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مجله انجمن زمینشناسی مهندسی ایران
تابستان  ،1397جلد یازدهم ،شماره  ،2صفحه  15تا 31

ارزیابی نتایج آزمایش پیشبینی لرزهای تونل ( )TSPبر اساس شواهد زمینشناسی و تحلیل
پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock
5

وحید جودکی* ،1عبداله سهرابیبیدار ،2رسول اجللوئیان ،3نوید امینی ،4توماس دیکمن
دریافت مقاله97/08/09 :

پذیرش مقاله97/12/13 :

چکیده
تونل انتقال آب بازیدراز در زون ساختاری زاگرس چینخورده قرار گرفته است .برای حفاری این تونل از یک دستگاه ( TBMاز نوع

EPB Hard

 )Rockاستفاده شده است .محور تونل در یک تاقدیس قرار گرفته است .در این تاقدیس ساختارهای متنوع زمینشناسی از قبیل چین خوردگی،
گسل ،کارست و ...وجود دارد .مطالعات زیرسطحی طرح و اجرای گمانههای اکتشافی در هسته این تاقدیس با محدودیت مواجه بوده است .در
این تونل برای پیشبینی شرایط زمینشناسی حین حفاری ،مطالعات پیشبینی لرزهای تونل ( )TSPدر دو موقعیت کیلومتراژهای  3+287و 5+577
اجرا شد .در این روش ژئوفیزیکی از امواج لرزهای برای تصویرسازی ساختارهای زمینشناسی استفاده میشود .توزیع امواج برشی در مدل
سهبُعدی تونل ،شواهدی از تغییرات لیتولوژیکی (تناوب الیههای مارنی ،شیلی و آهکی) و وجود چند زون خردشده در مسیر حفاری ارائه میکند.
تونل بازیدراز اولین پروژه در دنیا است که از روش  TSPدر مسیر حفاریِ یک دستگاه حفار از نوعِ  ،EPBاستفاده شده است .در این پژوهش از
تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ  EPBو نیز کنترل وضعیت سینهکار حفاری ،برای ارزیابی میزان درستی نتایج پیشبینیهای صورت گرفته توسط
روش  ،TSPاستفاده شده است .نوسانات پارامترهای نرخ نفوذ ،نیروی تراست و گشتاور در مسیر حفاری ،منطبق بر نواحی کم سرعت و سرعت
باال در مدلهای سه بُعدی امواج برشی است .نتایج کنترل وضعیت سینهکار و مصالح حفاری نیز نشان میدهد که مدلهای توزیع امواج برشی ،با
تغییرات شرایط زمینشناسی در مسیر حفاری ،انطباق نسبتاً خوبی دارند.

کلید واژهها ،TSP :امواج برشی ،دستگاه  ،.EPBنرخ نفوذ ،تراست ،گشتاور ،زون خرد شده.

 .1کارشناسی ارشد ،واحد خدمات مهندسی پروژه بازیدراز ،شرکت مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان ،تهران ،ایرانJoudaki_vahid@yahoo.com ،
 .2دانشیار ،دانشکده زمینشناسی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3استاد ،دانشکده زمینشناسی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
 .4استادیار ،مؤسسه ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران ،ایران
 .5دکترا ،گروه ژئوفیزیک ،شرکت امبرگ تکنولوژی ،سوییس
* مسئول مکاتبات
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 .1مقدمه

اجرایی در محیط تونل ،نسبت به روشهای سطحی برتری

روشهای تونلسازی سنتی در شرایط مختلف زمینشناسی،

دارند.

انعطافپذیر هستند .اما حفاری مکانیزه با  TBMبه دلیل عدم

یکی از روشهای لرزهنگاری توسعهیافته ویژه مطالعات داخل

انعطافپذیری ،به شدت به تغییرات شرایط زمینشناسی

تونل ،فنآوری نوین  TSPاست که در سال  1992توسط ساتل

ساختگاه وابسته است .در ایران نیز موارد متعددی از توقفات

( ،)Sattelدر کشور ژاپن معرفی شد اما روند تجاریسازی آن

مکرر و طوالنی مدت دستگاههای حفار  TBMدر شرایط

توسط شرکت امبرگ سوییس انجام گرفت و در ادامه توسعه

نامساعد زمینشناسی (زونهای ریزشی ،زونهای آبدار

یافت .در این روش از امواج لرزهای به منظور بررسی

1394؛

خصوصیات کشسانی محیط و تصویرسازی ساختارهای

( Zarei, et al.,

زمینشناسی استفاده میشود .اساس روش پیشبینی لرزهای

کارستی و  )...نظیر تونل قمرود (جودکی و اجللوئیان،
جودکی و همکارن ،)1397 ،تونل کوهرنگ

 )2010; Movahednejad, 2008گزارش شده است .در این

تونل ( )Tunnel Seismic Predictionکه به اختصار

تونلها ،در صورت پیشبینی و شناسایی موقعیتِ نواحی

نامیده میشود ،ایجاد امواج لرزهای حاصل از انفجار مقدار

پُرمخاطره ،این امکان وجود داشت که قبل از ورود  TBMبه

کمی مواد ناریه در جداره تونل (مجاور جبههکار) و دریافت

این مقاطع ،راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط زمینشناسی

انعکاس امواج لرزهای  Sو ( Pناشی از تغییرات خواص

اتخاذ گردد و تا حد زیادی از توقفات جلوگیری نمود .لذا در

االستیک تودهسنگها) است (.)Dickmann, 2014

روش مکانیزه پیشبینی و شناسایی مناطق مخاطرهآمیز نظیر

برای اجرای  ،TSPنیازی به دسترسی به سینهکار حفاری

زونهای گسلی ،حفرات کارستی ،تغییرات لیتولوژیکی در

وجود ندارد ،لذا این فاکتور یک مزیت مهم (بهویژه در

مسیر حفاری بسیار مهم است.

