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چکیده
سايیدگي ابزارهای حفاری و ساير قسمتهای ماشینهای حفار تونل و تأثیر آن در کاهش راندمان عملیات و افزايش هزينههای اجرای تونلهای
شهری به يکي از مسائل مورد ادعای طرفین قرارداد تبديل شده است که کارفرمايان ،مشاوران ،طراحان و پیمانکاران را با چالشهايي مواجه ساخته
و حل و فصل آن نیازمند داشتن زمینه علمي کافي برای قضاوت کارشناسي صحیح است .در اين مقاله میزان سايندگي رسوبات ،میزان مصرف ابزار
حفاری و تأثیر سايیدگي ماشین حفار در پیشرفت عملیات حفاری در نیمه اول مسیر تونلهای خط يک متروی تبريز بررسي شده است .بر اساس
مطالعات کانيشناسي ،کوارتز معادل رسوبات در نیمه اول مسیر مورد مطالعه ،در حد بین  14تا  74درصد است .بر اساس نتايج آزمايش ،LCPC
سرشار و دستگاه  ،SATCسايندگي خاك مسیر در حالت خشک در حد متوسط تا خیلي ساينده و در حالت اشباع در حد کم تا متوسط ساينده
ارزيابي شده است .بررسي اطالعات میداني نشان مي دهد میزان تأخیر ناشي از سايندگي خاك در اين قسمت از مسیر ،بهطور تقريبي بیش از دو
برابر مدت زمان الزم برای حفاری و نصب پوشش بتني تونل است .بر اساس اطالعات میداني ،فقط با تعیین درصد کوارتز خاك ،نميتوان میزان
سايیدگي مورد انتظار در ماشین حفاری را پیشبیني نمود و پارامترهای مختلفي در سايیدگي و میزان مصرف ابزار حفاری دخیل هستند نتايج
بررسيها نشان داد در محدوده با عدد  SPTپايین و زير سطح آبزيرزمیني ،عمر ابزار حفاری افزايش نسبي دارد.
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 -4مقدمه
گسترش روزافزون شهرها و افزایش جمعیت و محدودیت معابر
روزمینی ،استفاده از فضاهاي زیرزمینی را براي جابهجایی
شهروندان ،به یك راهحل اساسی در كالنشهرها تبدیل كرده
است .با توجه به پیشرفتهاي انجام یافته در فناوري حفاري تونل
در مناطق شهري ،امروزه بهكارگیري ماشینهاي حفاري تونل از
نوع سپر تعادلی ( )EPB-TBMبه یك روش انحصاري تبدیل شده
است .استفاده از این نوع ماشینهاي حفار و بهرهگیري از این
فناوري در احداث خطوط متروي كالنشهرهاي ایران از جمله
تهران ،مشهد ،قم ،تبریز ،شیراز ،اصفهان ،اهواز نیز مورد توجه
قرار گرفته است.
در حفاري نوع سپر تعادلی تحت فشار تعادلی زمین ،اتاقك
حفاري با مصالح حفاري شده پرشده و متراكم میشود تا براي
حفظ پایداري جبههكار تونل فشاري برابر با فشار جانبی زمین
اعمال كند (شکل .)1
یکی از هزینههاي عمدهي احداث تونل با ماشینحفار تونل
در سنگهاي سخت و زمینهاي نرم ،سایش ابزارهاي حفاري
است .عملیات بازبینی و تعویض ابزار حفاري در زمینهاي نرم
بویژه در مناطق سست و زیر سطح آبزیرزمینی از طریق
نگهداري پایداري جبههكار تونل با استفاده از فشار هوا انجام
میگیرد كه عملیات هایپرباریك نامیده میشود .كه زمانبر،
هزینهبر و همراه با ریسك است .انجام این عملیات نیازمند شرایط
زمینشناسی قابل آببند با دوغاب بنتونیت است كه در آن بعد
از تخلیه مصالح حفاري شده از اتاقك حفاري ،فشار هوایی معادل
با فشار الزم براي نگهداري زمین و نیروي آب تراوشی به جبههكار
اعمال میشود و افراد تحت شرایط خاص به این محدوده تحت
فشار وارد شده و از ابزارهاي حفاري بازدید كرده و یا آنها را
تعویض میكنند .عالوه بر آن ،بازدید از ابزار حفاري در هر پروژه-
اي بصورت دورهاي انجام میگیرد كه هر چقدر تعداد آن كاهش
یابد میتواند در روند حفاري و كاهش هزینهها تأثیر داشته
باشد[ .]2داشتن برنامهي بازدید از ابزار حفاري با فواصل زمانی
معین و بهینه نیازمند آگاهی از شرایط زمینشناسی و قابلیت
سایندگی خاک و یا سنگ مورد حفاري است.
بهطوركلی پارامترهاي مؤثر در سایش ماشینهاي حفاري
مکانیزه تونل به سه گروه اصلی شامل ویژگیهاي زمینشناسی
مهندسی ،مشخصات فنی ماشینحفار و پارامترهاي حفاري
تقسیم میشوند (شکل .)2

