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  أ

    پیشگفتارپیشگفتار

    ر کلی به مفهوم امروزي قـدمت اسـتفاده بشـر از مسـکن    یا به طو قدمت استفاده بشر از سرپناه و

زیرا چنـین   توان همزمان با پیدایش بشریت دانست، ولی تقریباً آن را می ،معلوم نیستدرستی  هب

رود که بشر از همان ابتدا براي مصون مانـدن از بـرف و بـاران و سـرما و گرمـا و حملـه        گمان می

ها همیشه  از آن زمان تاکنون انسان. است هه غارها پناه بردب ،حیوانات و همچنین حمله سایر اقوام

 .اند بودهتر و بهتر براي خود  مسکنی راحتدر اندیشه یافتن 

گیري رو به ازدیاد نهـاد و بشـر از لحـاظ    مدر قرون اخیر که رشد جمعیت در دنیا به طور چش

یر امـور تحـوالت   در ساختن مسـکن نیـز ماننـد سـا     ،علمی و فنی مشکالت بسیاري را حل نمود

هاي تک واحدي جوابگوي احتیاجـات جوامـع بشـري     اي به وجود آورد و دیگر ساختن خانه عمده

سازي به کلی دگرگون شد و استفاده از مصـالح مقـاوم ماننـد     نبوده و به همین علت سیستم خانه

ر، گسـترش  به این مصالح و امکانـات دیگـ  در اثر دسترسی  .فوالد و سیمان در ساختمان رایج گردید

 .چنـد طبقـه متـداول گردیـد     هاي سازي در ساختمان شهرها از افقی به عمودي تبدیل و امر آپارتمان

برداري شهري با توجه به افـزایش رشـد    هاي حفاري و خاك این بدان معناست که آشنایی با روش

  .جمعیت و نیازهاي بشري از اهمیت زیادي برخوردار است

برداري شـهري و نیـز    هاي حفاري و مبانی خاك آشنایی با روش ،کتابهدف از تدوین این لذا 

مین ایمنی و تأ و حفاري  عملیات و مالی در  جانی  صدمات و خسارات  به پیشگیري از حوادث منجر

  .است حفاري  هاي انسانی شاغل در کارگاه  حفاظت نیروي

در فصـل  . وار استاستبرداري شهري  اي بر حفاري و خاك بر مبناي مقدمه ،مطالب فصل اول

هـاي   هاي مختلف اکتشافات زیر سطحی در سازه سعی بر آن شده است که دربارة روش ،دوم

 ،فصـل سـوم  . گـردد شـود؛ بحـث    هایی که در سطح شهر اجرا مـی  اجرایی و به خصوص سازه

در این فصل سعی بر ایـن  . اختصاص به استفاده از آزمایش هاي صحرایی در ژئوتکنیک دارد



  ب

، آزمـایش نفـوذ مخـروط    )SPT(آزمایش نفـوذ اسـتاندارد   : هایی مانند آزمایششده است تا 

)CPT(آزمایش نفوذ مخروط دینامیکی ،)SCPT (در فصـل چهـارم نیـز    . بررسـی گـردد  ... و

  .هایی که بر روي فضاهاي زیرزمینی صورت گرفته، ارائه شده است نتایج حاصل از بررسی

هاي زیـادي   نوپا و جوان است و باید فعالیت بررسی این موضوع در کشور ما، کاري مسلما

در این باب براي نهادینه و قانونمند کردن ایـن امـر، چـه از لحـاظ طراحـی و چـه از لحـاظ        

امید است که این تالش مختصر، مقبول جامعه مهندسـی کشـور   . نظارت و اجرا، انجام پذیرد

  .قرار گیرد

جنـاب آقایـان   مکـاران بـه خصـوص    دانم از زحمات تمام دوستان و ه در خاتمه الزم می

مهندس احسان غرقابی و نیز شرکت مهندسان مشـاور پردیسـان   عیل تیموري، امهندس اسم

 .اند، تشکر و قدردانی نمایم اي داشته سازه که در پیدایش این مجموعه همکاري صمیمانه
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 2 برداري شهري حفاري و خاك

  اهدافاهداف

  :باشد مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر میهدف از 

  هاي مختلف عمرانی  برداري شهري در پروژه اهمیت مبانی حفاري و خاكتبیین  .1

  هاي قطار شهري و فضاهاي عمومی   هاي زیرزمینی مترو، تونل ایستگاه .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                 
  

 

 

 ...برداري  اي بر حفاري و خاك مقدمه 3

  مقدمهمقدمه

نفـع بـا توجـه     هاي ذي گروهدر حال حاضر چه موضوعی اجتماعی از اهمیت برخوردار است؟ 

دولـت   میـزان سـازمان یافتـه هسـتند؟ نگـرش     به محیط، کار و موضوعات مدیریتی به چـه  

درخصوص استفاده از خدمات خارجی در گسترش صنعت تونل چیست؟ آیا موانع مهمـی در  

  جهت موفقیت صنعت تونل وجود دارد؟ 

مطابق قانون برنامه چهارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی، در زمینـه اسـتفاده       

. فقط جهت انتقال آب احداث شـود  ،کیلومتر تونل 400بالغ بر باید بهینه از منابع آب کشور 

شرایط خاص اقلیمی ایران عموماً خشک و نیمه خشک است و با محدودیت منابع آب روبـرو  

اســت و هــم چنــین کوهســتانی بــودن بــیش از نیمــی از ســرزمین ایــران کــه بــه صــورت  

ع آب فراوانـی  داراي منـاب  ،هاي ممتد و پیوسته فالت ایـران را در بـر گرفتـه اسـت     کوه رشته

  ]3. [باشد می

هاي انتقال آب در ایران مورد توجه بیشتري قـرار   این شرایط موجب شده تا احداث تونل

  . هاي عظیمی بـراي رفـع نیازهـاي کشـور در دسـت اجـرا یـا مطالعـه باشـند          گرفته و پروژه

 225بـرداري بـوده،    کیلومتر تونل انتقـال آب در دسـت بهـره    70طوري که در حال حاضر به

با ساخت و . باشند کیلومتر در حال مطالعه می 100کیلومتر تونل در دست ساخت و بیش از 

 .ها جمعاً بیش از چند میلیارد متر مکعب آب منتقل خواهد شد برداري این تونل بهره

در قرن حاضر، پیشرفت تکنولوژي از یک سو و افزایش روزافزون جمعیت و نیاز آنان بـه   

از . یگر، باعث افزایش درخواست براي فضاهاي عمـومی شـده اسـت   خدمات بیشتر از سوي د

گـوي  پاسخباید این شبکه . هاي درون شهري است هاي این خدمات، شبکه راه ترین نقش مهم

هاي درون شـهري در برقـراري ارتبـاط     کافی نبودن راه. جابجایی هزاران خودرو در روز باشد

  . کنـد  اي و قطارهـاي زیرزمینـی را آشـکار مـی     هـا اعـم از جـاده    مناسب، نیاز به احداث تونل



                                
  

 

 

 4 برداري شهري حفاري و خاك

در دیگـر  . در حال حاضر، امکانات موجود از ایـن نـوع، پاسـخگوي نیازهـاي موجـود نیسـت      

احـداث  ، شهرها، مانند مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز نیـز بـا فواصـل زمـانی مختلـف     

 . خطوط مترو آغاز گردیده است

 تونل فقدان سازمان نظام مهندسی خاص صنعت 

 اي صنعت تونل فقدان انسجام در جامعه حرفه 

 عدم هماهنگی سیستم آموزش عالی با نیازهاي توسعه نیروي انسانی صنعت تونل 

 هاي تخصصی پراکندگی نیروها، امکانات و تجهیزات گروه 

توانـد   هاي جامع فاضالب شهري، تقریبـاً در تمـامی شـهرهاي کشـور، مـی      نبود سیستم 

هـاي مختلفـی بـراي ایجـاد      در همین راستا نیز طـرح . اي را فراهم آورد زمینه کاري گسترده

باشد و در بعضی شهرها  فاضالب شهري در مناطق مختلف کشور در دست مطالعه و اجرا می

هایی از ایـن   تهران  و رشت نمونه. ها شروع شده است نیز اقدامات اجرایی مربوط به این طرح

کنند، اما تنهـا دو   ن در حوزه آبریز تهران زندگی میبیست درصد جمعیت ایرا  .قبیل هستند

هـاي   درصـد آب  70از طرفـی نزدیـک بـه    . درصد منابع آب کشور در این حوزه وجـود دارد 

هـاي انتقـال آب    لذا گریزي از اجراي طرح. رودخانه جاري هستند 16سطحی کشور فقط در 

از . شود ه زاهدان منتقل میکیلومتر از زابل ب 195در حال حاضر آب در فاصله حدود . نیست

اي  رود بـه تبریـز بـا فاصـله     رود، از زرینـه  کیلومتر به یـزد مـی   330رود با طی مسافت  زاینده

هـاي زاگـرس بـه فـالت مرکـزي و شـهرهاي        هاي دز در کوه کیلومتر، از سرشاخه 180حدود

قـه  مرکزي از جمله قم و چند شـهر دیگـر و از منـابع عمـده و متمرکـز آب شـیرین در منط      

هـا براسـاس مطالعـات جـامع صـورت گرفتـه انجـام         این انتقال آب. زاگرس به فالت مرکزي

حوزه فرعی کشـور و هشـت حـوزه اصـلی کشـور      32تا به حال، مطالعات مربوط به . شود می

  ]3. [انجام شده است
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  فرصت هافرصت ها  ..11--11

آهـن،   ه، راههاي انتقال آب، فاضالب شهري، را احداث تونل براي مقاصد مختلف از جمله تونل

گـاه هـا و    ها، انبارهاي عمومی و نظامی، پناه قطار شهري و فضاهاي زیرزمینی، اعم از نیروگاه

  :یابد که مهمترین آنها شامل هر روز افزایش می... 