تونلهای مکانیزه) محسوب میشود .این روش بهعنوان یکی

اجرای گمانههای اکتشافی نیز اگرچه اطالعات دقیقی از

از روشهای ژئوفیزیک جهت تشخیص موقعیت ساختارهای

اعماق زمین ارائه میکنند اما این اطالعات نیز تنها مربوط به

زمینشناسی مسیر حفاری و به طور معمول برای پیشبینی

یک ناحیه کوچک هستند .شرایط تودهسنگها به لحاظ

فواصل  100تا  200متر از سینهکار تونل ،مورد استفاده قرار

خواص لیتولوژیکی و پارامترهای ژئومکانیکی ممکن است به

میگیرد .از آنجائی که تحلیلهای زمینشناسی در این روش

فاصلههای کوتاه در محدوده چند متر دورتر از یک گمانه ،به

بر اساس سرعت موج لرزهای میباشد؛ لذا هرگونه تغییر در

طور ناگهانی تغییر کند.

سرعت امواج به مثابه یک آنومالی زمینشناسی تلقی میگردد

در این میان میتوان با سرعتی باال و هزینه بسیار کمتر ،جهت

که کارشناس تحلیلگر میتواند با مقایسه دقیقتر و جزئیتر

پیشبینی شرایط زمینشناسی از روشهای شناسایی

تغییرات سرعت ،نوع و کیفیت آنومالی را ارزیابی نماید .در

ژئوفیزیکی هم در سطح و هم در زیر زمین (سینه کار

این روش هر چه سنگ سختتر و یکپارچهتر باشد فاصله

حفاری) استفاده کرد .در میان روشهای ژئوفیزیکی،

نفوذ امواج لرزهای نسبت به سینهکار حفاری بیشتر میشود و

روشهای لرزهای به دلیل ارتباط تنگاتنگ انتشار امواج لرزهای

بر عکس هرچه زمین سستتر و دارای شکستگی و درزه

با خصوصیات کشسانی سنگ و همچنین بُرد بیشتر امواج

باشد ،انرژی امواج لرزهای دچار پراکندگی و استهالک شده و

لرزهای نسبت به امواج الکترومغناطیسی ،بیشترین استفاده را

نفوذ امواج کاهش مییابد.

در کاربردهای تونلی دارند ( .)Dickmann, 2008روشهای

پیرامون کاربرد نتایج پیشبینیهای روش  TSPدر پروژههای

مطالعات ژئوفیزیکی داخل تونل ،نسبت به روشهای سطحی

تونلسازی ،گزارشهای متعددی نظیر تونل زاگرس (امینی و

قدرت تفکیکی باالتری دارند از اینرو علیرغم مشکالت

همکاران1395 ،؛ پروز و همکارن )1396 ،و تونل چشمه

TSP
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همکاران1393،؛ Etemadi et

جبههکارِ کامالً بسته) امکان بازدید سطح تودهسنگها تنها در

روزیه سمنان (صادق اسالم و

( Li et al.,

زمان بازگشایی دریچه چمبر وجود دارد .در این تحقیق نیز

 ،)2010; Lin and Li, 2014تونل  Hsuehshanدر تایوان

امکان کنترل مداوم سینهکار حفاری (بهویژه در تست مرحله

 )al., 2008در ایران ،تونل  Qiyueshanدر چین
(et al., 2005

 ،)Chang and YU., 2005; Tsaiتونل

 Koralmدر اتریش ( ،)Dickmann, 2008تونل
در سوئیس

Vereina Rail

( Dickmann and Sander, 1996; Geotech Co.,

 ،)2004تونل  Chavimochicدر پرو

دوم در کیلومتراژ  )5+577وجود نداشته است.
 .2زمینشناسی منطقه

( Hecht-Méndez and

ساختگاه مورد مطالعه بر اساس تقسیمبندی کلی زمینشناسی

 )Dickmann, 2016ارائه شده است که همه این مطالعات

ایران (آقانباتی )1383 ،و با توجه به شکل  ،1در زون زاگرس

مؤید کارایی این روش در پیشبینی ساختارهای مختلف

چینخورده قرار دارد .حضور چند گسل در محدوده مورد

زمینشناسی بودهاند.

نظر و تکتونیزه شدن تودهسنگها در این منطقه باعث ایجاد

هدف این پژوهش برآورد میزان صحت پیشبینیهای روش

بخشهای خرد شدهای در مسیر تونل شده است .بر اساس

 TSPدر تونل انتقال آب بازیدراز در غرب ایران است .در

بررسیهای

تودهسنگهای

این پژوهش برای مقایسه نتایج مدلهای سه بُعدی سرعت

رخنمونیافته در مسیر تونل انتقال آب بازیدراز به هفت گونه

توزیع امواج برشی با واقعیت زمینشناسی ،از تحلیل

زمینشناسی مهندسی تفکیک شده است .مبنای تفکیک

پارامترهای عملیاتی دستگاه  TBMو نیز کنترل سینهکار

گونههای مذکور بیشتر خصوصیات مهندسی تودهسنگها

حفاری بهره گرفته شده است .برای حفاری این تونل از یک

بهویژه مقاومت و استحکام ظاهری و وضعیت عمومی

دستگاه  TBMاز نوع  EPB Hard Rockساخت شرکت

ناپیوستگیهای موجود در آنها بوده است ( .)SCE, 2015در

 Lovatکانادا استفاده شده است .با توجه به احتمال وجود

شکل  ،2گونههای زمینشناسی مهندسی و حدود تقریبی آنها

خطا در ثبت پارامترهای عملیاتی توسط اپراتور دستگاه ،در

در مسیر تونل نشان داده شده است.

