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مهندس محمد خسروتاش
قطعه اول تونل بلند انتقال آب انوج به قمرود -مديريت پروژه 
شركت سابير

مهندس قادر قمري
پروژه قطعه اول تونل بلند انتقال آب انوج به قمرود -قائم مقام مديريت 

شركت سابير

مهندس مهران خسروتاش
پروژه قطعه اول تونل بلند انتقال آب انوج به قمرود -معاونت فني 
شركت سابير

مهندس بهرام فرماني
ودپروژه قطعه اول تونل بلند انتقال آب انوج به قمر -رياست كارگاه شاپورآباد 

شركت سابير

مهندس مهدي حالجيـان
پروژه قطعه اول تونل بلند انتقال آب انوج به قمرود - TBMمدير فني دستگاه 

شركت سابير

مهندس محسن ابوالقاسم: مشاور ارائه مطالب



كميته ملي سدهاي بزرگ ايران شركت سابير تجربيات حاصل از حفاري مكانيزه در قطعه اول تونل انتقال آب قمرود  

اول بخش

معرفي ويژگي هاي پروژه

قائم مقام مديريت مديريت پروژه قطعه اول تونل قمرود
شركت سابير

مهندس قادر قمري: ارائه دهنده

پروژه قمرود و خصوصيات اصلي -معرفي اجمالي پروژه تونل انتقال آب دز
بكار گرفته شده در  EPB Hard-Rockمعرفي ويژگي هاي خاص دستگاه 

پروژه
مشكالت و پيچيدگي هاي زمين شناسي و ژئوتكنيكي پروژه

ب قمرود به عنوان بلندترين تونل انتقال آ -عمليات حفاري تونل انتقال آب دز
.ماه به اتمام رسيد1391خاورميانه، در شهريور  



 زد هاي شاخه سر آبريز حوزه از بخشي قمرود پروژه منطقه•
 اقعو قمرود حوزه از بخشي همچنين لرستان، استان در واقع
.شود مي شامل را قم و مركزي اصفهان، نهاي استا در

 مدت دراز شرب آب نيازهاي تامين طرح اين اجراي از هدف•
  و قم و سلفچگان نيمور، محالت، گلپايگان، خمين، شهر هاي
 براي عتصن به يافته انتقال آب از مقداري تخصيص همچنين
 جمعيت رشد از كه شهرهايي آب روزافزون كمبود جبران
.باشد مي هستند، برخوردار سريعي

مشخصات كلي 
منطقه قمرود و 
اهداف اجراي 

طرح

مقدمـــه

معرفي كلي طرح قمرود

شركت مهندسي :مشاور
مشاور مهاب قدس

شركت سهامي آب :كارفرما 
منطقه اي استان تهران

شركت : پيمانكار
سابير



EPB دستگاه تنها از گيري بهره• Hard Rock در موجود 
Mix( يتركيب حفاري كله با )زمين فشار تعادلي سپر( ايران

Face( صورت به Single Shield
 قائم هاي شفت وجود بدون و ورودي دهــانه يك از حفاري•

مسير طول در دسترسي راههاي يا و
 با جوان كنگلومراهاي و آبرفتي زون هاي در حفاري•

زياد نفوذپذيري
 از يباالي درصد با متاكوارتزيتي سخت زمين هاي در حفاري•

زياد سايندگي با كوارتز
متر 171 تا تونل باالي آب ستون ارتفاع•
متر 200 تا روباره عمق•

ويژگي هاي 
منحصر به فرد 

 قطعه اول و لزوم
بكــارگيري 
دستگاه حفار 

خاص براي آن

فصل اول

قمرود -معرفي اجمالي پروژه تونل انتقال آب دز



تونل چشمه سرداب به دره لكوتونل چشمه سرداب به دره لكوسيماي كلي طرح انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قمرود