  

  کیلومتر 429  انحراف، انتقال آب و نیروگاهی

  کیلومتر  115  آهن راه و راه

  کیلومتر  191  قطارهاي شهري

  کیلومتر    40  هاي سطحی آوري آب  جمع

  .یابد کیلومتر افزایش می 1800، به 1400کیلومتر که تا سال  775جمعاً 

  

هاي البرز و زاگرس، محور ترانزیت، سـرزمین خشـک، شـهرهاي     کوه شرایط اقلیمی رشته

هـاي پدافنــد غیــر عامــل، موقعیــت ژئوپلتیــک،   در حـال توســعه و تونلهــاي شــهري، پــروژه 

بدون توسعه در بخشهاي آب، نیروگـاه،   1400ئودزي توسعه ایران در سال ژئواستراتژیک و ژ

  .راه و ترابري و خدمات شهري، امکان ندارد

 225کـه   درحـالی  ،بـرداري اسـت   کیلومتر تونل انتقال آب در دست بهره 70تاکنون فقط 

  .باشد کیلومتر در دست مطالعه می 100کیلومتر در دست ساخت و 

هارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، جهت استفاده بهینـه از  مطابق قانون برنامه چ

چـرا کـه ایـن     ،باشـد  کیلومتر تونل انتقال آب می 400منابع آب کشور نیاز به احداث بالغ بر 

میزان با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران کـه عمومـاً خشـک و نیمـه خشـک اسـت و بـا        

  .ستمحدودیت منابع آب روبرو است، امري حیاتی ا
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سازي در کشـور از طریـق اسـتفاده از تکنولـوژي      ریزي براي رشد و توسعه فن تونل برنامه

هـاي   روز حفر تونل و بومی کردن آن، تربیت نیروي انسانی و مـورد توجـه قـرار دادن رشـته    

مرتبط با این صـنعت، تقویـت پیمانکـاران مربوطـه و تـدوین و تنظـیم قـوانینی کـه بتوانـد          

  .ملیات اجرایی تونل را براي پیمانکار کاهش دهدهاي ناشی از ع ریسک

موقعیت جغرافیایی کشور ایـران شـرایط ویـژه زیـر را بـه وجـود آورده کـه لـزوم ایجـاد          

جملـه ایـن شـرایط     کنـد، از  هاي حمل و نقل کارا، مناسب و اسـتاندارد را ایجـاب مـی    شبکه

  :توان به موارد زیر اشاره کرد می

صال دو سوي خلیج فارس و حمـل و نقـل سـریع کـاال از ایـن      ـ وجود تنگه هرمز و امکان ات

 طریق

در صورتی که این شرایط و امکان استفاده از هر یک به عنوان فرصتی مناسب در جهـت  

توسعه حمل و نقل کشور را در کنار جغرافیاي کوهستانی ایران مورد توجـه قـرار دهـیم، بـه     

در بسـیاري از  . شـود  آهـن پـی بـرده مـی     هـاي راه و راه  العاده کشور بـه حفـر تونـل    نیاز فوق

ریـزي   هاي اقتصادي حمل و نقل ذکر شده، در صـورتی کـه اقـدامات فـوري و برنامـه      فرصت

هاي اقتصادي حاصل از شرایط ارتباطاتی ذکر شده انجـام   برداري از فرصت مناسب براي بهره

. ت خواهـد رفـت  المللـی از دسـ   نشود، مسیرهاي ترانزیت کاال از طریق ایران در رقابـت بـین  

 5/1هـاي بزرگتـر از    شود که بدانیم طول تونل اهمیت این اقدامات هنگامی بیشتر آشکار می

هـا در جهـان بـا شـرایط یکسـان       درصـد ایـن تونـل    5/0کمتر از  ،اي در ایران کیلومتر جاده

  .باشد جغرافیایی می

درصـد   10اگـر  برداري اسـت کـه    کیلومتر تونل با کاربري راه در حال بهره 55نزدیک به 

آوري و دسترسـی بـه اطالعـات و عـدم انعکـاس آخـرین وضـعیت         خطا به علت نواقص جمع

  .کیلومتر تونل راه وجود دارد 60هاي راه را نیز به این مقدار اضافه کنیم، حدود  تونل
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هاي جدید در ایران شتابی بـیش   البته الزم به توضیح است که در حال حاضر ساخت راه

ترین ایـن   از جمله مهم. هاي متعددي نیز وجود دارد در مجموعه آنها تونلاز پیش گرفته که 

  .هاي آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه تهران ـ رودهن اشاره کرد توان به تونل ها می تونل

پـور، مسـجد    ، شهید عبـاس 3هایی هم چون نیروگاه زیرزمینی سد کارون  احداث نیروگاه

فاري بسیار زیاد از جمله اقـدامات موفـق و قابـل توجـه در     سلیمان و سایر موارد با احجام ح

بیشه اي سیاه هاي نیروگاه تلمبه ذخیره در حال حاضر نیز احداث شفت. این زمینه بوده است

  .باشند و فضاهاي زیرزمینی نیروگاه سیمره، از جمله موارد قابل توجه دردست اقدام می

رداري در قالب سدهاي بتنـی و خـاکی   ب تعداد سدهاي در دست بهره 1384تا آغاز سال 

سـد، در ابتـداي سـال     84سد رسیده و تعداد سدهاي در دست اجرا نیز بـه   157مخزنی به 

. سـد نیـز در مرحلـه مطالعـاتی قـرار دارنـد       160در حال حاضر . ، افزایش یافته است1384

  .شوند اي از کار را شامل می هاي مرتبط با آنها حجم قابل مالحظه بالطبع تونل

هـاي انتقـال آب در ایـران     شرایط آب و هوایی خشک باعث شده است که احـداث تونـل  

هاي عظیمی براي رفع نیازهاي کشور در دسـت اجـرا    مورد توجه بیشتري قرار گرفته و پروژه

کیلـومتر تونـل انتقـال آب در دسـت      70بـه طـوري کـه در حـال حاضـر      . یا مطالعه باشـند 

کیلـومتر در حـال    100تونـل در دسـت سـاخت و بـیش از     کیلـومتر   225برداري بوده،  بهره

ها جمعاً بیش از چند میلیارد متر مکعـب   برداري این تونل با ساخت و بهره. باشند مطالعه می

  .آب منتقل خواهد شد

دولت ایران نیز با توجه به کمبودها و نیاز به فضاهاي زیرزمینی در رابطه بـا کاربردهـاي   

هـاي اخیـر مـورد توجـه      سازي را باالخص در سال در بخش تونلگذاري  مختلف آنها، سرمایه

اي، منجر به ایجاد تغییرات اساسی در این بخش شده  هاي توسعه قرار داده و اتخاذ استراتژي

از جمله تحوالت مهم چند سال گذشته صنعت تونل ایران احداث فضـاهاي زیرزمینـی   . است

هـایی در حـال    امروزه پروژه. باشد ر زیاد میهاي بسیا با کاربردهاي متفاوت در احجام و طول



                                
  

 

 

 8 برداري شهري حفاري و خاك

 هـاي زیرزمینـی در دسـت    تـرین سـازه   انجام است که از لحاظ کمی و کیفی در زمره بـزرگ 

بایـد  ها در داخل کشـور   عالوه بر توجه دولت به احداث این نوع سازه. باشد جهان می احداث

نـزاب بـین ایـران و    به همکاري مشـترك بـا کشـورهاي همسـایه، ماننـد تونـل مواصـالتی ا       

 ]3. [تاجیکستان نیز اشاره داشت

  تهدیدهاتهدیدها  ..22--11

 هاي خدماتی گیري بودجه دولت بخش هاي عمرانی و سمت کاهش بودجه 

 هاي عمرانی گذاري در پروژه افزایش ریسک سرمایه 

    فقدان حمایت مالی و معنوي از صنعت تونل و نهادهاي مرتبط چون انجمن تونـل ایـران

 زمدت هاي درا در برنامه

 آوري صنعت تونل ایران عدم تصویب سند ملی راهبردي توسعه فن 

  قانون اساسی در واگذاري سـهام شـرکتهاي دولتـی     44عدم اجراي صحیح بندهاي اصل

 در بخش صنعت تونل به بخش خصوصی 

هاي مهم و حساس زیرزمینی با رعایت استانداردهاي جهانی و بـا   امروزه بسیاري از سازه

نکته دیگـر در ایـن بـاره بـه کـارگیري      . رسد کارشناسان ایرانی به انجام می طراحی و اجراي

هاي سنتی در حفـر   کاربرد روش. هاي در حال اجرا است تکنولوژي روز صنعت تونل در پروژه

آالت پیشرفته جایگزین آنها  فضاهاي زیرزمینی دچار یک روند نزولی شده و به تدریج ماشین

ز همانند سایر کشورهاي جهان کاربرد این تجهیزات بـا مشـکالتی   البته در ایران نی. شوند می

آالت با شـرایط   همراه است و متخصصان داخلی در جهت سازگاري هر چه بیشتر این ماشین

  ]3. [کنند هاي مربوط تالش می شناسی پروژه زمین
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  هاها  ضعفضعف  ..33--11

 ه بـه برنامـه   فقدان استراتژي و یک سند راهبردي در سطح ملی براي صنعت تونل با توج

 ساله  20انداز  چشم

 فقدان سازمان نظام مهندسی خاص صنعت تونل 

 اي صنعت تونل که با ایجـاد انجمـن تونـل ایـن ضـعف در       فقدان انسجام در جامعه حرفه

 .حال کمرنگ شدن است

 هاي جدید فقدان استانداردهاي طراحی و ساخت تونل با توجه به دانش و تکنولوژي 

 وزش عالی با نیازهاي توسعه نیروي انسانی صنعت تونلعدم هماهنگی سیستم آم 

 هاي تخصصی صنعت تونل پراکندگی نیروها، امکانات و تجهیزات گروه 

 هاي موجود در صنعت تونل فقدان بانک اطالعاتی از امکانات و پتانسیل 

در قرن حاضر، پیشرفت تکنولوژي از یک سو و افزایش روزافزون جمعیت و نیاز آنـان بـه   

از . بیشتر از سوي دیگر، باعث افزایش درخواست براي فضاهاي عمـومی شـده اسـت   خدمات 

ایـن شـبکه بایسـتی    . هـاي درون شـهري اسـت    هاي این خـدمات، شـبکه راه   ترین نقش مهم

  . گوي جابجایی هزاران خودرو در روز باشد پاسخ

هـا اعـم    لهاي درون شهري در برقراري ارتباط مناسب، نیاز به احداث تون کافی نبودن راه

در حال حاضر، امکانات موجود از این نوع، . کند اي و قطارهاي زیرزمینی را آشکار می از جاده

هاي جامع فاضالب شهري، تقریباً در تمـامی   عدم سیستم. پاسخگوي نیازهاي موجود نیست

در همـین راسـتا نیـز    . اي را فـراهم آورد  توانـد زمینـه کـاري گسـترده     شهرهاي کشـور، مـی  

مختلفی براي ایجاد فاضالب شهري در مناطق مختلف کشـور در دسـت مطالعـه و    هاي  طرح

  . ها شروع شده است باشد و در بعضی شهرها نیز اقدامات اجرایی مربوط به این طرح اجرا می



                                
  

 

 

 10 برداري شهري حفاري و خاك

توان گفت که کشور ایـران در رابطـه بـا در اختیـار داشـتن فضـاهاي        به طور خالصه می

یگاهی مناسـب و مطـابق بـا نیازهـاي خـود برخـوردار       زیرزمینی با کاربردهاي مختلف از جا