این پژوهش جهت تحلیل شرایط حفاری از اطالعات ذخیره

محدوده مربوط به این تحقیق مربوط به سه گونه زمینشناسی

شده در سیستم ثبت دادههای دستگاه ()Data logger system

در سازندهای گورپی ،پابده و تلهزنگ است .این تشکیالت

استفاده شده است.

دارای پارامترهای مهندسی متفاوت و شامل شیل ،مارن آهکی،

پیش از ورود به بحث ذکر این نکته الزم است که در
ماشینهای حفار معمولی (غیرِ  )EPBامکان بازدید سطح
تودهسنگها در موقعیت دیوارهها و سینهکار در همة زمانها
وجود دارد .اما در ماشینهای حفار ( EPBبه دلیل حفاری در

انجام

شده،

در

مجموع

مارن ،شیل آهکی و آهک هستند (جدول

.)1

تابستان  ،1397جلد یازدهم ،شماره 2

 / 18مجله علمی -پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران

________________________________________________________________________________________________

شکل  .1موقعیت زمینشناسی (برگرفته از ; )Stocklin, 1977و جغرافیایی تونل بازی دراز.

شکل  .2مقطع زمینشناسی مهندسی تونل ( )SCE, 2015و موقعیت نواحی پیشبینی شده توسط
جدول  .1تخمین پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگها ( )SCE, 2015در مسیر مطالعات
)RQD (%

RMR

UCS (MPa

Max

Min

Max

Min

Max

Min

52
51
64

39
38
46

95
75
60

80
70
55

25
35
75

7
25
65

Lithology
Limy Shale, Limy Marl, Marl, Shale
Shaly Limestone
Limestone

مطالعات .TSP
.TSP
Formation
Gurpi
Pabdeh
Tale zang

Geological
Types
RT-9
RT-7
RT-8

 .3برداشت دادههای  TSPدر تونل بازیدراز

با یک مالت خاص به سنگ چسبانده میشود .امواج لرزهای

در این روش امواج لرزهای با استفاده از انفجار مواد منفجره

ایجاد شده توسط انفجارها پس از بازتاب از ساختارهای

(بهطور معمول  50الی  500گرم ماده منفجره) در  24چال

زمینشناسی روبروی جبههکار ،توسط این گیرندهها ثبت

حفر شده در دیواره تونل ایجاد میشود .برای ثبت امواج

میگردند .با استفاده از نرمافزار تخصصی ارائه شده توسط

لرزهای از چهار گیرنده حساس سه مؤلفهای استفاده میشود.

شرکت امبرگ دادههای ثبت شده پردازش میشوند .در این

این گیرندهها درون چالهای حفاری شده در دو طرف

روش اولین چال چشمه در یک سمت تونل در نزدیکترین

دیوارهای تونل قرار میگیرند و انتهای گیرندهها درون چالها

قسمت به جبههکار حفر میشود 23 .چال دیگر نیز با فواصل

ارزیابی نتایج آزمایش پیشبینی لرزهای تونل ) (TSPبر اساس شواهد زمینشناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ
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 1/5متری از هم در همان سمت حفر میگردند .عمق مناسب

افزایش خواهد داد ،اما میتواند در افزایش دقت نتایج حاصل،

جهت چالهای چشمه  1/5متر است .به این ترتیب چشمهها

اثر گذار باشد.

گسترهای در حدود  34/5متر را پوشش میدهند .پس از حفر

از آنجا که در این روش میتوان امواج تراکمی و برشی را

آخرین چال چشمه ،با یک فاصله  15متری ،تعداد  2چال

مورد مطالعه قرار داد ،این روش قابلیت محاسبه خصوصیات

گیرنده در طرفین تونل به عمق حدود  2متر حفر میگردند .با

مکانیکی مانند نسبت پواسان و یا مدول یانگ و بالک سنگها

فاصله  5متری نسبت به چال اول گیرنده 2 ،چال گیرندة دیگر

را نیز دارا است .در خروجی حاصل از پردازشهای نرمافزار،

نیز در طرفین قرار خواهند گرفت (مجموعاً  4چال گیرنده).

اطالعات ارزشمندی نظیر توزیع سرعت انتشار امواج تراکمی

بدین ترتیب فاصله اولین چشمه تا آخرین گیرنده حدود 54/5

و برشی ،نقشه ضرایب بازتاب و مرز صفحات زمینشناسی که

متر خواهد بود (شکل  3و .)4

از محور تونل عبور مینماید در قالب مدلهای دو و سهبُعدی

الزم به توضیح است در مقاطعی از مسیر اجرای تونلها که

قابل ارائه است که کمک زیادی به تفسیر ساختارهای

ساختارهای زمینشناسی شرایط پیچیدهای دارند ،میتوان

زمینشناسی مینماید .سیستم  TSP 303 PLUSآخرین نسخه

چالهای چشمه را در دو سمت تونل حفر نمود .این آرایش

ارائه شده این روش توسط شرکت امبرگ میباشد.