شکل  :4شماتیکي از ايجاد تعادل فشار زمین در اتاقک حفاری
ماشین حفار تونل نوع سپر تعادلي []4

عدم امکان تخمین سایندگی خاک و پیشبینی ساییدگی
ابزار حفاري به یکی از كاستیهاي علم زمینشناسی مهندسی
تبدیل شده و موضوعی مشترک بین زمینشناسی مهندسی،
مهندسی مکانیك و مهندسی متالورژي به شمار میرود .ایدهي
ارائه روشی نوین براي تخمین سایندگی خاکها ،براي پیشبینی
میزان ساییدگی ابزارهاي حفاري و برآورد درست هزینه و زمان
مورد نیاز ،توسط محققان مختلفی بررسی شده و یا در حال
بررسی است .مهمترین روشهاي تخمین سایندگی خاک كه در
سالهاي اخیر معرفی شدهاند عبارتند از:
 .1دستگاه  SATارائه شده توسط ،]1،3[ SINTEF/NTNU
 .2دستگاه  PSAIساخته شده در دانشگاه پنسیلوانیا [،]5،8
 .3دستگاه  SATCساخته شده با همکاري دانشگاه تربیت
مدرس و  EPFLلوزان سوئیس [،]1
 .1دستگاه  SGATساخته شده در  NTNU/SINTEFو BASF
[.]6
از جمله مشکالت فعلی دستگاههاي سایش خاک جدید،
عدم وجود دادههاي میدانی كافی براي بررسی عملکرد و كارایی
واقعی دستگاهها است .بنابراین براي ارائه شاخص سایندگی قابل-
قبول ،جمعآوري دادههاي میدانی به همراه انجام آزمایش سایش
با دستگاههاي جدید از برنامههاي اصالح و در توسعه دستگاههاي
جدید است.
 -9پیشبیني عملکرد ماشینهای حفار در زمینهای نرم
و خاکي
پارامتر تخمین سایندگی خاک یکی از مجهوالت مورد نیاز براي
پیشبینی عملکرد ماشینهاي حفار در زمینهاي نرم است.
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سخت همانند سنگدانهها و خاک عمدتاً از نوع سایشی
است[ .]18با توجه به ماهیت و مکانیزم سایش ،روشهاي
مختلفی براي ارزیابی سایش وجود دارد (شکل  .)3بنابراین به
نظر می رسد فرآیندهاي مختلفی براي ایجاد سایش در ماشین
حفار با توجه به محل وقوع آنها وجود دارد .در
جدول  1نقاط داراي پتانسیل سایش در ماشینهاي حفار
نوع سپرهاي تعادلی ( )EPBارائه شده است.
شکل  :9پارامترهای مؤثر در سايش خاك در حفاری مکانیزه تونل
[ ]4

مدلهاي پیشبینی عملکرد ماشینحفار تاكنون با تخمین
سایش اولیه دیسكهاي برنده در حالت حفاري باز (بدون فشار)
ارائه شده و بهتدریج توسعه یافتهاند [ .]1-13مدلهاي مذكور بنا
به دالیل زیر براي حفاري زمینهاي نرم و خاكی قابل استفاده
نیستند:
 .1تعداد پارامترهاي دخیل در سایش در زمینهاي نرم
بسیار متنوع هستند و متغیرهاي زیادي وجود دارد.
 .2در تونلهاي سنگی كلهحفار تنها مجهز به دیسكهاي
برنده و گاهی ابزار بیلچهاي بوده ،در صورتیكه در تونلهاي
زمینهاي نرم ،عالوه بر آنها ،از خراشندهها ،تراشندهها و ابزار
محافظ نیز استفاده میشود.
 .3حفاري تونل در سنگها ،از طریق خرد كردن و استخراج
تراشههاي سنگی در فاصله بین دیسكهاي برنده انجام میشود.
ولی در حفاريهاي زمینهاي نرم و خاكی ،زمین جبهه حفاري
بوسیله ابزارحفاري ،خراشیده و تراشیده میشود.
 .1آزمایش سرشار ،تقریباً قابل مقایسه با حركت
دیسكهاي برنده بر روي سطح سنگ است كه سایش اولیه آنها
را منعکس میكند .در حالی كه در حفاري زمینهاي نرم ،مکانیزم
سایش مختلف شده و هنوز آزمایش قابل قبولی براي ارزیابی
سایندگی خاک وجود ندارد.
ساییدگی بر اساس مکانیزم آن طبقهبندي مختلفی دارد.
 ASTM-G02دو ردهبندي كلی شامل ساییدگی سایشی و
ساییدگی غیرسایشی ارائه داده است .ساییدگی سایشی بیشتر در
اثر حركت نسبی دو سطح ،دو جسم و یا یك سطح و یك جسم
كه با یکدیگر در تماس هستند اتفاق میافتد .در این پدیده جسم
سخت باعث خراشیدگی ،تراشیدگی و ریزشکستگی جسم نرمتر
میشود .این نوع سایش به دو صورت (دو جسمی و سه جسمی)
اتفاق میافتد[ .]11ساییدگی ضربهاي در اثر ضربه و شکستگی
ایجاد میشود .ساییدگی ناشی از چسبندگی در اثر تماس نزدیك
دو سطح تحت تنشهاي زیاد كه موجب تغییر شکل پالستیکی
و ایجاد اتصاالت موضعی میشود[ .]15ساییدگی به وسیله ذرات