 ،در جهت تدوین یـک اسـتراتژي عمـومی بـراي توسـعه ایـن امـر اقـدام شـده         باید نیست و 

  .]3[سازي گسترش داده شود  هاي تجهیزاتی تونل پتانسیل

  هاها  قوتقوت  ..44--11

هاي طوالنی متخصصین و کارگران ایرانی در سال هاي متمـادي در حفـر قنـات و     تجربه -

  نلتو

 هاي اخیر کوهستانی بودن ایران و توجه به حفر تونل در دهه -

  وجود نیروي انسانی ماهر و ارزان -

  TBMهاي مکانیزه حفاري از جمله  گیري صنعت تونل و مجهز شدن به سیستم سمت -

 آالت تخصصی حفاري تونل توجه صنعت ایران به تولید ماشین -

اي خـارجی، در حـال انتقـال    وجود شرکت هاي پیمانکاري و مشـاور کـه بـا شـرکت هـ      -

 .باشند تکنولوژي و تجربیات می

  شدن صنعت تونل گیري به علمی هاي تونل و سمت برگزاري کنفرانس -

آهـن، انتقـال آب و فضـاهاي     هـا و راه  هاي مواصالتی نظیر جاده حفاري تونل در مسیر راه

از طـرف دیگـر   . باشـد  زیرزمینی مرتبط با سدسازي و نیروگاه ها از جمله این کاربردهـا مـی  

کاربردهـاي  . هاي فـراوان اسـت   استخراج منابع عظیم معدنی کشور نیز مستلزم انجام حفاري

رو نیـز رشـد چشـمگیري در     هـاي پیـاده   شهري تونل مانند قطار زیرزمینی، فاضالب و تونـل 

  .هاي اخیر داشته است سال
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  هاي تهاجمی استراتژي

SO=1 

  

  جهتتغییر  هاي استراتژي

WO = 3  

ST=2  

  هاي تنوع استراتژي

WT=4  

  هاي تدافعی استراتژي

هاي  قوت

داخلی 

  Sاساسی

  Tتهدیدات محیطی عمده

 O هاي متعدد محیطی فرصت

  

هاي  ضعف

 داخلی با

  Wاهمیت

مأموریت 

  انجمن

استراتژي کسب و کار در صنعت 

  تونل

  استراتژي منابع انسانی متخصص

هاي منابع انسانی  برنامه

  متخصص

  پویش محیط بیرونی
پویش محیط 

  درونی

  متخصص در صنعت تونلاستراتژیک منابع انسانی  ترتیبی یک مدل
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مهندسـی مکانیـک   سازي و علوم وابسـته بـه آن هماننـد     طی دو دهه اخیر، صنعت تونل

هـاي   هاي ارتباطی درون شـهري و نیـز گسـترش سیسـتم     سنگ و ژئوتکنیک و ایجاد شبکه

از طرفـی  . انتقال آب در کشور جمهوري اسالمی ایران جایگاهی بسیار مهم را دارا بوده است

هـاي توسـعه کشـور و توجـه بـه ایجـاد سـاختارهاي         انداز بیست ساله برنامه با توجه به چشم

  .این جایگاه در مراتب باالتري قرار گرفته است زیربنایی،

سـازي و   انجمن تونل ایران به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقـاي فنـاوري صـنعت تونـل    

فضاهاي زیرزمینی و توسعه کمی و کیفی نیروهـاي متخصـص و بهبـود بخشـیدن بـه امـور       

ایجـاد  . ه استهاي مرتبط با این صنعت تشکیل گردید آموزشی، پژوهشی و اجرایی در زمینه

المللی و تشویق و ترغیـب   زمینه و تحکیم روابط علمی، تحقیقاتی و فنی در سطح ملی و بین

سازي به عنوان اهم وظـایف در اساسـنامه انجمـن     اندرکاران صنعت تونل پژوهشگران و دست

  .گنجانده شده است

ی بـا  شناسی مهندسـ  امروزه در جهان از سه دانش مکانیک خاك، مکانیک سنگ و زمین

همچنـین  . شود فناوري اجرا در یک شاخه مهندسی تحت عنوان ژئوتکنیک به کار گرفته می

کنندگان مـواد و   هاي مختلفی امروز در جمع مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و تأمین شرکت

هـاي ژئوتکنیـک    تجهیزات در کشور وجود دارند که زمینه فعالیت آنها در یکـی از زیرشـاخه  

بینـی   هاي اخیر و پیش هاي عمرانی، صنعتی و نفتی در سال تعداد و تنوع طرح .گیرد قرار می

هـاي آینـده در کشـور، دورنمـاي مناسـبی را بـراي فعـاالن بخـش          ادامه این رونـد در سـال  

  .ژئوتکنیک ترسیم نموده است

آهن در دستور کار دولـت   هاي راه و راه احداث اولین تونل ،از ابتداي قرن سیزدهم هجري

. آهن بین شـمال و جنـوب اولویـت یافـت     در آن زمان به دالیلی احداث راه. قرار گرفت ایران

هـا   مسیر این خط آهن نیز باتوجه به کوهستانی بـودن مسـیر آن باالجبـار در بعضـی بخـش     
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آهـن بـا    هـاي راه و راه  اقدامات بعـدي در زمینـه احـداث تونـل    . هایی شد منجر به حفر تونل

  .ه یافتسرعتی نه چندان زیاد ادام

هاي انتقال آب نیز با توجه به توزیع نامناسب منابع آبی کشـور، همیشـه مـورد     حفر تونل

هاي انتقال آب، سوابق موجود و ارائه شده توسـط سـازمان    در رابطه با تونل. توجه بوده است

ایـن  . حکایـت دارد  1327در سال  1ربط از احداث اولین تونل انتقال آب با نام کوهرنگ  ذي

متر مکعب بر ثانیـه در   20اي و به ظرفیت  متر، مقطع نعل اسبی و دایره 2800به طول تونل 

  . استان چهارمحال بختیاري حفر شده است

ایـن  . شود میلیون متر مکعب آب از طریق این تونل منتقل می 297امروزه به طور ساالنه 

  .سال و با روش انفجاري سنتی حفر شده است 5تونل در مدت 

توان بـا سـاخت اولـین سـدهاي کشـور کـه بـا         هاي انحراف آب را می ن تونلاحداث اولی

هجـري   1326انـد، در ارتبـاط دانسـت کـه بـه سـال        هاي نوین احداث شـده  ساختار و روش

ایـن سـد بـر روي رودخانـه قمـرود در      . گـردد  شمسی و ساخت سد مخزنی گلپایگان باز می

رابطـه بـا    در. اي احـداث شـده اسـت    همتـر و از نـوع خـاکی سـنگریز     56گلپایگان با ارتفاع 

این نیروگاه هم . هاي زیرزمینی نیز نیروگاه سد دز اولین نیروگاه برق آبی کشور است نیروگاه

 520مگـاواتی و مجمـوع    65واحـد   8بـا   1341زمان با اتمام کار احداث این سـد در سـال   

  .برداري است ر حال بهرهاکنون نیز در شبکه تولید برق د برداري رسیده و هم مگاوات به بهره

هاي مرتبط با قطار شهري  اولین تونل ،هاي مرتبط با خدمات شهري در زمینه دیگر، تونل

 1365ها به سـال   سابقه شروع به حفر این تونل. باشد به شبکه قطار شهري تهران مربوط می

لـین  او. بـرداري اولـین خطـوط آن آغـاز شـده اسـت       نیز بهره 1379گردد که از سال  باز می

هـاي ترانشـه بـاز و نیمـه مکـانیزه حفـر        هاي مربوط به قطار شهري در ایـران بـه روش   تونل

کنند، اما تنها دو درصد  بیست درصد جمعیت ایران در حوزه آبریز تهران زندگی می. اند شده

هـاي سـطحی    درصـد آب  70از طرفی نزدیـک بـه   . منابع آب کشور در این حوزه وجود دارد
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. هاي انتقـال آب نیسـت   لذا گریزي از اجراي طرح. دخانه جاري هستندرو 16کشور فقط در 

از . شـود  کیلـومتر از زابـل بـه زاهـدان منتقـل مـی       195در حال حاضر آب در فاصله حـدود  

اي حدود  رود به تبریز با فاصله رود، از زرینه کیلومتر به یزد می 330رود با طی مسافت  زاینده

هاي زاگرس به فالت مرکـزي و شـهرهاي مرکـزي     در کوه هاي دز کیلومتر، از سر شاخه 180

از جمله قم و چند شهر دیگر و از منابع عمده و متمرکز آب شـیرین در منطقـه زاگـرس بـه     

تـا بـه   . شـود  ها براساس مطالعات جامع صورت گرفته انجام مـی  این انتقال آب. فالت مرکزي

  .اصلی کشور انجام شده استحوزه فرعی کشور و هشت حوزه  32حال، مطالعات مربوط به 

هـاي دولـت، حفـر     هـاي توسـعه و سیاسـت    ضرورت تأمین مواد معدنی در راستاي برنامه

توان بـه معـدن زیرزمینـی     نماید که از آن جمله می فضاهاي گسترده زیرزمینی را ایجاب می

زغال سنگ مرکزي طبس اشاره کرد که اسـتخراج آن بـه صـورت مکـانیزه طراحـی شـده و       

  .باشد میلیون تن می 5/1ولید سالیانه آن نیز برآورد ت

) هـا  شهرداري(هاي نیرو، راه و ترابري، کشور  به طور کلی، امروزه دولت در قالب وزارتخانه

هاي دفاع، نفت و جهاد کشاورزي به میزان کمتر،  و صنایع و معادن به طور عمده و وزارتخانه

ها با تصویب قوانین  ی در تمامی این سازمانبه تازگ. پردازد هاي زیرزمینی می به احداث سازه

هاي خـارجی و   و ایجاد امکان عقد قراردادهایی با ساختارهاي متنوع، امکان مشارکت شرکت

  از دیگـر اقـدامات جدیـد    . هـا فـراهم شـده اسـت     گـذاري و اجـراي پـروژه    داخلی در سرمایه

هـاي مختلـف    پـروژه توان به حضور مؤثر و بـی سـابقه متخصصـان داخلـی در      شده می انجام

  ]3[ .احداث فضاهاي زیرزمینی اشاره داشت

  

  



                                                                 
  

 

 

 ...برداري  اي بر حفاري و خاك مقدمه 15

  خالصهخالصه

هایی نظیر با توجه به شرایط خاص پروژه هاي مرتبط با حفاري شهري و گسترش آن فرصت

... هاي انتقال آب، فاضالب شهري، راه آهـن، قطـار شـهري و انبارهـاي عمـومی و     ایجاد تونل