تونل تونلدره لكو به دره دزدان دره لكو به دره دزدان

تونل تونلدره دزدان به دره دايي دره دزدان به دره دايي

تونل دره دايي به كانال دم 
كمر )5قطعه  (

تونل دره دايي به كانال دم 
كمر )5قطعه  (

كانال دم كمر به انوجكانال دم كمر به انوج

)قطعه اول(تونل بلند  )قطعه اول(تونل بلند 

)قطعه دوم(تونل بلند  )قطعه دوم(تونل بلند 

)قطعه سوم و چهارم(تونل بلند  )قطعه سوم و چهارم(تونل بلند 

1

2

3

4

5

6

7

8

سد گلپايگانسد گلپايگان
9

سد كوچريسد كوچري A

خط لوله انتقال از سد كوچري   
به تصفيه خانه دودهك

خط لوله انتقال از سد كوچري   
به تصفيه خانه دودهك

B

تصفيه خانه دو دهكتصفيه خانه دو دهك C

:قطعه سوم و چهارم
متر 17،956: طول تونل

متر 3/8: قطر نهايي تونل

:قطعه دوم8
:كيلومتراژ  17750 ~  11311

متر 3/8: قطر نهايي تونل

:قطعه اول:7
:كيلومتراژ  11311 ~  0

متر 4/69: قطر حفاري
متر 3/8: قطر نهايي تونل

تونل چشمه سرداب به دره لكو6
متر 1182: طول تونل

1

تونل دره لكو به دره دزدان
متر 1890: طول تونل

2
تونل دره دزدان به دره دايي

متر 2490: طول تونل

3
تونل دره دايي به كانال دم كمر

متر 9177: طول تونل

4
كانال دم كمر به انوج

متر 7310: طول كانال

5

سد گلپايگان
9

تصفيه خانه 
دودهك

C

خط لوله انتقال از سد كوچري به 

كيلومتر108: طول كانال

خط لوله انتقال از سد كوچري به 
تصفيه خانه دودهك

كيلومتر108: طول كانال

B

سد كوچري
A



مشخصات پروژه

در ايران EPB Hard Rockاولين تونل حفاري شده با استفاده از دستگاه  •
)5+  1(آبرساني با پوشش بتني سگمنتال : نوع تونل•
متر 11311 ):قطعه اول(طول تونل  •
Shield TBM (E.P.B)حفاري مكانيزه با استفاده از دستگاه : نحوه اجرا •
عاملي 3: نوع قرارداد •

)5+  1(آبرساني با پوشش بتني سگمنتال : نوع تونل•
مترمكعب 209،540: حجم كل حفاري•
مترمكعب 60،326: حجم عمليات بتني •
تن 5،843: مقدار آرماتوربندي و كارهاي فلزي •
مترمكعب 33،500: حجم كل تزريق انجام شده •
روز 18در مدت  1386آبان ماه : تاريخ مونتاژ و راه اندازي دستگاه •
درصد 0/13: شيب تونل •
مترمكعب بر ثانيه 23: دبي عبوري تونل •
كيلومتر 5+000): دستگاه حفاري EPBاستفاده از حالت (طول حفاري در آبرفت  •
كيلومتر 6+311: طول حفاري در سنگ •
ليتر بر ثانيه 150: متوسط نرخ نفوذ آب به تونل در شيب منفي •
كيلومتر 50 :مجموع لوله كشي جهت پمپاژ آب به خارج از تونل •

احجام عملياتي پروژه



 و يزمين شناس خاص ويژگي هاي داراي قمرود بلند تونل اول قطعه
 سنگي زونهاي و سست آبرفتي زون سه وجود جمله از اجرايي
 نلتو مسير در منفي شيب در حفاري و متاكوارتزيتي سخت

 فاريح دستگاه هاي پيشرفته ترين از يكي بنابراين .مي باشد
Mix( منظوره دو مكانيزه Face Single Shield EPB

TBM)نظردر تونل حفاري براي آلمان هرنكنشت شركت ساخت 
 زير در ناخن و كاتر ديسك از استفاده امكان همزمان تا شد گرفته
.گردد فراهم ايستابي سطح

