبفشارآب،جریانبرجا،هایتنشسنگها،شناسیزمینخواصبههمگراییاینمیزان-
.داردزیادبستگیهاسنگ

سلیمتحالتمورددر(شودمیشناختهکوهویژهفشارنامبااروپادرکه)االستوپالستیکفشاریاولهیدگیفشاراصطالح
.گرددمیاطالقتکتونیکی،هایتنشیاوروبارهباالیوزنازناشیتونلپیرامونضعیفهایسنگ

یاودهشپروژهاجرایرونددرتاخیریاواضافیهایهزینهتحمیلموجبتواندمیپدیدهاینزمینتشکیالتجنسبهتوجهبا
.باشندداشتههمراهبهراناپذیریجبرانعواقبحتی

هاینگستودهبرشیمقاومتازبیشترزیرزمینیحفاریاثردرآمدهبوجودالقاییهایتنشکهدهدمیرویهنگامیپدیدهاین
-تودهبااطارتبدربیشترپدیدهاین.شودمیآغازشدهایجادحفرهداخلبهسنگخزشترتیباینبه.باشدحفرهدربرگیرنده

.دهدمیرویضعیفمقاومتیخصوصیاتودگرشکلیباسنگهای

شرح، عالئم و مخاطرات عبور از مناطق دارای پتانسیل 
(squeezing)شوندگیمچاله



با رسیدن دستگاه حفاری (زیمکان-حد فاصل لیله)در جریان حفاری تونل نوسود قطعه جنوبی ،TBM و 0+2500به کیلومتراژ حدود
نگ بستر شوندگی در سدار نازک الیه، پدیده مچالهمتری زمین، با ظهور زون گسله با توده سنگ شیلی بیتومین1030در عمق حدود 

فار قرار گرفته کار، بالفاصله بعد از ورود دستگاه به این منطقه مراتب مورد توجه تیم حآغاز گردید که با توجه به بازدید مستمر سینه
.  و پیشروی با اتخاذ تمهیدات و راهکاری مناسب جهت جلوگیری از افزایش بار بر روی سپر دستگاه ادامه یافت

و در کیلومتراژ  93/01/17شوندگی در زون مذکور در مورخ علیرغم اتخاذ تمهیدات یاد شده، با توجه به پتانسیل باالی مچاله
.  سپر دستگاه حفاری در چندین مرحله دچار توقف گردید2519/166+0

ودن نرخ اما با توجه به باال ب. با عملکرد به موقع و افزایش سقف تراست دستگاه و اتخاذ تدابیر مناسب، حفاری از سر گرفته شد
سپر دستگاه حفار به صورت کامل توسط زمین اطراف در برگرفته شده و علیرغم18/01/93مورخ 16:25همگرایی زمین، از ساعت 

افزایش تراست دستگاه تا سقف نهایی امکان عبور از ناحیه مورد نظر فراهم نشد

به پدیده مشکالت ناشی از گیر نمودن فرانت شیلد و شیلد تلسکوپی زمانی بیشتر قابل درک است که بدانیم در زمان برخورد
، قسمت میانی سقف شیلد تلسکوپی، در اثر فشار همگرائی حین (2+522-2+538)همگرائی در زون لهیده واقع در کیلومتراژ 

اگر چه بعد . مایندحرکت دستگاه، دفورمه شده بود که این دفورمگی سبب می شد تا فرانت شیلد و شیلد تلسکوپی، به یکدیگر گیر ن
.از عبور از زون همگرائی، این دفورمگی تا حدودی اصالح گردید، لیکن مقداری از دفورمگی در شیلد تلسکوپی باقی ماند

squeezingشرح رخداد 



2538زون همگرای کیلومتراژ 

:شناسی محدوده دستگاهزمین
کهاردبیتومینرنگسیاههایشیلحاویتیرهخاکستریآهک هایازدستگاه،توقفازقبلتونلمسیرسنگتوده

شاملتگاهدسدربرگیرندهسنگتودهنیزدستگاهتوقفمحدودهدر.بودندشدهتشکیلباشند،میگروسازندشاخصه
فراوان هایشکستگیوچین خوردگیدچارساختیزمینفرآیندهایتأثیرتحتکهبودآهکیشیلوداربیتومینشیل
.بودندشده

نقشه زمین شناسی مهندسی موقعیت زون همگرا 



، سریعاً اقداماتی به شرح ذیل جهت آزادسازی و استارت مجدد 93/01/18پس از توقف دستگاه در تاریخ 
.عملیات حفاری در دستور کار قرار گرفت

 دستی به منظور آزادسازی شیلدهای دستگاه از شش جبهه کاریحفاری.

