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 چكيده 

 يعيطب یگازها يدر حفر تونل ها، مواجه شدن با برخ يطيمح ستشناسي مهندسي و زيترين مخاطرات زمينيکي از مهمزمينه و هدف: 

و  دشلوار هلا بسليار    های مربوط به ورود اين گاز به تونلل و چالشباشد. حل مخاطرات مي ی( در زمان حفارS2Hمانند سولفيد هيدروژن )

روش مناسل    نييدر فضاهای زيرزميني و تع S2Hپيش بيني و برآورد ميزان خطر گاز   ط،يشرا نپرهزينه است. يکي از وظايف مهم در اي

حاوی منابع هيدروكربوری حفاری شده و  آن است. تونل انتقال آب اسپر در سازندهای يطيمح ستيو ز يجهت مقابله با مشکالت مهندس

 اند. دراين مقاله مخاطرات، ويژگي ها، قوانين ايمنلي، منشلا زملين   شده واجهم S2Hاز نمونه هايي است كه در طي احداث آن با نشت گاز 

آمده از تونل اسپر  به دستو راهکارهای كاهش خطرات و مشکالت حفاری تونل، با توجه به تجربيات  S2Hبيني خطر گاز  پيش شناسي و

 شده است.  ارايه

تجلارب   يعلالوه بلر بررسل    ،روش ها جهت مقابله با خطرات و مشلکالت آن  نيو انتخاب بهتر S2Hمنشا گاز  يبررس یبرا بررسی: روش

نسلبت   نيچن. همديگرد یرياندازه گ یكار فتيهر ش انيدر سه زمان شروع، وسط و پا وستهيطور پهگاز در هوا ب نيغلظت ا زانيموجود م

. در هملان موقلع   ديل نمونه ها اقدام گرد ييايميش زيمخصوص جهت آنال یها شگاهيو ارسال آن به آزما دهآلو یاز آب و هوا یريبه نمونه گ

 .دش یرياندازه گ ييصحرا به صورتتونل  یزمان در آب و هواهم به صورتغلظت گاز مذكور 

نموده اسلت.   جاديكارگران ا یرا برا يقابل قبول ريغ طيگاز موجود در تونل شرا زانيكه متجربيات حاصل از اين پروژه نشان داد  ها: افتهي

    هلای گلوگردی، آرلار ملواد آللي در      تلوان از شلواهدی هماننلد چشلمه    در فضلاهای زيرزمينلي، ملي    S2Hبه منظور پيش بيني خطر گاز  
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هلا  استشمام بوی گاز در زملان حفلاری گمانله    و ه تازه سنگآلي، تصاعد بوی گوگرد از سطح شکسته شد های های سنگي، شيلرخنمون

گلردد و  يوارد تونلل مل   ينل يرزميآب ز بله هملراه  غالبا  دروژنيه ديكه گاز سولف نستيا انگريصورت گرفته ب یزهايآنال جياستفاده نمود. نتا

منطقله   ينفتل  التيها مرتبط با تشلک  يه به بررسگاز با توج نيد. منشا اشويآب آزاد م زا هياز آن در همان لحظات اول يقابل توجه زانيم

 است.

با توجه به  نيچنگرفت. هم یجد ديبا ينفت یها دانيمرتبط با م يشناس نيزم یها طيگاز را در مح ني: همواره مواجهه با ایريگ جهينت

كاهش خطلرات و مشلکالت حفلاری،     یگردد برايد و به محض ورود از آن آزاد مشويمحلول در آب وارد تونل م به صورتگاز  نيا كهنيا

 استفاده گرديد. يكمک زاتو تجهي سازی غلظت گاز و آموزش كاركنانورود آب زيرزميني به داخل تونل، رقيق لهای كنترناچار از روش

 

 شناسي، حفاری مکانيزه، سولفيد هيدروژنهای گازدار، مخاطرات زمينزمين کليدی: هایواژه

 

 مقدمه

فضاهای زيرزمينلي يکلي از مخلاطرات     به S2Hورود گاز 

   (. 1) باشلد سلازی ملي  هلای تونلل  شناسلي در پلروژه  مهم زمين

هلا و  وهيش ازمنديها ندروكربنيدر مناطق مرتبط با ه سازیتونل

در  دروژنيل ه دي(. برخورد با گاز سولف2است ) يمالحظات خاص

 عيصنا زا یارياز بس يتواند ناش يم يو عموم يشغل یها طيمح

 دي(. سولف3فاضالب باشد ) هيو تصف یكشاورز ،يميمل پتروششا

( در تلر يگلرم در ل  يلل يم 222باال )تلا   یدر غلظت ها دروژنيه

نسلبتا   یو حومه آن در عمق هلا  تيشهر كو ينيرزميز یهاآب

مهم پروژه خط آهلن   ينگران ني(. دوم4كم گزارش شده است )

 يسطحريز یازهاگ يعيلس آنجلس مربوط به حضور طب یمترو

از  ی(. شلمار 1بلوده اسلت )   دروژنيه ديمخصوصا متان و سولف

موضوعات مرتبط با  زيمتحده ن االتيدر ا یتونل ساز یپروژه ها

(. در 5در زمان ساخت را اعالم نموده انلد )  S2Hمواجهه با گاز 

بله دو   S2Hشمال وجود گاز  -راه تهران آزاد یتونل ها یحفار

 یورود یتصاعد از آب هلا  خشک و گصورت انتشار از توده سن

طور تجربي رابلت شلده اسلت    ه(. ب6به تونل گزارش شده است )