اگرچه زمان مورد نیاز برای انجام آزمایش و برداشت دادهها را

شکل  .3طرحی شماتیک از موقعیت چالهای انفجاری و چالهای گیرنده در

روش .TSP
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شکل  .4نحوه چیدمان چشمهها (نقاط قرمز) و گیرندهها (نقاط آبی) در عملیات  TSPتونل بازیدراز ،کیلومتراژ .3+287
.4

محدودیتهای اجرایی و زمینشناسی جهت انجام

خروج است .این گاز در محدوده  24 lelقابیلت اشتعال دارد.

تست  TSPدر تونل بازیدراز

در این وضعیت انجام انفجارات در چالهای  TSPمیتوانست

برای انجام انفجارات و ثبت دادههای  ،TSPبهطور متوسط در

مخاطراتی (تخریب پوشش بتنی تونل در محل چالها و

یک شیفت کاری ( 6الی  8ساعت) عملیات حفاری مکانیزه

آسیبهای احتمالی به تجهیزات دستگاه حفار) را به دنبال

متوقف میگردد و تردد داخل تونل نیز باید به طور کامل قطع

داشته باشد .با توجه به وضعیت چینخوردة الیهها در این

گردد ،زیرا هر نوع حرکت ماشینآالت موجب تولید امواج

مقطع تونل (که در مرکز تاقدیس بازیدراز قرار دارد) این

مزاحم ( )NOISEو خطا در ثبت دادهها میشود.

احتمال وجود داشت که گاز متان در یک تله زمینشناسی در

اما چالش خاص در تونل بازیدراز مربوط به ویژگیهای

نزدیکی جداره تونل به دام افتاده باشد و انجام تست

سازندهای زمینشناسی این تونل به لحاظ وجود گازهای

مشکالتی ایجاد کند .لذا با توجه به مالحظات ایمنی ،اجرای

هیدروکربونی در مسیر حفاری است .به نحوی که پس از

تست  TSPمنتفی و موکول به عبور از نواحی گازدار شد.

انجام یک مرحله تست  TSPدر کیلومتراژ  ،3+287در مرحله
دوم در کیلومتراژ  4+563نیز چالهای  TSPحفاری و پرسنل

 .5تحلیل نتایج  TSPدر موقعیت کیلومتراژ 3+287

فنی آماده انفجار مواد ناریه بودند .اما با انتشار گازهای سمی

مهمترین خروجی تحلیل دادههای آزمایش  ،TSPمدلهایی

و قابل اشتعال از محل چالهای حفاری شده (سولفید

است که در آن نحوه توزیع سه بُعدی سرعت امواج تراکمی و

هیدروژن ،دیاکسید کربن ،متان و  ،)...جهت مالحظات ایمنی

برشی ارائه میگردد .این خروجیها امکان شناسایی

عملیات گاز سنجی صورت گرفت .نتایج نشان میداد از

ساختارهای زمینشناسی و مخاطرات احتمالی را فراهم

مجرای تعدادی از چالها ،گاز متان در محدوده خطر و به

میسازد .در این پژوهش تحلیلها بر اساس نتایج مدل توزیع

میزان بیش از  )Lower Explosive Limit( 50 lelدر حال

سرعت امواج برشی صورت گرفته است (شکل .)5

ارزیابی نتایج آزمایش پیشبینی لرزهای تونل ) (TSPبر اساس شواهد زمینشناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ
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شکل  .5مدل سه بُعدی توزیع سرعت انتشار امواج برشی در تست کیلومتراژ .3+287
طبق نتایج حاصل از برداشت دادههای  ،TSPگستره تغییرات

در شرایط معمولی حفاری (در نبودِ شرایطی نظیر لهیدگی،

سرعت انتشار امواج برشی در محل اندازهگیری از حدود

هجوم آب ،کالکینگ و )...در تودهسنگهای ضعیف؛ پارامتر

 1260تا  1740متر بر ثانیه متغییر است که با مقادیر تجربی

نرخ نفوذ با افزایش ،تراست با کاهش و گشتاور با افزایش

سرعت انتشار امواج برشی ( ،)Bourbie et al., 1987در

همراه خواهد بود .در تودهسنگهای مقاوم نیز وضعیت این

تشکیالت سازند گورپی (مارن ،مارن آهکی و شیل آهکی)

پارامترها ،روندی معکوس دارد.

مطابقت دارد .همانگونه که در شکل  ،5دیده می شود در این

تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاه حفار حاکی از آن است که

آزمایش مقادیر سرعت موج برشی تا فاصله  200متری نسبت

در متراژهای  3288الی  ،3371مابین نحوه توزیع سرعت

به سینهکار پیشبینی شده است.

امواج برشی با تغییرات پارامترهای دستگاه ،سازگاری
نشاندهندة وجود

مشخصی دیده نمیشود (شکل .)6بازدید سینهکار و کنترل

نواحیِ با سرعت پایین

انتشار

تودهسنگهایی با پارامترهای ژئومکانیکی ضعیف و نواحیِ با

مصالح حفاری نشان میدهد تودهسنگها در این ناحیه ،از

سرعت انتشار باال نیز نشاندهندة وجود تودهسنگهایی با

متراژ  3288الی 3320؛ شامل تناوب شیلهای آهکی با مارن

پارامترهای ژئومکانیکی باالتر میباشد.

آهکی و از متراژ  3320الی 3371؛ شامل مارن آهکی و مارن

در این میان نوسانات پارامترهای عملیاتی دستگاه حفار نیز

با میانالیههای شیل آهکی بوده است.

