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 :چكيده
به طور كلي روشهاي . در بسياري از موارد، روشها و تكنيكهاي حفاري در سنگها متفاوت از خاكهاست

در اين پژوهش، توده هاي . حفاري را مي توان به سه نوع كندن، تراشه كردن و آتشكاري تقسيم نمود
بر )  زاينده رود به كاشانابتداي خط انتقال آب از( سنگي مسير قطعه اول تونل انتقال آب گالب

طبقه بندي گرديده و با توجه به اينكه در رده بندي  ) (TRRاساس رده بندي قابليت تراشه شدن
TRRبين توده سنگ نياز است، در سرعت انكساري امواج  ، به انجام آزمايش هاي پر هزينه تعيين 

قابليت حفاري  نه اندك، روابطي ارائه شده تا بتوان با هزيTRR و RMR  ، Qرده بندي هاي 
عالوه بر آن مي توان مقدار انرژي مورد نياز ماشين  .توده هاي سنگي را تعيين نمود) تراشه شدن(

در اين پژوهش انرژي . را تخمين زده و نوع ماشين حفاري را نيز پيشنهاد كرد) TBM ( حفاري
 كيلو وات باشد، تا بتوان از ٥٧٥ماشين حفاري مورد نياز جهت حفر تونل مورد مطالعه نبايد كمتر از 

 .آن جهت تراشه كردن توده هاي سنگي كل مسير استفاده نمود

  ، قابليت تراشه شدن TRR ، رده بندي  Q و RMRرده بندي :  كليديه هايژوا
 توده سنگ، انرژي مورد نياز حفاري
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 :مقدمه
روشها و تكنيكهاي . مل مي گرددحفاري سنگها و خاكها، بخش مهمي از پروژه هاي مهندسي عمران را شا

به  . ]١[مي يابند همچنين اين روشها با توجه به هدف حفاري تغيير. حفاري در سنگها متفاوت از خاكهاست
پي، شيرواني و يا فضاهاي زيرزميني باشد، روشهاي  طور كلي، بسته به اينكه هدف، حفاري كداميك از موارد

 طور گسترده تر، روش حفاري را مي توان به سه نوع زير رده بندي به. حفاري را مي توان تقسيم بندي نمود
 :]١ [نمود
 (Digging)كندن) الف
 (Ripping)تراشه كردن) ب
 (Blasting)آتشكاري) ج

 انجام داده اند، روش كندن در توده هاي سنگي كه [2 ]) ١٩٨٣(بر اساس پژوهشي كه عبدالطيف و كرودن 
  تراشه كردن و آتشكاري نيز به ترتيب براي توده هاي سنگي داراي.د بوده، انجام مي شو RMR<30داراي 

 RMR=31-60    و    RMR=60-100ابتدا توده هاي سنگي مسير قطعه اول , در اين پژوهش.   بكار مي رود
از  ) Rippability(بر اساس قابليت تراشه شدن) ابتداي خط انتقال آب از زاينده رود به كاشان( تونل گالب 

 رده بندي گرديده و با توجه به اينكه در اين رده بندي و ديگر رده بندي ] 3نقل از   [)١٩٧٥ ( Weaver آقاي
نياز به انجام آزمايش صحرايي و پرهزينه تعيين سرعت لرزه , هايي كه بر اساس قابليت تراشه شدن مي باشند

 ارائه شد، تا بتوان فقط با  Q و RMRاي مي باشد، دو رابطه بين اين رده بندي و رده بندي هاي مهندسي 
 قابليت تراشه شدن توده هاي سنگي را درهر پروژه اي  كه به تراشه شدن Q يا RMRانجام رده بندي

و نوع آن را مي توان ) TBM(همچنين مقدار انرژي مورد نياز ماشين حفاري . تخمين زد, نياز باشد)  حفاري(
 . تعيين نمود

 رد مطالعه موقعيت جغرافيايي منطقه مو

 عرض شمالي º٣٢ و٤٦' تا º٣٢ و ٤٢' قطعه اول تونل انتقال آب گالب در گستره اي  با مختصات جغرافيايي 
 كيلومتري شمال غربي شهر ١١٠اين گستره در حدود . گيرد  طول شرقي قرار ميº٥٠ و٥٤' تا º٥٠و ٤٧'  و

داراي , ه رود به كاشان احداث خواهد گرديداين تونل كه در ابتداي مسير انتقال آب زايند. اصفهان واقع است
 . جنوب غرب مي باشد- شمال شرق امتداد
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  ويژگيهاي زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي مسير تونل

  متر و بخش تونل ٩٨٧٣بخش تونل اصلي كه داراي طول . تونل مورد مطالعه از دو بخش تشكيل يافته است
  گمانه حفر گرديده و ١٠مجموعاً در مسير اين تونل . ي باشد متر م١٥٠٠دسترسي كه داراي طولي برابر 