هاي شهري می شود و در این راسـتا بایـد   ه محیطبوجود آمده که این امر باعث رشد و توسع

هاي حرفه اي در صنعت حفاري زیرزمینـی، منـابع   نقش عواملی نظیر انسجام بخشی فعالیت

را در مطالعات طراحـی  ... مالی پروژه، نیروهاي کارآمد و متخصص و آیین نامه هاي موجود و

  .و اجرا در نظر گرفت

  آزمونآزمون

 در پروژه هاي عمرانی را توضیح دهید؟اهمیت ایجاد فضاهاي زیرزمینی  .1

 هاي شهري را به اختصار شرح دهید؟برخی از موانع موجود در احداث تونل .2

 ؟زنی و فضاهاي زیرزمینی شهري را نام ببریدعوامل موثر در توسعه صنعت تونل .3

 



 



 

2 

   دومفصل 

  اکتشافات زیر سطحی

  



                                
  

 

 

 18 برداري شهري حفاري و خاك

  اهدافاهداف

  :مطالب زیر می باشدآشنایی با  ،فصلمطالعه این هدف از 

  افاتهاي مختلف اکتش روش .1

  شناسایی تحت االرضی  .2

 تعیین مشخصات فنی الیه هاي خاك  .3
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  اکتشافاتاکتشافات  ..11--22

از آنجائی که بار سازه هاي ساخته شده در سطح شهر در نهایت به زمین منتقل مـی شـوند،   

الزم است پیش از انجام هر گونه عملیـات سـاختمانی بـر روي سـطح زمـین ابتـدا اطـالع و        

مجموعـه عملیـات   . ی ها و رفتار خاکریز سطح زمـین در دسـت باشـد   شناخت کافی از ویژگ

شناسایی الیه هاي خاك زیرزمین و تعیین ویژگی هاي فیزیکی و مکـانیکی آنهـا اکتشـافات    

  . سطحی نامیده شود زیر

  [19 ,6]: به صورت زیر خالصه نمود توان میهدف کلی اکتشافات زیر سطحی را 

  :تعیین الیه بندي خاك شامل. 1

  ژرفا، ضخامت و توالی الیه هاي خاك ) فال

  شناسایی و طبقه بندي خاك ) ب

تعیین ویژگی هاي مهندسی خاك شـامل مقاومـت برشـی، قابلیـت فشـردگی، سـختی،       ) پ

  نفوذپذیري، خاصیت تورم و حساسیت یخبندان

  :تعیین ویژگی هاي سنگ شامل. 2

  ژرفا از سطح زمین تا الیه سنگ بستر ) الف

  بقه بندي سنگ شناسایی و ط) ب

  بیان کیفیت سنگ شامل سختی، میزان درز و شکاف ها و هوازدگی سنگ ) پ

  تعیین تراز ایستایی سطح آب زیر زمینی . 3

  شناسایی شرایط ویژه و غیرعادي به منظور تأمین تمهیدات بعدي . 4

  : به طور معمول انجام اکتشافات زیر سطحی طی چهار مرحله زیر صورت می پذیرد

  

  



                                
  

 

 

 20 برداري شهري حفاري و خاك

  جمع آوري اطالعات اولیه در رابطه با سازه سطحی پیشنهاد شده  )الف

در این مرحله الزم است اطالعات در رابطه با نوع سازه اي که قـرار اسـت در محـل احـداث     

شود و کاربرد آن، مقررات و آئین نامه هاي محلـی و نحـوه و میـزان بارهـاي وارده از طـرف      

در رابطه با احداث پل الزم است دهانـه پـل، بـار    براي نمونه . سازه به زمین جمع آوري شود

  . پایه هاي پل و بار تکیه گاه هاي آن در دسترس باشد

  

  جمع آوري اطالعات پیشین موجود در رابطه با خاك منطقه ) ب

یکی از روش هاي کاهش هزینه هاي مطالعات ژئوتکنیکی جمع آوري اطالعاتی است کـه از  

بـه طـور    تـوان  مـی این اطالعات را . قه بدست آمده باشدمطالعات پیشین انجام شده در منط

  :معمول با مراجعه به منابع زیر به دست آورد

  نقشه هاي زمین شناسی منتشر شده از طرف سازمان نقشه برداري کشور . 1

  گزارش هاي مطالعات ژئوتکنیک سازه هاي موجود در مجاورت محل احداث پروژه . 2

  

  بازدید محلی ) ج

. نیک پروژه بایـد ابتـدا بازدیـد دقیقـی از محـل احـداث پـروژه داشـته باشـد         مهندس ژئوتک

د در برنامه ریـزي مطالعـات   توان میاطالعات حاصل از چنین بازدیدهایی در بسیاري از موارد 

  . بعدي مفید واقع شود

  : عبارتند از ،برخی از مواردي که باید در هنگام بازدید محل به آن توجه نمود

د اطالعاتی از خاك توان مینی هاي سطحی موجود در محل احداث پروژه که بررسی روئید. 1

  . منطقه به دست دهد

بررسی توپوگرافی عمـومی منطقـه، وجـود خـاك دسـتی، بررسـی وضـعیت تـرك هـا و          . 2

  ناپایداري هاي احتمالی در شیب ها، بررسی خاصیت تورم خاك و موارد مشابه 
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  محل احداث پروژه  مشاهده وضعیت زهکشی و تراوش آب در. 3

ـ  مـی بازرسی تراشه هاي طبیعی یـا موضـوعی موجـود در منطقـه کـه      . 4 د الیـه بعـدي   توان

  . هاي زیرسطحی را نشان دهد خاك

بازرسی ساختمان هاي مجاور محل احداث پـروژه و نشـانه هـاي خرابـی ماننـد تـرك در       . 5

ه وجـود خـاك هـاي    د حاصل نشست الیه هاي رس نرم و یا نشـان دهنـد  توان میدیوارها که 

  . مسئله دار در محل احداث پروژه باشد

د اطالعات اولیـه بسـیار مفیـدي فـراهم     توان میاحداث چند چاهک در حین بازدید محلی . 6

  . شود میکند که در برنامه ریزي مطالعات بعدي استفاده 

  

  : تعیین دستورالعمل انجام اکتشافات زیر سطحی بر اساس مشاهدات بند قبلی) د

این مرحله با حفر گودال هاي درون زمین به روش هاي مختلـف، نمونـه هـایی از ژرفـاي     در 

نوع و تعداد این گودال ها بـر اسـاس نـوع    . شود میخاك به منظور شناسایی خاك استخراج 

پیشـنهاداتی  . شـود  میسازه احداثی و مشاهدات حاصل از شرایط محل احداث پروژه انتخاب 

کـه پـس از معرفـی روش هـاي حفـاري زیـر        شـود  میفنی یافت نیز در این زمینه در متون 

  .[19 ,6] . سطحی در ادامه این فصل معرفی می شوند

  انواع حفاري اکتشافی انواع حفاري اکتشافی   ..22--22

حفاري هاي اکتشافی بسته به شرایط زیر سطحی خاك و سنگ و هم چنین  میزان اهمیـت  

  : ت پذیردد با یک چند روش زیر صورتوان میو هزینه پروژه مطالعات زیرسطحی 

  چاهک دستی . 1

  ترانشه . 2

  تونل اکتشافی . 3



                                
  

 

 

 22 برداري شهري حفاري و خاك

  چاه عمیق . 4

  گمانه اکتشافی . 5

و از داخـل آن   شـود  مـی در هر یک از روش هاي فـوق در واقـع زمـین بـه نحـوي حفـر       

هایی از خاك به منظور انجام آزمایشات فیزیکی، مکـانیکی و شـیمیایی بـه آزمایشـگاه      نمونه

ه در همان محل حفر شده آزمایش هاي بر جا بر روي خاك انجـام  و یا این ک شود میمنتقل 

  .[21 ,6]. در ادامه هر یک از روش هاي اشاره شده در باال معرفی می شوند. شود می

  چاهک دستی چاهک دستی   ..11--22--22

چاهک دستی، گودالی است که یا توسط مقنی و یا بـا اسـتفاده از بیـل مکـانیکی در سـطح      

 2/1پالن این گودال ها به صورت مربـع بـا ضـلع حـدود     به طور معمول . شود میزمین حفر 

و  شـود  مـی ژرفاي چاهک دستی بسته به نوع خاك و تجهیزات حفاري تعیین . متر می باشد

  . شود میبه طور کلی به سطح آب زیرزمینی و سنگ بستر محدود 

متر می باشد و حفر چاهـک بـا ژرفـاي بیشـتر بـه       9ژرفاي چاهک دستی اغلب کمتر از 

در رسـوبات  . دشواري و زمان بر بودن عملیات حفر خاك به ندرت صـورت مـی پـذیرد   دلیل 

،  در حـالی کـه در خـاك هـاي     شـود  مـی چاهک به طور معمول با دیواره قائم حفر  ،ریزدانه

شـکل  . گـردد  میدار اجرا  دیواره چاهک به دلیل ریزش بودن مصالح به صورت شیب ،ریزدانه

  .دهد میرا نشان نمونه اي از یک چاهک دستی  -2-1
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  نمونه اي از یک چاهک دستی :1- 2 شماره شکل

  
  حفر یک چاهک دستی :2- 2 شماره شکل



                                
  

 

 

 24 برداري شهري حفاري و خاك

  

  جزئیات یک چاهک دستی :3- 2 شماره شکل

  

  : برخی مزایاي استفاده از چاهک دستی عبارتند از

  . امکان بازدید چشمی از الیه بندي خاك وجود دارد) الف

در محل در کف و یا جداره هاي چاهـک انجـام داد و بـا    آزمایش وزن مخصوص  توان می) ب

  . استفاده از آن درصد تراکم خاك را به دست آورد

بـه  . نمونه هاي خاك برداشت شده از چاهک دسـتی داراي کیفیـت بـاالیی مـی باشـند     ) ج

  . عبارت دیگر هیچ عاملی در چاهک دستی براي اتالف مصالح نمونه خاك وجود ندارد

یکـی از انـواع نمونـه    . ونه دست نخورده از جداره و کف چاهـک وجـود دارد  امکان اخذ نم) د

از چاهک دستی به دست آورد، نمونه بلوکی در خاك ریز دانه مـی   توان میدست نخورده که 

  . باشد

با وجود مزایاي فوق همان گونه که پیشـتر نیـز اشـاره شـد، چاهـک دسـتی تنهـا بـراي         

ربرد دارد و براي شناسایی خاك در ژرفاهاي بیشتر اکتشافات زیر سطحی در ژرفاهاي کم کا

  .[6]نیاز به استفاده از روش هاي دیگر می باشد 
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  ترانشه یا خندق ترانشه یا خندق   ..22--22--22