شکل  :9مکانیزم مختلف سايش و روشهای اندازهگیری []41

 -9زمینشناسي طرح
شهر تبریز از شمال با رشته كوههاي شرقی -غربی عونابنعلی و
از جنوب بوسیلهي ارتفاعات نه چندان مرتفع كه جنس آنها از
رسوبات آبرفتی سخت شده و كنگلومرا است ،محصور شده است.
قسمت اعظم محدوده ي مورد مطالعه ،بوسیله رسوبات آبرفتی
پوشیده است .در زیر رسوبات آبرفتی ،طبقات مارنی زرد رنگ و
الیههاي مارنی -شیلی خاكستري رنگ متعلق به سازند باغمیشه
وجود دارند .شکل  1نقشهي زمینشناسی محدوده مورد مطالعه
را نشان میدهد.
 -1زمینشناسي مهندسي
براي مطالعات زمینشناسی مهندسی تونل خط یك متروي
تبریز ،بالغ بر  65گمانه ماشینی با متراژ كلی  2622متر با
دستگاه حفاري دورانی به روش مغزهگیري ممتد حفاري شده
است .عمق گمانهها از  32تا  52متر متغیر بوده و در همه گمانهها
براي بررسی وضعیت الیهها و مقاومت زمین ،آزمایشهاي برجا و
آزمایشگاهی بر روي نمونهها انجام یافته است .ویژگیهاي زمین-
شناسی مهندسی رسوبات مسیر مورد مطالعه در جدول  2ارائه
شده است.
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 -5سايندگي رسوبات تونلهای خط يک متروی تبريز
 -4-5مطالعات کاني شناسي و تعیین درصد کوارتز معادل

براي انجام مطالعات كانیشناسی از رسوبات مسیر در
فواصل مختلف نمونهگیري و مقاطع میکروسکوپی تهیه شد.
مطالعات كانیشناسی نشان داد قطعات سنگی ،اغلب از نوع
آندزیت ،هورنبلند آندزیت و داسیت است .كانیهاي اصلی
بلورهاي درشت شکلدار تا نیمه شکلدار كوارتز ،پالژیوكالز،
آمفیبول و پیروكسن و كانیهاي فرعی شامل بلورهاي
ارتوپیروكسن و بیوتیت است .بر اساس مطالعات كانیشناسی،
محتواي تشکیلدهندهي رسوبات مسیر مورد مطالعه ،از چهار
گروه اصلی شامل ،سنگدانههاي آذرین (قطعات آتشفشانی از
جنس آندزیت و داسیت) ،كوارتز ،بلورهاي نیمهشکلدار
پالژیوكالز ،پیروكسن ،آمفیبول و سایر تشکیلدهندهها (قطعات
مارنی و كربناته) تشکیل شده است .گردشدگی ذرات ،متوسط

بوده و جورشدگی آنها متوسط تا خوب است .قطعات بلوري
پراكنده در متن ماسه اغلب از نوع پالژیوكالز بوده و به میزان
اندک كوارتز ،بیوتیت و آمفیبول نیز مشاهده شده است .بهمنظور
در نظر گرفتن تأثیر تمامی اجزاي تشکیلدهندهي خاک در
سایندگی ،محتواي متوسط كوارتز معادل نمونهها بر اساس
سختی رزیول محاسبه شده است .درصد اجزاي مختلف خاک و
محتواي كوارتز معادل آن در فواصل مختلف در شکل  5ارائه شده
است .درصد محتواي كوارتز معادل خاک مسیر بین  12تا 82
درصد تغییر میكند .براي تخمین میزان سایندگی رسوبات مسیر
بر اساس درصد كوارتز معادل ،از رابطه بین درصد كوارتز معادل
و ضریب سایندگی  LCPCاستفاده گردید .با استفاده از شکل ،8
ضریب سایندگی  LCPCخاک مسیر مورد مطالعه در حد 252
تا  )g/t( 122برآورد شد .بر این اساس سایندگی نمونههاي مسیر،
در حد متوسط تا خیلی ساینده ارزیابی شد.

