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چکیده:
تونل انتقال آب قمرود به طول  35750متر و با شیب 0/13درصد ،به منظور انتقال  23متر مکعب آب در
ثانیه از سرچشمه های دز به قمرود طراحی شده و عملیات اجرائی آن از اوایل سال  1381آغاز شده است .
طراحی و احداث قطعات سوم و چهارم این تونل به طول حدود  18کیلومتر به قرارگاه سازندگی خاتم
االنبیاء(ص) واگذار شده است .با توجه به طول زیاد تونل و محدودیت زمانی پنج ساله برای اجرای پروژه و با
عنایت به نرمهای پائین تونلسازی با روشهای سنتی ،استفاده از روشهای حفرمکانیزه تونل امری اجتناب ناپذیر
است .بدین منظور با توجه به شرایط زمین شناسی مسیر تونل و مقایسه مزایا و معایب و سرعت حفاری انواع
ماشینها ،ماشین حفر تونل با سپر تلسکوپی برای اجرای 17400متر از طول  17700متری این تونل انتخاب و
مشخصات فنی ماشین و سیستم پشتیبانی آن ،با همکاری مشاورین خارجی و داخلی ،تهیه شد .درنهایت پس
از بررسی پیشنهادات ارائه شده از سوی سازندگان این تجهیزات و مذاکره با آنها ،خرید این ماشین صورت
گرفت .
این پایان نامه ،شامل دو بخش می باشد که بخش اول مختصری از مسائل مربوط به تونل زنی با دستگاه TBM
رابه خود اختصاص می دهد و مطالب مربوط به تونل قمرود که شامل کلیات طرح ،زمین شناسی منطقه  ،انتخاب
روش و دستگاه مناسب حفاری  ،تخمین سرعت حفاری  ،میزان بهره بری سرمته حفاری و نگهداری تونل قمرود
می باشد در بخش دوم قرار گرفته اند .در خاتمه با توجه به تمام موارد ذکر شده در متن پایان نامه ضمن ارائه نتیجه
گیری به بیان پیشنهادات و راهکار های مناسب و جدید در حفر تونل های مشابه پرداخته شده است.
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