 ،باشللد ppm 12در تونللل بلليش از  S2Hكلله اگللر مقللدار گللاز 

 دليلل هآالت )بل و ماشلين  ای را بلرای كاركنلان  مشکالت عديده

نمايلد. در ايلن مقالله    خورندگي( موجلود در تونلل، ايجلاد ملي    

در طلي سلاخت آن بلا مشلکل      هتونل اسپر ك مشکالت حفاری

اند، مورد بحث و بررسي قرار گرفتله  مواجه شده S2Hنشت گاز 

است. در اين تونل نشت گاز مذكور سب  توقف عمليات حفاری 

بلله مللدت چنللدين مللاه و صللري هزينلله بسلليار سللنگين بللرای 

آملده از تونلل فلو      به دسلت سازندگان تونل گرديد. تجربيات 

در  S2Hتونل، خطر وجود گاز  ریفارابت نمود كه اگر قبل از ح

شناسلي مهندسلي شناسلايي و راهکارهلای     طي مطالعات زمين

 S2Hمناس  برای كاهش خطرات و مشکالت حفاری در محيط 

هلا و كلاهش   خطرشد، اين عمل سلب  پلايين آملدن    يلحاظ م

 گرديد. ای ميسازی به مقدار قابل مالحظههای تونلهزينه

ات زمين شناسي تونلل ملورد   اين مطالعه ابتدا مشخص در

بررسي قرار گرفته و در ادامه به منظور آشلنايي بيشلتر بلا گلاز     

S2H   مشخصات، منشا زمين شناسي، اررات آن بلر سلالمتي و ،

طلور  هبل  S2Hقوانين و استاندارهای ايمني كار در محليط گلاز   

 سلي شده است. سپس برنامه مطالعلات زملين شنا   ارايهخالصه 

سلايي خطلر گلاز ملذكور و راهکارهلای      مهندسي به منظور شنا

عملي برای كاهش خطرات و مشکالت حفاری تونلل در محليط   

S2H  .به اختصار تشريح شده است 

كيلومتر، يکي از  22انتقال آب اسپر به طول بيش از  تونل

رساني كشور است كه در محدوده ساختاری های بزرگ آبپروژه

جهلت  شلده  باشلد. روش انتخلاب   زاگرس در حال حفلاری ملي  

از نلوع    TBMيلا    1زنلي ماشين تونل ل،يتونل طو نيا یحفار

از  يي( نما1باشد كه در شکل شماره )يم يتلسکوپ ايسپر دوبل 

ها نيماش  نياين ماشين در تونل مذكور نشان داده شده است. ا

را  يو نص  پوشش بتن یحفار اتيزمان عملطور همهتوانند بيم

                                                 
1-Tunnel Boring Machine 
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را  يللياجرا اتيللعمل شللرفتيعت پسللر جللهيانجللام داده و در نت

 نله يهلا هز  نيماش نياستفاده از ا يدهند. مشکالت اصل شيافزا

 يولل  .باشد ينسبتا باال م هيلاو یگذار هيبه سرما ازيآن و ن یباال

روش )مخصوصلا   نيا یحفار یمساله با توجه به سرعت باال نيا

بله   يابيبلوده و امکلان دسلت    هيل بلند( قابل توج یتونل ها یبرا

چه چنان اما .دينمايم سريتونل را م نييتمام شده پا یها تميق

مشلکالت(   ريشناسلي و سلا  )مانند مخاطرات زملين يليبه هر دل

توقف گردد، اقتصادی بودن  اي اديز یدچار كند نپيشروی ماشي

باشلد. للذا شناسلايي مخلاطرات     پذير نمي استفاده از آن توجيه

د بله  ر برخلور شناسي محتمل در مسير تونلل ماننلد خطل    زمين

سازندهای گازدار برای جلوگيری از توقف حفاری تونل و كاهش 

سازی بسيار مهلم و  های تونل و هزينه يطيمح ستيمشکالت ز

 .باشدكننده ميعيينت

 استفاده شده در تونل TBMنمايی از ماشين حفاری  -1 شكل

 های زمين شناسی مشخصات و ويژگی

   س در حللال حفللاری تونللل در محللدوده سللاختاری زاگللر

كيلومتر ابتلدايي آن كله تلا زملان      5/4باشد. در اين مطالعه مي

مورد بررسي قلرار گرفتله اسلت.     ،نگارش اين مقاله حفاری شده

 ارايله  2كيلومتر ابتدايي تونل در شکل  5/4برش زمين شناسي 

هلای  شناسلي، تلوده سلنگ   شده است. بر اساس مطالعات زمين

از سازندهای پابلده و گلورپي )تلوده    تشکيل دهنده مسير تونل 

هلای  های شيلي و شيل آهکي( و سازند ايالم )توده سنگسنگ

(. بر اساس مشاهدات انجلام شلده   7آهکي( تشکيل شده است )

در طي حفاری تونل، مقدار آب و گاز ورودی بله تونلل در تلوده    

های شيلي )سلازندهای گلورپي و پابلده( بسليار نلاچيز و      سنگ

نشان داده شلده اسلت(،    2ها در شکل  قدار آنموضعي بوده )م

های آهکي سازند ايالم، هجوم آب و گاز محللول در  اما در سنگ

( به مقدار زيادی مشاهده گرديد )با توجه بله اهميلت   S2Hآن )

سازند ايالم در افزايش آب و گاز ورودی به تونل در شکل شماره 

ه كار تونل های آهکي سازند ايالم در سيننمايي از توده سنگ 3

است،  مشخص 2نشان داده شده است(. همان طور كه در شکل 

 322حداكثر مقدار آب و گاز ورودی به تونل به ترتي  بيشتر از 

 درزهلای  نملايي از ورود آب از بلين   4ليتر بر رانيله )در شلکل   

بلوده   122ppmپوشش بتني نشان داده شده است( و بيشتر از 

 .ه استاری تونل ايجاد نمودای برای حفاست و مشکالت عديده

توان به توقف حفاری به مدت چندين از جمله اين مشکالت مي

دليلل  هبل  TBMماه و از كار افتادن وسايل الکترونيکي دستگاه 

امسلاعد نملودن محليط كلار بلرای      خاصيت خورنلدگي گلاز و ن  

حفلاری و للزوم اسلتفاده از تجهيلزات زيلاد و محلدود        كاركنان

افلزايش قابلل    نيلز ماسک و كپسول هوا( و كننده ايمني )مانند 

 توجه هزينه حفاری، اشاره نمود.
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 برش زمين شناسی و مقدار آب و گاز ورودی به تونل در هر يك از سازند های مسير تونل -8شكل  

 

 TBMهای آهكی سازند ايالم در سينه کار تونل در جلوی کاترهد نمايی از توده سنگ -9شكل 

 

 از بين پوشش بتنی تونل S8Hنمايی از ورود آب حاوی گاز  -4شكل 
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    گلازی اسلت    S2Hگلاز  : S8Hمشخصات کليی گياز    

ملر  گنديلده كله     رنگ با بويي تند و مشخص، شبيه به تخمبي

باشلد.   تلر از هلوا ملي    و سنگين 11/1چگالي آن نسبت به هوا 

و چگللالي آن در شللرايط متعللاري   20/34جللرم مولکللولي آن 

 (. 0يلوگرم بر مترمکع  است )ك 310/1

اين گاز يلک گلاز خورنلده و اسليدی ضلعيف اسلت كله        

  S2Hكه  باشد. زماني مي  HS+ و آنيون Hتركيبي از كاتيون  

گاز در هوا آزاد باشد با فلز مس واكلنش داده و باعلث    به صورت

كه  شود. زماني قطع و خرابي مدارها و تجهيزات الکترونيکي مي

بلا آلياژهلای فلوالدی     ،اسيدسولفوريک باشلد  به صورتاين گاز 

    د. گلرد هلا ملي   واكنش ايجاد كرده و باعلث سلولفاته شلدن آن   

توان به سولفاته شلدن تجهيلزات الکترونيکلي    عنوان مثال ميبه

تونل مورد نظر اشاره نمود كله بله مقلدار قابلل      TBMدستگاه 

 وری دسلتگاه گرديلد.  ای باعث پايين آمدن مقدار بهلره مالحظه

بلودن و تلارير آن بلر     سلمي  شلامل بنابراين مخاطرات اين گلاز  

 است.   یسازتونل یهافلزات در پروژه

مانند هر محلول ديگری با آشلفته   S2Hآب و گاز  محلول

وسليله  هدادن بل  زدن يلا تکلان   كردن و تالطم آب )ريختن، هم

تواند به افلزايش سلرعت آزاد شلدن ايلن گلاز      افراد و ابزار(، مي

ت انحالل و سرعت رها آب نقش مهمي در قابلي pH. كمک كند

پايين )اسيدی( برای افلزايش   pHهايي با محيط .شدن آن دارد

بلاال )قليلايي(    pHهای با سرعت آزادسازی آن نسبت به محيط

 (.    5مساعدترند )