جدول  :4نقاط دارای پتانسیل سايش در ماشینهای حفار نوع EPB
ابزارهای حفاری :ابزارهاي حفاري اولین قسمتی از ماشینحفار هستند كه با زمین درگیر میشوند
و ویژگیهاي زمینشناسی مهندسی برجاي زمین ،بیشترین تأثیر را در سایش این قسمتها دارد.
پايه نگهدارنده تیغه ابزارها و بدنه ابزارهای برشي :سایش در این قسمتها پس از سایش اولیه
و از بین رفتن لبههاي برشی ابزار اتفاق میافتد .در صورت عدم توجه كافی ،حتی در فاصله كم
ممکن است بدنه ابزارها و كلهحفار دچار آسیبهاي جدي شود.
کلهحفار :از پرهزینهترین نوع آسیبدیدگی ماشینهاي حفاري تونل در زمینهاي خاكی و سنگی
در اثر سایندگی زمین میباشد كه ترمیم آن ،عالوه بر هزینه هاي زیاد مستلزم صرف زمان بسیار زیاد
براي تعمیرات است.
فاصله بین کلهحفار و پوسته ماشینحفار :این نقطه از ماشینحفار نیز از نقاط حساس در برابر
سایش میباشد كه منجر به از بین رفتن پوسته ماشینحفار و نیز آسیب جدي به آن میگردد.

ديوار فشار ( :)Bulk headبا توجه به تماس ممتد آن با خاک حفاري شده تحت فشار ،یکی از
نقاط آسیبپذیر در برابر سایش میباشد.

نقاله مارپیچي و پوسته آن :با ساییدگی نقاله مارپیچی و كاهش قطر آن در داخل پوسته و یا
افزایش قطر داخلی پوسته در اثر ساییدگی ،فاصلهاي بین نقاله مارپیچی و پوسته ایجاد شده و جریان
مداوم و بدون كنترل مصالح حفاري شده در حین حفاري (در زمینهاي با گرادیان هیدرولیکی باال)
را سبب میشود.
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جدول  :9ويژگیهای زمینشناسي مهندسي خط يک متروی تبريز
نوع

نام آزمايش

نتايج

آزمایشهاي
صحرایی

نفوذ استاندارد ()SPT

خیلی سست تا خیلی متراكم در پارهاي از موارد الیههایی با  SPTپایین

نفوذپذیري درجا

 12-2تا ( 12-8سانتیمتر بر ثانیه)

سطح آب زیرزمینی

عمق سطح آبزیرزمینی 2/5تا  23متر ،حداكثر هد هیدرولیکی باالي تونل 2/6 :بار

دانهبندي خاک
(بر اساس طبقه بندي یونیفاید)

به ترتیب فراوانی شامل  SW ،SW-SM ،SP-SMو  GPو در بعضی موارد  GP-GMو  GW-GMدر
برخی موارد ،میانالیههاي ریزدانه با دانهبندي  CLو ML

آزمایشهاي
آزمایشگاهی

درصد رطوبت

 13الی  18درصد

وزن مخصوص

وزن مخصوص طبیعی الیهها بین  1/26تا 2/3
وزن مخصوص خشك بین  1تا 1/1

مقاومت تكمحوري

 2/1تا  1/6كیلوگرم بر سانتیمترمربع

()g/cm3
برش مستقیم

ϕ

الیهي شنی 31 :درجه  ،الیهي ماسهاي 31 :درجه
الیههاي سیلتی  15 :تا  21درجه
صفر تا 2/25

C

مقاومت سهمحوري

نمونههاي ماسهاي 11 – 21 :درجه
نمونههاي سیلتی  -رسی 1 :تا  6درجه

ϕ
C

((Kg/cm2

چسبندگی زهکشینشده نمونههاي ماسهاي بین صفر تا 2/16
نمونههاي سیلتی – رسی 2/21 :تا (Kg/cm2) 3

شکل  :1نقشه زمین شناسي محدوده طرح []4
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قدرت برزگری؛ علی ارومیهای

-9-5

 -9-5آزمايش سرشار

چون خاک مسیر مورد مطالعه اغلب از سنگدانههاي آتشفشانی
ناشی از خردشدن قلوهسنگها و قطعهسنگها تشکیل شده است
بنابراین یکی از روشهاي تخمین میزان سایندگی ،انجام آزمایش
سرشار روي نمونههاي سنگی بزرگتر است .آزمایش سرشار بر
روي قلوهسنگهاي نمونههاي مسیر ،شاخص سایندگی سرشار
( )CAIنمونهها را در حد  2/6تا  1/8نشان داد كه بر اساس
تقسیمبندي ارائه شده در [ ،]11این سنگها اغلب در رده خیلی
ساینده تا شدیداً ساینده قرار میگیرند.

