نشریه مهندسی عمران امیرکبیر
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،51شماره  ،2سال  ،1398صفحات  315تا 325
DOI : 10.22060/ceej.2018.13477.5418

بررسی تأثیر برهمکنش ماشین  TBMو زمین بر روی تغییرات نیروی پیشران و نرخ نفوذ ماشین-مطالعهی
موردی :تونل انتقال آب کرج-تهران(قطعهی )2
محسن غالمی ،رسول اجل لوئیان
دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
چکیده :در حفاری تونل به روش مکانیزه و با دستگاه  TBMپارامترهایی از قبیل نیروی پیشران و نرخ نفوذ نقش
اساسی را ایفا میکنند که امکان ثبت آنها وجود داشته و با مقادیر محاسبه شده توسط مدلهای مختلف نیز قابل
مقایسه هستند .پروژهی تونل انتقال آب کرج -تهران در راستای تأمین آب شرب شهر تهران حفاری شده و اجرای آن
با یک دستگاه  TBMاز نوع سنگ سخت در دو قطعه به اتمام رسیدهاست .با بررسی سین هیکار در مقاطعی از تونل
قطعهی دوم از پروژه ،مشخصات زمینشناسی و شاخص مقاومت زمینشناسی ( )GSIدر هر مقطع ثبت گردید و سپس
پارامترهایی مانند مقاومت فشاری تكمحوری سنگ بكر ( )UCSو نیز شاخص سایش سرشار ( )CAIاز نمونه سنگهای
برداشتی اندازهگیری شد .با کمک این دادهها و مدلهای رایج و کاربردی ،مقدار نیروی پیشران برای حفاری هر مقطع
از تونل محاسبه گردید .از سوی دیگر همزمان با حفاری تونل ،دادههای ماشین  TBMنیز به طور پیوسته ثبت شدهاند
که نیروی پیشران و نرخ نفوذ مورد نیاز در این پژوهش از آن جمله هستند .مقایسهی بین مقادیر اندازهگیری و محاسبه
شده برای نیروی پیشران در پروژه نشان میدهد که اختالف بین این مقادیر به صورت منطقی قابل تحلیل و توجیه
خواهد بود .برای تحقق این هدف عواملی از قبیل نحوهی انتخاب دادههای مناسب ،نمونهبرداری و کنترل سینهیکار
تونل تأثیر بسزایی در نتایج تحلیل دارند .در پایان این مقاله مدل  CSMو نیز دادههای بهدست آمده از سینهکار تونل
برای ارزیابی نیروی پیشران انتخاب شدهاند که نتایج آن در توصیف هشت ردهی توده سنگ ارائه میگردد.
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شاخص سایش سرشار()CAI
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آ گاهی از مشخصات زمینشناسی مهندسی سین هیكار تونل در
حفاری با ماشین تونلزنی مكانیزه ( )1TBMهمواره یكی از دغدغههای
اصلی نیروهای دستاندركار در پروژه است تا بتوان به بررسی نحوه
عملكرد ماشین در زمینهای مختلف پرداخت .برای تونلزنی مكانیزه
در سنگ ،موقعیت و وسعت مناطق گسله و مرز الیه ها و در مورد تونلزنی
در مناطق كارستی ،موقعیت حفرهها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
از سوی دیگر در شرایط مختلط سین هیكار تونل و تغییرات متوالی زمین
ّ
در فواصل بسیار اندك ،امكان بازرسی مداوم کل هیحفار 2بسیار دشوار و
حتی در مواردی غیرممكن است .در برخی پروژهها به دلیل در دسترس
نبودن دادههای حاصل از چالزنی پیشرو 3و یا روشهای ژئوفیزیکی
میتوان با کمک دادههای ماشین  TBMاز ارتباط بین پارامترهای
حفاری و شرایط زمین بهره گرفت.