 بله صلورت  ملاده   ايلن : S8Hزمين شناسی گياز   منشا

در نفت خام،  يطور طبيعهب S2H گاز طبيعي به شکل گاز است.

آب گرم وجود دارد  یآتشفشان و چشمه ها یمخازن گاز، گازها

مثلال ملواد    بله عنلوان  گاز معموال از تجزيه مواد آلي ) ني(. ا1)

آيد. از جمله منابع مهم وجود ميهها( ب شده داخل سنگ فسيل

 توان به موارد ذيل اشاره نمود:مي S2Hتوليد گاز 

 های پيريت دارسنگ -

 هاها و مرداببفاضال -

 سازندهای هيدروكربوری -

ود، شللتوليللد مللي S2Hاز مللواردی كلله در آن گللاز  يکللي

های سولفيدی نظير پيريت است. پيريلت يلا   اكسيداسيون كاني

گلردد و بلا   ( در محيط احيا ته نشلين ملي  2FeSسولفيد آهن )

حفاری تونل و قرار گيری در مجاورت هوا، اكسليد شلده و گلاز    

آللي   دچنين از تجزيه موانمايد. همن را آزاد ميسولفيد هيدروژ

ها  ها، مرداب جاری فاضالبها، م ها، آبريزگاه گوگرددار، در چاه

شلود. علالوه بلر ملوارد فلو ،      توليلد ملي   S2Hو غيره نيز گلاز  

سازندهای مرتبط با منابع هيدروكربوری نيز در تشکيل و ذخيره 

گرد موجلود در  (، زيلرا گلو  12باشلند ) بسيار مهم مي S2Hگاز 

 S2Hاحياء در زيرزمين بله   يطهای هيدروكربوری در شراسيال

منلابع   اذكر است كه سازندهای ملرتبط بل   گردد. قابلتبديل مي

هيدروكربوری شامل سنگ منشا، سنگ مخلزن و سلنگ پلوش    

باشد، كه در اين ميان سنگ مخزن نسبت به سنگ منشلا و   مي

ن گاز در مقادير زياد يره ايسنگ پوش قابليت بيشتری برای ذخ

رت محللول در آب زيرزمينلي   معموال به صو S2Hزيرا گاز دارد،

هلای زيلاد و   و سنگ مخزن به علت داشتن ناپيوستگي مي باشد

ضري  هدايت هيدروليکي باال مکلان مناسلبي بلرای تشلکيل و     

در نتيجه در مناطقي كه سلنگ   .های بزرگ استذخيره آبخوان

نگ مخزن وجلود نلدارد، گازهلای    پوش به طور كامل بر روی س

  های موجود بله ملرور خلار     سنگ مخزن از طريق ناپيوستگي

شوند ولي در صورت وجلود آبخلوان در سلنگ مخلزن، گلاز      مي

S2H كند.ماند و آب را گوگردی ميدر آبخوان باقي مي 

به ذكر است كه سنگ منشا و سنگ پوش با توجه به  الزم

خاص خود قابليلت ذخيلره    ويژگي های ليتولوژيکي و ساختاری

 به مقدار زياد را ندارند.  S2Hگاز 

طي حفاری تونل اسپر در سازند گلورپي، نشلت ملواد     در

هيدروكربوری از فاصله بين قطعات پيش ساخته بتني به داخلل  

(. 11نشان داده شده است ) 5تونل مشاهده گرديد كه در شکل 

سلازندهای  های سنگي حاصل از حفلاری در  تراشه ،عالوه بر آن

 اسلت. بلا توجله بله      هپابده و ايالم نيز آغشته به مواد آللي بلود  

رسد كه تونلل فلو  در سلازندهای    های مذكور به نظر مينشانه

 S2Hهيدروكربوری زاگرس در حال حفاری است و منشلا گلاز   
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 .باشدمذكور ميناشلي از منلابع هيلدروكربوری سلازندهای      اديل آن به احتمال ز

 اد هيدروکربوری از فاصله بين قطعات پوشش بتنی به داخل تونلنشت مو -7شكل 

 

تواند با حلس بويلايي   سولفيد هيدروژن مي :اثرات بر سالمتی

هلای خيللي كلم    )بوی شبيه تخم مر  گنديده( حتي در غلظت

قسمت در ميليون( در هلوا شناسلايي شلود، بلا      1/2تا  221/2)

دقيقله از بلين    25تا  2حال احساس بويايي اشخاص، ظري اين

را تشلخيص داد. ارلرات   توان حضلور آن  رود و بعد از آن نميمي

 ارايله ( 1طور خالصه در جدول شلماره ) فيزيولوژيکي اين گاز به

وسليله تلنفس بلکله    هتنهلا بل  شده است. سولفيد هيلدروژن نله   

شلود..  های حاوی آن نيز جذب ملي بوسيله تماس پوستي با آب

( حجملي  UEL)%45( و LEL)%3/4هلای  اين گاز بين غلظت

چنين در زمان سوختن آن گاز بسيار سمي هم ،قابل انفجار است

 (.5شود )( است توليد مي2SOاكسيد گوگرد )ديگری كه دی

  

 (18های مختلف )در غلظت S8Hاثرات فيزيولوژيكی گاز  -1جدول 

 اثرات فيزيولوژيكی (ppmغلظت)

 ص استدر ارر بوی مشخص قابل تشخي 1تا  1/2

 مرز مسموميت 5

 122تا  5
دقيقه  15سوزش مختصر در چشم و سيستم تنفسي، سردرد، پس از 

 رودتنفس احساس بويايي نسبت به اين گاز از بين مي

 سوزش شديد بيني و گلو 222

 التهاب شديد چشم، ترشح بيني، سرفه، تپش قل ، غش 522

 مرگسينه درد در ارر خراش سيستم تنفسي، امکان  622

 افسردگي، اغما، احتمال مرگ 722

 فلج شدن سيستم عصبي، مرگ سريع 1222
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 S8Hاستانداردها و قوانين ايمنی کار در محيط 