آزمايش LCPC

آزمایش  LCPCیکی از استانداردهاي موجود براي ارزیابی
سنگدانههاي با اندازه  1– 8/3میلیمتر است .براي بررسی دقیق
میزان سایندگی خاک مسیر ،نمونههایی از آن انتخاب و آزمایش
 LCPCبر روي آنها انجام شد .براي بررسی تأثیر آب ،یکی از
نمونهها به دو صورت خشك و اشباع آزمایش شد .نتایج
آزمایشها ،در جدول  3ارائه شده است .بر این اساس ،خاک مسیر
در حالت خشك در حد خیلی ساینده و در حالت اشباع (زیر
سطح آب زیرزمینی) در حد متوسط ساینده است.

شکل  :5درصد اجزا ،سختي و متوسط کوارتز معادل خاك مسیر در فواصل مختلف

شکل  :7سايندگي خاك مسیر بر اساس رابطه بین کوارتز معادل و ضريب سايندگي []4
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جدول  :9نتايح آزمايش LCPCخاك مسیر تونل خط يک قطار شهری تبريز []4

شماره
نمونه

نوع خاك
کیلومتر

(بر اساس

وزن قطعه

وزن قطعه

فوالدی قبل از

فوالدی بعد از

آزمايش (گرم)

آزمايش (گرم)

خشك

16/111

16/131

312

اشباع

16/563

16/126

131

211

خشك

16/251

15/885

361

138

خیلی ساینده

خشك

16/526

16/111

332

661

خیلی ساینده

خشك

16/633

16/362

213

516

خیلی ساینده

شرايط آزمايش

يونیفايد)

1

8+131

2

1+623

3

1+351

SM

1

8+111/6

SM

ضريب
کاهش وزن قطعه

سايندگي
LCPC
()LAC

سايندگي خاك

622

خیلی ساینده
متوسط ساینده

(میلي گرم)

وضعیت

SP-SM

SP-SM

(شندار)

 -1-5دستگاه SATC

دستگاه  ،SATCاز دستگاههاي جدید ارزیابی سایندگی خاک بر
مبناي مدلسازي مکانیزم حفاري مکانیزه تونل به روش سپر
تعادلی است كه با همکاري دانشگاه تربیت مدرس و  EPFLلوزان
سوئیس ساخته شده است [ .]1،1شکل  1تصویري از دستگاه
 SATCرا نشان میدهد.
با استفاده از این دستگاه امکان ارزیابی سایندگی خاک در حالت-
هاي مختلف مشابه با شرایط واقعی وجود دارد و میتوان تأثیر
پارامترهاي مختلف از جمله دانهبندي ،رطوبت ،تراكم ،فشار
اتاقك حفاري ،افزودنیهاي اصالح كننده خاک (فوم و پلیمر) و
غیره را بررسی كرد[ .]18براي ردهبندي اولیه میزان سایندگی
خاک بر اساس نتایج دستگاه  ،SATCاز ارتباط بین ضریب
سایندگی  LCPCو نتایج دستگاه ( SATCدر شرایط آزمایش با
فشار  2/5بار و دانهبندي  1-6/3میلیمتر) استفاده شده است[.]1
شکل  8ردهبندي مذكور را نشان میدهد .براي انجام آزمایش با
دستگاه  ،SATCاز مسیر تونلهاي خط یك قطار شهري تبریز،
نمونهي میانگین با دانهبندي ماسهي شندار تهیه شده و در دو
حالت خشك و اشباع (شرایط زیر سطح آبزیرزمینی) آزمایش
سایش انجام گرفت (شکل  .)1نتیجهي آزمایشها ،در جدول 1
ارائه شده است .بر این اساس ،خاک مسیر در حالت خشك ،خیلی
ساینده و در حالت اشباع ،كمی ساینده ارزیابی میشود.