شیلد به منظور تزریق مواد روان کنندهشیلد، تلسکوپ شیلد و تیلنصب نازل در پیرامون فرانت.

آماده نمودن نازل های مخصوص تزریق بنتونیت و فوم در شیلد جلویی.

 به منظور اضافه حفاری( گیج کاتر ها ) اینچ  18های نصب کاتر دیسک

نصب الین های جک های استابالیزر به صورت دستی.

 تغییر فشارهای سیستم هیدرولیک جهت اعمال فشار بیشتر برایMove وAdvance.

 شیلدعدد  لیور و جک  هیدرولیکی در قسمت فرانت4نصب.

 متر200الی 150فراهم نمودن ملزومات حفاری به میزان حداقل.

مجموعه فعالیت های انجام شده 
حفاریایجاد شرایط مجدد جهت 



شیلددج بر کاری پشت 



یدهداخل تونل قسمت زون لهاجرای تحکیمات 
(قاب گذاری)



وارد شدن مصالح حفاری به محدوده شیلد
به دلیل نشت باال از سینه کار



کار،سینهازمصالحشدنشستهدلیلبهمورخهازحفاریراندمانافت
خالهندرموجودریزدانهمصالحشدنشستهسببحفاریحینکارسینهازباالنشت
ازپسکهطوریبهشده،انتهاییوتلسکوپیشیلددرونبهآنهاورودوحفاریهای

امکانعدمدلیلبهحفاریادامهسانتیمتر،(75)طولبهحفاریکورسیکاتمام
.نبودمیسرتونل،کفدرگذاریسگمنت

درلجنیوریزدانهمصالحاززیادیبسیارحجمحفاریکورسهرازپسحالهربه
نصبدرمشکلایجاددلیلبهو.کردمیپیداتجمعارکتوروتلسکوپیشیلدهایداخل

وجبمپیشرویدررازیادیمشکالتدستگاهپایینیهایجکعملکردوکفسگمنت
گردید

.



عملیات تمیزکاری و
تخلیه مصالح  جهت نصب سگمنت کف
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به زون گسله و برشی برخورد 
تونلو هجوم آب به 

2779در کیلومتراژ 



اصطالحاکهتونلدرونبهآبهجومWater Ingressتونلدرباالخصسازیتونلمخاطراتبزرگترینازیکیشود،مینامیده
تثنائیاسهیدروژئولوژی،شرایطوشناسیزمینمختلفرخدادهایبروزلحاظبهتوانمیرالیلهجنوبیتونل.باشدمیبلندهای

پدیدهوتونلدرونبهآبهجومهیدروژن،سولفیددیگازهاوجودادعا،اینگواه.شمردبرجهاندرحتیوایراندرتونلترین
.باشدمیهمگرا-لهیدهزوندرهمگرائی

کهدادرختونلدرونبهآبهجومپدیدهمرحله،چندطیومروربه،1393/02/13لغایت1393/01/18زونبهبرخوردازقبلتا
برغلبهتوانراحتیبهتونلآبکشیوپمپاژسیستمهمگرا،-لهیدهزونماقبلکیلومتراژهایدرهمچنینومراحلاینکلیهدرالبته

دبیغلبهدلیلبهداشتوجودآندرکهآنچههروتونل،1393/03/25مورخهدرسرانجاملیکنداشت،راشدهیادهایهجوم
.گردید(2+778-2+779)کیلومتراژدرآبهجومپدیدهتسلیمپمپاژ،سیستمظرفیتوتوانبرتونلبهورودینشتاب

تونل جنوبی لیله در مورخه 2+779هجوم آب در کیلومتراژ 
1393/03/25



2779زون گسله کیلومتراژ  :دستگاهمحدودهشناسیزمین
تونلکارسینهدرگسلدستهدوبرجامشاهداتبا.باشدمیرنگتیرهشیلوشیلیهایآهکتاآهکشاملمحدودهدهندهتشکیلهایسنگTBM