دار بليش از  هايي با مقل قوانين ايمني، كار كردن در محيط

ppm 12(mg/m315  را در طول شيفت كلاری )سلاعته )از   0

داند. اگر غلظت بله    ساعته( قابل قبول نمي 42يک هفته كاری 

ppm22 هلای هلوا و افلزايش    برسد، لوازم اضافي مانند كپسول

چنلين  تهويه يا تخليه ضروری خواهد بود. اين اسلتانداردها هلم  

 دقيقلله بللرای  12را در كمتللر از ppm 52ای   حللداكثر لحظلله

كه ساير حدود غير مجاز قبلي دانند به شرط اينبار مجاز مييک

 (.5رخ ندهد )

هلا بلر اسلاس     در هلوای معلادن و تونلل    S2Hاز حد مج

       ( و  ppm 6/6درصللد ) 22266/2اسللتاندارد شللوروی سللابق   

     ( اسلت.  ppm22درصلد )  222/2اسلاس اسلتاندارد آمريکلا     بر

اساس استاندارد سوئيس نيز حد مجلاز آن هملواره كمتلر از     بر

ppm 12  دقيقه برای  42و حداكثرppm 22   است. بر اساس

ين ايمني در معادن ايران، مقدار استاندارد اين گلاز هملواره   قوان

اسلت.   ppm 15و برای كوتاه مدت حداكثر  ppm 12كمتر از 

شود )هلر ليتلر    از آنجا كه اين گاز به ميزان زياد در آب حل مي

ليتر   2/3درجه و فشار يک اتمسفر قادر است  15ای آب در دم

هلايي كله   ملد در محلل  از آن را در خود حل كند(، لذا رفت و آ

هلا وجلود دارد بايلد بلا احتيلاط      گازخيز بوده و آب راكد در آن

ها باعث صورت گيرد. زيرا افتادن چوب يا سنگ در اين گونه آب

  S2Hی گلاز  تالطم آن شده و در نتيجه ممکن است مقدار زياد

 (.13از آب آزاد و باعث صدمه يا مرگ افراد شود )

 

 هاافتهيها و روش

در تونلل ملورد    S2H( نمودار مقادير گلاز  6اره )شکل شم

دهلد. بلر اسلاس    ماهه نشان ملي  6مطالعه را در يک بازه زماني 

نتايج مندر  در شکل مذكور در طي مدت فلو  هملواره مقلدار    

ها مقدار جز ماه اول در بقيه ماههبوده و ب ppm 12گاز بيشتر از 

ر بسياری د چنينگزارش شده است. هم ppm 22گاز بيشتر از 

نيز بيشتر بوده است. بطور كلي  ppm 52از روزها مقدار گاز از  

توان نتيجه گرفت كه شرايط مناس  برای كار وجود نداشلته  مي

 ه و كاركنلان و به ناچار ساعات شيفت كاری كاهش پيلدا نملود  

كردند. در شلکل شلماره   های ضد گاز استفاده ميل از ماسکتون

همراه با ماسک نشان داده شلده   ركا( نمايي از شرايط سخت 7)

تلوان از  يغلظت گاز مذكور مل  ppm 122تا   يطور كلهاست. ب

باالتر  یهاغلظت یبرا يول ،اشاره شده استفاده نمود یهاماسک

فشار مثبت هوا )با كملک مخلزن هلوا و     یدارا یهاماسک ديبا

 كار برد.همخصوص( را ب لنگيش

 ماهه 0در تونل در يك بازه  S8Hير گاز گيری مقادنتايج اندازه -0شكل 
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 تونل کارکنانشرايط دشوار کاری برای  -7شكل 

يکلي   :شناسی مهندسی در طی مطالعاتهای زمينبررسی

شناسلان مهنلدس در طلي مطالعلات در     از وظايف اصلي زملين 

شناسي سازی، شناسايي و برآورد مخاطرات زمينهای تونلپروژه

چه باشد. چنانهای گازدار مي نوجود زميمحتمل ازجمله خطر 

خورد با سولفيد هيدروژن در يک پروژه وجود داشته پتانسيل بر

طراحلي ضلروری    لله باشد، انجام مطالعات مذكور در طول مرح

شناسي )مرتبط بله  است. در اين رابطه وضعيت سازندهای زمين

   هللای زيرزمينللي مشللخصمنللابع هيللدروكربوری( و شللرايط آب

گيرند تا ميزان های كافي تحت آزمايش قرار ميو نمونه شوندمي

 احتمال برخورد به گاز فو  تخمين زده شود. 

تا حد زيادی در طراحلي پلروژه،    تواند ها مي ارزيابي اين

هلای جلايگزين بلرای سلاخت و پتانسليل      يات طلر،، روش جزي

های زيرزميني يا اصال، آن، تاريرگذار باشد. برنامه استفاده از آب

برداری از آب زيرزميني، تعيلين   تواند شامل نمونه مطالعات مي

شسلته شلدن    ش،ها، پتانسليل رهلايي تلن    ضعيت ناپيوستگيو

 (. 5ها و تخمين نفوذپذيری باشد ) پرشدگي

شناسلي مهندسلي تکميللي تونلل     طي مطالعات زمين در

ای در سلازند ايلالم حفلاری گرديلد كله در طلي       مذكور، گمانه

تصاعد بوی سولفيد هيدروژن كامال احسلاس   ،حفاری اين گمانه

 شد. مي

توجه به وضعيت زمين شناسي ايران و وجود سازندهای  با

نفتي فراوان با پتانسيل توليد و ذخيلره انلواع گازهلا و سلياالت     

)و سللاير گازهللای  S2Hهيللدروكربني، توجلله بلله خطللر گللاز   

هيدروكربوری( در فضلاهای زيرزمينلي كله قلرار اسلت در ايلن       

 الدليلل احتمل  هها حفر شوند )بل دها يا سازندهای رويي آنسازن

   ز اهميللت اسللت. هللا( بسلليار حللاي رابطلله از طريللق ناپيوسللتگي

طور كه قلبال ذكلر گرديلد سلازندهای ملرتبط بله منلابع        همان

هيدروكربوری كه شامل سنگ منشا، سنگ مخزن و سنگ پوش 

 رنلد.  را در مقلادير مختللف دا   S2Hباشند قابليت ذخيره گاز مي

هلای موجلود، جهلت حفلاری فضلاهای      بر اساس تجربيات تونل

   سللازندهای هيللدروكربوری بايللد در مطالعللات   زيرزمينللي در 

شناسي مهندسي منطقه خطر وجود گلاز ملورد بررسلي و    زمين

شناسان مهندس جهت برآورد خطلر  ارزيابي قرار گيرد. لذا زمين

ضللاهای )و سللاير گازهللای هيللدروكربوری( بللرای ف  S2Hگللاز  

 ، شلوند  زيرزميني كه در سازندهای هيدروكربوری حفلاری ملي  

هلای گلوگردی    ها و چشمه به شواهدی از جمله وجود آب يدبا

های سلنگي و يلا    در منطقه، مشاهده آرار مواد آلي در رخنمون

های آللي، تصلاعد بلوی گلوگرد از      غارهای منطقه، وجود شيل

در زملان  سطح شکسته شده تازه سلنگ، استشلمام بلوی گلاز     

 يهای اكتشافي، وجود چشمه های نفت حفاری گمانه ها و تونل

ای داشلته باشلند. بلا    و قيری در منطقه و ... توجه كافي و ويلژه 
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توجه به تجربه عملي نگارندگان، در صورت مشخص شدن وجود 

