


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

دوم بخش

كالتتدابير و تمهيدات اتخـاذ شده براي عبور از مش

معاونت فني پروژه قطعه اول تونل قمرود
شركت سابير

مهندس مهران خسروتاش: ارائه دهنده

بررسي مشكالت تكنيكي و اجرايي، و حوادث بوجود آمده در پروژه
تدابير و تمهيدات اتخاذ شده براي عبور از مشكالت و اتمام عمليات

بتن -ريزش در تونل و عبور از ناحيه ريزشي با روش جديد فوم
TBMمعرفي روش اجرايي حركت دستگاه، دمونتاژ در تونل و خروج 



Open( باز حالت به دستگاه EPB حالت از تغيير• mode(
سامپ 4 از گيري بهره با تونل داخل در آبكشي لزوم•
تونل ورودي دهانه از كار جبهه تردد مسير شدن طوالني•
 از هايي بخش( حفار دستگاه اصلي قطعات قطعات خوردگي•

)اسكرو و كاترهد
مسير شدن طوالني دليل به هوا مناسب تهويه عدم•
آب طحس بودن باال اثر در ريلي سيستم حد از بيش تعميرات•

از  مشكالت ناشي
تغيير مداوم 

 جنس زمين، باال
بودن هد آب 

 زيرزميني، عدم
وجود شفت و يا 
تونل دسترسي

فصل اول

بررسي مسـائل و مشكالت قطعه اول



 تخليه مصالح
حفاري

نيكي بررسي مشكالت تك
و اجرايي



هجوم آب از 
سينه كار

نيكي بررسي مشكالت تك
و اجرايي



تميزكاري در 
داخل تونل

نيكي بررسي مشكالت تك
و اجرايي



 داثاح با مغانك دسترسي تونل به ورودي آب مهار و كنترل•
دسترسي تونل در كانال

 دسترسي از )NATM( دوم كار جبهه از حفاري شروع•
رودهدر از گيري بهره با مغانك

 -ومف جديد روش از استفاده با مغانك ريزشي منطقه از گذر•
)يرانا در زيرزميني فضاهاي در تجربه اولين عنوان به( بتن

مغانك تونل تهويه سيستم سازي بهينه•

 اهم مسائل پيش
آمده و تدابير 

اتخاذ شده

فصل دوم

تدابير و تمهيدات اتخاذ شده براي عبور از مشكالت



ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت
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ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



ككنترل و مهار آب ورودي به تونل دسترسي مغان

قبل از احداث كانال

بعد از احداث كانال

شروع هدايت آب از كانال به تونل اصلي احداث كانال انحراف آب تونل دسترسي مغانك  

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



ليشروع هدايت آب از كانال به تونل اص احداث كانال انحراف آب تونل دسترسي مغانك  

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



2هدايت كامل آب از طريق كانال انحراف به داخل ورودي قطعه 

نمايي از كانال انحراف آب احداث شده

2هدايت آب به قطعه 

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



تعمير، سرويس كامل رود هدر و انتقال آن 
به جبهه كار

آماده سازي جبهه كاري مغانك

تامين تجهيزات مورد نياز 
سيستم تهويه تونل

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



نمايي از مناطق آسيب ديده در اثر ريزششسته شدن طرفين تونل در زير شاتكريت

وقوع ريزش
 هب توجه با .افتاد اتفاق راست جناح از و سقف در شكلي گنبدي ريزش 1391/2/13 روز صبح در

 گاهدست هماهنگي با جاني، خطرات و ريزش ادامه از احتراز براي و ريزشي منطقه خطرناك وضعيت
.گرفت قرار نظر مد ريزش محل كردن مسدود نظارت،

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



متر انتهايي تونل حفاري شده  120اجراي 
 و(توسط پيمانكار ديگر، بدون نصب قاب 

)صرفاً اجراي مش و شاتكريت
ناپايداري از لحاظ زمين شناسي، 

متر 1/5انباشته از آب به ارتفاع 

به مدت بيش از يك سال

تماس مصالح سنگي بسيار ضعيف 
با آب) شيست گرافيتي(

شسته شدن قسمت پائين طرفين 
در ) به خصوص جناح راست(تونل 

زير شاتكريت و ايجاد ترك هاي 
طولي در سقف تونل

11

22

33

44
متري  20وقوع ريزش در حدود  

انتهايي كار و قبل از شروع حفاري

هنتيجهنتيج

داليل وقوع ريزش

مقاومت الكتريكي كمتر از 
متر و مقاومت .اهم 85

فشاري تك محوره كمتر از 
با متوسط (مگاپاسكال  25

)مگاپاسكال 15

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



)سبك(پمپ تزريق بتن فومي 

)تنفوم ب(استفاده از بتن سبك 
 پر براي هك نويني ابتكاري روش از ريزشي، فضاي كردن پر و سازي مسدود عمليات به بخشيدن سرعت براي
 كردنپر عمليات در بيشتر سرعت ايجاد براي همچنين .گرديد استفاده رود، مي بكار خالي فضاهاي كردن
 ايه يونوليت با تونل محدوده فضاي از هايي قسمت بعدي، حفاري در عمل سرعت همچنين و خالي فضاي
.شد پر ساختماني شكل مكعب

نمايي از عمليات تزريق بتن سبك

كيلوگرم بر متر مكعب 600الي   350 :وزن مخصوص
كيلوگرم بر سانتي متر مربع 10تا  2/5:  مقاومت فشاري