وابسته به مقاومت تودهسنگ ( ،)UCSشاخص کیفی ()RQD

اما در ادامه مسیر حفاری ،روند تغییرات پارامترهای عملیاتی

و سایر خصوصیات مهندسی سنگهای مسیر است .از اینرو

تا حد زیادی منطبق بر نحوه توزیع سرعت امواج برشی است

بررسی وضعیت پارامترهای نرخ نفوذ (،)Penetration rate

و میتوان گفت که نتایج  TSPبا تغییرات پارامترهای

تراست ( )Thrustو گشتاور ( )Torqueدر دستگاه حفار و

ژئومکانیکی تودهسنگها سازگاری نسبی دارد .بهطور مثال در

مقایسه روند تغییرات آنها با نتایج آزمایش  ،TSPمیتواند

شکل ،6افزایش نرخ نفوذ دستگاه حفار در متراژهای 3372

معیاری برای سنجش میزان اعتبار نتایج پیشبینیشده توسط

الی ( 3384با مقدار بیشینه  37میلیمتر بر دور در متراژ )3379

این روش باشد.

منطبق بر ناحیه کم سرعت در مدل موج برشی (با سرعت
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حدود  1380متر بر ثانیه) است .طبق مشاهدات زمینشناسی

خواص کانیشناسی و افزایش درصد رس تودهسنگها نیز از

وضعیت سینهکار در این ناحیه یک تودهسنگِ درزهدار شامل

عوامل تاثیر گذار بر خزش تودهسنگها بوده است .تراوش

مارن آهکی و مارن با یک میانالیه شیل آهکی بوده

آب در درز و شکافهای تودهسنگ ،سبب شسته شدن و از

است(شکل .)7

میان رفتن میانالیههای نامقاوم شده است و با کاهش مقاومت

پس از عبور از الیههای مارنی ،دستگاه با چند الیة نسبت ًا

چسبندگی ،شرایط خزش تودههای سنگی را فراهم ساخته

ضخیم شیل آهکی در متراژ  3385الی  3389برخورد کرد (با

است .در این ناحیه تودهسنگ از پارامترهای ژئومکانیکی

نرخ نفوذ کمینه  18میلیمتر بر دور در متراژ  )3387که منطبق

پایینی برخوردار بوده است و کاهش نرخ نفوذ به دلیل خزش

بر ناحیه سرعت باالی امواج برشی (با سرعت  1740متر بر

تودهسنگها و درگیری سپر دستگاه با زمین بوده است .از

ثانیه) است .در این محدوده فراوانی درزهها کاهش یافته است

اینرو علیرغم کاهش نرخ نفوذ در این نواحی ،میتوان

و معدود درزههای موجود با فاصله بیش از  60سانتیمتر از

تغییرات پارامترهای عملیاتی دستگاه را با نحوه توزیع سرعت

یکدیگر قرار داشتند .تودهسنگ به لحاظ شاخص کیفی سنگ

امواج برشی (ناحیه کم سرعت در این مقطع :حدود  1380متر

( )RQDدر محدوده  80الی  85قرار داشت (شکل .)8

بر ثانیه) منطبق دانست.

بالفاصله پس از عبور از الیههای شیل آهکی و با ورود به یک

در  50متر انتهایی مسیر حفاری (متراژهای  3438الی )3488

ناحیه مارنی و مارن آهکی در متراژهای  3390الی  3402نرخ

نوسانات نرخ نفوذ در فواصل کوتاهی افزایش ناگهانی (با

نفوذ دستگاه با یک افزایش چشمگیر (با مقدار بیشینه 30

مقادیر بیشینه  23الی  27میلیمتر بر دور) و مجدداً کاهش

میلیمتر بر دور در متراژ  )3393مواجه شد که منطبق بر ناحیه

ناگهانی (با مقادیر کمینه  13الی  15میلیمتر بر دور) نشان

سرعت پایین امواج برشی (با سرعت  1260متر بر ثانیه)

میدهد (شکل  .)6علت افزایش و کاهش متوالی نرخ نفوذ در

است(شکل .)6

این فواصل کوتاه ،متأثر از پراکندگی درزهها و نیز تناوب

در ادامه حفاری علیرغم حفاری در تودهسنگهای ضعیف

الیههای ضعیف مارنی با الیههای مقاوم شیل آهکی (که در

(مارن آهکی با میانالیههای شیلی) ،پارامترهای نرخ نفوذ و

روند حفاری مشاهده شد) است .اگر چه در  50متر انتهایی در

گشتاور (به ترتیب به میزان  14میلیمتر بر دور و  115تُنمتر)

مدل توزیع امواج برشی شواهدی مختص الیههای مقاوم شیل

کاهش نشان میدهد .در این نواحی افزایش نیروی تراست (با

آهکی (با سرعت انتشار باال) دیده نمیشود اما دلیل این مسئله

مقدار بیشینه  1800تُن در متراژ  )3417نشان میدهد که

را میتوان به کاهش قدرت تفکیک نتایج  TSPبا افزایش

افزایش روباره تونل در این مقطع ( 295متر) موجب خزش

فاصله نسبت داد.