شلوند،  حفاری ملي  TBMوسيله ههايي كه بخطر فو  در تونل

ت مناسل  از قبيلل مقلاوم    قبل از انتخاب دستگاه بايد تمهيلدا 

خورنلده،   ازهلای بودن تجهيزات الکترونيکي دستگاه در مقابل گ

در نظر گرفتن سنسورهای كافي برای تعيين مقادير انواع گازهلا  

در تونل، قابليت دسلتگاه بلرای حفلاری گمانله هلای پيشلرو و       

عمليات پيش تزريق، تعبيه سيستم تهويه و آبکشي مناس  و به 

 TBMو ...،  برای طراحي و سلاخت دسلتگاه    یقو ياندازه كاف

هلای  چنين الزم به ذكر است كه در توده سلنگ لحاظ گردد. هم

آهکي دربرگيرنده تونل انتقال آب، دو چشمه گوگردی شناسايي 

باشلد   ملي  S2Hگرديد كه از جمله شواهد مربوط به وجود گاز 
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 موقعيت قرارگيری چشمه های گوگردی نسبت به تونل -8شكل 

 

 حين اجرا یها یبررس

بله داخلل    افتهينشت  یغلظت، نسبت و نوع گازها نييتع

باشلد.   ديل مف اريمنشأ گازها ، بس قيدق نييتواند در تع يتونل م

موجلود در   یمنظور با اسلتفاده از امکانلات نمونله بلردار     نيبد

موجلود در تونلل    یه از گازهلا نمونل  هياقدام به ته ،شركت نفت

 ديل گرد اسلتفاده خأل  یاز كپسول ها ینمونه بردار ی. براديگرد

نمونله از نقلاط مختللف تونلل      3(. در مجملوع تعلداد   1)شکل 

 یزهلا يانجلام آنال  ی. نمونه ها بعد از برداشت، براديبرداشت گرد

)پژوهشلگاه صلنعت    ديل به پژوهشلکده اكتشلاي و تول   ييايميش

شلده   ارايله  2در جلدول   زهلا يآنال جي. نتلا دندينفت( منتقل گرد

 یها يزنيو را زهايآنال نيبه دست آمده از ا جينتااست. بر اساس 

 ج،ينتلا  نيل انجام شده با كارشناسان پژوهشلگاه صلنعت نفلت، ا   

داخل تونلل   یگازها یدروكربورياربات منشأ ه یبرا يكاف ليدل

هلا بلا   گاز  يل از نظلر ترك  ي(. در واقلع مشلابهت  14باشلد )  ينم

وجلود نلدارد. البتله     ينفت یهاها و حوزهموجود در چاه یگازها

مهلاجرت گازهلا )از    دهيبودن پد دهيچيموضوع با توجه به پ نيا

بلودن   ليل مختلف در طلول زملان و دخ   ینظر جدا شدن گازها

نسلبت غلظلت گازهلا(     رييل چون دما در تغهم یرانو یهادهيپد

 یبلرا  يكلاف  یداده هلا رسلد  يباشد. به نظر مل  يعيتواند طبيم

نقلاط   گريمشابه در د دتونل با موار نيگازها در ا طيشرا سهيمقا

  و جهان وجود ندارد.  رانيا
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 کپسول خأل برای نمونه برداری از گازهای داخل تونل -8شكل 
 

  (%molنتايج آناليز گازهای داخل تونل )برحسب  -8جدول 

 8N S8H 8O موقعيت نمونه برداری

 07/22 04/2 27/70   سگمنتمحل نص

 36/22 16/2 40/71 داخل كاترهد

 21/21 25/2 74/70 اتاقک اپراتور

 

كه گاز سولفيد هيدروژن به صورت محلول با توجه به اين

و محمول در آب زيرزميني بوده و پس از ورود آب به تونل، اين 

محلول   S2H گاز آزاد مي شود، اقدام به بررسي و برآورد ميزان

در آب ورودی به داخل تونل گرديد. جهت نيل به اين هدي با 

همکاری آزمايشگاه شركت آب و فاضالب نمونه برداری از آب 

 انجام شد.ورودی به تونل 

 

و آزمايش در  شد ها در فواصل مختلف تونل انجامنمونه برداری

در  S2Hآزمايشگاه صورت گرفت. نمونه برداری از گاز  محل و

حل انجام گرديد. نتايج اين نوع نمونه برداری پنج مکان در م

د. كنميلي گرم را نمايان نمي 5بيش از  S2Hميزان غلظت گاز 

 شده است. ارايه 3متراژهای نمونه برداری در جدول 

  نتايج نمونه برداری در محل -9جدول 

شماره 

 آزمايش
 موقعيت

)ميليگرم در   S8Hگاز 

 ليتر(

 5بيش از   كاترهد 1

 1 3222راژ مت 2

 1 2222متراژ  3

 5/2 1222متراژ  4

 5/2 خروجي تونل 5
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نشان داده شده است. نظر  12در شکل  شيآزما نينحوه انجام ا

 جينتا نياست بنابرا يچشم ييصحرا شاتيآزما جيكه نتابه آن

نمونه آب كاترهد را نشان  شيآزما 11باشند. شکل يم یحدود

تر رهينمونه برداشت شده، ت شود يكه مالحظه مدهد. چنانيم

غلظت  زانيم نيبوده و بنابرا تريگرم در ليليم 5از 

 است. تريگرم در ليليم 5از  شينمونه ب نيدر ا دروژنيهديسولف

 

برداری از آب داخل تونلنمونه -16شكل 

 برداری صحرايی )نمونه کاترهد(ای غلظت در نمونهتشخيص مقايسه -11شكل 

 

سه نمونه از آب داخلل تونلل در كاترهلد، متلراژ      ،الوهعهب

 يشللگاهيآزما شيتونللل جهللت انجللام آزمللا  يو خروجلل 2222

استاندارد  طيساعت و در شرا 24برداشته شد. نمونه ها در كمتر 

نمونه  جيآب و فاضالب تهران انتقال داده شدند. نتا شگاهيبه آزما

 دست آمد.ه ب 4شر، جدول ه ها ب یبردار

 