بررسي ها حاكي از اين است كه . ويژگيهاي سنگ شناسي مسير در تراز تونل مورد مطالعه قرار گرفته است
به .  فيليت و كالك اسليت تشكيل يافته است, كنگلومرا, مسير تونل اصلي و تونل دسترسي از سنگهاي آهكي

الزم است تا مسير , دي مهندسي توده هاي سنگي و نيز رده بندي بر اساس قابليت تراشه شدنمنظور رده بن
بر اين اساس توده هاي . مورد مطالعه به زونهايي با خصوصيات ژئوتكنيكي تقريباً مشابه تقسيم بندي گردد

 :سنگي مسير مذكور به صورت زير زون بندي گرديده است
 و از كيلومتر ٢+٤٠٠ تا كيلومتر ١+٧٠٠ و از كيلومتر ٠+٥٠٠صلي تا كيلومتر از دهانه ورودي تونل ا : Aزون 
سنگهاي مربوط به اين زون عبارتست از فيليت .  را به خود اختصاص مي دهد٦+٠٠ تا كيلومتر حدود ٣+١٠٠

 . درصد از سنگهاي مسير تونل را تشكيل مي دهد٩١/٣٨شديداً خرد شده كه 

نسبت به دهانه  ( ٦+٧٠٠ تا كيلومتر٦+٠٠ و از كيلومتر ١+٧٠٠ كيلومتر  تا٠+٥٠٠از كيلومتر  : Bزون 
سنگهاي مربوط به اين زون عبارتند از متادلريت كه بر اثر نفوذ تودهاي آذرين در . قرار دارد) ورودي 

و دگرگوني پركامبرين  بوجود آمده و تحت تاثير دگرگوني قرار گرفته ) با سن ژوراسيك( سازندكالك اسليت
 .دهد  درصد از سنگهاي مسير را به خود اختصاص مي٥/١٣اين زون . دان

سنگهاي .   نسبت به دهانه هاي ورودي تونل اصلي قرار دارد٣+١٠٠ تا كيلومتر ٢+٤٠٠از كيلومتر   : Cزون
 .دهد  درصد از مسير تونل را تشكيل مي٥٨/٥اين زون از نوع فيليتهاي خرد شده بوده كه 

سنگهاي .  نسبت به دهانه ورودي تونل اصلي قرار دارد٨+٦٠٠ تا كيلومتر ٦+٧٠٠ حدود از كيلومتر :  D  زون
كالك اسليتهاي سياهرنگ ژوراسيك كه در برخي نقاط با ميان اليه هايي از ماسه سنگ : اين زون  عبارتند از

 ختصاص مي درصد سنگهاي مسير را به خود ا٦٠/١٧اين زون .  با درجه دگرگوني خيلي كم همراه مي باشد

 . دهد

سنگهاي اين .  نسبت به دهانه ورودي تونل اصلي قرار دارد٩+٨٧٣ تا كيلومتر ٨+٦٠٠از كيلومتر  :  Eزون
 درصد از ٥٣/١٠اين زون . زون از نوع كنگلومراهاي مستحكم و با سيمان آهكي با سن ائوسن مي باشد

 . دهد سنگهاي مسير را تشكيل مي
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سنگهاي .   نسبت به دهانه ورودي تونل اصلي قرار دارد١٠+٣٠١يلومتر  تا ك٩+٨٧٣از كيلومتر :  Fزون
 درصد از مسير تونل را به ٩٦/٤آهكهاي ماسه اي و مارني باسن كرتاسه كه : مربوط به اين زون عبارتست از

 .دهد خود اختصاص مي

سنگهاي اين . د نسبت به دهانه ورودي تونل اصلي قرار دار١١+٦٩ تاكيلومتر ١٠+٣٠١از كيلومتر : Gزون
زون از نوع  شيلهاي سياه رنگ با سن ژوراسيك بوده و قسمت اعظم مسير تونل دسترسي را به خود 

 .دهد  درصد از مسير تونل را تشكيل مي٤٣/٨اين زون . اختصاص مي دهد

  نسبت به دهانه ورودي تونل اصلي تا انتهاي مسير را به خود اختصاص ١١+٦٩از كيلومتر  : Hزون
 .اين زون از آبرفت تشكيل شده و بنابراين جز سنگهاي مسير قرار نمي گيرد. مي دهد

  Q و RMRرده بندي توده هاي سنگي مسير مورد مطالعه بر اساس رده بندي  
پارامتر هاي مورد نياز مربوط به هر يك از زونهاي ساختاري فوق الذكر از داده ,   براي انجام اين رده بندي ها