ترانشه ها گودبرداري هاي طویلی هستند که توسط ماشـین آالتـی از قبیـل بولـدوزر و بیـل      

اك و انجـام  متـر بـه منظـور شناسـایی خـ      5تـا   3مکانیکی در عرضی محدود و ژرفایی بین 

. باشـد  هاي دستی می مزایاي حفر ترانشه هاي مشابه چاهک. مطالعات مربوطه حفر می شوند

ترانشه ها به منظور شناسایی شرایط زمین شناسی خاك در یک منطقه وسیع و به ویـژه در  

  . مطالعه گسل ها کاربرد دارد

  

  نیکینمونه اي از ترانشه حفر شده به وسیله بیل مکا  :4- 2شماره شکل

  تونل اکتشافی تونل اکتشافی   ..33--22--22

 2و  5/1تونل اکتشافی در واقع حفره اي افقی با ابعاد تقریبی عرض و ارتفاع به ترتیب برابـر  

ایـن  . متر می باشد که به منظور شناسایی زیر سطحی در شیب هـاي تنـد بـه کـار مـی رود     

. ر آن انجـام داد پس از حفر آن آزمایش هاي بر جا نیز د توان میها آدم رو می باشند و  تونل
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از آنجائی که حفر این تونل ها بسیار زمان بر و پر هزینه می باشد، جز در پروژه هـاي خـاص   

  . شود میکه انجام آن الزم باشد از این روش استفاده ن

  چاه ژرف چاه ژرف   ..44--22--22

دیواره این چاه ها به منظـور  . شود میدر این روش چاه قائم با ژرفا و قطر زیاد در زمین حفر 

متر نیز گزارش شـده   30و حفر این چاه ها تا ژرفاي  شود مییري از ریزش مصالح مهار جلوگ

اطالعات بسیار مفیدي از شرایط زیر سطحی خـاك   توان میاگر چه با حفر این چاه ها . است

هـا   تا ژرفاي زیاد به دست آورد اما همانند تونل هاي اکتشافی از آنجائی کـه حفـر ایـن چـاه    

هزینه زیاد، اسـتفاده از ماشـین آالت ویـژه مـی باشـد، از آن تنهـا در        مستلزم صرف زمان و

  . شود میپروژه هاي خاص و با اهمیت زیاد استفاده 

  گمانه زنی گمانه زنی   ..22--22

حفره اي با قطر کم توسط دستگاه هاي دستی و یـا مکـانیکی در خـاك حفـر      ،در این روش

  . شود ی از آن استخراج میو نمونه خاك جهت انجام آزمایش هاي فیزیکی و مکانیک شود می

حفره ایجاد شده گمانه نـام دارد و بنـابراین روش مـذکور بـه روش گمانـه زنـی موسـوم        

در این روش بر خالف روش هاي قبلی امکان بازدید چشمی از ژرفاي خاك فـراهم  . باشد می

 خـاك را  توان مینمی باشد و تنها از طریق بررسی و مطالعه نمونه هاي خاك استخراج شده 

روش هاي مختلفی براي گمانه زنی در خـاك و سـنگ و هـم چنـین جهـت      . شناسایی نمود

  . نمونه برداري از آنها توسعه پیدا کرده اند که در ادامه معرفی می شوند
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  حفاري با آب ) الف

در ایـن روش حفـاري خـاك    . این روش یکی از ابتدایی ترین روش ها براي حفاري می باشد

نمونـه اي از دسـتگاه   . ه خرد کننـده و فشـار آب صـورت مـی پـذیرد     توسط اثر هم زمان مت

روش کار به این صورت است که به طور . نشان داده شده است) 5ـ2(حفاري با آب در شکل 

متـر توسـط ضـربه بـه درون      5/3متر تـا   5/1معمول ابتدا یک غالف یا لوله فوالدي به طول 

له حفاري یا کابل به ژرفـاي مـوردنظر   سپس مته خردکننده توسط می. شود میخاك کوبیده 

در نوك مته خردکننده سوراخ هایی تعبیه شـده اسـت کـه از    . شود میحفاري خاك منتقل 

و سـبب دوران و حرکـت    شـود  مـی طریق این سوراخ ها آب با فشار به سطح حفاري پاشیده 

  . شود میقائم مته 

از طرفی آب . شود میاك اثر همزمان فشار آب و حرکت باال و پایین مته سبب حفاري خ

و بـر روي سـطح    شود میپمپ شده به درون گمانه توسط پمپاژ به طور دائم از گمانه تخلیه 

تا پس از ته نشـینی، خـاك بـه دسـت آمـده بـراي        شود میزمین در محفظه اي جمع آوري 

  . مطالعه استفاده شود

بـدون   تـوان  مـی در خاك هاي ریزدانه که خاك خاصیت ریزش کمتري دارد، حفـاري را  

به منظور تهیه نمونه خاك و یا انجام آزمایشـهاي بـه جـا در ایـن     . لوله فوالدي نیز انجام داد

روش، الزم است در هر عمق مورد نظر، مته خرد کننده از داخل گمانه خارج شـود و سـپس   

و جهـت   شـود  مـی نمونه گیر و یا تجهیزات آزمایش بر جا بـه انتهـاي میلـه حفـاري متصـل      

  . شود میداري از خاك به داخل گمانه فرستاده بر نمونه

از آنجائی که نمونه برداري از خاك به این روش زمان بر می باشد، اسـتفاده از ایـن روش   

گمانه زنی براي ژرفاهاي زیاد کاربرد ندارد و به طور معمول حداکثر ژرفاي حفـاري بـه ایـن    

ردگی شدیدي است کـه در  ضعف دیگر این روش دست خو. شود میمتر محدود  25روش به 
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و دلیـل اصـلی اسـتفاده از ایـن روش      شـود  مـی نمونه بر اثر ضربه و فشار آب در خاك ایجاد 

  . ارزان بودن آن می باشد

  
  نمونه اي از دستگاه حفاري با آب :5- 2 شماره شکل
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  نمونه اي از دستگاه حفاري با آب : 6- 2 شماره شکل

  

  نی حفاري با مته مارپیچ یا مته حلزو) ب

متـه مـارپیچ در   . این روش مانند حفاري با آب یکی از روش هاي ساده گمانه زنی می باشـد 

بـه  . واقع یک میله تو پر یا تو خالی است که داراي پره هاي مارپیچ در جداره خود می باشـد 

میله درون خاك نفوذ کند و هماننـد   شود میهنگام گمانه زنی، چرخاندن میله مارپیچ سبب 

  . ین را حفر کندزم ،یک پیچ

  خـاك دسـت خـورده     شـود  مـی از طرفی چرخش مداوم پـره هـاي متـه مـارپیچ سـبب      

شده به سطح زمین منتقل شود و بنابراین در این روش گمانه زنی بـه طـور پیوسـته     حفاري

اما به دلیل مخلـوط شـدن خـاك    . نمونه دست خورده خاك از داخل گمانه به دست می آید

رفاي مربوط به نمونه هاي خاك به دست آمـده دشـوار اسـت و    هاي مختلف، تشخیص ژ الیه

، امـا از ایـن روش اغلـب در شناسـایی و     شود میبنابراین نمونه مناسبی از این روش حاصل ن
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تعیین مرزهاي منابع قرضه در ساخت خاکریزها و سدهاي خاکی، در تعیـین ژرفـاي سـنگ    

متـه مـارپیچ   . شـود  میاستفاده  بستر در ژرفاهاي حاکم و در حفر چاه هاي کنترل سطح آب

  . موجود می باشد) مکانیکی ( در دو نوع دستی و موتوري 

قطـر متـه در ایـن دسـتگاه هـا      . شـود  میاز این مته ها در حفاري هاي کم ژرفا استفاده 

مته ها مارپیچ مکانیکی نیـز در دو نـوع تـوپر و توخـالی     . میلی مترمی باشد 300تا  100بین

  .نشان داده شده است) 7-2( ي از مته مارپیچ توپر در شکلنمونه ا. وجود دارند

  

  نمونه هاي مته مارپیچ تو پر :7- 2شماره  شکل

  

بـرداري   به منظور نمونه. شود میها براي کاربردهاي اشاره شده در باال استفاده  از این مته

م است متـه  دست نخورده از خاك و یا براي انجام آزمایش هاي بر جا در مته مارپیچ توپر الز

  . از خاك خارج شود و نمونه گیر وارد گمانه شود

در این صورت اگر خاك جداره گمانه ریزشی باشد، الزم است به همراه گمانه زنی با متـه  

  . مارپیچ لوله یا غالف فوالدي نیز براي حفاظت جداره درون خاك رانده شود
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هـاي متـه    رپیچ توپر، نمونهبه منظور غلبه بر ضعف هاي موجود در روش حفاري با مته ما

  . نشان داده شده است) 8ـ2(نمونه اي از این مته در شکل . مارپیچ توخالی طراحی شده اند

  
  نمونه هاي مته مارپیچ توخالی :8- 2 شماره شکل

  

در این روش میله مرکزي حفاري تو خالی می باشد و استفاده از این دستگاه مزایاي زیـر  

  :را به همراه دارد

هاي بر جا بـدون نیـاز بـه بیـرون      ن استفاده از دستگاه هاي نمونه گیر و انجام آزمایشـ امکا

در  شـود  مـی مشـاهده  ) 8ــ 2(همان گونـه کـه در شـکل   . آوردن مته مارپیچ فراهم می باشد

انتهاي مته تو خالی درپوش قرار دارد که مـانع ورود خـاك بـه داخـل میلـه تـو خـالی متـه         

  . شود می
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زمایش بر جا در هر ژرفاي مورد نظر، درپوش از طریـق میلـه داخـل متـه     ـ در هنگام انجام آ

تـا   شود میو دستگاه مربوط به داخل میله مارپیچ تو خالی فرستاده  شود میتوخالی برداشته 

شـود و حفـاري    در ژرفاي موردنظر آزمایش را انجام دهد و سپس درپوش مجدداً نصـب مـی  

  . مته مارپیچ تو خالی همانند مته تو پر عمل می کند در واقع با نصب درپوش،. ادامه می یابد

  . ـ  امکان حفاري در خاك هاي ریزشی بدون نیاز به غالف فراهم می باشد

  . ـ  امکان نصب ابزارگذاري از طریق لوله فراهم می باشد

نمونه ها در ژرفاهاي مختلف از یکدیگر  شود میـ  نمونه برداري از طریق میله توخالی سبب 

  . تفکیک باشند قابل

، شـود  مـی به عنوان غالف براي حفاري دورانی که در ادامه معرفـی   توان میـ  از مته توخالی 

  . استفاده نمود

  