تودهسنگها در امتداد سطح ناپیوستگیها و درگیری سپر

الزم به ذکر است که در محدوده مورد مطالعه ،اگرچه تونل در

دستگاه با زمین شده است (شکل  .)6با ایجاد اصطکاک بین

زیر سطح ایستابی آب زیرزمینی قرار گرفته است اما ناخالصی

سپر و زمین به دلیل پدیده لهیدگی ( ،)Squeezingدر متراژِ

تودهسنگها (مارنی و شیلی بودن سنگهای آهکی) موجب

 3417میزان نرخ نفوذ کاهش مییابد ،لذا اپراتور  TBMبرای

شده که جریانهای آب زیرزمینی توسعه پیدا نکند و در مسیر

عبور دستگاه از این ناحیه به ناچار نیروی تراست دستگاه را

حفاری از حالت مرطوب و قطرهای تا حداکثر حدود  1لیتر بر

افزایش داده است و برای روانکاری و کاهش اصطکاک ،اقدام

ثانیه تجاوز نکند.

به تزریق بنتونیت در پشت سپر دستگاه کرده است .البته در
این میان برخی عوامل دیگر نظیر درزهداری سنگ ،وجود آب
در این ناحیه (به حالت قطرهای تا کمتر از  0/5لیتر ثانیه)،

ارزیابی نتایج آزمایش پیشبینی لرزهای تونل ) (TSPبر اساس شواهد زمینشناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ
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شکل  .7دید از دریچه عینکی چمبر -متراژ ،3379نمایی از شرایط لیتولوژیکی و پایین بودن پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگ مارنِ
آهکی

(افرایش نرخ نفوذ تا  37میلیمتر بر دور ،کاهش تراست نیز تا میزان  830تُن ،افزایش نیروی گشتاور تا میزان  230تُن متر).

شکل  .8دید از دریچه عینکی چمبر -متراژ ،3387نمایی از استحکام و باال بودن پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگ شیلِ آهکی
نرخ نفوذ تا  18میلیمتر بر دور ،افزایش تراست نیز تا میزان  1035تُن ،کاهش نیروی گشتاور تا میزان  130تُن متر).

(کاهش

ارزیابی نتایج آزمایش پیشبینی لرزهای تونل ) (TSPبر اساس شواهد زمینشناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ

EPB Hard Rock

25 /

________________________________________________________________________________________________

 .6تحلیل نتایج  TSPدر موقعیت کیلومتراژ 5+557

عملیات حفاری با اولین ناحیه خردشده و هجوم آب (به

این آزمایش در محدوده دو سازند پابده و تلهزنگ انجام شده

همراه انتشار گازهای سمی) مواجه شد که منطبق بر موقعیت

است .تشکیالت سازند پابده در این ناحیه آهک شیلی است و

اولین زون کم سرعت (با سرعت  2200متر بر ثانیه) در نتایج

لیتولوژی سازند تلهزنگ نیز شامل تودهسنگ آهکی است.

مدل سه بُعدی توزیع موج برشی است .در این ناحیه وجود

همانگونه که در شکل  9دیده میشود سرعت انتشار موج

قطعات بلوکی بزرگ و خردشده در مصالح حفاری نشانگر

برشی در چند زون به شدت کاهش یافته است و از  3100به

وضعیت درزهداریِ شدید تودهسنگ است.

 2200متر بر ثانیه رسیده است .بررسی شرایط زمینشناسی

بررسی شرایط زمینشناسی حین حفاری نشان میداد که در

حین حفاری نشان داد که نواحیِ سرعت پایین موج برشی،

ناحیة پیشبینی شده توسط آزمایش ( TSPاز متراژ  5577الی

بهطور تقریبی منطبق بر موقعیت زونهای گسلی و

 ،)5680تودهسنگها تقریباٌ در کل مسیر ،دارای جریانهای

تودهسنگ های خرد شده در مسیر حفاری است .شرایط حین

آب زیرزمینی هستند .در این ناحیه جریان آب در سینهکار از

حفاری حاکی از آن بود که با توجه به ترکیب سنگشناسی

حداقل  10الی حداکثر  100لیتر بر ثانیه ثبت گردیده است .که

تشکیالت (به لحاظ ناخالصی کم و پتانسیل باال برای ذخیره

البته نواحی خرد شدة بحرانی در مسیر حفاری (با حداکثر دبی

آب) ،درز و شکافهای سنگها موجب توسعه جریانهای

هجوم آب) تقریباً منطبق بر موقعیت زونهای کم سرعت در

آب زیرزمینی نیز شده است .پس از انجام آزمایش  ،TSPبا

مدل سه بُعدی موج برشی (با سرعتهای  2200الی 2400

آغاز پشروی دستگاه حفاری در فاصلهای کمتر از  10متر،

متر بر ثانیه) است (شکل .)9

شکل  .9مدل توزیع سه بُعدی سرعت انتشار امواج برشی در تست کیلومتراژ

.5+577
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تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاه حفار (شکل  ،)10حاکی از

تراست با افزایش (به ترتیب مقادیر  1650 ،1350 ،1650و

آن است که مابین مدل توزیع سرعت امواج برشی با تغییرات

 1400تُن) همراه بوده است.

پارامترهای دستگاه ،سازگاری نسبی دیده میشود.