شکل  :6تصوير شماتیک دستگاه سايش خاك ]4[ SATC

شکل  :8ردهبندی نتايج دستگاه  SATCبر اساس LAC
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شکل  :44تصويری از کلهحفار ماشین خط يک متروی تبريز و

شکل  : 2آزمايش سايش با دستگاه  ،SATCنمونهی مسیر تونل خط

ابزارهای آن

يک متروی تبريز []4

 -7مشخصات عمومي طرح
بخش تونلهاي عمیق خط یك متروي تبریز از دو رشته تونل
(شمالی و جنوبی) تشکیل شده كه از زیر مركز شهر عبور
مینماید .این بخش بطول تقریبی  8كیلومتر ،از سمت شرق و از
ایستگاه شماره ( 1كیلومتر )6+655/622واقع در میدان جانبازان
شروع شده و در ایستگاه شماره ( 16كیلومتر )11+121واقع در
میدان امام حسین به پایان خواهد رسید .اجراي تونلهاي دوقلو،
بهوسیله دو دستگاه ماشین حفار  TBM -EPBبا قطر  6/88متر،
به نام هاي سهند (تونل شمالی) و سبالن (تونل جنوبی) در حال
انجام است .محور تونلها در عمق حدود  1تا  21متري از سطح
زمین قرار دارد .موضوع مطالعه این مقاله حدفاصل ایستگاه
شماره  1تا ایستگاه شماره ( 12كیلومتر ( )12+315تقریباً نیمی
از مسیر) است.
 -6تأثیر سايندگي خاك در روند حفاری
سایندگی رسوبات مسیر تونلهاي خط یك متروي تبریز یکی از
مسائل مهم و دخیل در راندمان انجام عملیات حفاري و میزان
بهرهوري ماشینهاي حفاري است .با توجه به قرارگیري 5/22
كیلومتر از  8/21كیلومتر یعنی حدود  65درصد مسیر در زیر
سطح آبزیرزمینی (از حد فاصل بین ایستگاه  12تا  11تا
نزدیکیهاي انتهاي مسیر) ،انجام عملیات بازدید ،تعویض و تعمیر
ابزارهاي حفاري در شرایط هایپرباریك انجام میگیرد .در این
ماشینهاي حفار ،از پنج نوع ابزار حفاري شامل دیسكهاي
برنده ،ابزارهاي بیلچهاي ،تراشنده ،خراشنده و ابزارهاي پیرامونی
استفاده شده است .در شکل  12موقعیت این ابزارها در روي
كلهي حفار نشان داده شده است .در جدول  5تصاویر ابزار حفاري
و توضیحات مربوط به آنها تشریح شده است.

در اشکال  11و  12به ترتیب تعداد ابزارهاي مصرفی و
درصد تأخیرات ناشی از سایندگی خاک تا ایستگاه  12نشان داده
شده است .در این تخمین ،مدت زمان الزم براي حفاري هر رینگ
( 1/1متر) و نصب قطعات بتنی نگهداري تونل برابر بهطور
متوسط برابر با  62دقیقه و هر شیفت كاري در این كارگاه برابر
با  12ساعت در نظر گرفته شده است .با توجه به حفاري تعداد
 2652رینگ در هر كدام از تونلها ،مشاهده میشود مدت زمان
الزم براي انجام عملیات تعویض ابزارهاي سایش یافته تقریباً دو
برابر (در تونل سهند) و بیش از دو برابر (در تونل سبالن) مدت
زمان الزم براي حفاري و نصب رینگ میباشد .سایر موارد شامل
توقفهاي مربوط به تعطیالت ،خرابی ماشینآالت و تعمیرات
مکانیکی ،تعمیرات الکتریکی ،اتمام مواد مصرفی و مدت زمان
انتظار ماشینحفار براي سیستم حمل و نقل ریلی خاک حفاري
و غیره میشود.
آمارهاي میدانی نشان میدهد در نیمه اول مسیر تا ایستگاه
شماره  ،12در ماشین حفار سهند به تعداد  26بار ( 22بار در
شرایط نرمال و  6بار درشرایط هایپرباریك) و در ماشین حفار
سبالن به تعداد  36بار ( 21بار در شرایط نرمال و  1بار در شرایط
هایپرباریك) عملیات تعویض ابزارهاي حفاري انجام یافته است.
نوع و تعداد ابزار مصرفی بر اساس موقعیت تعویض آنها در
هركدام از ماشینهاي حفار در شکل  13نشان داده شده است.
مقایسه شکل  5و شکل  3نشان میدهد بین تغییرات درصد
كوارتز معادل و تعداد ابزار مصرفی ارتباط مشخصی وجود ندارد.
به عبارتی دیگر ،تأثیر سایر عوامل در سایش ابزار قابل توجه است.
تعداد ابزار مصرفی و مراحل تعویض در ماشین حفار سبالن
نسبت به سهند كه در شرایط زمینشناسی یکسانی قرار دارند
بیشتر است .بنابراین عالوه بر شرایط زمینشناسی سایر عوامل از
11
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جمله كیفیت ابزار ،نوع و مقدار افزودنیهاي بهسازي خاک،
پارامترهاي اپراتوري و تعویض به موقع ابزارهاي ساییده شده نیز
دخیل هستند .براي برآورد عمر مفید ابزار مورد استفاده ،ابزار
بیلچهاي كه نسبتاً منظم و بصورت كامل تعویض شدهاند انتخاب
شده است .در شکل  ،11عمر مفید ابزار بیلچهاي مورد استفاده
بر اساس كیفیت ساخت ،در ماشینهاي حفار سهند و سبالن
نشان داده شده است .متوسط عمر مفید ابزار بیلچهاي ساخت
داخل ،برابر  278متر و ابزار بازسازي شده ،برابر  131متر برآورد
میشود بنابراین جنس و كیفیت ساخت ابزار از پارامترهاي
تعیینكننده است.
براي مطالعه میدانی تأثیر پارامترهاي زمینشناسی در عمر
ابزارهاي حفاري ،نوع الیههاي زمینشناسی ،میانگین اعدادSPT
در مقطع تونل در طول مسیر و تعداد ابزار مصرفی در محدوده
خشك (باالي سطح آبزیرزمینی) و اشباع (زیر سطح