ويژگي هاي 
منحصر به فرد 

 قطعه اول و لزوم
بكــارگيري 
دستگاه حفار 

خاص براي آن

فصل دوم

EPB Hard-Rockمعرفي ويژگي هاي خاص دستگاه 



ب اجراي تونل بلند با شيب منفي با وجود آ
:زيرزميني زياد 

 انكمغ دسترسي در نقل و حمل مشكالت به توجه با
 شاپور به مغانك از كاري جبهه اوليه، هاي طراحي و

 و فيمن شيب در حفاري مستلزم كه شد منتقل آباد
 و كار سينه به زميني زير آبهاي مستقيم هجوم
. شود مي دستگاه داخل

با كله حفار   EPB Hard Rockدستگاه خاص 
Mix Face :

 احيطر تيم شناسي، زمين سخت و متغير شرايط
 خاص دستگاهي انتخاب به مجبور را دستگاه

 و ركات ديسك از استفاده امكان همزمان كه نمود
.باشد داشته ايستابي سطم زير در را ناخن

معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 



Rock S‐EPB Hard‐338آشنايي با دستگاه 

معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 



)متر 12(شيلد Rock S‐EPB Hard‐338آشنايي با دستگاه 

Cutter head

Front shield Middle shield Tail skin

Screw

معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

نحوه كاركرد 
دستگاه حفار



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

TBMانتقال دستگاه 



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

TBMمراحل مونتــاژ دستگاه 

روز كــه موجــب ركــورد  18طــي مــدت  TBMمونتــاژ 
شركت سابير شد جهاني براي 



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

TBMمراحل مونتــاژ دستگاه 



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

TBMمراحل مونتــاژ دستگاه 



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

TBMمراحل مونتــاژ دستگاه 



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

TBMمراحل مونتــاژ دستگاه 



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

TBMمراحل مونتــاژ دستگاه 



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

TBMمراحل مونتــاژ دستگاه 



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

TBMمراحل مونتــاژ دستگاه 



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

Work shopساختمان 



معرفي ويژگي هاي خاص 
EPB Hard-Rockدستگاه 

اهنقشه برداري دستگ سيستم



توليد بتن وبتن ريزي

آرماتور بندي

سوله سگمنت

معرفي يك رينگ كامل

معرفي كارخانه
سگمنتتوليد 



معرفي يك رينگ كامل سگمنت 
-NA-NB نامهاي به سگمنت قطعه 6 از رينگ هر•

NC-NTL-NTR- و NK قطر .است شده تشكيل 
  آن خارجي قطر و متر 3.8 كامل رينگ يك داخلي

  مي متر 1.3 رينگ يك عرض و باشد مي متر 4.4
.باشد

NA

NB

NC

NTL

NK
NTR

معرفي كارخانه
سگمنتتوليد 



معرفي كارخانه
سگمنتتوليد 

آرماتوربــندي



معرفي كارخانه
سگمنتتوليد 

توليد سگمنت

در حال وكيوم  Keyنمونه اي از قالب 



معرفي كارخانه
سگمنتتوليد 

ادنمايي از دپوي سگمنت سايت شاپور آب



معرفي كارخانه
سگمنتتوليد 

توليد سگمنت

قالبهاي سگمنت در زمان بخاردهي



باگت  وسيستم ترولي بتن ريزي با 
حمل بتن 

رميكسبتن ريزي با 

معرفي كارخانه
سگمنتتوليد 

توليد سگمنت



B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
B14B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23B24 B25

B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38
B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50

B51
B52

B53
B54 B55 B56

B57
B58 B59 B60

B61 B62B63 B64 B65 B66 B67 B68
B69 B70 B71 B72 B73 B74

B75
B76

TUNNEL  AXIS TUNNEL  AXIS

A5 A10
A15 A20 A25

A30 A35 A40
A45

A50
A55

A60
A65 A70 A75

، به مسير تونل از پيچيدگي ها و تغييرات زيادي برخوردار مي باشد
طوري كه در مسير تونل به زمين هاي نرم آبرفتي حاوي خاك هاي 
ي ريزدانه اشباع تا سنگهاي نرم همچون شيل، شيست و اسليت ها