تحقیقهایصورت گرفتهبرایاندازهگیرینیرویبرشدیسککاترها
توسط انتاچر 5و همکاران نشان میدهد که حدا کثر نیروها مضربی از
نیروهای میانگین است و توزیع نیروهای اعمال شده بر سین هیکار دارای
بینظمی بوده و خود بیانگر وضعیت زمینشناسی از قبیل مناطق گسله و
جهتگیری شیستوزیته خواهد بود [ 1و .]2
آتس 6و همکاران با بررسی تعداد  30پروژه حفاری تونل با دستگاه
 TBMدر کشور ترکیه سعی در تخمین گشتاور ،نیروی پیشران و سایر
پارامترهای طراحی و انتخاب ماشین  TBMمناسب داشتهاند و در
نهایت با مقایسه مقادیر نیروی پیشران و گشتاور طراحی شده و
واقعی به اهمیت مشخصات زمینشناسی و ژئوتکنیکی مسیر تونل
اشاره نمودهاند که نتیجهی آن ارائهی مقادیری برای حد باال و پایین
پارامترهای حفاری بوده است [.]3
کی 7و همکاران ( )2016با انجام پژوهشهای تجربی بر روی فرایند
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خردایش سنگ در دیسککاترهای پیرامونی یا گیج در کلیهحفار یک
ماشین  TBMبه این نتیجه رسیدند که نیروهای عمودی برای خرد کردن
سنگ در دیسکهای گیج کوچکتر از دیسکهای مرکزی است و این
نیرو به طور تدریجی با افزایش زاویه تمایل دیسکها کاهش مییابد [.]4
پیش از این محققین مختلف از قبیل گونگ 1و همکاران و بارتون 2و
چیما3درخصوصنحوهیتأثیردرزههاوناپیوستگیهایتودهسنگبرروی
عملکردماشین TBMمطالعاتیراانجامدادهاند.طبقنتایجبهدستآمده
از مطالعاتاینافراد،جهتگیریهاینامساعدساختارهایزمینشناسی
و به ویژه ناپیوستگیها باعث کاهش نرخ نفوذ ماشین  TBMمیشود که
مقدار زاویهقرارگیریاینساختارهابسیار تعیینکنندهاست.]5-8[.
استفاده از روشهای نوین شبکهی عصبی مصنوعی و منطق فازی
نیز در تحلیل عملکرد ماشینهای  TBMجایگاه ویژهای را در بین برخی
محققین کسب کردهاست که در این بین میتوان به نتایج حاصل از
تحلیل پارامترهای نیروی پیشران 4و گشتاور با استفاده از شبکهی
عصبی و تأثیر آن بر نرخ نفوذ 5ماشین  TBMدر تونل بلند زا گرس توسط
افتخاری و همکاران اشاره کرد .نتایج تحلیل ها نشان میدهد كه نیروی
محوری پیشران و گشتاور در یك محدودهی بهینه ،سبب افزایش نرخ
نفوذ می شود و به منظور دستیابی به نرخ نفوذ حدا كثر میتوان از زوج
نیروی محوری پیشران و گشتاور بهینه استفاده نمود [.]9
برای محاسبهی نیروی برش دیسککاترها مدلهای مختلفی ارائه
شدهاست که میتوان مدل اصالح شدهی  CSMتوسط رستمی []10
یا مدل ارائه شده توسط روکسبرو و فیلیپس 6را نام برد که از مشخصات
ژئومکانیکیسنگومشخصاتابزار برشیهمراهبانتایجتستنفوذ،روابط
معتبری را بهدست آوردهاند [ .]11مطالعهی فستا 7و همکاران برای بررسی
نیروهای مؤثر بر ماشین TBMبا بکارگیری سیستمهای ثبت داده در بیرون
از تونل ،اهمیت استفاده از این سیستمهای کنترلی را نشان میدهد [.]12
هدف از این متن ارائهی هیچگونه مدل خاص برای پیشبینی
عملکرد ماشین  TBMنیست بلکه هدف اصلی از این نوشتار بررسی
علت تغییر در پارامترهای حفاری و تحلیل سریع در حین فرایند تونلزنی
است که در نهایت قدرت تصمیمگیری اپراتور ماشین  TBMدر سنگ
سخت را افزایش خواهد داد .مبنای این مطالعه شرایط واقعی در حین
حفاری و همچنین نحوهی برهمکنش ماشین  TBMو زمین است.
اجرای پروژهی تونل انتقال آب کرج-تهران توسط یک دستگاه
1 Gong
2 Barton
3 Cheema
4 Thrust Force
5 Penetration Rate
6 Roxborough & Phillips
7 Festa
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 TBMسنگ سخت طراحی و اجرا شدهاست .قطعهی دوم این پروژه
با توجه به وضعیت زمینشناسی متفاوت و غیریکنواختتر نسبت به
قطعهی اول هدف این مطالعه قرار دارد .دادههای بکار رفته شامل
نتایج برداشتهای زمینشناسی از سینهکار و ماشین  TBMو سایر
آزمونهای انجام شده بر روی نمونههای سنگ هستند که با کمک
آنها مقادیر نیروی پیشران توسط مدلهای  CSMو رکسبرو-فیلیپس در
مقاطع مشخصی از تونل محاسبه شدهاند.
در این پژوهش مشخص شد که بر اساس پایداری ردههای مختلف
تودهسنگ در مسیر تونل ،اختالفهایی بین نیروی پیشران اعمال شده و
محاسبه شده وجود دارد و با ارائهی تحلیل منطقی میتوان این اختالفها
را بررسی کرد .این متن برآن است که قابلیت استفاده از سیستمهای ثبت
داده در ماشینهای  TBMو حضور یک متخصص و کارشناس را برای
پروژههای مکانیزه و با ارائهی یک مطالعهی موردی ،نشان داده و به
ن TBMوزمینراتوضیحدهد.
عبارتدیگرنحوهیبرهمکنشواقعیماشی 

 _2معرفی پروژه و زمینشناسی مسیر تونل
قطعهی دوم تونل انتقال آب از سد امیركبیر به تصفیه خانهی شماره
 6تهران ،بخشی از پروژهای به طول حدود  30کیلومتر است كه با هدف
آبرسانی به غرب تهران حفاری شدهاست .دستگاه مورد استفاده برای
حفاری تونل از ماشینهای حفاری مكانیزه با سپر نگهدارنده دوگانه
یا تلسکوپی 8با قطر حفاری  4/665متر و با قابلیت همزمان حفاری
و نصب پوشش نهایی تونل است .مسیر حفاری دارای چند قوس با
شعاعهای مختلف است که نیروهای پیشران برای پیشروی دستگاه
 TBMرا تحت تأثیر خود قرار دادهاند .شکل  1مشخصات هندسی مسیر
تونل را در یک پروفیل نشان میدهد.
ازدیدگاهزمینشناختیمحدودهیتونلدردامنهیجنوبیالبرزمركزی
قراردارد کهازنظرچینهشناسیدربرگیرندهیمجموعههایرسوبیمختلفی
از سازند كرج به سن ائوسن پسین تا میانی است .از نظر سنگشناسی
واحدهای سنگی مسیر تونل شامل تناوبهایی از توف ،ماسهسنگ،
سیلتستون ،گدازه و آ گلومرا است كه در قالب طبقات رسوبی چین خورده
ً
دیده می شوند [ .]14معموال تودههای نفوذی و دایك های آذرین از جنس
دیوریت و گابرو در میان واحدهای رسوبی دیده میشوند (شکل.)2
شکل  2مقطع زمینشناسی مسیر تونل و ساختارهای زمینشناسی
عمدهی آن را نشان میدهد .با نگاهی به این شکل میتوان سنگهای
مناطقمختلفمسیرتونلرابهدوبخشتوفیوآذریننفوذیطبقهبندی
کرد که با تأثیر از ساختارهای زمینشناسی ،هریک به ردههای مختلفی
تقسیممیشوند.
8 TBM Double Shield
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شکل  :1پروفیل مسیر تونل قطعهی دوم کرج-تهران []13
Fig1- Geometry properties of Karaj-Tehran Lot2 tunnel path