.بودمشاهدهقابل
.است215/80-90آنها،گسلدستهشیبجهتوشیبکه(F1گسل)باشدمیتونلمحوربرعمودراستایباهاگسلازدستهیک•
.کردبندیطبقهمعکوسهایگسلجزءآنتوانمیکهاستتونلپایینبهباالسمتبهF1گسلهایلغزشخشراستای•
.یابدمیتغییرحفاریجهتسمتبهقائمحالتازگسلشیبجهتکهایگونهبهباشدمیکارسینهدرانحناییدارایF1گسل•
.استF2،335/75گسلشیبجهتوشیب.باشدمیراستسمتبهTBMتونلمحورراستایازدرجه30راستاییدارای،F2ها،گسلازدومدسته•
.کردبندیطبقهلغزامتدادهایگسلجزءآنتوانمیکهاستمایلسمتبهF2گسللغزشخشراستای•

2779در کیلومتراژ پرفیل زمین شناسی مهندسی موقعیت هجوم آب 



به زون گسله و برشی برخورد 
تونلو هجوم آب به 

2779در کیلومتراژ 



Water dept in tunnel after groundwater influx





PROBE DRILLING                     

in                                              
BY PASS GALLERY 



طرح انحراف آب سینه کار با استفاده از گالری

:انحراف آب سینه کار از طریق اجرای گالری بای پس

پیشروی گالری و حفاری زون های آببدار

 ( ب شده در گالری با استفاده از دروازه های نص) متناسب ساختن سیستم آبکشی درون گالری با دبی نشتاب سینه کار

افزایش تعداد گمانه های پیشرو به منظور هدایت کامل آب سینه کار

ادامه حفاری و عبور از زون آبدار

آببندی زون آبدار پس از نصب سگمنت و قرار گرفتن زون آبدار پشت سگمنت







 های مختلفگمانه های شناسایی از موقعیت حفاری

حفاری گمانه های ژئوفیزیک در دو طرف دستگاه حفار و انجام کاوش های ژئوفیزیکی

 2+779نشت آب از شکاف آبدار به درون گالری با استفاده حفاری گمانه های زهکش از انتهای گالری به تونل در موقعیت هدایت

 به منظور محدود ساختن و تله اندازی جریان نشت آب حدفاصل این بازه و 2+765و 2+782اجرای پرده های آببند در دو موقعیت
هدایت آن به گالری جانبی

یقتزریق پرکننده و تزریق درز بندی درزه ها و شکاف های داخل محدوده با استفاده از تعبیه لوله های انتظار و حفاری گمانه های عم

گمانه های اجرای آببندی تماسی شامل درزبندی، تزریق تماسی پشت سگمنت ها و در صورت لزوم تزریقات آببندی با استفاده از اجرای
عمیق

 آنمسدود ساختن دستک زهکش گالری و تونل و تزریق درون لوله های زهکش به منظور آببندی

2+779گسله کیلومتراژ آببندی زون کلیات روش 



2+779طرح آببندی و عبور از زون گسله کیلومتراژ دستور کار روش 



نمایی از اجرای پرده آببند دومنمایی از اجرای پرده آببند اول

نمایی از اجرای تعمیق گالری به منظور ایجاد دستک



جانمایی تونل لیله به همراه موقعیت گالری اکتشافی
و گمانه های شناسایی



رسیورها امواج تولیدی را دریافت و با استفاده از 
GEODEدیتاالگر و نرم افزار دیتا قابلیت 
.نمایش بر روی مانیتور را پیدا خواهند کرد

عملیات ژئو الکتریک

عملیات لرزه نگاری









دستور العمل حفاری مکانیزه و پیشروی در جبهه جنوبی لیله



 عملیات حفاری گمانه هاهی شناسایی موقعیت گریپر آغاز شد2779پس از عبور از زون آبدار کیلومتراژ ، .

امکان حفاری گمانه های شناسایی نیمه پایین کاترهد دستگاه به خاطر محدودیت دسترسی و نوع دستگاه حفار امکان پذیر نبود.

 بود( نیمه باالیی کاترهد)3تا 9لذا حفاری گمانه ها غالبا در محدوده موقعیت ساعت.

 بود2و 10طرح اولیه و جانمایی گمانه ها شامل حفاری گمانه آکس تونل و به ترتیب گمانه ها موقیت ساعت.

 به روش دورانی نانکورینگ و درصورت نیاز روش حفاری به کرگیری با کوربارل تغییر می یافت54و 76بخش اعظم گمانه ها با قطر.