  اي  حفاري ضربه) ج

کاربرد روش مـذکور در  . در این روش حفاري با اعمال ضربه مداوم به خاك صورت می گیرد

امـا امــروزه بـه دلیــل   . تگذشـته در حفـاري الیــه هـاي سـنگی و خــاك سـخت بــوده اسـ      

خوردگی باالي ایجاد شده در خـاك توسـط ضـربه هـاي وارده، اسـتفاده از ایـن روش        دست

  .شکل زیر موید این مطلب می باشد.  تقریباً منسوخ شده است
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  روش حفاري با اعمال ضربه مداوم به خاك :9- 2شماره شکل

  

  حفاري دورانی ) د

ین روش شناسایی زیـر سـطحی در خـاك و سـنگ     این روش حفاري متداول ترین و مهم تر

. در خاك و سنگ تا صدها و حتی هزاران متـر حفـاري نمـود    توان میبا این روش . می باشد

نمونه هاي خاك دست خورده و دست نخورده به راحتی بیشتر و کیفیت باالتر در این روش 

  . استخراج می شوند

کلیـات  . ین بـاالتر مـی باشـد   سرعت حفاري در این روش نیز نسبت به روش هـاي پیشـ  

ایـن  . نشـان داده شـده اسـت   ) 10ــ 2(تجهیزات مورد استفاده در حفاري دورانـی در شـکل   

تجهیزات به طور کلی عبارتند از دستگاه حفـاري، غـالف فـوالدي، میلـه حفـاري، سـر متـه        

بـه همـراه جزئیـات مربـوط نمـایش داده      ) 12ــ 2( حفاري و انواع نمونه گیر کـه در شـکل   

  . دان شده

. پـذیرد  در این روش حفاري توسط سرمته ها و به کمک ترکیب فشار و دوران صورت می

  . دهد مینمونه اي از دستگاه حفاري دورانی در حال کار را نشان ) 11-2(شکل 
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  کلیات تجهیزات مورد استفاده در حفاري دورانی :10- 2 شماره شکل

  

 
  رانی در حال کارنمونه اي از دستگاه حفاري دو :11- 2 شماره شکل
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  تجهیزات دستگاه حفاري، غالف فوالدي، میله حفاري، سر مته حفاري :12- 2 شماره شکل

  

روال کار در حفاري دورانی به این صورت است که ابتدا غالف فوالدي درون خاك رانـده  

. غالف فوالدي جز در حفاري سنگ سالم و خاك چسبنده سخت همواره نیاز اسـت . شود می

در قسـمت  . شـود  مـی به منظور جلوگیري از ریزش مصالح جداره گمانـه اسـتفاده   این غالف 

. انتهاي غالف کفشک وجود دارد که بر روي آن سر مته حفاري دندانه دار نصب شـده اسـت  

و غـالف را بـه درون خـاك     شـود  مـی این سر مته با عمل فشار و دوران به درون خاك رانده 

تـا موجـب تسـهیل     شـود  مـی راش نیز به غالف متصل در برخی موارد قطعه مجاور ت. برد می

  . عملیات نفوذ، غالف و حفاري شود

غالف فوالدي به صورت قطعات مجزا موجود می باشند که به یکدیگر متصل می شوند و 

در ژرفاهاي زیاد و در خـاك هـاي سـخت تـر کـه      . تا هر ژرفاي دلخواه قابل نفوذ می باشند

، بـا  شـود  مید می باشد، حفاري به صورت تلسکوپی انجام اصطکاك جداره گمانه با غالف زیا

  . خارج نمودن غالف آسان تر صورت پذیرد
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به نحوي که با افزایش ژرفـاي   ،ها داراي قطرهاي مختلف هستند گردد غالف مشاهده می

نظـر   غالف با قطر کمتر را درون غالف باالیی وارد نمود تـا در ژرفـاي مـورد    توان میحفاري 

  . قرار گیرد

. شـود  مـی پس از وارد نمودن غالف فوالدي درون گمانه، مغزه گیر به داخل غالف رانـده  

مغزه گیر بـا اثـر همزمـان فشـار و دوران بـه      . متر است 3طول این مغزه گیر به طور معمول 

مغزه گیر تو خالی می باشـد و بـا نفـوذ آن، نمونـه خـاك توسـط       . شود میدرون خاك رانده 

  . شود میدارد به سمت داخل مغزه گیر هدایت فنري که درون آن قرار 

در . شـود  مـی به این ترتیب نمونه خاك به طور دائم و پیوسته از داخل گمانـه اسـتخراج   

نمونـه گیـري پیوسـته انجـام داد کـه       تـوان  میواقع با استفاده از مغزه گیر و حفاري دورانی 

در اسـت در هـر ژرفـایی    مغزه گیر قا. روش بسیار مفیدي در اکتشافات زیرسطحی می باشد

خاك را استخراج کند و براي نفوذ به ژرفاهاي بیشتر در انتهاي خود به میله حفاري متصـل  

شود که قادر است نیروي فشار و دوران الزم جهـت حفـر خـاك توسـط مغـزه گیـر را از        می

  . دستگاه در سطح زمین به مغزه گیر منتقل کند

مونه اي حداکثر به انـدازه طـول خـود کـه بـه      در هر نوبت حفاري، مغزه گیر قادر است ن

این نمونه به دلیل اثر دوران و فشار مغـزه گیـر   . طور معمول سه متر می باشد استخراج کند

به جداره نمونه، دست خورده است و براي تهیه نمونه دست نخورده از مغـزه گیـر دوجـداره    

برمـی آیـد، داراي دو جـدار    مغزه گیر دو جداره، همان گونه که از اسـمش  . شود میاستفاده 

به هنگام حفاري و اخذ نمونه، جداره بیرون دوران می کند و خـاك را حفـر   . باشد تودرتو می

می کند، در حالی که جداره داخلی ثابت است و بنابراین نمونه خاك اخذ شده تحـت تـأثیر   

س مسـتقیم  هم چنین استفاده از مغزگیر دو جداره مـانع تمـا  . دوران مغزگیر قرار نمی گیرد

و بنـابراین میـزان    شـود  مـی آب مصرفی جهت خنک نمودن در حین حفاري با نمونه خـاك  

  . دست خوردگی نمونه خاك کاهش می یابد
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گیرها در حفاري دورانی بسته بـه میـزان اهمیـت نمونـه و تجهیـزات موجـود        انواع نمونه

دسـت نخـورده و   هـدف از اسـتفاده از نمونـه گیرهـا، اخـذ نمونـه هـاي        . متفاوت می باشند

در ادامه ابتدا به تشریح تفاوت هـاي نمونـه هـاي خـاك دسـت      . خورده خاك می باشد دست

و سپس انواع نمونه گیرها در حفاري دوران معرفـی   شود میخورده و دست نخورده پرداخته 

  . شوند می

  :که عبارتند از شود میبه طور کلی سه نوع نمونه خاك تعریف 

  دست خورده و نمونه دست بازسازي شده نمونه دست نخورده، نمونه

نمونه دست نخورده، نمونه اي است که از زمان نمونه بـرداري در حـین نمونـه بـرداري،     

بسته بندي، حمل، نگهداري و آماده سازي بـه منظـور انجـام آزمـایش، تغییـري در بافـت و       

  . رطوبت آن صورت نپذیرد

انـه هـاي خـاك در کنـار یکـدیگر      منظور از بافت خاك نیز نحـوه قرارگیـري ذرات یـا د   

عالوه بر حفظ رطوبت و بافت خاك، الزم است در هنگام اخذ نمونه دست نخـورده  . باشد می

از خاك تلفات مواد حداقل باشد و به عبارت دیگر، کل مصالح اخذ شده توسط نمونه گیر بـه  

  . دست نرودطور یکپارچه و بدون تغییر در رطوبت و بافت اخذ گردد و بخشی از مصالح در 

به منظور حفظ رطوبـت نمونـه هـاي خـاك دسـت نخـورده، آن را در مـوم یـا پـارافین          

هم چنین جهت حفظ بافت خـاك دسـت نخـورده، الزم اسـت شـکل و      . نگهداري می کنند

براي این منظور نباید تنش . نحوه قرارگیري طبیعی ذرات خاك در کنار یکدیگر حفظ گردد

  . اعمال شودبیشتر از محل اخذ نمونه گیري 

. د در هنگام وارد کردن نمونه گیر جهت اخذ نمونـه خـاك ایجـاد شـود    توان میاین تنش 

جهت جلوگیري از اعمال این تنش مذکور در هنگام نمونه برداري، باید اسـتوانه نمونـه گیـر    

  : شود میدر این رابطه بخشی به نام نسبت مساحت به صورت زیر تعریف . جدار نازك باشد
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  :که در آن

OD  : قطر خارجی نمونه گیر استوانه اي تو خالی  

iD  : قطر در نمونه گیر استوانه اي تو خالی  

  .است

با استوانه نمونه گیـر   توان میدرصد باشد،  10به طور معمولی اگر نسبت مساحت حدود 

البته در کنـار حفـظ مقـدار نسـبت مسـاحت، الزم      . نمونه دست نخورده اخذ نمودمورد نظر 

است نفوذ نمونه گیر به داخل خاك به صورت استاتیکی باشد و نباید ضـربه بـه نمونـه گیـر     

از نمونه دست نخورده به منظـور انجـام آزمـایش هـاي مکـانیکی بـر روي خـاك        . وارد شود

اخذ نمونه دست نخورده براي خـاك هـاي ریزدانـه از     الزم به ذکر است که. شود میاستفاده 

اخـذ   ،دانـه اهمیت بیشتري برخوردار می باشد و این در حالی است که در خاك هاي درشت

  .نمونه دست نخورده بسیار دشوار می باشد

از طرفی بافت و رطوبت خاك در خاك هاي ریزدانه نقش تعیین کننـده تـري بـر رفتـار     

براین حساسیت در رابطه با اخذ نمونه دسـت نخـورده بیشـتر بـراي     بنا. مکانیکی خاك دارند

  . خاك هاي ریزدانه معنی پیدا می کند

برخالف نمونه دست نخورده، در نمونه دست خورده بافت و رطوبت خاك تغییر می کنـد  

و نمونه برداري به صورتی اسـت کـه ویژگـی هـاي فـوق در مراحـل نمونـه بـرداري، حمـل،          

  . ازي جهت انجام آزمایش ممکن است تغییر کنندنگهداري و آماده س

از ایـن  . اخذ نمونه دست خورده آسان تر و ارزان تر از اخذ نمونه دست نخورده می باشـد 

نمونه ها براي انجام آزمایش هاي فیزیکی مانند دانه بنـدي، حـدود اتربـرگ، هیـدرومتري و     
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به . درصد باشد 10ف مصالح بیش از البته در این نمونه نیز نباید اتال. شود میتراکم استفاده 