شکل :2مقطع زمینشناسی مسیر تونل []14
Fig2- Geological cross section for tunnel path

 _3برداشتها و دادههای حاصل از عملکرد ماشین TBM
برای بررسی میزان انطباق بین پارامترهای اعمال شده بر ماشین
حفاری و شرایط واقعی در سینهکار تونل ،دسترسی به دادههای خام

اولیه و ثبت برخی اندازهگیریها در سینهکار و در آزمایشگاه (بر روی
نمونههای سنگ برداشت شده از سین هیکار) ضروری است .برای این
منظور اقدام به ثبت تغییرات زمینشناسی و برداشت نمونه سنگ شد
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که با کنترل لحظهای عملکرد ماشین  TBMنیز همراه بودهاست .در گام
دیگر کلیهی پارامترهای حفاری در این بازههای خاص نیز از سیستم
ثبت دادههای 1ماشین  TBMبرداشت شدهاند .در این تحقیق از
پارامترهایی مانند نیروی پیشران و نرخ نفوذ به عنوان پارامترهای اصلی
ماشین  TBMاستفاده شدهاست .یكی از شاخصترین مشخصات
زمینشناسی در این منطقه وجود گسلهای فراوان با بزرگی و گستردگی
متفاوت است .برخی از گسلها دارای تأثیر موقتی بوده ولی برخی دیگر
به دلیل همراستایی امتداد تونل ،تا فواصل طوالنی تأثیرگذار بودهاند.

شكل  3تصویری از محدودهی یک گسل در متراژ  1510متر و پارامترهای
حفاری ثبت شده در این منطقه را نشان میدهد.
چنانچه در شکل  3مشاهده میشود ،همزمان با حفاری ماشین
 ،TBMمقدار نیروی پیشران اعمالی (منحنی قرمز رنگ) و نرخ نفوذ
(منحنی آبی رنگ) در هر زمان و مقطعی از تونل قابل برداشت است.
کمیت این دو پارامتر بستگی به وضعیت تودهسنگ دارد و با تغییر
وضعیت تودهسنگ در هر مقطع از تونل میتوان نحوهی برهمکنش
ماشین  TBMو تودهسنگ را ارزیابی نمود.

شکل  : 3نمونهای از مناطق خردشده و گسله شناسایی شده در سین هیكار تونل در متراژ  1510متر
Fig3- an example of recognized crush and fault zone in tunnel face at 1510m chainage
حاضر از نتایج آزمایش سایش سرشار بر روی نمونههای سنگ بهره
گرفته میشود .با توجه به نمونههای سنگ و بررسی پارامترهای حفاری و
نیز تعیین شاخص مقاومت زمین شناسی ( )GSI2و شاخص سایش سرشار
()CAI3میتوان محدودهی مورد مطالعه را طبق جدول  1به چند ردهی
مختلف تقسیم کرد .الزم به توضیح است مقادیر ارائه شده در این جدول
بیانگر میانگین دادهها بوده که تنها برای درک بهتر از شرایط تودهسنگ
ارائه شدهاند ولی در محاسبات از مقادیر واقعی استفاده میشود.

برای تهیهی دادهها ،مشاهدهی سین هیكار و ثبت اطالعاتی از
قبیل وضعیت كلی درزهها (راستای تقریبی آنها ،فاصلهداری و پرشدگی
درزهها ،اثرات گسل و میزان اثر دیسككاترها بر روی سین هیكار) و تعیین
جنس سنگ به طور منظم صورت گرفتهاست .در ادامه ،آزمایش
بارگذاری نقطهای نیز بر روی نمونهها انجام شدهاست .با توجه به اجرای
این آزمایش بر روی نمونههایی با ابعاد نامنظم ،برای كاهش خطا باید
تعداد نمونهها را تا حد امكان افزایش داد [ .]15برای تکمیل مطالعهی

جدول :1دادههای بهدست آمده از تودهسنگ مسیر تونل در حین حفاری
Table1- Obtained data from rock mass in boring time
متراژ سنگشناسی
110-100
2000-1100
3400-2000
6050-3400
6700-6050
7800-6700
9200-7800
13450-9200

UCS
()MPa
دیوریت-گابرو
توف-آندزیت
توف
بازالت -توف
توف
توف-آندزیت و بازالت
دیوریت-مونزودیوریت
توف

شاخص
GSI
3/3
1/5
2/5
2/5
1/5
2/5
4
1/5

شاخص سایش
CAI
135-125
110-100
110-100
100-85
75-60
110-95
190-160
95-75
1 Data Logger
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نیروی پیشران
()kN
55-60
45-40
60-50
50-40
35-30
60-50
80-75
60-55

نرخ نفوذ
()mm/rev
4533
4766
3933
4100
3750
4425
6500
5550

7/5
11/5
8/5
12
15
8/5
6
9

2 Geological Strength Index
3 Cerchar Abrasiveness Index

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،51شماره  ،2سال  ،1398صفحه  185تا 388

برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز در این تحقیق توجه به برخی از
نكات ضروری است كه در صورت عدم رعایت هر یك از این موارد نتایج
بهدست آمده را میتوان به طور كلی غیر قابل قبول تلقی كرد:
 با توجه به وضعیت تودهسنگ ،نمونهبرداری در صورت امکان درشرایط یکسان حفاری انجام میشود.
 درنظر گرفتن سایر پارامترهای حفاری از قبیل مقادیر نرخ نفوذبرای هر نیروی پیشران ماشین  TBMمهم است .نمونههایی كه دارای
مقادیر نیروی پیشران مشابه ولی با پارامترهای حفاری متفاوتی هستند
را باید تفكیك كرده و در تحلیلها و با کمک برداشتهای قبلی ،دالیل
تناقض به وجود آمده را به درستی توصیف کرد.
 دیسککاترهایی که در قسمت گیج 1یا پیرامونی کل هیحفار قراردارند نیروی برش محوری آنها کمتر از دیسککاترهای با وضعیت
عادی و عمود بر سینهکار خواهد بود .این امر به دلیل سطح تماس
کمتر نوک تیغهی دیسککاترهای پیرامونی نسبت به انواع مرکزی است
[ .]4باتوجه به تفاوت پروفیل تیغههای دیسککاتر ،در این مطالعه از
دیسککاترهایی با تیغهی نوع  CCS2استفاده شدهاست که مقطع عرضی
نوک تیغه به جای حالت  Vشکل ،ثابت است .بر این اساس و به منظور
محاسبهی نیروی برش محوری دیسککاترها نیاز به تعیین زاویه قرارگیری
دیسککاترهای پیرامونی نسبت به محور تونل و اندازهگیری سطح مقطع
درگیر با سین هیکار تونل در هر موقعیت از کل هیحفار خواهد بود.

 _3عوامل مؤثر در برهمکنش نیروی پیشران ماشین
 TBMو زمین
به دلیل برهمکنشی که بین اجزای مختلف ماشین  TBMو زمین
به وجود میآید ،نیروی پیشران در بخشهای مختلف ماشین در
طی فرایند حفاری متغیر است .نیروی پیشران کل برای پیشروی در
ماشینهای  TBMسپری ،طبق پیشنهاد ارائه شده در مراجع [ 16و ]17
حاصل جمع  6مؤلف ه به شرح زیر است:
()1

 :F3نیروی پیشران الزم برای غلبه بر نیروی محرک ایجاد شده در اثر
تغییر جهت در مسیرهای قوسی (در مسیر مستقیم این مقدار برابر صفر
درنظر گرفته میشود)،
 :F4نیروی پیشران الزم برای غلبه بر نیروی اصطکا ک بین سگمنتها
و بخش آببند انتهایی،
4
 :F5نیروی پیشران الزم برای غلبه بر نیروی کشش بخش پشتیبان
دستگاه (در صورتی که سیستم بکآپ خودکشش باشد این مقدار برابر
صفر درنظر گرفته میشود)
 :F6نیروی پیشران الزم برای غلبه بر نیروی نفوذ ابزارهای برشی.
با توجه به نوع ماشین حفار در این مطالعه که یک ماشین TBM
دوسپره برای سنگ سخت است ،بایستی برخی مالحظهها را در
بکارگیری رابطهی  1مدنظر قرار داد .در ادامه به روند محاسبهی هریک
از نیروهای مورد نظر در رابطهی  1پرداخته میشود.
در این مطالعه هر سه نیروی پیشران  F4 ،F2و  F5دارای مقدار صفر
هستند .دلیل آن نیز به عدم وجود فشار نگهدارنده در سینهی کار برای
ماشین سنگ سخت و نیز عدم وجود بخش آببند در سپر انتهایی
ماشین  TBMو نبود اصطکا ک در آن بخش است .از سوی دیگر برای
این مطالعه از دادههای مربوط به حفاری در حالت سپر دوتایی بهره
گرفته شد که در آن جابجایی و کشش سیستم پشتیبان دستگاه بعد از
فرایند حفاری انجام میگیرد.
نکتهی قابل ذکر این است که محاسبهی نیروی پیشران کل در
دستگاههای تکسپره 5و دوسپره 6مشابه با ماشینهای  TBMدر خا ک
بوده و تنها تفاوت آن عدم وجود نیروی  F2در این دستگاهها برای
سنگ سخت و حذف آن از رابطهی مذکور است [.]3
نیروی پیشران مورد نیاز برای غلبه بر اصطکا ک زمین و سپر ( )F1به
صورت زیر محاسبه میشود [:]16
()2


F1 μ1.  π.D.Ls .Pm  We 

Ls q
که در آن:
.
2و تودهسنگ،
2ی سپر
 :μ1ضریب اصطكاك بین پوسته

F3  μ1.D.

FTotal = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6

 :Dقطر پوستهی سپر ماشین،
 :Lsطول پوستهی سپر درگیر در زمان پیشروی،
 :Pmفشار میانگین مؤثر بر روی سپر ماشین از طرف زمین،
 :Weوزن سپر ماشین.

كه در این رابطه:
 :F1نیروی پیشران الزم برای غلبه بر اصطکا ک بین پوستهی سپر
ماشین 3و زمین،
 :F2نیروی پیشران الزم برای غلبه بر فشار مؤثر بر دیوارهی اتاقک فشار،
1 Gauge Area

4 Back-up

2 Constant Cross Section

5 Single Shield

3 Shield

6 Double Shield
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در این تحقیق به دلیل اضافه حفاری ( mm65در قطر تونل) و سرعت
باالی حفاری در مقاطع تونل ،فشار مؤثری بر روی سپر از طرف زمین
اعمال نگردیده و نیروی پیشران الزم برای غلبه بر اصطکا ک زمین تنها
از ضریب اصطکا ک ( )μ1و وزن سپر ماشین ( )Weمحاسبه شدهاست .با
کمک دادههای بهدست آمده در زمان حفاری و همچنین تعیین مقادیر
مقاومت فشاری تکمحوری و نیز تعیین شاخص  ،GSIمیتوان ضریب
اصطکا ک بین سپر ماشین  TBMو زمین را محاسبه کرد .بدین ترتیب با
کمک معیار هوک-براون ]18[ 1مقادیر  1μدر هر مقطع از تونل محاسبه و
با درنظر گرفتن  ton172=Weمقدار  F1در جدول  2ارائه شدهاند.
همانطور که اشاره شد نیروی  F3تابع شعاع قوس در هر مقطع از
تونل خواهد بود که محاسبهی آن با بررسی فشار جکهای هیدرولیکی
در قبل و بعد از یک مسیر قوسی انجام گرفتهاست .در نهایت با استفاده

از رابطهی زیر مقادیر
()3


[F:]16
گرددμ
 F3در هر مقطع از 
مشخص می
1
1 .  π.D.L
تونلs .Pm  We

Ls q
.
2 2

F3  μ1.D.