اطالعات حاصل از حفاری گمانه های شناسایی شامل موقعیت و میزان نشتاب های پیش رو، نرخ نفوذ سرمته، سختی سنگ، وجود زون های ریزشی و
.درصورت کرگیری لیتولوژی و جنس سنگ و همچنین درزه داری توده سنگ نیز قابل استخراج بود

 درجه به سمت باالی دستگاه حفاری میگردید5متر با زاویه 60تا 50طول گمانه ها  .

 متر طول از طول مسیر تونل بود40برای هر استقرار و حفاری گمانه شناسایی، دستگاه حفار قادر به حفاری.

 متر قبل از زون مذکور حفاری 15تا 10شرایط نامساعد زمین شناسی گمانه های تکمیلی حداقل در. در صورت برخورد به نشتاب ها یا زون های مستعد آب
.  می گردید

با خاتمه حفاری گمانه تزریق سیمانی و در موارد خاص تزریق شیمیایی انجام می گرفت .

حفاری گمانه های شناسایی موقعیت گریپر



G4-n G10-n



از تا m m روز lit/s m n kg

1 G7 94/06/11 94/06/12 44 38.5 2 1.5 32 ,37 0 0
2 G4 94/06/24 94/06/26 44 38.5 3 17 22 7 10350
3 G10 94/06/27 94/06/28 33 27.5 2 22 18تا20 4 7700
4 G7n 94/07/18 94/07/23 32 26.5 5 10 21.5 1 0
5 G7n1 94/08/01 94/08/04 42 36.5 4 2 10,15,40 4 3800
6 G10n 94/07/06 94/08/08 42 36.5 3 4 18 1 500
7 G4n 94/07/07 94/08/08 42 36.5 2 2 19,30 1 800
8 G4n1 94/07/19 94/08/20 46 37.5 2 1 12 0 0
9 G10n1 94/08/19 94/08/20 46 37.5 2 5 22 1 750
10 G4n2 94/08/26 94/08/28 45 39.5 3 1.5/6 9.5 2 1700
11 G10n2 94/08/26 94/08/27 46 40.5 2 2 8.5 1 1600
12 G4n3 94/09/05 94/09/06 46.5 41 2 1 20 1 3200
13 G10n3 94/09/05 94/09/06 47.5 42 2 0.5 21 1 2000
14 G4n4 94/09/13 94/09/14 47 41.5 1.5 1 40 1 900
15 G10n4 94/09/13 94/09/14 45 39.5 1.5 0 __ 1 1000
15 G4n5 94/09/19 94/09/20 45 39.5 1.5 0.5 38/40 1 700
16 G10n5 94/09/19 94/09/20 47 41.5 1.5 0 __ 1 700
17 G4n6 94/09/23 94/09/23 6 0 0.5 0 __ 0 0
73 G7n36 95/11/04 95/11/05 54 48.5 2 0.5_2 17/20/23/43 1 8000
74 G7n37 95/11/19 95/11/19 29 23.5 0.5 1_1.6 9.6_23 1 2800
75 G7n38 95/11/26 95/11/26 47 41.5 1 0.3 33 1 1400
76 G7n39 95/12/04 95/12/04 17.8 12.3 1 - - 1 1400
77 G10n39 95/12/06 95/12/09 46.6 41.1 4 - - 1 1500
78 G4n39 95/12/09 95/12/10 47 41.5 2 - - 1 1250
79 G7n40 95/12/17 95/12/17 47 41.5 1 1-2 40-43.5 1 300
80 G7n41 95/12/22 95/12/22 47 41.5 1 1-3 15-40 0 0
81 G7n42 95/12/28 95/12/28 57.8 52.3 1 - 57 0 0
82 G7n43 96/01/04 96/01/05 47 41.5 1 0.5 17.6 0 0
83 G7n44 96/01/26 96/01/29 47 41.5 4 - - 2 1700

یف
د
ر

نام گمانه 

متراژ از 

سنگ
تاریخ  حفاری مدت زمان دبی خروجی

عمق برخورد 

به آب

تعداد مراحل 

تزریق سیمان

سیمان 

تزریقی

عمق از 

سینه کار

خالصه گزارش گمانه های شناسائی جدید حفاری شده از حفرات گریپر شیلد

ایستگاه استقرار دستگاه 83در
حفاری گمانه های شناسایی مقدار 

متر طول حفاری گمانه و 3731.3
کیلوگرم سیمان 152150مقدار 

.  تزریق شد
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G7-n43 نمودار رابطه بین نرخ نفوذ و متراژ حفاری گمانه