 تايج آزمايشگاهی نمونه ها ن -4 جدول

 

 

 

 گرم در ليتر( )ميلی S2Hگاز  موقعيت شماره آزمايش

 15 كاترهد 1

 7/3 3222متراژ  2

 0/2 2222متراژ  3
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های صحرايي و آزمايشگاهي با توجه به بردارینتايج نمونه

ديگر تطابق دارند. تفاوت دقت دو روش تا حد قابل قبولي با يک

 نمودند.ق ياز آب را تصد S2Hخرو  پيوسته گاز نتايج فو  

  آب،  در S2Hگلاز   خرو    به روند  كه با توجه ضمن آن

گردد كه حجم قابل تلوجهي از گلاز در ابتلدای    گيری مينتيجه

ورود آب به تونل از آب خار  شده و بلا حركلت آب بله سلمت     

يابلد. شلکل   در آب كلاهش ملي   S2Hميزان گاز  ،تونل خروجي

ييرات ميزان سلولفيد هيلدروژن آب در مسلير تونلل را     تغ (12)

 دهد. نشان مي

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

دهانه خروجي تونل متراژ 2000 کاترهد

موقعيت

ر(
ليت

ر 
 د

رم
 گ

ي
ميل

ب)
 آ

در
ل 

لو
ح

ن م
وژ

در
هي

د 
في

ول
س

سولفيد هيدروژن

 ل تغييرات ميزان سولفيد هيدروژن در آب در موقعيت های مختلف تون -18شكل 

 

در كاترهلد   دروژنيه ديسولف زاني( م13در شکل شماره )

داده  شيبه تونل نما یآب ورود يو دب  ppmبر حس   لديو ش

بله   یورود يشود با كاهش دبل يحظه مكه مال. چنانستشده ا

كلاهش   زيل داخل تونل ن یدر هوا S2Hلظت گاز  غ زانيتونل م

تونلل   دهمراه بلا آب وار  S2Hآن است كه گاز  ديكه مو يابدمي

 گردد.يم
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آب ورودی به تونل

گاز در کاترهد

گاز در شيلد

 تغييرات آب خروجی از تونل و سولفيد هيدروژن اندازه گيری شده در تونل نسبت به زمان -19شكل 

به تونل  یآب ورود يخط وني( رگرس14) در شکل شماره

بلازه   یشکل برا نيشده است. ا نشان دادهدر هوا  S2H زانيو م

 یهلا شده است. داده ارايه بهشتيارد مهياسفند تا ن مهين يزمان

جهت  نياست. بنابرا افتهي کساني یاسفند روند مهيپراكنده از ن

 يگ. همبسلت تاستفاده شلده اسل   خيتار نياز ا ونيرگرس ميترس

    مطلل   نيل باشلد. ا يكمتلر مل   S2H يآب باال و همبسلتگ  يدب

در هنگلام   ليل عواملل دخ  ريتونل و سا هيتهو طيتواند به شرامي

 مشابهدو نمودار  يروند كلوجود با اينمرتبط باشد.  یريگاندازه

 باشد.يم

 

 

y = -0.5451x + 171.77

R
2
 = 0.921

y = -0.7415x + 101.42

R
2
 = 0.5935
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)ppm(سولفيد هيدروژن

دبي آب)ليتر در ثانيه(

  روند ورود آب و گاز به تونل برای يك دوره زمانی انتخابی -14شكل 

 

گلرم در   يليم 15به تونل  یدر آب ورودS2Hگاز  غلظت

آب  هيل در ران تلر يل 122باشلد كله بلا در نظلر گلرفتن       يم تريل

هملراه بلا آب وارد تونلل     S2Hگرم  5/1 زانيبه تونل، م یورود

  گلاز محللول در آب وارد هلوا     يشود. اگر فلر  شلود تملام   يم

 کيل  هلر  نياست. بنابرا 34برابر با  S2H يشود. جرم مولکوليم

اسلت. از   تلر يل 4/22برابر با  يمتعارف طيدر شرا S2Hمول گرم 
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 یبلرا  ني. بنلابرا باشلد مي تريل 4/22برابر  S2Hمول  کي يطرف

 122 يدبل  یتونل به ازا یآزاد شده در هوا S2Hمحاسبه حجم 

 توان نوشت:يم هيدر ران تريل

51 milligram/liter × 511 liter = 5.1 gram  

(5.1 gram / 43 gram) × ...3 liter/mol = 1.900 

liter ≈ 5 liter 

به تونل، در  یآب ورود هيبر ران تريل 122 یبه ازا نيبنابرا

 ینرمال وارد هلوا  طيدر شرا  S2Hگاز  تريل کيحدود  هيهر ران

 زانيل به تونل م یورود يدب ريياست با تغ يهيگردد. بديتونل م

 ني. بنلابرا بلد اي يمل  رييل تغ زيل حجم گاز متصاعد شده از تونل ن

گاز متصلاعد شلده را    زانيمباشد كه  یبه حد ديبا هيتهو زانيم

 ها نگه دارد. دهمواره در حد استاندار

 

 عملی حين اجرا راهكارهای

 زاتيل تونلل و اسلتفاده از تجه   كاركنلان بر آملوزش   عالوه

های متعلددی ممکلن اسلت جهلت كلاهش      روش د،يمف يكمک

فضاهای زيرزمينلي   يا كاهش سرعت تصاعد آن در S2Hغلظت 

شلاخه   هلا در يکلي از سله   مورد بررسي قرار گيرد كه اين روش

 (:5كلي زير قرار مي گيرند )