که در آن  qبرابر است با فشار مازاد بر ماشین در مسیرهای قوسی ،و
در مسیرهای مستقیم این مقدار برابر با صفر است.
شکل  4نمونهای از تغییرات فشار در طی حفاری ماشین TBM
برای قوس  2000متر تونل در متراژ  1399متر را نشان میدهد .هریک
از نمودارها بیانگر فشار هیدرولیکی یک گروه از  4گروه اصلی جکهای
پیشران اصلی در این ماشین  TBMهستند .همان طور که مشخص
است ،فشار هیدرولیکی جکهای پیشران بعد از اتمام قوس مذکور در
حدود  bar30افت داشتهاند که این کاهش فشار بعد از مدت زمانی از
ّ
پیشروی کل هیحفار و جایگیری کامل آن در سین هیکار نمایان میگردد.

شکل :4نمونهای از تغییرات فشار اعمالی بر ماشین در زمان حفاری در قوس  2000متر و بعد از آن
Fig4- Sample of applied pressure on TBM machine in boring time at 2000m curve and thereafter
براساس طراحی مسیر تونل ،تعداد  2قوس با شعاع  2000متر و یک
قوس با شعاع  5000متر درنظر گرفته شدهاست که با توجه به مطالب
فوق مقادیری بین 30-35 barبرای قوسهای  2000متر و15-20 bar
برای قوس  5000متر بهدست آمده است .با در نظرگرفتن این مقادیر و
نیز D=4/6 mبرای قطر سپر و LS=4/275 mبرای طول سپر ،در نهایت
نیروی  F3در هر مقطع از تونل در جدول  2مشخص شدهاند.
گام بعد ،محاسبهی نیروی  F6است که همان نیروی پیشران برای
غلبه بر نیروی نفوذ ابزارهای برشی یا همان دیسککاترهاست .برای
تعیین این نیرو رابطهی زیر پیشنهاد شدهاست [:]17
1 Hoek-Brown failure criterion
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()4

F6 = N C .FN .FL

که در آن:
ّ
 :NCتعداد دیسککاترهای نصب شده بر روی کل هیحفار
 :FNمیانگین نیروی عمودی دیسککاتر که چنانچه تمام ابزارهای
حفاری از نوع دیسكی باشند ،نیروی برش قائم در تمام دیسککاترها از
جمع نیروی برش تکتک آنها بهدست میآید [.]19
 :FLثابتی برای بیان میزان افت حاصل از اصطکا ک بین دیسککاترها
و سنگ است که برای دیسککاتر این مقدار برابر  1/2فرض میگردد [.]17
مدلهای مختلفی برای تعیین نیروی پیشران عمودی دیسککاترها
ارائه شدهاند که هریک در جای خود دارای مزایا و کاستیهایی هستند .در

 :φزاویهی سطح تم

 :pمیزان نفوذ دیسک
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 :σcمقاومت فشاوری

 :σtمقاومت کششی

 :tσمقاومت کششی تك محوری سنگ بکر(با استفاده از معیار هوک
این بین مدل Roxborough & Phillipsو مدل اصالح شدهی  CSMکارایی
عمودی دیسککاترها ارائه شدهاند که هریک در جای خود دارای مزایا و کاستیهایی
 براون [ ]18و نیز به طور غیرمستقیم با مدنظر قرار دادن σ cو تناسب بیشتری را از خود نشان دادهاند [ 10و  .]11در این مقاله از هر دو
 σ t محاسبه شد
ل اصالح شدهی  CSMکارایی و تناسب بیشتری را از خود نشان دادهاند [ 10و .]11
12
محاسبه شدهاست).
[:]11
برابراست
فیلیپس
رکسبروو
اصلی
رابطکههی
شده
استفاده
کاستیباهایی
مزایا و
خود دارای
در جای
هریک
است.اند
ارائه شده
کاترها
مدلدیسک
ی پیشران عمودی
طهی اصلی رکسبرو و فیلیپس برابر است با [:]11
مقداری Cنیز برابر ب
مقدار  Cنیز برابر با  2/12درنظر گرفته می شود [ .]9برای محاسبه
هایی].
کاستی11
اند و[ 10و
دارایداده
خودخودنشان
بیشتری را
کارایی
CSM
اصالح شده
سو
مزایا
در ازجای
تناسبکه هریک
ارائهوشدهاند
کاترها
ی دیسک
عمودی
مدلپیشران
نیروی
ین
δ
2
شده و در رابطه
محاسبه

4.σ
نشان .d.
.]F
11
دادهcاند [
بیشتری راdازخود
کارایی و
اصالح
فیلیپسیو مدل
رو و
نیروی پیشران عمودی باید مؤلفهی  FNاز رابطهی زیر محاسبه شده و
اصلی()5
تناسب:]11
است )با [
 CSMبرابر
شدهویفیلیپس
رکسبرو
ست .رابطه
 D.d
(.tan
 10و N
2
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رابطهی  4قرار داده شود:
در
(6-
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که در آن:
ϕ 
δ 2
FN = Ft . cos  
()2-6