(4428)سینه کار 
ریزشیزون

G7n43نمودار نرخ حفاری گمانه 



برخورد به زون گسله آبدار
4139کیلومتراژ 

و هجوم گل و لجن به تونل



 در همین زمان طی . که فاقد آب بود انجام گرفت4+139کورس حفاری تا سینه کار کیلومتراژ 4حفاری به مقدار 95/04/20در شیفت روز مورخ
کار به مقدار حدود ورود نشت آب از نیمه پایینی سمت چپ سینه14:20کنترل سینه کار توسط عوامل مربوطه از محل پشت کاترهد، در ساعت 

د توسط و مانیتورها و دیگر تجهیزات الکترونیکی دستگاه حفار که قابل حمل بودنPLCبا توجه به این وضعیت سریعاً دستگاه . لیتر شروع شد100
.پرسنل باز و به بیرون انتقال یافت

متر پشت 200ه های مستقر در محدوده بکاپ که وظیفه انتقال آب از جلوی دستگاه ببدلیل ورود مصالح ریزدانه در محدوده اینترفیس کلیه پمپ
مرتباً در حالبکاپ را داشتند تماماً غیر فعال گردیده و همین مسئله سبب باال آمدن سطح آب در محدوده بکاپ شد و نظر به شرایط فوق که آب

. باال آمدن بود، برق دستگاه نیز قطع گردید

 لیتر بر ثانیه بود2800دبی آب خروجی از تونل در حدود.

مصالح ورودی به تونل شامل مصالح ریزدانه و درشت دانه بود.

 متر مکعب بود5000حجم مصالح وارده که از محل شکاف گسله وارد تونل گردید غالب بر  .

ر محدوده ورود مصالح به گونه ای بود که عمده مصالح درشت دانه در محدوده دستگاه و بکاپ و قسمت عمده مصالح ریزدانه در حد سیلت و رس د
.قرار داشت3400پشت بکاپ تا کیلومتراژ 

 شودسانتیمتر به باال رانده 10عدد از سگمنت سقف به اندازه حداکثر 25قدرت و نیروی حاصل از هجوم مصالح به قدری بود که سبب شد.

4139برخورد به زون گسله آبدار کیلومتراژ 



4139زون گسله کیلومتراژ 

بینقشه زمین شناسی مهندسی تونل لیله جنو

:زمین شناسی محدوده دستگاه
، توالی های سنگ به تناوب آهک مارنی و مارن به ضخامت 4100با حفاری سنگ های مارنی، مارن آهکی و شیلی آهکی سست تا محدوده کیلومتراژ 

تا 50های نشانه هایی از افزایش آب در حین حفاری گمانه های شناسایی موقعیت گریپر مشخص نگردید و پس از اتمام گمانه. های متغییر مشاهده شد
انه بندی با گذشت زمان مصالح وارد شده از د. متری و ادامه حفاری مکانیزه به این زون برخورد شد که به یکباره مصالح گل و لجن وارد تونل گردید60

ن الیه ای با دلیل اصلی این امر وجود آب های بی. درشت تری تا اندازه گراول و قلوه سنگ وارد تونل گردید و محدوده دستگاه تا پشت بکاپ را فراگرفت
.هد باال در سنگ های آهکی خرد شده که در حد فااصل بین دو الیه نفوذ ناپذیر قرار گرفته بود حادث شد



برخورد به زون آبدار و هجوم
گل و لجن کیلومتراژ 

4139



احیا و تقویت سیستم آبکشی
عملیات تمیزکاری و تخلیه مصالح
عملیات اورهال دستگاه و سیستم پشتیبانی
 انجام تستTSPبه منظور شناسایی مسیر پیش رو
حفاری گمانه های شناسایی موقعیت گریپر
 تونلحفاری گالری اکتشافی در نیمه چپ
 لیتر جهت شروع حفاری3000ارتقاء ظرفیت سیستم آبکشی حدود
عملیات آببندی و تزریق تماسی طول مسیر
رحفاری گمانه های موقعیت گالری اکتشافی نیمه چپ به منظور زهکشی و کاهش فشار آب سینه کا
 مصالححفاری گالری دسترسی نیمه راست به منظور آزادسازی کاترهد از

