
 

1 

 

بررسی پارامترهاي موثر بر راندمان عملیات  و RME و QTBMبرآورد 

  )خوزستان -طرح غدیر(  سازي مکانیزه تونل

  

  2لو میرمحمد علی اصغر، 1کیوان زینعلی

  

  

  

  

  چکیده

از جمله شوش، استان خوزستان هاي طرح آبرسانی غدیر با هدف انتقال آب شرب از مخزن سد دز به شهرستان

کیلومتر بوده و  300طول مسیر خط لوله حدود . باشد میساخت در مرحله  ،آبادان و خرمشهرشادگان، ، سوسنگرد، اهواز

طول  متر 9200 ذکر شده تونل. خواهد بودشامل مغار آبگیر و تونل جهت انتقال آب به تصفیه خانه ،در ابتداي مسیر 

دوسپره   TBM ماشین ي مکانیزه توسطو حفاري آن از درون توده سنگ کنگلومراي بختیاري به روش حفار داشته

و  ژئومکانیکی توده سنگبر اساس پارامترهاي  QTBMدر این مقاله مقادیر . باشد گذاري می سگمنت با انجام تلسکوپی

 حفاري در مقاطعنرخ پیشروي  بارتن، روش هاي پیشنهادي محاسبه و بر اساس TBMحفار  پارامترهاي فنی دستگاه 

نی نرخ یبینیاوسکی نیز براي پیش ب روش ،RMEرد پارامتر همچنین ازطریق برآو  .دیده استمختلف تونل برآورد گر

هاي یاد شده گردیده تا  اقدام به مقایسه روش ،پیشروي استفاده شده و در نهایت با توجه به  آمار ثبت شده از حفر تونل

پیش بینی   باقیمانده تونلکیلومتراژ ز براي حفر زمان مورد نیا، و در نهایتدقت هر دو روش با نتایج  واقعی سنجیده شود

ه تا محاسبه گردیدنیز موثر در روند حفاري تونل  غیر فنیتاخیرات و توقفات متاثر از مسایل  چنین ، هم .گردیده است

هش دالیل و مسائل موثر در کا ذکر بهنیز مقاله  انتهايدر  .نقش آن در ضریب بهره وري مورد بررسی قرار گرفته باشد

  .  راهکارهاي موجود در این زمینه بررسی شده استها در ایران پرداخته و  تونل راندمان عملیات حفاري مکانیزه

  

  ضریب بازدهیغدیر، ، QTBM,  TBM  ، RME :کلیدي هاي هواژ 

  

  مقدمه -1

هاي موفق در سنگهاي با پیشرفت تکنولوژي که امکان حفر تونل 1970و  1960ي در دهه TBMماشین هاياستفاده از 

طوریکه  ه، ظرفیت نیرو و گشتاور آن افزایش یافت بTBMدر ادمه با توسعه صنعت . سخت و مناسب را فراهم آورد، افزایش یافت

 هاي دستگاهامروزه . اي از توسعه رسیده است که یک تونل در هر سنگ و خاکی قابل حفر استبه مرحله TBM تکنولوژي

TBM متر بر ماه یا حتی کمتر در شرایط  50هاي پیشروي کمتر از متر بر ماه هم برسند، ولی نرخ 1000توانند به سرعت  می

اما  بوده گذاري زیاد، نیازمند سرمایهTBMحفاري با . گذاري نیز قابل انتظار استشناسی یا ریزش تونل قبل از سگمنتبد زمین
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بندي قبلی اتفاق بیافتد،  ط نامناسبی بدون هشدار و برنامه زمانشرای که هنگامی البته .است سریع  نگهداريحفر و آن ،مزیت 

  .  هاي سنتی استبسیار بیشتر از تونل فاري مکانیزهحدر  وجود آمده همشکالت ب

ریزي زمانی، کنترل هزینه و انتخاب روش حفاري نیازمند برنامه مکانیزه، حفاري هايیک تخمین قابل اعتماد از نرخ

عنوان تابعی از نرخ نفوذ و نرخ پیشروي  به TBMعملکرد . هاي حفاري سنتی استمقایسه با روشجهت اقتصادي در  به

ي حفاري شده به زمان انجام در طول حفاري پیوسته یا به عبارتی برابر با نرخ ، نسبت فاصله١نرخ نفوذ. شودگیري می اندازه

سیستم نگهداري بر زمان اجراي  عالوه هبحفاري زمان  ، فاصله واقعی٢در حالی که نرخ پیشروي. پیشروي آنی ماشین است

هاي پایدار، نرخ حتی در سنگ. است غیرههاي تونل و ، ریزشTBMات براي تعمیر و نگهداري زمان کل است و شامل تاخیر

در . است% 50الی % 30داري، در حدود  به دلیل تعمیرات و نگه ٣وريپیشروي کمتر از نرخ خالص نفوذ است و ضریب بهره

و سایر توقفات که منجر به کاهش ضریب  داري نگهتواند خیلی بیشتر باشد، ولی نیازهاي هاي کیفیت پایین، نرخ نفوذ میسنگ

  [1]. را نیز کاهش خواهد دادنرخ پیشروي ، می شود و یا کمتر از آن  %10الی % 5وري تا بهره

هاي موجود براي پیش بینی نرخ پیشروي در  ه روشاز جمل ٥توسط بینیاوسکی RMEو روش  ٤توسط بارتن  TBMروش 

ها و نیز  و پیشرفت فن آوري در آن TBMهاي  باشند که طی سالیان گذشته با توجه به تغییر در نوع دستگاه حفاري مکانیزه می

  .ی بوده استتر در الیه هاي مختلف زمین شناسی در چهار گوشه دنیا ، همواره در حال بروز رسان کسب تجربه بیشتر و متنوع

ها با  در این مقاله، ابتدا مشخصات فنی پروژه و سپس استفاده از دو روش یاد شده در تخمین نرخ پیشروي و مقایسه آن

  .مقادیر ثبت شده ارائه گردیده و ضریب بهره وري نیز مورد بررسی قرار گرفته است

  

  :حفاري، مشخصات تونل ودستگاه مشخصات زمین شناسی موقعیت جغرافیایی،  -2

طول تونل  -   X=255287 , Y=3605042خروجی و    X=260663, Y=3612319دي وور  : (UTM)صات جغرافیاییتمخ

از خروجی به سمت ( وند تونلر-متر باالتر از سطح دریاهاي آزاد  303.25و  خروجی   304.75ورودي : ارتفاع- متر  9200:

و  متر 400 و دست باال  50 دست کم : روباره ضخامت  - متر 4.5: م شده و قطر تما متر 27 .5:قطر اولیه  -  N215:  )ورودي

 (Thrust)نیروي رانش دستگاه - Herrenknechtساخت شرکت  TBM double shield( S357): نوع دستگاه  -  بدون وجود آب

  :5500  KN  -گشتاور دستگاه( Torque )   : 0.6   MN.m . گاه چپ سد دز   ر تکیهگنکلومراي بختیاري واقع د:جنس سنگ- 

  .ارائه گردیده است 2و  1هاي شماره  گیرنده تونل در جدول وده سنگ در برسنگ تشناسی مهندسی و مکانیک  مشخصات زمین

  موجود در طرح کلی سیستم ناپیوستگی - 1جدول                                                                   

Dip Dip direction Joint set 
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1- Penetration rate  
2 -Advance rate 
3 - Factor of efficiency 
4 -Barton 
5 -Bieniawski 