) (FN 4.σ c .d.  D.d  d 12 .tan
هایی
تكو کاستی
فشاریمزایا
مقاومت دارای
:Cσجای خود
که هریک در
دهاند
،)UCS
سنگ بکر (،)UCS
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محوری 2
مختلفی برای تعیین نیروی پیشران عمودی دیسککاترها ارائه شدهاند که هریک در جای خود دارای مزایا و کاستیهایی
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بازرابر است با [ ::]D11قطر دیسککاتر،
تعداد  31عدد دیسککا
δ
) (F 4.σ .d.  D.d  d .tan
دیسککاتر برای ماشین  TBMو نیز مقدار ( FL=1/2طبق مرجع [،)]17
: δزاویهی لبهی دیسککاتر،
2

) (FN 4.σ c .d.  D.d  d 2 .tan
ن:
ارائه 2
مقدار  FNمحاسبه و در جدول  2ارائه شدهاند ..همانطور که قبل از این
10ه]:ی  6برای مدل  CSMبه صورت زیر ارائه شدهاست [:]10
است [رابط
همچنین
صورت زیر و
شده
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شده[10
ارائهاست
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صورتهزیر
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است]:]10[:
صورت
 CSMب
کاتر،
مدلدیسک
نفو
Ft  T.R.φ.Pr
دیسککاتر،
قرارگیری آنها نسبت به محور تونل را نیز لحاظ کرد که این مهم به طور
()6
F
T.R.φ.P
Ftt  T.R.φ.P
r r
ی لبهی دیسککاتر،
دقیق در تمام محاسبات اعمال شدهاست.
است با:
مقدار Pr
ن رابطهی  6برای مدلکه
است [:]10
برابرارائه شده
صورت زیر
 CSMبه
2
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σσC . σ. tσ
3 S.
P C.C.
F
()1-6
C
t
Pr rT.R.φ.P
P
C.33S.S.φ. φ.
R.T
r
 _5نتایج و بحث
φ. R.T
R.T
 Prبرابر است با :در این رابطه:
:
σ .σ
پس از محاسبهی نیروی پیشران کل توسط هر یک از دو مدلی که
P  C. S.
 :Sفاصلهی متوسط دیسککاترها،
کاترها،
φ. R.T
بدان اشاره شد ،مشخص گردید که این نیرو با مقدار نیروی پیشران
کاترFt ،
 T.R.φ.P
 :Tپهنای نوک تیغهی rدیسک
بطه:کاتر،
ک
واقعی که برای حفاری به ماشین  TBMاعمال شدهاست تفاوت دارند.
ی متوسط دیسککاترها،
ر،
 :Rشعاع تیغهی دیسککاتر،
ی نوك تیغهی دیسککاتر،
در جدول  3مقایسهی بین نیروهای اعمالی ( )’Fو نیروهای محاسبه
تماس بین دیسک و زمین که p 
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سطحσ C2 . σ
 RR
 p 
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r
φφcos
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که
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وکه
 Rp 
 
φ. R.T
φ  cos 
زمین که برابر است با
دیسک و
نرخبین
تماس
ییاسطح
p p  
دستگاه،
نفوذ
میزان


p


هستند.مقادیرمثبتبیانگربیشتربودننیرویFومنفیبیانگربیشتربودن
حورینفوذ
ذننرخ
دستگاه،میزان نرخ
دیسک
نفوذ
دستگاه،
دستگاه،
دستگاه،دیسک کاتر یا میزان نرخ نفوذ
نفوذ نفوذ
میزان
سنگکاتربکر،یا : p
نیروی  ’Fاست .الزم به ذکر است که مبنای تمام محاسبات با نرخ نفوذی
محوری سنگ
فشاوری
مت
بکر ،معیار هوك – براون [ ]18و نیز به طور غیرمستقیم با مدنظر قرار دادن
استفاده از
تکبکر(با
سنگ
حوریبکر،
گ
 :cσمقاومت فشاوری تك محوری سنگ بکر،
معادل 8 mm/revبرای محدودههای طبقهبندی انجام گرفتهاست.
ت کششی تک محوری سنگ بکر(با استفاده از معیار هوك – براون [ ]18و نیز به طور غیرمستقیم با مدنظر قرار دادن
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جدول :3مقایسهی نیروهای محاسبه شده و اعمال شده در طول پروژه
Table3- Comparison between calculated and applied thrust forces along the project
نیروی F

متراژ(رده)

)F Rostami(2013) (kN

نیروی

Roxborough and Phil)lips(1975) (kN

100-1100
1100-2000
2000-3400
3400-6050
6050-6700
6700-7800
7800-9200
9200-13450

8576
5849
5764/3
5396/4
3270/6
6680
9038/7
5713/8

5166/8
3720
3846/2
3589/8
2113
3756/6
4582/5
3476/7

نیروی پیشران محاسبه شده با کمک روش  CSMمقادیر بسیار
بیشتری را نسبت به روش رکسبرو و فیلیپس نشان میدهد .با توجه
به مشاهدات مربوط به حفاری در این مطالعه ،روش  CSMبا واقعیت
سازگاری بهتری داشته و حا کی از لحاظ نمودن شرایط محافظهکارانهای
در اعمال پارامترهای حفاری است .به عبارت دیگر ،محدودهی مجاز
برای نیروی پیشران را میتوان به خوبی با این روش مشخص نمود و
بنابراین تحلیلها و نتیجهگیری نهایی در این تحقیق بر مبنای روش
اخیر انجام میگیرد .در ادامه به بررسی دالیل ایجاد این اختالفها
در ردههای مختلف از مسیر تونل پرداخته میشود .بر اساس تجربه
میتوان میزان اختالف حدود  ±500 kNرا برای تحلیلها و نتایج
محاسبات قابل قبول دانست و از آن چشمپوشی کرد.