اقدامات انجام گرفته پس از غرق شدن دستگاه 



TSPانجام تست 

ارزیابینهمچنیوحاصلهرخدادووضعیتشناساییوبررسیاهمیتلحاظبهوشرایطتثبیتبا
95/05/28تاریخدرTSPچالهایجانماییتدقیقوتعیینبهاقداممصالحهجوممحلشناسیزمین

.گرفتانجامرایانسنجشزمینشرکتتوسط95/06/03تاریخدرمذکورتستو



گراف های سرعت 
گسترش امواج لرزه ای

SH-Wave velocity 

distribution 

SV-Wave velocity 

distribution 

P-Wave velocity 

distribution 



هایمانهگحفاریبهاقدامروپیشسنگتودهوضعیتشناساییوشناسیزمینشرایطارزیابیوبرآوردبرای95/05/27تاریخدر
.رسیداتمامبه95/06/21تاریخدرعملیاتاینگمانهسهحفاریباکهشدگرفتهگریپرحفراتموقعیتازگیریمغزهشناسایی

شدتعیینبار7گسلیزوننشتابفشارحداکثراکتشافیهایگمانهرویبرمانومترنصببا.

بهاماشدتدقیقمتری6فاصلهدرحفاردستگاهجلویدرآبدارگسلیزونگریپر،موقعیتازشناساییهایگمانهحفاریبا
گمانهاجرایباالبتهکهنبودمتر19/20ازبیشترمتراژحفاریامکانثانیه،برلیتر70حدوددرباالبسیاردبیباآبخروجواسطه

.یافتکاهشفشاراینتونلچپسمتگالریازبیشترهای

حفاری گمانه های شناسایی موقعیت گریپر 





4120شکل شماتیک گالری های سمت راست و چپ در متراژ



 مرحله آتشباری حفاری گالری و سامپ واقع در 28شروع گردید و پس از انجام 95/06/05عملیات حفاری گالری اکتشافی در نیمه چپ تونل از تاریخ
.به اتمام رسید95/07/16گالری در تاریخ 

 پمپ صورت گرفت3با اتمام حفاری گالری و سامپ اقدام به شاسی کشی و نصب و راه اندازی سیستم آبکشی واقع در گالری با.

و اقدام شدبا راه اندازی سامپ و قرارگیری آن در سیستم آبکشی تونل جنوبی، حفاری گمانه های اکتشافی جهت شناسایی و زهکش آب پیشر.

حفاری گالری اکتشافی در نیمه چپ تونل



حفاری گمانه های موقعیت گالری اکتشافی نیمه چپ

 شافی و پس از استقرار دستگاه حفاری گمانه های شناسایی، حفاری گمانه های اکت4120با احداث سامپ کیلومتراژ
.آغاز گردید95/07/17و زهکش از تاریخ 

 حفاری گمانه ها در سه ردیفA, B & Cانجام شد.

 متر حفاری شد51گمانه و حداکثر عمق گمانه ها 5در هر ردیف.

اولین گمانه به صورت مغزه گیری حفاری شد.

 درجه نسبت به افق حفاری شد10تا 8غالب گمانه ها به موازات تونل و با زاویه .

 لیتر بر ثانیه بود45تا 20حداقل و حداکثر دبی آب خروجی از گمانه های شناسایی.

 متر از جلوی کاترهد یک زون کارستی و خردشده آبدار شناسایی شد22.5تا 19در نیمه چپ تونل در طول.





ااندازه گیری فشار آب در گمانه ه



یپرکاهش تدریجی فشار نشتاب گمانه موقعیت گر



ریکاهش تدریجی فشار نشتاب گمانه موقعیت گال



حفاری گالری دسترسی نیمه راست 

 آغاز شد95/08/13حفاری گالری دسترسی به منظور آزادسازی کاترهد و چرخش کاتر در تاریخ  .

 مرحله آتشباری حفاری شد23متر مکعب و در 2*2*21ابعاد حفاری گالری مذکور.

گالری دسترسی در محدوده نزدیک به کاترهد به شکاف گسله برخورد کرد و باعث شد تا سبب هجوم آب و مصالح به گالری دسترسی گردد.

گالری دسترسی در چندین مرحله مسدود شد و عملیات حفاری مجدد با وجود خطر ریزش و هجوم مصالح ادامه یافت.