جلوگيری از ورود آب زيرزميني و گلاز محللول در آن بله     -الف

 داخل تونل

ی غلظت گاز بالفاصله پس از های مبتني بر رقيق ساز روش -ب

 ورود آن به هوا

 به مواد بي خطر S2Hهای مبتني بر تبديل  روش - 

جلوگيری از ورود آب زيرزميني و گاز محلول در آن به داخل  -د

 تونل

      S2Hطلور كله ذكلر گرديلد، در اغلل  ملوارد گلاز        همان

  درون فضلاهای زيرزمينلي راه   هلای زيرزمينلي بله    وسليله آب هب

توان با كاهش ورود آب كنتلرل  يابد. بنابراين اررات آن را ميمي

يلابي بله هلدي    توانند منجر به دستين روش كه مينمود. چند

-، صلفحه و پوشلش  2، تزريلق 1زهکشيمذكور شوند شامل پيش

                                                 
1-predrainage 

2-grouting 

      5، برقللراری تعللادل فشللاری4آوری آب، سيسللتم جمللع3گللذاری

بند همزمان با حفاری آب 6نص  پوششوسيله هوای فشرده و هب

باشند. روش های مذكور به طور خالصه در ذيل تشريح شده مي

در تونل دسترسي البلرز روش هلايي از    ند. شايان ذكر است كها

قبيل پيش زهکشي، تزريق و تقويت تهويه برای بهبلود شلرايط   

   از  نيللز در تونللل اسللپر (.6اسللتفاده شللده اسللت ) S2Hگللازی 

های تقويت تهويه، ايجاد خط هلوای فشلرده جديلد بلرای     روش

لوهای بر  و قسمت های حساس به گاز)مانندكابين اپراتور و تاب

كامپيوتر(، نص  پمپ های اضافي و خلط لولله سله كيللومتری     

جهت جمع آوری و انتقال آب های گازدار در محليط بسلته بله    

بيرون تونل، استفاده از تركيل  مناسل  شلامل زودگيلر بلرای      

منظور جلوگيری از هدرزگيری و بند كشي درز بين سگمنت ها ب

ا مشلکالت موجلود بهلره    ورود آب به تونل و ... جهت مقابلله بل  

 .ه استگرفته شد

زهکشللي بلله منظللور كللاهش فشللار     عمليللات پلليش 

حل فني و عملي باشد اما كاربرد تواند يک راههيدروستاتيک مي

هلايي ماننلد نشسلت سلطح     آن بدليل اررات منفي آن يا هزينله 

زملين، تخليلله منللابع آبللي مجلاور يللا تغييللر رژيللم جريللان آب   

هلای  هايي بله هملراه دارد. هزينله   زيرزميني منطقه، محدوديت

كار نيز در طول يک تونل بلند برای يک دوره نسبتا طلوالني  اين

هلا دارای  تواند بسيار سنگين باشد، تاحلدی كله سلاير روش   مي

هلا،  دار بلودن آب  S2Hترجيح شوند. در ايلن روش باتوجله بله    

 (.5باشد )ها نيز دارای محدوديت مينحوه و محل رهاسازی آن

بلر  های آبها و شکستگيسيمان يا مواد شيميايي در درز تزريق

دهد يا با تلاخير  ها كاهش ميتوده سنگي، جريان را از طريق آن

سازد. اين روش معموال در شرايط خيلي مناسل  نيلز   همراه مي

دهلد.  را كلاهش ملي  بلکله آن  ،كندجريان آب را كامال قطع نمي

در آب كلم و حجلم   بنابراين اين روش در جايي كه غلظت گلاز  

آب ورودی به تونل زياد است )در مقايسه با مواردی كه غلظلت  

S2H  باشلد.  تر ميدر آب زيادتر و حجم آب كمتر است( مناس

                                                 
3-panning/sheeting 

4-groundwater collection conduits 

5-pressure equalization 

6- lining 
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بسليار مشلکل و در    1موفقيت اين روش پلس از حفلاری تونلل   

ملواردی   دمد است. در اتخاذ ايلن روش بايل  آبسياری موارد ناكار

پس از حفاری  هاي ناپيوستگيمانند رهايي تنش يا شسته شدگ

در ضمن علالوه بلر هزينله خلود تزريلق،       .تونل را درنظر گرفت

تاخير در پيشروی تونل نيز هزينه ديگری اسلت كله بله پلروژه     

بله  گردد. اين هزينه وابسته به روش حفلاری تونلل )  تحميل مي

های مکانيکي( است، يا ساير روش TBMمثال انفجاری،  عنوان

توانلد بله   هزينله تلاخيرات ملي    TBMبلا   مخصوصا در حفاری

ضلروری   های ممکن راد كه بررسي ساير روشای زياد باشاندازه

 (.5) نمايد

 بله هملراه  گذاری روی سطح توده سنگ صفحه و پوشش

تواند تالطم جريلان  يک سيستم بسته جمع آوری و دفع آب مي

حلداقل برسلاند. ايلن    به هلوا را بله   S2Hآب و در نتيجه تصاعد 

های كوتاه و مواردی كه غلظت گلاز در آب نسلبتا   در تونل روش

هلای بلنلد سيسلتم    باشلد. در تونلل  پذير ملي امکان ،پايين است

ممکن است توسط مواد جامد آوری آب، طي گذشت زمان جمع

 مسدود گردد. پمپ شده

روش ديگللر كللاهش جريللان آب ورودی بلله تونللل، نصلل  

بله  ت. ايلن روش  زمان با پيشلروی اسل  بند همپوشش نهايي آب

های عمرانلي شلهر نيويلورو ملورد     ای در پروژهگسترده صورت

ترين مزايلای ايلن روش، ايلن    (. مهم5استفاده قرار گرفته است)

گذاری انجام است كه با فاصله كمي پس از حفاری تونل پوشش

هلا  آورد. بنابراين تلالش وجود ميهبندی واقعي را بشود و آبمي

طح گاز متصاعد شده از مناطق جلوتر برروی كاهش و كنترل س

در ملوارد  وسليله تزريلق   هاز پوشش، متمركز خواهد گرديلد )بل  

های بسيار زياد، جمع آوری آب بدرون سيستم بسلته در  جريان

 وسيله سيستم تهويه(.هحداقل زمان ممکن و يا ب

 سازی گاز در هوای تونل رقيق  -

ه كلل  معموال هزينه تغييرات در سيستم تهويله نسلبت بل   

باشلد. طراحلي يلک سيسلتم تهويله      هزينه پروژه، نسبتا كم مي

    مناسلل  كلله قللوانين و اسللتانداردهای ايمنللي را پوشللش دهللد، 

آملده از اكتشلافات    بله دسلت  تواند با اسلتفاده از اطالعلات   مي

                                                 
1- post grouting 

 زيرسطحي )يعني مقدار گاز محلول در آب زيرزميني( همراه بلا 

ار جريلان آب ورودی بله   بيني مقديک ارزيابي محتاطانه از پيش

، انجلام  S2Hتونل و يک تخمين منطقلي از درصلد آزادسلازی    

 (. 5پذيرد )