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن

آبزیرزمینی) بررسی شد.

در شکل  17نیمرخ زمینشناسی مهندسی مسیر مورد
حفاري ،تغییرات  ،SPTمراحل تعویض و تعداد ابزار مصرفی در
فواصل مختلف نشان داده شده است .مهمترین نکتهاي كه از
بررسی پروفیل مذكور میتوان به آن اشاره نمود عدم وجود
ارتباط مشخص بین تغییرات دانهبندي خاک و  SPTبا تعداد ابزار
مصرفی است .بطوري كه در كیلومترهاي اول كه حاوي قطعه-
سنگ و قلوهسنگ است انتظار سایش قابل توجه ابزار بدلیل
شکستگی آنها در اثر برخورد با قطعات سنگی بیشتر است ولی
با توجه به حفاري دستگاه سبالن بعد از حفاري دستگاه سهند و
اطالع از سایندگی خاک ،براي پیشگیري از سایش ثانویه ،تعداد
بازدیدها و ابزار مصرفی نسبت به سهند بیشتر شده است.

جدول  :1نتايح آزمايش سايش با دستگاه  SATCنمونهی مسیر تونل خط يک متروی تبريز.
شماره نمونه

شرایط
آزمایش

وزن صفحه قبل از
آزمایش (گرم)

وزن صفحه بعد از
آزمایش (گرم)

كاهش وزن
(میلی گرم)

وضعیت سایندگی
خاک

1

خشك

622/812

622/722

312

خیلی ساینده

2

اشباع

622/172

622/612

62

كم ساینده

جدول  :5ابزارهای حفاری ماشینهای حفار متروی خط يک تبريز

تصوير ابزار قبل و بعد از مصرف

نوع ابزار
ديسکهای برنده :در متروي تبریز با توجه به برخورد با قطعات سنگی و
قطعهسنگ ،حدود  22عدد از ابزار خراشنده ،بصورت قابل تعویض با ابزار دیسکی
در نظر گرفته شده بود.
ابزار بیلچهای :تعداد  12عدد از این ابزار در قسمت محیطی كلهحفار نصب
میشوند و حفاري قسمت محیطی تونل را انجام میدهند .جهت حفاري این
ابزارها عمود بر امتداد آنهاست.
ابزار تراشنده :تعداد  18عدد از این ابزارها در بازوهاي كلهحفار با چیدمان
شعاعی نصب میشوند و حفاري (تراشیدن) خاک را انجام میدهند .جهت حفاري
این ابزارها عمود بر امتداد ابزار میباشد.
ابزار خراشنده :تعداد  16عدد از این ابزارها بر روي بازوهاي كلهحفار با چیدمان
شعاعی نصب میشوند و نقش خراشیدن خاک جبهه را به عهده دارند .جهت
حفاري این ابزارها موازي با امتداد ابزار است.
ابزارهای پیراموني 22 :عدد از این ابزارها در قسمتهاي محیطی كلهحفار نصب
می شوند .ابزارهاي مركزي ماشین حفار از اتصال این ابزارها به یکدیگر تشکیل
شده است .این ابزارها نقش حفاري خاک پیرامون و قسمت مركزي جبههكار
تونل را به عهده داشته و از ساییدگی پیرامون كلهي حفار جلوگیري مینمایند.
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شکل :44تعداد ابزارهای تعويض شده در ماشینهای حفار تونلهای