آزمايشهاي مقاومت تراكمي تك محوري و برداشت صحرايي ناپيوستگي ها بدست ,  گمانههاي مربوط به حفر
 نتايج ١جدول . آمد و نهايتاً امتيازات مربوط به هر پارامتر از جداول ويژه اين طبقه بندي ها استخراج گرديد

 .دهد   را نشان مي Q و RMRرده بندي 

 مسير تونل مورد مطالعهنتايج رده بندي مهندسي توده هاي سنگي : ١جدول 

G F E D C B A زون 
٣٥ ٦٥ ٤١ ٣٠ ٦١ ٤٥ ٢٥ RMR 
٤٤ ٢٥/٠ ٨٩/٨ ٢٢/٢ ١/٠./۰ ١٧/٠ ٦٧/١٨ Q 

 روش امتياز توده سنگ بر اساس قابليت تراشه شدن 

 مشاهده ٢همانطور كه از جدول .  ارائه شده است ] 3 نقل از   Weaver [ توسط١٩٧٥ اين رده بندي در سال 
ميزان , مقاومت تراكمي تك محوري, در اين رده بندي فاكتورهاي سرعت امواج انكساري در سنگ, مي شود
بازشدگي درزه ها و وضعيت شيب و امتداد درزه ها مورد استفاده , تداوم درزه ها, فاصله درزه ها, هوازدگي

با جمع امتيازات مربوط سپس . امتيازي اختصاص داده مي شود, قرار مي گيرد و به هر كدام از اين پارامترها
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توده سنگ و مقدار انرژي الزم جهت  ) Rippability(قابليت تراشه شدن, به هر كدام از پارامترهاي فوق
 . حفاري ارزيابي مي گردد

 نتايج بدست آمده از رده بندي توده هاي سنگي مسير مورد مطالعه بر اساس قابليت تراشه شدن 
)Rippability (  الزم به ذكر است كه در اين پژوهش مجموع امتيازات مربوط به . ده است آورده ش٣در جدول

 مي باشدRippability Rating Total  نشان داده شده است كه مخففTRRقابليت تراشه شدن به اختصار با 
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 3] نقل از[جدول رده بندي توده هاي سنگي بر اساس قابليت تراشه شدن: ٢جدول 

 I II III IV V رده سنگ

 توصيف
سنگ خيلي 

 خوب
 سنگ ضعيف سنگ نسبتاً خوب سنگ خوب

سنگ خيلي     

 ضعيف

 ٤٥٠-١٢٠٠ ١٢٠٠-١٥٠٠ ١٥٠٠-١٨٥٠ ١٨٥٠-٢١٥٠ <٢١٥٠ (m/s)سرعت لرزه اي

 ٥ ١٢ ٢٠ ٢٤ ٢٦ امتياز

مقاومت 

 (MPa)سنگ

 

سنگ بي نهايت 

 مقاوم

  )٧٠>( 

سنگ خيلي 

 )٢٠-٧٠(مقاوم

 سنگ مقاوم

)١٠-٢٠( 

 سنگ نرم

)٣-١٠( 

 سنگ خيلي نرم

)٧/١-٠/٣( 

 ٠ ١ ٢ ٥ ١٠ امتياز

 هوازدگي سنگ
 غير

  هوا زده
 كامالً هوا زده خيلي هوا زده هوا زده كمي هوا زده

 ١ ٣ ٥ ٧ ٩ امتياز

 فاصله درزه ها

)mm( 
٥٠ ٥٠-٣٠٠ ٣٠٠-١٠٠٠ ١٠٠٠-٣٠٠٠ <٣٠٠٠< 

 ٥ ١٠ ٢٠ ٢٥ ٣٠ امتياز

  پركننده-ممتد  با مقداري پركننده-ممتد بدون پركننده-ممتد كمي ممتد غير ممتد تداوم درزه ها

 ٠ ٠ ٣ ٦ ٥ امتياز

 پركننده5mm< پركننده5mm< بازشدگي1mm> كمي باز شده بدون باز شدگي پركننده درزه ها

 ١ ٣ ٤ ٥ ٥ امتياز

 خيلي مساعد مساعد كمي نامساعد نامساعد خيلي مساعد امتداد و جهت شيب

 ٣ ٥ ١٠ ١٣ ١٥ امتياز

 >٢٥ ٢٥-٥٠ ٥٠-٧٠ ٧٠-٩٠ ٩٠-١٠٠ مجموع امتيازات

ارزيابي قابليت تراشه 

 شدن
 آتشكاري

حفاري و آتشكاري بي 

 نهايت سخت
 حفاري آسان حفاري سخت حفاري خيلي سخت

 D9G/DD9G D8/D9 D7/D8 D7 - انتخاب ماشين حفاري

 ١٨٠ ١٨٠-٢٧٠ ٣٨٥/٢٧٠ ٧٧٠/٣٨٥ - اسب بخار

 ١٣٥ ١٣٥-٢٠٠ ٢٠٠-٢٩٠ ٢٩٠-٥٧٥ - كيلو وات

 
. 
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 TRRنتايج رده بندي توده هاي سنگي مسير تونل مورد مطالعه بر اساس رده بندي : ٣جدول 