كفايت يک سيستم تهويه بلرای حلل مشلکل گلاز، بلا دو      

: يکلي حلداكثر انلدازه كيسله     رو اسلت هعامل محدودكننده روب

  شلود و ديگلری   تواند در داخل تونل نص)داكت( كه ميهوايي 

تواند توسط كارگران تحمل شلود. در  حداكثر سرعت هوايي كه ب

اين روش بايد در نظر داشلت كله افلت هلد در سيسلتم تهويله       

منظور هب را ناكارآمد كند.تواند پرهزينه باشد و آنسرعت باال، مي

تری مورد نيلاز خواهلد   كاهش دادن افت هد، كيسه هوای بزرگ

ه كلافي بلزرگ باشلد كله كيسله هلوای       بود و تونل بايد به انداز

، تجهيلزات و  كاركنلان در خود جای دهد و برای عبور ور را مذك

های هوای سيستم نخاله به اندازه كافي فضا باقي بماند. در دوره

راحتلي از  هخيلي سرد يا گرم، حداكثر سرعت هوا كه مي تواند ب

فلوت بلر دقيقله باشلد. زيلرا       422داخل تونل عبور نمايد بايلد  

رايي كارگران تارير بگلذارد،  تواند بر كاهای بيشتر هوا ميسرعت

    فلوت بلر دقيقله نيلز      022هرچند در موارد خلاص سلرعت تلا    

(. الزم به ذكر است كله در پلروژه فلو ،    5تواند تحمل شود )مي

هلای تهويله    فلن  پس از برخورد به گاز سولفيد هيدروژن جلت 

بله   242فن  از دو جت 122های  فن تونل تعويض و بجای جت

 ديد.سری استفاده گر صورت

 به مواد بی خطر S8Hراهكار تبديل  -

مواد شيميايي اكسيدكننده خاص مانند پراكسيدهيدروژن  

واكنش داده و موادی با  S2Hتوانند با  يا هيپركلريد سديم  مي

سميت كمتر يا غيرسمي توليلد نماينلد. سلاير ملواد شليميايي      

آب را افلزايش داده و در نتيجله    pHمانند هيدروكسيدسديم ، 

را متوقلف  آندهنلد يلا   دسازی سولفيدهيدروژن را كاهش ميآزا

حال اين مواد نيازمند استفاده در مقادير نسلبتا  سازند. با اينمي

توانلد  زياد هستند تا مورر واقع شلوند. بنلابراين، ايلن روش ملي    

ملورد   نلوع ملواد شليميايي    چنلين برحسل   پرهزينه بوده و هم

كلدورت زيلاد بلرای     رنلگ يلا   دليلاستفاده، آب ممکن است به

ن كار با اين مواد در محليط يلک   چنيتخليه نامناس  گردد. هم
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درون آن مشلکل و پيچيلده   هتونل و در مواجهه با هجلوم آب بل  

اين روش تنهلا در جلايي    ،خواهد بود. با توجه به سه دليل فو 

د كه غلظت گاز زيلاد املا جريلان آب نسلبتا كلم      وشاجرايي مي

برای حل مشکل فو   ارد كه اين روشموارد كمي وجود دباشد. 

باشد، اما بعضي مواقلع اسلتفاده تركيبلي از ملواد      استفاده شده

و ملواد اكسليدكننده ممکلن اسلت نتلايج       pHكاهش دهنلده  

بهتری در پي داشته باشد. قابل ذكر است كه اين روش در تونل 

مورد استفاده قرار گرفته و نتايج مناسبي بله    گانيشيدربورن م

 (. 5اشته است )همراه د

 یريگ جهينت

در تونلل   یگاز سلولفيد هيلدروژن در حلين حفلار     وجود

دليلل از كلار انلداختن وسلايل الکترونيکلي      هانتقال آب اسپر بل 

مسلاعد  ن( و ناآدليلل خاصليت خورنلدگي    ه)بل  TBMدستگاه 

حفلاری و للزوم اسلتفاده از     كاركنلان نمودن محيط كاری برای 

ده )ماننلد ماسلک و كپسلول    تجهيزات ايمني زياد و محدودكنن

ورد. وجلود آ ه های زيادی بل  ها و مزاحمت اكسيژن( و ...، هزينه

تجربيات حاصل از حفر اين تونل در ايران نشان داد كه وظلايف  

ناخت ايلن پديلده بسليار مهلم و     شناسان مهنلدس در شل  زمين

 است. لذا ضروری است كه در مطالعات تونل و فضلاهای  حساس

 ،پتانسليل توليلد گلاز سلولفيد هيلدروژن      در نقاط با يزيرزمين

و وجلود آرلار    يملواد آلل   یمواردی مانند وجود تشکيالت حلاو 

 های گوگردی مورد توجه قرار گيرد. عالوه براينها و آب چشمه

پروژه نيز نشت بسليار جزئلي گلاز در     در حين اجرای الزم است

 تونل، شکايت كارگران از وجود بلوی نلامطبوع گلاز در قسلمت    

 ریي مواد نفتي در مصلالح حفلا  تلف، مشاهده آرار جزيهای مخ

. زيرا با شناسايي دقيق پروژه بررسي شوندشده و ... با دقت زياد 

بل از اجرا مي تلوان  های تونلي كه دارای اين پتانسيل هستند ق

ناشي  يطيمح ستيو ز ي، از خطرات مهندسخطرضمن كاهش 

ربله تونلل اسلپر    از خرو  اين گاز جلوگيری نمود. با توجه به تج

زاگلرس يلا سلاير     كلوه هلای  تونل ها در رشلته   یبايد در حفار

منللاطق دارای پتانسلليل نفتللي ايللران از نظللر وجللود گازهللای   

توجه ويژه مبلذول گلردد. بلا     S2Hخطرناو و مزاحم، از جمله 

های دارای پتانسيل برخورد با مشکل ايلن گلاز    شناسايي پروژه

خطلر در   مناسل  از ابعلاد  توان در زمان طراحي بلا بلرآورد    مي

مهمي از طراحي سازه ازجمله روش حفلاری، قلدرت و    تيايجز

نوع تهويه، ظرفيت پمپاژ و تخليه آب و نوع پوشش تونل و زمان 

هلا در   ينص  آن تغييرات مناس  ايجاد نمود. ايلن پليش بينل   

 خواهد داشت.  يتارير شايان زيهزينه ها و زمان اتمام پروژه ن

قابله با مشکالت موجود در تونل اسپر جهت م يكل طورهب

 یبلرا  ديفشرده جد یخط هوا جاديا ه،يتهو تيتقو یاز روش ها

بر  و  یاپراتور و تابلوها نيحساس به گاز )مانندكاب یقسمت ها

 یللومتر يو خلط لولله سله ك    ياضاف ی(، نص  پمپ هاوتريكامپ

بله   بسلته  طيگازدار در محل  یو انتقال آب ها یجهت جمع آور

 یبلرا  ريل مناسل  شلامل زودگ    يل تونل، استفاده از ترك رونيب

از  یريمنظور جلوگهسگمنت ها ب نيدرز ب يو بند كش یريدرزگ

 شد. یريورود آب وگاز به تونل و ... بهره گ

 

  یو قدردان تشكر

دانند تا از مجموعله  اين مقاله بر خود الزم مي نويسندگان

   ارايله در  ایصلميمانه  یمهندسين مشلاور سلاحل كله همکلار    

، تشلکر و قلدرداني   های مورد نياز در اين تحقيق داشته اندداده

 نمايند.
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