شکل  :49برنامه زماني عملیات حفاری خط يک متروی تبريز تا

خط يک متروی تبريز تا ايستگاه 49

ايستگاه 49

شکل  :49تعداد ابزارهای مصرفي در فواصل مختلف (باال) سهند (پايین) سبالن
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شکل  :41عمر مفید ابزار بیلچهای در ماشینهای حفار سهند و سبالن

MBH6

08

MBH-10

ABH-8

ABH5

FBH10-1
FBH10

MBH8
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قدرت برزگری؛ علی ارومیهای

عدد  SPTدر بیشتر موارد بیش از  52و خاک مسیر در حد
خیلی متراكم است .در كیلومتراژ  8+322تا  8+822میانگین
عدد  SPTبه حدود  16میرسد ولی تغییر بارزي در مصرف ابزار
مشاهده نمیگردد .از كیلومتر  1+22تا  ،1+122مقادیر  SPTدر
محدوده  16تا  32قرار دارد و از این محدوده ،تراز تونل در زیر
سطح آب زیرزمینی قرار میگیرد .همانطور كه در شکل 11
نشان داده شده است در كیلومترهاي  8+853و  1+111به ترتیب
در ماشینحفار سهند و سبالن ،افزایش نسبی عمر مفید ابزار
دیده میشود كه میتوان به كاهش تراكم خاک و وجود آب-
زیرزمینی در این محدوده نسبت داد.
بررسی تأثیر آبزیرزمینی در عمر ابزار در طرح مورد مطالعه
در شکل  16نشان میدهد در محدوده زیر سطح آبزیرزمینی
نسبت به حالت خشك ،عمر ابزار حفاري (بیلچهاي ،تراشندهها و
خراشندهها) تا حدودي بیشتر شده است .به عبارت دیگر ،وجود
آب زیرزمینی باعث كاهش سایندگی خاک میشود .این مسئله
با نتایج آزمایش دستگاه  SATCهمخوانی نسبی دارد .چون در
مناطق خشك نیز حفاري با تزریق مواد اصالحكننده خاک (فوم)
به جبههكار تونل انجام میگیرد و خاک مورد حفاري تا حد
اشباع ،مرطوب میگردد بنابراین امکان بررسی میزان تأثیر نقش
آب زیرزمینی در سایندگی خاک بصورت دقیق با استفاده از
دادههاي میدانی موجود وجود ندارد.

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن

 -8نتیجهگیری
نتایج مطالعات كانیشناسی ،LCPC ،سرشار و دستگاه
 ،SATCسایندگی رسوبات نیمه اول مسیر خط یك متروي تبریز
را در حالت خشك در حد متوسط تا خیلی ساینده و در حالت
اشباع در حد كم تا متوسط ساینده نشان داد .بررسی راندمان
حفاري مسیر مورد مطالعه نشان داد میزان زمان الزم براي
تعویض ابزار حفاري تقریباً دو برابر (در تونل سهند) و بیش از دو
برابر (در تونل سبالن) مجموع زمان حفاري و نصب پوشش بتنی
تونل است .بر اساس اطالعات میدانی مسیر ،فقط با تعیین تأثیر
درصد كوارتز خاک نمیتوان پیشبینی درستی از میزان
ساییدگی ابزار حفاري بهدست آورد .تأثیر سایر عوامل از جمله
كیفیت ابزار مورد استفاده ،تراكم خاک و آبزیرزمینی و میزان
درصد كوارتز ممکن است در عمر مفید ابزار حفاري تأثیرگذار
باشد .در محدوده با عدد  SPTپایین و زیر سطح آبزیرزمینی،
عمر ابزار حفاري افزایش نسبی دارد .بنا به دالیل زیر ،بررسی
مستقل تأثیر پارامترهاي مختلف در سایندگی خاک در
بررسیهاي میدانی چندان قابل اطمینان نیست و براي حصول
نتایج قابل اطمینان نیاز به دادههاي بیشتري در شرایط مختلف
است:
 .1تنوع در نوع ابزار مورد استفاده بطور همزمان از لحاظ
جنس ،شکل و كیفیت ساخت
 .2عدم تعویض كامل و یکنواخت ابزارهاي با دسترسی
سخت و زمانبر (بویژه ابزارهایی كه بر روي كلهحفار جوشکاري
میشوند و یا ابزارهاي پیرامونی)
 .3وجود میانالیههاي با دانهبندي متفاوت و بویژه
درشتدانه و كاهش عمر ابزارها بدلیل شکستگی و لبپریدگی
قسمت تنگستن -كاربید آنها
 .1عدم وجود شاخص و یا وسیله سنجش استاندارد
اندازهگیري میزان ساییدگی ابزار در مراحل مختلف بازدید
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