نیروی پیشران اعمال
شده)F’ (kN
4533
4766
3933
4100
3750
4425
6500
5550

’Δ=F-F
)Rostami(2013

’Δ=F-F
Roxborough and
)Phillips(1975

+4376
+1182/3
+2114/3
+1546/4
-579/4
+1746/7
+3538/7
+163/8

-633/5
-1046/7
-87/1
-510/1
-1637
-668/4
-1917/5
-2073/3

برشی (دیسككاتر) و الگوی خردشدگی سنگ تابع جهتگیری درزهها
است که نرخ نفوذ ماشین  TBMرا تحت تأثیر قرار میدهد .زاویهای در
حدود  60°بین محور تونل و جهتیافتگی صفحات ساختاری بیشترین
تأثیر را بر روی نرخ نفوذ ماشین داشته و همچنین میزان نرخ نفوذ با
كاهش فاصلهداری این ساختارها افزایش مییابد [ .]19از سوی دیگر بر
اساس نظر گونگ مساعدترین شرایط برای حفاری و در نتیجه ایجاد
حدا كثر نفوذ ،در سنگهایی كه درزهها عمود بر جهت اعمال نیروی
دیسككاترها باشند ( )α =90°به وجود خواهد آمد (شکل  5[ )5و .]6

 _5 _1ردهی اول (متراژ )100-1100

ً
تودهسنگ در این محدوده یک تودهسنگ یکپارچه و تقریبا پایدار
است .مقدار  Δ= +4376نشان میدهد که حفاری تونل در شرایطی
کنترل شده و محافظهکارانه انجام گرفتهاست .به دلیل سایندگی باالی
ّ
تودهسنگ ( )CAI=3/3و جلوگیری از سایش کلهحفار و پایین بردن
نرخ مصرف دیسک کاتر ،مقادیر نیروی پیشران اعمالی محافظهکارانه
هستند .در عین حال به نظر میرسد این مقدار اختالف تا رسیدن به
مقدار بهینهی خود فاصلهی زیادی داشته و انتظار اعمال نیروی بیشتر
بر ماشین میرود.

 _5_2ردهی دوم (متراژ )1100-2000
این رده را تودهسنگی الیهای و با ناپایداری موضعی تشکیل داده
است کهدارای  Δ= +1182/3بودهوهمیناختالف،حاصلناپایداریهای
اندک و موضعی است .نحوهی انتشار تركهای ایجاد شده توسط ابزارهای
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شکل :5تأثیر جهتگیری درزهها بر روی
نرخ نفوذ ماشین  2[ TBMو ]1
Fig5- Effect of joint orientation on penetration rate of TBM
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در ردهی دوم به دلیل وضعیت الیهای تودهسنگ ،نیروی پیشران
اعمال شده کمتر از مقدار پیشبینی شده بودهاست که جهتگیری
درزهها شرایط مساعدی را برای نفوذ دیسک کاترها فراهم نمودهاند به
گونهای که  α <60°بهدست آمده است.

 _5_3ردهی سوم (متراژ )2000-3400
ردهی سوم را تودهسنگی بلوکه و با پتانسیل سقوط گوههای سنگی
بزرگ در سینه کار تشکیل میدهد .به دلیل ایجاد مصالح ریزدانه در
ّ
ً
اطراف کل هیحفار و با پتانسیل سایندگی تقریبا باال ( ،)CAI=2/5حفاری
و پیشروی با کنترل بیشتری نسبت به ردهی دوم انجام گرفته و به همین
دلیل مقدار  Δ=+2114/3بیانگر کمتر بودن نیروی پیشران اعمالی است.

 _5_4ردهی چهارم (متراژ )3400-6050
این رده نیز مشابه با ردهی سوم از تودهسنگی بلوکه ولی با گوههای
سنگی در اندازههای کوچکتر در سینه کار تشکیل شده و دارای مقدار
 Δ= +1546/4است .اختالف موجود نیز به خاطر کنترل حفاری و
سایش در شرایط این تودهسنگ منطقی به نظر میرسد .در این رده
به دلیل تأثیر گسلهای موازی با امتداد تونل و نیز جهتگیری مساعد
ناپیوستگیها برای نفوذ بیشتر کلهحفار ( TBMبا شیب نزدیک به
قائم) ،سرعتهای پیشروی بیشتری (با نیروی پیشران کمتر) نسبت به
ردهی سوم ثبت شدهاست.

 _5 _5ردهی پنجم (متراژ )6050-6700
این رده در محدودهی خردشده و شکسته شده از یک منطقهی گسله
به نام گسل پورکان-وردیج قرار میگیرد که تودهسنگ الیهای و بسیار
ناپایدار را شامل میشود (شکل  .)2اختالف  Δ=-579/4ناشی از حضور
در همین منطقهی گسله میباشد .در محدودهی فوق ،به دلیل وجود
درزههای فراوان و نیز وجود ذرات درشت (به جای مصالح ریز و رسی)،
حداقل مقدار ضریب اصطکا ک ( )μ1=0/97در اطراف سپر ماشین و در
مقایسه با سایر ردهها بهدست آمده است .بدین ترتیب امكان پرا كندگی
گوههای سنگی بر روی سپر وجود داشته و باعث ایجاد اصطكاك مضاعفی
میشود کهبانیرویپیشرانبیشترهمراهشدهاست.بنابراینمیتوان گفت
که برای محاسبهی نیروی  F1در رابطهی  2نه تنها اصطکا ک در پیرامون
سپر همانند محیطهای خا کی باید لحاظ گردد بلکه در مواردی نیز نیروی
حاصل از تنشهای اطراف سپر ( )Pmنیز بایستی مورد توجه قرار گیرند.

که با مقدار  Δ= 7/1746+مشابه با ردهی چهارم توصیف میشود.