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



ناحيه پر شده با فوم بتن و 
يونوليت

ناحيه پر شده صرفاً با فوم بتن

شروع حفاري 
با رود هدر

گذر از منطقه ريزشي
ش كرده پس از مهار كامل منطقه ريزشي با استفاده از فوم بتن، تيم اجرايي با موفقيت از محدوده ريز

.گذر كرد

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



شده نمايي از بتن تزريق شده در پشت پله دوم پالگ احداث

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



باز كردن پالگ و گذر از محدوده ريزش كرده

 شكافتن ديواره پالگ
توسط بيل مكانيكي

 دنش پر از اطمينان و بتن فوم تزريق انجام از پس
 كار لوله تراز آخرين به توجه با( خالي فضاي

 تزريق آخرين از كوتاهي مدت گذشت و )گذاشته
 يبرا پالگ، ديواره در كوچكي حفره كردن باز و ها

 به اقدام بتن، فوم شدن خشك و گيرش از اطمينان
 در طول متر 2/5 حفاري و پالگ ديواره شكافتن
.شد ريزشي محدوده داخل

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



عمليات نصب قاب

 پايداري وضعيت از اطمينان جهت
 گاهدست دستور به بنا ريزشي، منطقه
 لهفاص با گذاري قاب به اقدام نظارت،
 و گذاري مش همراه به متر، 0/5 داري
.گرديد شاتكريت اليه اجراي

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



قاب هاي موجود در 
از مرحله (سينه كار 

)ريزش قبلي

سينه كار به همراه اليه بندي مصالح ريزش كرده و فوم بتن پر شده
ال به الي قطعات يونوليتي 

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



فوم بتن

تيونولي

پر كردن محدوده داخل تونل از 
مصالحي كه به سرعت پر و حفاري 
.مي شده است

 مصالح حاصل از ريزش از سقف و
جناح راست

اجزاي موجود در سينه كار

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



  يهشروع عمليات حفاري با استفاده از رودهدر از محل سينه كار اول
)قبل از وقوع ريزش(

 طول هب ماه يك از كمتر مدت در )قبلي كار جبهه به رسيدن( انتها تا ريزش ابتداي از عمليات كل
 بسيار ايمني با عمليات و نشده، خطر ايجاد يا و توقف باعث مسير در مشكلي هيچ گونه و انجاميد

.رسيد اتمام به باال

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت

مراسم اختتاميه عمليات حفاري



معرفي مجموعه فعاليت هاي پس از اتمام عمليات حفاري مكانيزه
براي مسير جايگزين آب) Bypass(اجراي بتن مگر و باي پس  •
اجراي سازه كريدل •
)Road header(و نيمه مكانيزه ) D&B(نصب سگمنت و عبور دستگاه در مسير حفاري سنتي  •
اجراي كانال موقت اتصال كانال انوج به دهانه ورودي قطعه يك •
جمع آوري كانال فلزي مغانك •
)مغانك aditدر محل تقاطع تونل اصلي با (دمونتاژ  •
دستگاه Overhaulمتر و  1700و طول بيش از % 10با شيب  aditاز طريق  TBMخروج دستگاه  •
2به  1اجراي سازه ترانزيشن اتصال قطعه  •
تزريقات تكميلي، جمع آوري تأسيسات مكانيكي و پر كردن سامپ ها •
جمع آوري تأسيسات برقي، ريل ها، داكت تهويه •
اجراي ترانزيشن اتصال كانال انوج به قطعه يك تونل بلند انوج به قمرود •

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



و خروج آن از طريق دسترسي مغانك TBMمحل دمونتاژ 

و طول بيش % 10اديت با شيب 
متر 1700از 

و طول بيش % 10اديت با شيب 
متر 1700از 

2به سمت دهانه ورودي قطعه 2به سمت دهانه ورودي قطعه 
به سمت جبهه كار 

رودهدر
به سمت جبهه كار 

رودهدر

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت



)Bypass(نحوه اجراي باي پس 
متر 2/4: ارتفاع ديوار ابتدا متر 1/8: ارتفاع ديوار انتها

.مي باشد Free boardسانتيمتر  30ارتفاع ديوارها، با درنظر گرفتن * 
مترمكعب بر  5/7ارتفاع ديوارها و سطح مقطع باي پس، بر اساس دبي ** 

.ثانيه محاسبه شده است

ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت
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ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت

)Bypass(نحوه اجراي باي پس 



اجراي سازه 
كريدل

به محل Break Throughاز محل  TBMانتخاب هاي موجود جهت انتقال دستگاه 
:دمونتاژ در سه راهي مغانك

:مزايا:مزايا
باال سرعت اجراي بسيار

:معايب
تجربه اجرايي در ايران فقدان

:مزايا:مزايا
ي قابليت اطمينان و وجود تجربه اجراي

در ايران
:معايب

سرعت عمل پايين

ساخت كريدل فلزي ساخت كريدل بتني



سازه كريدل فلزي

Cutter-headمقطع 

كريدل فلزي

تحكيمات انجام شده 
به روش سنتي و نيمه 
مكانيزه

اجراي سازه
كريدل



سازه كريدل فلزي

اجراي سازه
كريدل



POS 2

POS 1

POS 3 POS 5

POS 6

POS 4

اجراي سازه كريدل بتني

اجراي سازه
كريدل



TBM

0.51

 به TBM دستگاه رسيدن با
 حركت سنتي، حفاري محل

 با كريدل روي بر دستگاه
 يپ تزريق و سگمنت نصب
.گرفت خواهد انجام گراول

جزئيات اجرايي كريدل و باي پس

اجراي سازه
كريدل



ده تدابير و تمهيدات اتخاذ ش
براي عبور از مشكالت

اجراي سازه كريدل بتني