  . درصد باشد 90عبارت دیگر بازیافت مغزه بیش از 

همان گونه که پیشتر اشاره شد، در کنار نمونـه دسـت نخـورده و نمونـه دسـت خـورده،       

نمونه بازسازي شده، نمونه اي است که به طـور معمـول   . نمونه بازسازي شده نیز وجود دارد

و در آزمایشگاه رطوبـت و میـزان تـراکم آن بـه      شود میده اخذ از منبع به صورت دست خور

بــرخالف نمونــه . شــود مــیطــور دلخــواه و مطــابق بــا شــرایط خــاك در خــاکریز بازســازي 

  [19]. شود میخورده، بر روي این نمونه آزمایش هاي مکانیکی نیز انجام  دست

  انواع نمونه گیرهاانواع نمونه گیرها  ..33--22

در حفـاري خـاك و شناسـایی زیرسـطحی بـه       گونه که در بخش هاي قبلی بیان شـد،  همان

کمک اخذ نمونه هاي خاك و انجام آزمایش هاي فیزیکی و مکانیکی بـر روي آن، اطالعـات   

اخذ نمونه خاك به کمـک   .آید مورد نیاز خاك جهت طراحی سازه هاي سطحی به دست می

   .می شوند گیرها معرفینمونه گیرها صورت می گیرد و در این بخش انواع نمونه

      11نمونه گیر قاشقینمونه گیر قاشقی  ..11--33--22

  . شود میاز نمونه گیر قاشقی براي اخذ نمونه هاي دست خورده استفاده 

که در امتداد طولی به دو نیمـه شـکافته شـده    ( این نمونه گیر از کفشک، غالف فوالدي 

غـالف فـوالدي کـه قسـمت میـانی      . و ناحیه اتصال به میله حفاري تشکیل شده است) است

میلـی متـر     8/50میلی متر  و قطر خارجی  93/34، داراي قطر دهد میتشکیل  نمونه گیر را

  .می باشد

                                                             
1. Spoon Sampler   
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میلـی متـر وجـود     2/76میلی متـر و قطـر خـارجی     5/63نمونه گیرهایی با قطر داخلی 

وقتی که گمانه به عمق مطلوب رسید، مته بیرون کشیده شده و نمونه گیر قاشقی بـه  . دارند

  . ه گمانه فرستاده شودسر میله حفاري متصل و به مت

نمونه گیر با استفاده از ضربات چکش به داخل خاك رانده شده و سپس ضـربات چکـش   

نیوتن بوده و براي هر ضـربه، چکـش    622وزن چکش . شود میبه باالي میله حفاري نواخته 

 15مجمـوع تعـداد ضـربات الزم بـراي دو مرحلـه      . گـردد  مـی سانتی متري رها  75از ارتفاع 

  . شود میتري انتهایی عدد نفوذ استاندارد نامیده سانتی م

    11نمونه گیر پیچشینمونه گیر پیچشی. . 22--33--22

وقتی که نهشته خاك، ماسه همراه با سنگریزه باشد، امکان اخـذ نمونـه توسـط نمونـه گیـر      

به بسته شدن فنرهـا بـه علـت     توان میعلت این امر را . قاشقی همراه با فنر مغزگیري نیست

از  تـوان  میدر چنین حالتی براي اخذ نمونه هاي دست خورده  .وجود سنگریزه ها نسبت داد

  . نمونه گیر پیچشی مطابق شکل زیر استفاده نمود

در . تواند به انتهاي میله حفـاري وصـل شـود    و میبوده این نمونه گیر داراي یک کالهک 

ش خـاك را بـر   ،این حالت نمونه گیر به داخل خاك رانده شده و با پیچاندن آن، نمونه گیـر 

  . داده و به داخل محفظه خود می ریزد

      22نمونه گیر جدار نازكنمونه گیر جدار نازك  ..33--33--22

این نمونه گیـر از فـوالد بـدون شـکاف     . هم می گویند 1به این نمونه گیر، نمونه گیري شلبی

این نمونـه  . شود و از آن براي اخذ نمونه هاي رسی دست نخورده استفاده می شود میساخته 

                                                             
1  .  Scraper Bucket 
2  .  Thin Walled Sampler 



                                                                 
  

 

 

 اکتشافات زیر سطحی 41

نوك این نمونه گیرهـا لـب تیـز    . اینچ می باشند 3و  2خارجی گیرها معموالً داراي قطرهاي 

  . بوده و انتهاي آن قابل اتصال به میله حفاري می باشد

براي انجام نمونه گیري، نمونه گیر به سر میله حفاري وصل و به ته گمانه فرستاده شـده  

یـر بـه بیـرون    سپس نمونه اخذ شده همراه با نمونه گ. شود میو با فشار به داخل خاك رانده 

هر دو انتهاي نمونه گیر کامالً مهر و موم و نمونه گیر و نمونـه داخـل آن در   . شود میکشیده 

  . شود میدرون کیسه پالستیکی قرار داده شده و براي انجام آزمایش به آزمایشگاه فرستاده 

      22نمونه گیر پیستونینمونه گیر پیستونی  ..44--33--22

چ شـود، نمونـه هـا در هنگـام بـاال      ایـن  3وقتی که قطر نمونه هاي دست نخورده بزرگتـر از  

در چنـین مـواردي   . کشیدن نمونه از ته گمانه، ممکن است از داخل نمونه گیر بیرون بیفتند

نمونه گیرهاي پیسـتونی در انـواع   . می باشند استفاده از نمونه گیرهاي پیستونی بسیار مفید

از نـوع  ) 1952( لیکن نمونه گیـر پیشـنهاد شـده توسـط اسـتربرگ     . مختلف یافت می شوند

متداول بوده و این نمونه گیر متشکل از یک لوله جدار نازك و یک پیستون که انتهـاي لولـه   

  . جدار نازك را می بندد، می باشد

در این حالت نمونه گیر به ته گمانه فرستاده شده و سپس در وضعیتی که پیسـتون روي  

و  شـود  مـی داخل خاك رانـده  خاك قرار دارد، لوله جدار نازك به کمک فشار هیدرولیک به 

  . گردد میسپس به کمک سوراخی که در میله پیستون قرار دارد، فشار پیستون رها 

که سطح خـاك در هنگـام    شود میتماس پیستون با خاك در هنگام نمونه گیري، باعث 

ورود به نمونه گیر تغییر شکل نداده و میزان دست خوردگی آن نسبت به نمونـه گیـر جـدار    

  [6]. ر باشدنازك کمت

                                                                                                                                                     
1
. Shellby Tube 

2   . Piston Sampler 
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  خالصهخالصه

به تعیین الیه بندي خاك، تعیین ویژگی هـاي   توان میاز اهداف کلی اکتشافات زیر سطحی 

سنگ، تعیین تراز ایستایی سطح آب زیر زمینـی و شناسـایی شـرایط ویـژه و غیرعـادي بـه       

  .منظور تأمین تمهیدات بعدي  اشاره نمود

ی خاك و سنگ و هـم چنـین    همچنین حفاري هاي اکتشافی بسته به شرایط زیر سطح

د با کمک چاهـک دسـتی، ترانشـه،    توان میمیزان اهمیت و هزینه پروژه مطالعات زیرسطحی 

  .تونل اکتشافی، چاه عمیق و گمانه اکتشافی صورت پذیرد

هاي مختلف گمانه زنی ماشینی می توان به روشهاي حفاري با کمـک جـت آب،    از روش

در انجـام مطالعـات شناسـایی    . مارپیچ اشاره نمـود  روش دورانی، روش ضربه اي و روش مته

زیرسطحی نیاز به اخذ نمونه هاي خاك و انجام آزمایش هاي فیزیکی و مکانیکی بر روي آن 

  .هاي نمونه گیري صورت می پذیرد بوده که این مهم با کمک روش

  آزمونآزمون

 اهداف کلی اکتشافات زیرسطحی را نام ببرید؟ .1

 حی را توضیح دهد؟مراحل انجام اکتشافات زیر سط .2

 هاي مختلف حفر گمانه هاي ماشینی را نام ببرید؟ روش .3

 هاي دست نخورده خاك را در مطالعات ژئوتکنیک شرح دهید؟ دالیل اخذ نمونه .4

 هاي حفاري ماشینی با کمک روش آب شستشویی را توضیح دهید؟ محدودیت .5

  ید؟نمایدر مطالعات ژئوتکنیکی را ذکر گیرهاي مورد استفاده  انواع نمونه .6



 

3 

   سومفصل 

هاي صحرایی در  آزمایش

  ژئوتکنیک
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  اهدافاهداف

  :هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر می باشد

  شرح خدمات ژئوتکنیکی .1

  مطالعات صحرایی .2

  اجراي عملیات حفاري .3

  انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی .4

  تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده .5

  ارائه گزارش  .6
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 [19 ,6] :یل صورت گیردجهت دستیابی به اهداف تعیین شده، می بایستی مطالعات ذ

o هاي صحرایی بررسی هاي ژئوتکنیکی از طریق حفاري، نمونه برداري و آزمایش  

o  بررسی هاي ژئوتکنیکی از طریق آزمایش و تحقیق در آزمایشگاه 

o تعیین میزان نفوذپذیري خاك از طریق آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی  

o بررسی مشخصات فنی استاتیکی معرف رفتار خاك  

o رسی ظرفیت باربري مجاز انواع پی هاي سطحیبر  

o بررسی فشار محرك و مقاوم خاك در حالت استاتیکی و زلزله  

o و تعیین شیب پایدار شیب ها  خاکبرداري  

o  توصیه هاي فنی و کاربردي الزم 

    حفاري و نمونه برداريحفاري و نمونه برداري  ..11--33

متـرو  ر مسـیر  گمانه حفـاري شـده د  حفر تعدادي  گزارش ارائه شده براساسه عنوان نمونه ب

حفـاري  . می باشد که تاکنون حفاري و آزمایش هاي آزمایشگاهی آن به اتمام رسـیده اسـت  

بعـد از   .باشـد  مـی   (Continues Coring)گیـري ممتـد  ماشینی و بـه روش مغـزه    گمانه،

مشخصـات  . اسـت  راز آب زیرزمینی پیزومتر گردیدهحفاري تعدادي از چاه ها جهت تعیین ت

 [11]. در جدول زیر آمده است گمانه هاي حفر شده
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 ی از عملیات حفاري و نمونه بردارينمای :1- 3 شماره شکل

  



                                                                 
  

 

 

 ...در هاي صحرایی آزمایش 47

  مشخصات گمانه هاي حفر شده :1-3 شماره جدول

 شماره گمانه
  عمق گمانه مختصات

(m) 