در این مناطق ناپایداری بلوکهای سنگی و هجوم آب از میان

در شرایط معمول در سنگهای خردشده ،نرخ نفوذ دستگاه

سطوح ناپیوستگیِ درزهها ،موجب پُر شدن ناگهانی محفظه

افزایش میباید .اما در این مقطع نرخ نفوذ روند معکوس و

چمبر و در نتیجه تأثیر بر روند پیشروی دستگاه میشد .از

نزولی دارد .در این زونهای خردشدة آبدار ،محفظه چمبر به

طرفی به دلیل هجوم آب ،در حین تخلیه چمبر حجم زیادی

سرعت از قطعات بلوکی سنگی بزرگ و حجم زیادی از آب

از آب و مصالح سنگی حفاری از روی نوار نقاله ریزش

انباشته میشد ،لذا اپراتورهای دستگاه ناگزیر بودند که نرخ

مینمود (شکل  11و  .)12لذا در این شرایط حفاری به

نفوذ را به نحوی کنترل نمایند که روند تخلیه (آبِ و مصالح

حالتِ ( EPBاعمال فشارِ  EPBدر محفظه چمبر) و کاهش

سنگی درون محفظه چمبر) ،مشکالت کمتری برای عملیات

نرخ نفوذ در زونهای خردشدة آبدار ،اجتناب ناپذیر بوده

اجرایی ایجاد نماید .در این میان ،بسته شدن دریچه چمبر و

است.

ت ( EPBاعمال فشارِ  EPBدر محفظه چمبر)،
حفاری به حال ِ

نکته قابل ذکر در حین حفاری ،وضعیت خردشدة تودهسنگ

موجب میشد نیروی تراست دستگاه نیز افزایش پیدا کند.

در محدوده متراژ  5645الی  5650است که این ناحیه در مدل

عامل دوم در افزایش نیروی تراست این است که حرکت

توزیع موج برشی (شکل  ،)9سرعتی در حدود  2600متر بر

تودهسنگهای خردشده و اصطکاک آنها با سپر دستگاه ،نیز در

ثانیه را نشان میدهد لذا برخالف سایر زونهای خردشده در

افزایش نیروی تراست اثر گذار بوده است.

مدل موج برشی به وضوح قابل مشاهده نیست که این امر به

همانگونه که در شکل  10دیده میشود در زونهای کم

دلیل عرض کمِ ناحیه کم سرعت و نیز به دلیل کاهش قدرت

سرعتِ مدل موج برشی (منطبق بر زونهای گسلی خردشده)

تفکیک روش  TSPبا افزایش فاصله میباشد .وضعیت

مقادیر نرخ نفوذ کاهش میباید .در متراژهای ،5620 ،5598

خردشدگی تودهسنگ در این مقطع به نحوی بوده است که در

 5647و  5671با هجوم آب و ریزش بلوکهای سنگی به

متراژ  5647با هجوم آب ،نرخ نفوذ تا میزان  4میلیمتر بر

داخل محفظه چمبر ،نرخ نفوذ به کمترین حد (به ترتیب

دور ،کاهش یافته است (شکل .)10

مقادیر  4 ،4 ،3و  3میلیمتر بر دور) رسیده است و نیروی

ارزیابی نتایج آزمایش پیشبینی لرزهای تونل ) (TSPبر اساس شواهد زمینشناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ
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شکل  .10مقایسه روند پارامترهای عملیاتی دستگاه حفار با توزیع سرعت انتشار امواج برشی.
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شکل  -A .11دید از دریچه چمبر :متراژ  ،5620نمایی از هجوم شدید آب از درز و شکاف تودهسنگ آهکی تلهزنگ و پُر شدن
محفظه چمبر از آب و مصالح سنگی -B .نصب پمپ آبکش و هدایت جریان آب در شیب مثبت تونل.

شکل  -A .12ریزش مصالح سنگی حفاری به همراه جریان شدید آب از روی نوار نقاله -B .تمیزکاری و جمعآوری مصالح سنگی
ریخته شده از روی نوار نقاله.
با پیشروی دستگاه ،هجوم آب و انتشار گازهای سمی (با

جهت گاز سنجی (جدول  )2و بازدید دیسکهای برشی

شدت بیشتر در زونهای خردشده) شرایطی را ایجاد نمود که

گشوده میشد .با این حال علیرغم این محدودیتها ،با

در این محدوده ،بر خالف شرایط تست قبلی (در موقعیت

کنترل مصالح حفاری بر روی نوار نقاله ،شرایط زمینشناسی

کیلومتراژ  ،)3+287بازدید سینهکار به سهولت میسر نبوده

(بهویژه تغییرات لیتولوژیکی) کنترل میگردید .بهطور مثال

است.

یکی از نشانههای درزهدار بود ِن تودهسنگ آهکی ،مشاهده

در بخشهای زیادی از مسیر حفاری به دلیل لزوم حفاری به

رگههای ضخیم کانیهای ثانویه کلسیت در مصالح حفاری

افزایش آب ،گاز سمی سولفید

است که در حقیقت این کانیها بعد از ایجاد شکستگیها در

هیدروژن ،گاز انفجاری متان و غیره) ،دریچه چمبر مسدود

فضاهای خالی درزهها تبلور مجدد یافتهاند .همچنین حین

بوده است .لذا امکان بازدید سینهکار (جهت کنترل تغییرات

کنترل مصالح حفاری ،مشاهده مواد آلی نفتی در بافت

لیتولوژیکی) تنها در متراژهایی مقدور بود که دریچه چمبر

سنگهای آهکی ،نشانهای از وجود گاز متان در سینهکار

حالتِ ( EPBبه دلیل

ارزیابی نتایج آزمایش پیشبینی لرزهای تونل ) (TSPبر اساس شواهد زمینشناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ
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حفاری بود .اما در مهمترین یافته حین حفاری متراژ  ،5600با

آشکار گردید (شکل  .)13که البته به دلیل نزدیکی پارامترهای

نمونهگیری از مصالح حفاری و مشاهده ریزدانههای سبز رنگ

ژئومکانیکی تودهسنگها (تشکیالت آهکی در هر دو سازند)،

در بافت نمونههای آهکی (آهک گالکونیتدار :شاخص

مرز تغییر سازند در مدلهای توزیع امواج لرزهای ،قابل

سازند تله زنگ) عبور از مرز سازند پابده به سازند تله زنگ

تفکیک نیست.