G F E D C B A 

 زون
 

 پارامتر

 
 

 سرعت لرزه اي ٢٦ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ٢٦
مقاومت سنگ ٥ ١٠ ١٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢
 هوازدگي ٦ ٨ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦

٦ ٢٠ ٦ ٥ ٢٣ ١٥ ١٠ 
 فاصله درزه ها

 
 تداوم درزه ها ٥ ٦ ٥ ٠ ٥ ٥ ٠

٤ ٥ ٤ ٢ ١ ١ ٤ 
 پركننده
 درزه ها

١٣ ١٠ ١٣ ١٣ ٥ ١١ ١٣ 
شيبب و امتداد 
 ناپيوستگي ها

 مجموع امتيازات ٦٥ ٨٥ ٧٠ ٥٧ ٧٦ ٧٤ ٦١

حفاري 
 خيلي سخت

حفاري و 
اري بي آتشك

 نهايت سخت

حفاري و 
آتشكاري بي 
 نهايت سخت

حفاري 
خيلي 
 سخت

 حفاري
 خيلي سخت

تا بي نهايت سخت

حفاري و 
آتشكاري 
بي نهايت 
 سخت

حفاري خيلي 
 سخت

ارزيابي قابليت تراشه 
 شدن

 

٢٧٠تا٣٨٥٣٨٥تا٣٨٥٧٧٠تا٢۷۰٧٧٠تا٣٨٥ ٣٨٥تا٣٨٥٧٧٠ تا٢٧٠٧٧٠تا٣٨٥
 انرژي الزم

 )اسب بخار(

٢٩ ٢٩٠-٥٧٥ ٢٩٠-٢٠٠٥٧٥-٢٩٠۰-٢٠٠-٢٩٠٢٩٠-٥٧٥ ٢٩٠-٢٠٠٥٧٥ 
 انرژي الزم

 )كيلو وات(
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  TRRو    RMR ،Q بين رده بندي هاي رابطه

 نظر به اهميت تعيين قابليت تراشه شدن در مسير تونل ها و با توجه به  اينكه در رده بندي بر اساس 
رعت امواج انكساري در سنگ هاي مسير مورد مطالعه نياز به تعيين س ) TRR( امتيازات قابليت تراشه شدن

روابط زير بين رده , لذا به منظور آسان تر نمودن تخمين قابليت تراشه شدن  توده هاي سنگي, مي باشد
 : بدست آمد) كه قبالً توصيف گرديد  (TRR با رده بندي    Q و RMR بندي هاي 

TRR= 0.59RMR+44           (R2=0.88)                                                                                       (1)    
     

    (2)    TRR= 4.31 Ln Q+70           (R2=0.85)           
 

 .  نمودارهاي بدست آمده براي روابط فوق را نشان مي دهد٢   و ١شكل هاي 
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  بدست آمده در اين پژوهشTRR و Qنمودار ارتباط بين رده بندي : ٢شكل 

 نتيجه گيري
پارامترهاي مشتركي جهت رده بندي توده , TRR  و  RMR ، Qبا توجه به اينكه در هر سه رده بندي 

 .توان بين اين رده بندي ها ارتباط مناسبي برقرار نمودبنابراين مي , هاي سنگي وجود دارد
 لذا روابط ارائه شده بين , با توجه به اينكه مسير مورد مطالعه از تنوع سنگ شناسي خوبي برخوردار است

RMR و Q  و  TRRمي تواند از دقت مناسبي برخوردار باشد . 
 منظور آسان نمودن كار و كاهش هزينه به ,  Q و RMR و رده بندي هاي  TRR روابط ارائه شده بين 

عمليات ژئوفيزيكي جهت تعيين سرعت موج لرزه اي بوده و با استفاده از آن مي توان در مراحل مقدماتي 
 .را با دقت مناسبي تخمين زد) تراشه شدن( مقدار انرژي مورد نياز حفاري, مطالعه پروژه هاي مختلف

انرژي ماشين حفاري انتخابي نبايد ,  مسير تونل مورد مطالعهجهت حفاري, با توجه به نتايج بدست آمده
ضمناً نوع ماشين حفاري بر اساس . كيلو وات باشد تا بتوان در كل مسير از آن استفاده نمود٥٧٥كمتر از 

 . توصيه مي گردد٢جدول 
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