 گرافيتي و سنگ هاي سخت تر مانند آهك و دولوميت هاي دگرگون
ده شده و حتي به سنگ هاي كوارتزيتي و متاولكانيكي برخورد ش

در تمام طول مسير، خط پروژه زير سطح آب زيرزميني قرار . است
كي دارد كه اين خود بر پيچيدگي هاي زمين شناسي و هيدروژئولوژي

.مسير و مشكالت تكنيكي موجود افزوده است

تنوع سنگهاي 
 مسير تونل و هد

باالي آب 
زيرزميني، 

ي مشكالت متعدد
را پيش روي 

گروه اجرايي 
.قرار داده بود

فصل سوم

مشكالت و پيچيدگي هاي ژئوتكنيكي پروژه



:مشكالت زمين شناسي 
  فشار شديد رفتن باال باعث كه متر 180 تا 150 حدود روباره با آبرفت متر 5000 از بيش از عبور

EPB زني و داشته حفاري حين در را فراواني مشكالت كه شده معمول برابر 3 تا 2 اندازه به 
.است گذاشته دستگاه هنگام زود فرسودگي روي بر زيادي تاثير

:فشار و ارتفاع باالي آبهاي زير زميني
 تونل مسير طول در زميني زير آب هد حداقل
 متر 160 تا آبرفتي هاي زون در و متر 30 اول قطعه
 و گذاري رينگ حفاري، عمليات كه رسيد نيز

 فراواني مشكالت با را سگمنتي پشت تزريق
.كرد مي مواجه
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B13
B14B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23B24 B25

B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38
B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50

B51
B52

B53
B54 B55 B56

B57
B58 B59 B60

B61 B62B63 B64 B65 B66 B67 B68
B69 B70 B71 B72 B73 B74

B75
B76 A1 A3 A5

A7 A9 A11 A13 A15 A17 A19 A21
A23

A25 A27 A29 A31
A33

A35 A37
A39 A41A42A43 A45 A47 A49 A51 A53A54A55 A57 A5

MOGHANAK 
   ACCESSTUNNEL  AXIS TUNNEL  AXIS TUNNEL  AXIS

A1 A5 A10
A15 A20 A25

A30 A35 A40
A45

A50
A55

A60
A65 A70 A75 A80 A85 A90 A95

A100 A105

 ELECTRICAL RESISTIVITY  (Ohm /m )
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IDEALLY
    MOSTLY GOOD QUALITY ROCKS  
                    BUT MAY BE
CONTAIN  HIGH  PRESSURE WATER 
       IN  MAJOR  JOINTED  PARTS

     SATURATED ALLUVIAL ZONES
                         OR
VERY  WEAK & WEATHERED ROCKS,
                GRAPHITIC  SLATE
                   FAULTED  ZONE
          

TUNNEL  AXIS

SOUNDAGE POSITION

DATA  POINTS

34 اسي مشكالت و پيچيدگي هاي زمين شن
و ژئوتكنيكي پروژه



دتفاوت شرايط اجرايي و زمين شناسي در قطعات اول و دوم تونل قمرو

:وضعيت اجرا
شرايط نسبتاً ثابت زمين شناسي

پايداري بيشتر از لحاظ زمين شناسي
 خروج آبهاي نفوذي از داخل تونل(شيب مثبت 

)به صورت ثقلي

قطعه دوم
:وضعيت اجرا

شرايط متغير زمين شناسي
ايدارناپايداري موضعي بدليل وجود مصالح ناپ

)ارحركت آب به سمت سينه ك(شيب منفي 
هد باالي آب زيرزميني

قطعه اول
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B54 B55 B56
B57

B58 B59 B60
B61 B62B63 B64 B65 B66 B67 B68

B69 B70 B71 B72 B73 B74
B75

B76 A1 A3 A5
A7 A9 A11 A13 A15 A17 A19 A21
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