 با تمیزکاری محدوده کاتر،  آزاد سازی کاترهد از این طریق انجام شد95/09/28در تاریخ  .



ه جنوبینمای پالن از موقعیت دستگاه حفار و گمانه های شناسایی تونل لیل





حفاریلیتر جهت شروع 3000ظرفیت سیستم آبکشی حدود ارتقاء 

3810و2900،3500کیلومتراژهاهیسامپتاتونلدهانهازکفمیلیمتر500سایزلولهخط3مهارونصب

استنشدهمداروارداماشدهتکمیلبکاپپشتتا2900کیلومتراژازتونلراستدیوارهمیلیمتر450لولهخط.

میلیمتر500سایزبهمیلیمتر450و400سایزهایلولهخطتعویض

4120و3500،3810کیلومتراژهایسامپاحداث

2740کیلومتراژتاتونلدهانهازتونلچپنیمهمیلیمتر300لولهخطتکمیل



تست چرخش کاترهد همزمان با آزاد سازی کاترهد

پذیرفتانجامکارگاهیپرسنلتوسطسختبسیارشرایطوجودواجراییمشکالتوجودبا95/09/28تاریخدرکاترهدچرخشوآزادسازیعملیات.

یافتادامهریزشیهایزونسازیپایداروفومتزریقجملهازالزمتمهیداتانجامو4152کیلومتراژشکافازگذرتامکانیزهحفاریعملیاتحفاردستگاهشدنآزادبا.

گ شکاف حاصل از تخلیه سن
های سست 



از پر کردن فضای خالی و جلوگیری
در ریزش و فرسایش بیشتر مصالح

TBMاطراف



عملیات آببندی و تزریق تماسی طول مسیر

، با اجرای عملیات آب بندی و 4139از زمان بعد از هجوم آب و مصالح در کیلومتراژ 
.  استلیتر بر ثانیه از نشتاب های داخل تونل کاسته شده724تزریق تماسی مقدار 

همزمان با حفاری عملیات تزریق تماسی و آببندی طول مسیر تونل در دست اقدام بود.
عملیات آببندی به واسطه وجود لوله های سیسستم آبکشی با محدودیت هایی همراه بود.
تزریق تماسی و آب بندی به روش سیستماتیک و با دو ست تزریق در حال انجام است.
عمده نشتاب های طول مسیر با تله اندازی آب با نصب بالفلکس و ایجاد پرده های تزریق شیمیایی آب بندی گردید.
 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است73تزریق تماسی تا این لحظه.
 تن برآورد می گردد14500سیمان تزریق شده حدود مقدار.
 لیتر بر ثانیهآب به مقدار نشتاب های تونل اضافه شد412به وقوع پیوست مقدار 96/08/21در مقیاس ریشتر که در تاریخ 7.3بر اثر زلزله  .



اجرای پرده های 
آب بند با تزریق

ظور شیمیایی به من
بها تله اندازی نشتا

و اجرای تزریق 
یتماسی و آب بند



تاب نمایی از تله اندازی نش
ها در محدوده بکاپ با 

ق نصب بالفلکس و تزری
شیمیایی و اجرای  آب 
بندی وتزریق تماسی
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در موقعیت H2Sنمودار گاز 
های مختلف 

تونل لیله جنوبی



 دمونتاژ انجام گرفتو تدقیق مغار از سمت پرتال لیله، طراحی 4503پس از خاتمه عملیات حفاری مکانیزه و با توجه به رسیدن دو دستگاه حفار در کیلومتراژ.

 بخش مجزا تقسیم بندی شد7سطح مقطع حفاری مغار دمونتاژ به .

 متر طراحی شد10.5متر و ارتفاع 11عرض سطح مقطع مغار به مظور دمونتاژ دو دستگاه.

 دبه صورت دستی و با پیکور کاری و دج بری سنگهای سست مارنی و سیل آهکی و سنگ های برشی شروع ش1396/02/06مغار در تاریخ عملیات حفاری.

 سیستم نگهدارنده مغار از نوع قاب گذاری با تیرآهن هایIPE 140 & IPE 160و اتصاالت فوالدی اجرا گردید  .

حفاری مغار دمونتاژ



اجرای کامل فنداسیون جرثقیل دروازه ای در گالری های سمت چپ و راست به همراه نصب ریل های آن

فنداسیون جرثقیل دروازه ای مغار 