جدول  .2مقادیر گازهای انفجاری و سمی در محفظه چمبر ،طی مسافت متراژ  5577الی .5680
)CH4 (LEL
Max
100

)H2S (PPM
Min
52

Max
150

)CO (PPM
Min
10

Max
222

Min
12

شکل  .13وضعیت تودهسنگهای آهکی (مصالح حفاری) در مرز سازندهای پابده و تلهزنگ.
در پایان پیرامون تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاه ،این

زمینشناسی در پروژههای دیگر (که از دستگاه متفاوت

مطلب را میبایست شرح داد که در پروژه بازیدراز به لحاظ

استفاده کردهاند) نیست.

نوع طراحی دستگاهِ  ،EPBنرخ نفوذ از ترکیب گشتاور و
تراست باال حاصل میشود .لذا حفاری همواره تحت تراست

 .7نتیجهگیری

باال انجام میگیرد .بهطور مثال در محدوده مربوط به این

نتایج  TSPدر قالب مدلهای سه بُعدی توزیع امواج برشی،

تحقیق (تشکیالت مارنی ،شیلی و آهکی) نیز حفاری با

حاکی از تغییرات لیتولوژیکی (تناوب الیههای مارنی ،شیلی و

تراستی اغلب حدود  1100الی  1300تُن (بهجز موقعیت

آهکی) و وجود چند زون خردشده است که کنترل شرایط

لهیدگی) صورت گرفته است .در صورتی که اگر برای این

زمینشناسی در حین حفاری ،صحت این پیشبینی را تایید

تشکیالت از یک دستگاه حفار از نوع معمولی (غیرِ )EPB

مینماید .مقایسه نتایج  TSPبا روند تغییرات پارامترهای

استفاده میشد؛ تراست الزم برای پیشروی بهطور معمول از

عملیاتی دستگاه نشان میدهد که مدل سه بُعدی توزیع امواج

حدود  500الی  600تُن تجاوز نمیکرد.

برشی نسبت به واقعیت زمینشناسی ،تا حدودی از یک

تونل بازیدراز اولین و تنهاترین پروژه در دنیا (تا زمان ارائه

مطابقت نسبی در بسیاری از متراژها برخوردار است .نواحی

این پژوهش) است که از روش  TSPدر مسیر حفاریِ یک

کم سرعت و سرعت باالی مدلهای سه بُعدی امواج برشی،

دستگاه حفار از نوع  ،EPBاستفاده شده است .لذا باید تأکید

نسبتاً منطبق بر نوسانات نرخ نفوذ دستگاه در مسیر حفاری

نمود که پارامترهای عملیاتی در این پروژه ،تابع خصوصیات

بوده است .تغییرات نرخ نفوذ و دیگر پارامترهای عملیاتی

دستگاه مذکور است و قابل تعمیم برای شرایط مشابه

دستگاه به دلیل تغییرات لیتولوژیکی تشکیالت مارنی و شیلی
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در سازند گورپی (متناسب با تغییرات سرعت موج برشی:

هرچه بیشتر پیشبینی نماید .در این صورت میتوان ضمن

 1260الی  1740متر بر ثانیه در نتایج آزمایش مرحله اول

کنترل وضعیت ،برای تغییرات ناگهانی و مخاطرهآمیز شرایط

 )TSPو نیز متأثر از تغییرات شدید پارامترهای ژئومکانیکی

تودهسنگها (ناشی از عدم تطابقِ پیشبینیهایِ قبل از اجرا با

تشکیالت آهکی سازندهای پابده و تلهزنگ در اثر برخورد با

واقعیت زمینشناسیِ حین اجرا) ،تمهیدات الزم را

زونهای خردشده (متناسب با تغییرات سرعت موج برشی:

چارهاندیشی کرد و برای عبور  TBMاز شرایط نامساعد

 2200الی  3100متر بر ثانیه در نتایج آزمایش مرحله دوم

زمینشناسی (زونهای گسلی ،هجوم آب و ،)...مناسبترین

 )TSPبوده است .اگر چه با استفاده از این روش تنها

راهکارها را اتخاذ نمود.

محدودههای کوچکی از مسیر حفاری پیشبینی شده است .اما
در چنین پروژههایی میتوان با انجام دورهای و متوالی روش

تشکر و قدردانی

( TSPدر نواحی محتمل و مخاطرهآمیز) پیش از وقوع

در پایان مؤلف اول بر خود الزم میداند که از پرسنل محترم

مخاطرات زمینشناسی ،اطالعات مفیدی جهت کنترل روند

شرکت زمین سنجش رایان (نمایندگی شرکت امبرگ در

حفاری و اندیشیدن تمهیدات الزم به دست آورد .اعضا تیم

ایران) و نیز از همگی همکاران صنعتی خود در تیم حفاری و

فنیِ حفاری میتوانند با تلفیق نتایج  TSPبا دیگر روشها

خدمات مهندسی پروژه بازیدراز قدردانی نماید.

(حفر گمانه پیشاهنگ ،کنترل روند تغییرات پارامترهای
عملیاتی دستگاه حفار ،بازدید سینهکار و ،)...شرایط
تودهسنگ هایی که به زودی حفاری خواهد شد را با دقت
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