 _5_7ردهی هفتم (متراژ )7800-9200

ً
این رده از مسیر تونل را تودهسنگی یکپارچه و کامال پایدار و با مقدار
سایندگی باال ( )CAI=4تشکیل میدهد .ردهی هفتم برخالف ردهی
اول ،دارای مقاومت فشاری و سایندگی بسیار بیشتری است ولی در
عین حال ضریب اصطکا ک مصالح در اطراف سپر ماشین و نیروی F3
برای ردهی اول مقادیر بیشتری را دارند .مقدار  Δ= +3538/7برای این
رده در شرایطی محاسبه شدهاست که نیروی اعمال شدهای برابر با
 6500 kNثبت گردیده است .غلبه بر مقاومت اصطکا کی اطراف سپر
و نیز فشار مازاد در مسیر قوس  5000متر از یک طرف و کنترل حفاری در
تودهسنگی بسیار مقاوم و ساینده از طرف دیگر مستلزم اعمال نیروی
تراست باال میباشد که با توجه به محدودیت اعمال نیرو بهدستگاه این
امر محقق نشده و باعث ایجاد اختالف زیاد در  Δشدهاست.

 _5 _8ردهی هشتم (متراژ )9200-13450
آخرین رده که بخش زیادی از مسیر تونل را تشکیل میدهد ،تناوبی
از تودهسنگ الیهای و مترا کم با شرایط درزهداری متعدد و بازشدگی
کم است .علی رغم وضعیت الیهای تودهسنگ و جهتگیری نامساعد
الیهبندی ،مقدار  Δ= +163/8نشان میدهد که نیروی پیشران اعمالی
متناسب با شرایط زمین بوده و وضعیت الیهبندی تأثیری در نرخ نفوذ
ماشین نداشته است .این شرایط به خاطر الیهبندی مترا کم و فشرده
و فاصلهداری زیاد درزهها رخ میدهد و مقادیر  GSI <55نیز مؤید این
وضعیت است .نمونهای از وضعیت تودهسنگ را در این محدوده
میتوان در شکل  6مشاهده کرد.

شکل :6وضعیت الیهای توده سنگ در متراژ m12717
Fig6- Rock mass bedding condition at 12717m chainage

 _5 _6ردهی ششم (متراژ )6700-7800
ردهی ششم متشکل از تودهسنگ بلوکی و با ناپایداری جزئی بوده
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همانطور که پیش از این نیز در مقدمهی نوشتار اشاره شد،
پژوهشهای مختلف در راستای ارزیابی نیروی پیشران واقعی انجام
گرفتهاست که نمونهای از آن توسط آتس و همکاران ( )2014با بررسی تعداد
 30پروژه حفاری تونل با دستگاه  TBMدر کشور ترکیه بوده است .ایشان
با مقایسهی مقادیر نیروی پیشران و گشتاور طراحی شده و واقعی به
اهمیت مشخصات زمینشناسی و ژئوتکنیکی مسیر تونل اشاره نمودهاند
که نتیجهی آن ارائهی مقادیری برای حد باال و پایین پارامترهای حفاری
بودهاست [ .]3نکاتی که در این پژوهش نیز بیان شد همگی داللت بر
اهمیت خاص مطالعات زمینشناسی در پروژههای مکانیزه دارند و با
مطالب مورد اشاره در این بخش نیز مطابقت کامل دارند.

 _6نتیجهگیری
با توجه به سهولت دسترسی به مصالح حفاری و نیز ثبت پارامترهای
حفاری توسط دستگاه ،TBMاستفاده از شاخص مقاومتی زمین ( )GSIبه
منظورارزیابیمشخصاتمكانیكیتودهسنگهمزمانباپیشرویدستگاه
بسیار مفید خواهد بود .در مواردی كه اعمال نیروی پیشران TBMبا اندازه
مصالح حفاری و ابعاد آنها متناسب نباشد ،میتوان نامساعد بودن شرایط
درزهداری زمین را علت آن دانست .برای بررسی صحت نتایج این تحقیق،
درنظر داشتن تمام پارامترهای حفاری حائز اهمیت است .در شرایط
اعمال نیروی پیشران زیاد و تخلیهی مصالح خردشده (با نرخ نفوذ پایین)،
ممكن است نامساعد بودن جهتگیری درزهها عامل اصلی در باال بودن
این نیروی پیشران باشد .از سوی دیگر باید به نقش شعاع قوس در هر
مقطع از مسیر تونل و همچنین قابلیت انواع ماشینهای  TBMبر اساس
طراحی در شرایط زمینشناسی مختلف نیز اشاره کرد که خود عامل بسیار
مهم در تغییرات گستردهی نیروی پیشران اعمالی بر سین هیکار است .به
عنوان نتیجهی دیگر باید به کارایی مدل اصالح شدهی  CSMنیز اشاره
کرد که میتوان از آن برای تعیین مقادیر مجاز در اعمال نیروی پیشران
ماشینهای TBMاستفاده کرد.همچنیندر اختیار داشتنشاخصهایی
از قبیلمیزانپتانسیلسایندگیتودهسنگاز قبیلشاخصسایشسرشار
( ،)CAIمقاومتهای فشاری و کششی تک محوری سنگ بکر ،در توضیح
مدل فوق بسیار کارآمد هستند.
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که بهکارگیری مدلهای مختلف
در بررسی عملکرد ماشینهای  TBMبه تنهایی قادر به توصیف شرایط
واقعی حفاری نبوده و نیازمند بهکارگیری صحیح سایر پارامترهای واقعی
ماشین خواهد بود .به عبارت دیگر استفاده از یک مدل در حفاری مکانیزه
نیازمندارائهیتوصیف کیفیمناسبهمراهباتوصیف کمیآنمدلاست.
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