ضخامت خاك 

  دستی

تراز سطح 

 X Y  آب

BH-1 0502277 3960736 31 - - 

BH-1-1 0501541 3960711 30 - - 

BH-1-2 0499982 3962846 30 - - 

BH-1-3 0500743 3960814 37 - 9.0 

BH-1-4 0500539 3960950 40 - 9.0 

BH-3 0500079 3961991 30 0.5 9.6 

BH-4 0500067 3962360 30 1.0 8.5 

BH-5 0499982 3962846 30 0.5 8.0 

BH-6 0499861 3963258 30.5 - - 

BH-7 0500141 3965723 30 2.5 20.0 

BH-9 0499559 3964283 30 2.0 20.0 

BH-11 0499473 3964708 35 2.5 20.0 

BH-11-1 0499388 3964469 30 1.0 21.0 

BH-12 0499870 3966042 45 - 30.0 

BH-13-1 0499846 3965761 45 2.0 24.0 

BH-14 0499915 3966185 40 5.0 30.0 

BH-15 0499788 3966692 40 - 30.0 

BH-15-1 0499980 3966949 45 - 30.0 

BH-16 0499947 3967256 30 3.0 29.5 

BH-25 0502104 3960685 20.5 2.0 10.0 

BH-26 0503113 3960827 30.0 - - 

BH-27 0503496 3960459 20.0 2.0 14.0 

BH-28 0503917 3959854 20.0 - 11.0 

BH-29 0503913 3959325 20.0 1.5 20.0 

BH-30 0503989 3958997 20.0 
  

BH-31 0504214 3958623 20.0 2.0 13.0 

BH-32 0504407 3958404 20.0 
 

11.0 
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  ) ) IInn  ssiittuu  TTeesstt((آزمایش هاي صحرایی یا برجا آزمایش هاي صحرایی یا برجا   ..22--33

با توجه به این که در مواردي هم چون خاك هاي رسی حساس و نرم، خـاك هـاي سـخت،    

دار امکـان اخـذ نمونـه دسـت نخـورده دشـوار        خاك هاي ماسه اي و شنی و رس هاي تـرك 

از اهمیـت   باشد و تعیین مقاومت یا تغییر شکل پذیري نمونه هاي خاك در شرایط واقعی می

  . گردد ، لزوم آزمایش هاي صحرایی یا برجا مطرح میاستزیادي برخوردار 

 

  

 [11] ییی از عملیات صحراینما :2- 3شماره  شکل



                                                                 
  

 

 

 ...در هاي صحرایی آزمایش 49

الزم به ذکر است که این آزمایش ها مبتنی بر خواص مختلف خاك می باشد کـه از ایـن   

  : به موارد زیر اشاره نمود توان میجمله 

، آزمـایش نفـوذ مخـروط    )SPT(آزمایش نفوذ استاندارد : بر نفوذ مانندهاي مبتنی  آزمون. 1

)CPT (  

آزمـایش بـرش پـره    : هاي مبتنی بر تعیین مقاومت و یا تغییر شکل پـذیري ماننـد   آزمون. 2

)VST( آزمایش فشار سنجی ،)PMT( آزمایش بارگذاري صحرایی ،)PLT(  آزمایش بـرش ،

  برجا

  ها  وفیزیکی خاكهاي مبتنی بر مطالعات ژئ آزمون. 3

  ها  هاي مبتنی بر تعیین نفوذپذیري خاك آزمون. 4

الزم به ذکر است هر یک از آزمایش هـاي ذکـر شـده بسـتگی بـه مشخصـات و خـواص        

هاي صحرایی مختلف را بـر   شکل زیر حدود و دامنه کاربرد آزمایش. ها دارد ژئوتکنیکی خاك

 . دهد میحسب اندازه ذرات خاك نشان 

  
  )بر حسب اندازه ذرات خاك( حدود و دامنه کاربرد آزمایش هاي صحرایی مختلف :3- 3 شماره شکل
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هم چنین شکل زیر مقایسه بین هزینه و کارآیی یا دقت آزمایش هاي صحرایی مختلـف  

، بـا افـزایش دقـت نسـبی آزمـایش      شود میهمان طوري که از شکل دیده . دهد را نشان می

  . گردد میهزینه انجام آزمایش زیاد 

  
  مقایسه بین هزینه و کارآیی یا دقت آزمایش هاي صحرایی مختلف :4- 3 شماره شکل

  ) ) SS..PP..TT((آزمایش نفوذ استاندارد آزمایش نفوذ استاندارد . . 11--22--33

هـاي   بـراي خـاك  ) Dr(به منظور اخذ اطالعـات الزم در مـورد میـزان تـراکم نسـبی خـاك      

براي خاك هاي چسـبنده و هـم چنـین اخـذ نمونـه       غیرچسبنده و یا شاخص سختی خاك

حفـاري، آزمـایش نفـوذ میلـه      هـاي خـاك در هنگـام اجـراي عملیـات      خورده از الیه دست

طور متوسط تعـداد ضـربه هـاي    ه ب  (S.P.T = Standard Penetration Test)استاندارد 

  (Overburden pressure)معرف رفتار خاك حوزه تأثیر بار پی ها با توجه به فشار فوقـانی 

  .اصالح گردیده است
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میالدي انجـام گرفـت و سـپس در     1905ولین بار در کشور سوئد در سال این آزمایش ا

این آزمایش بـا توجـه   . استاندارد گردید DIZ 88 ASTMمیالدي تحت شماره  1958سال 

بـه ســادگی و ســرعت انجــام آن کاربردهـاي فراوانــی در مهندســی ژئوفیزیــک داشــته و در   

روش انجام این آزمـایش بـه   . آن بهره برداز نتایج  توان میمطالعات استاتیکی و یا دینامیکی 

  [19,21 ,6]: صورت زیر می باشد

سـانتی متـري بـر روي نمونـه گیـر دو کفـه اي        76کیلوگرمی از ارتفـاع   5/63یک وزنه 

سانتی متري  قرائـت و یادداشـت    15مرحله  3تعداد ضربات الزم براي نفوذ . شود مینواخته 

  . گردد می

سـانتی متـري انتهـایی بـه      15الزم براي نفوذ دو مرحله  در نهایت مجموع تعداد ضربات

  . گردد میگزارش ) N(عنوان عدد نفوذ استاندارد 

N = N2 + N3 

  . اشکال زیر گویاي این مطلب می باشد
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  مراحل مختلف آزمایش نفوذ استاندارد :5- 3شماره شکل 
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  تصحیح آزمایش نفوذ استاندارد تصحیح آزمایش نفوذ استاندارد   ..11--22--33

م چون روش انجام آزمایش، جنس خـاك، سـطح آب زیرزمینـی، اثـر     به علت پارامترهایی ه

اصـالح  ) N(سربار و اثر انرژي مؤثر الزم است، عدد به دست آمده از آزمایش نفوذ اسـتاندارد  

  . شود مینمایش داده   Ncorگردد، این عدد اصالح شده با 

SBRENFcor CCCCCNN   

FN   =استاندارد به دست آمده از صحرا  مقدار عدد نفوذ  

NC  = ضریب اصالح فشار مؤثر سربار  

EC  = ضریب اصالح نسبت انرژي چکش  

RC  = ضریب اصالح طول میله رابط  

BC  = ضریب اصالح قطر گمانه  

SC  = ضریب اصالح روش نمونه گیري  

  . دهد میجدول زیر اصالح مربوط به پارامترهاي مذکور را نشان 

  

  )N(اصالح پارامترهاي در آزمایش نفوذ استاندارد  :2-3 شماره جدول
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. خطاهاي متحمل در آزمایش ناشـی از شـرایط محیطـی انسـانی و تغییـرات مـی باشـد       

ف گمانه، وجود خاك هاي ماسه اي، افزایش فشـار آب  شرایطی همچون پدیده جوشش در ک

حفره اي در رس هاي اشباع، سرعت انجام و شـمارش ضـربات، کمـانش میلـه هـاي رابـط،       

د در نتـایج حاصـل از آزمـایش    توان میاصطکاك بین قطعات و خطاهاي مربوط به نمونه گیر 

  [18 ,17] . تأثیرگذار باشد

  استاندارد استاندارد موارد کاربرد آزمایش نفوذ موارد کاربرد آزمایش نفوذ   ..22--11--22--33

  : از نتایج آن در موارد زیر بهره جست توان میبا توجه به سهولت انجام آزمایش 

  تخمین ظرفیت باربري خاك ) الف

  کنترل تراکم ) ب

  برآورد پتانسیل خاك ها ) ج

پارامترهایی هم چون مدول االستیسیته، مقاومت زهکشی شده، دانسیته نسـبی و زاویـه   

  . د قابل استخراج از نتایج آزمایش باشدتوان می  اصطکاك داخلی خاك

  : به موارد زیر اشاره نمود  توان میاز پارامترهاي قابل استخراج در خاك هاي دانه اي 

هاي ماسه اي            خاك
27360 70 +.= Nφ

  

هاي شنی                  خاك
2054 70 +.= Nφ

  

اي دانـه اي بـر حسـب مقـادیر عـدد نفـوذ       جدول زیر دانسیته نسبی را بـراي خـاك هـ   

  . دهد میاستاندارد نشان 
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  هاي دانه اي بر حسب مقادیر عدد نفوذ استاندارد دانسیته نسبی خاك :3-3 شماره جدول

  

چنین ارتباط بین سفتی خاك هاي رسی بر حسب عدد نفـوذ اسـتاندارد بـه صـورت     هم

 :جدول زیر می باشد

  

  تی خاك هاي رسی بر حسب عدد نفوذ استانداردارتباط بین سف :4-3 شماره جدول

  

 

با توجه به اهمیت پارامتر مدول االستیسیته در مطالعـات مهندسـی ژئوتکنیـک، جـدول     

زیر حدود تقریبی از مقدار مدول االستیسـیته بـر حسـب مقـادیر عـدد نفـوذ اسـتاندارد در        

  . دهد میهاي ریزدانه و درشت دانه را نشان  خاك
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حدود تقریبی از مقدار مدول االستیسیته بر حسب مقادیر عدد نفوذ استاندارد در  :5-3شماره جدول 

  هاي ریزدانه و درشت دانه خاك

  

  ) ) CCPPTT((آزمایش نفوذ مخروط آزمایش نفوذ مخروط   ..22--22--33

هاي خـاك زیـرین زمـین، تخمـین ظرفیـت       این آزمایش در مواردي هم چون شناسایی الیه

مـیالدي در   1934مـایش در سـال   ایـن آز . رود باربري، نشست و طراحی شمع ها بکـار مـی  

کشور هلند ابداع و سپس توسعه یافت و اصالتاً بـه عنـوان ابـزاري بـراي تعیـین موقعیـت و       

هـاي   هاي ماسه موجود در داخل رس هاي نرم به منظـور طراحـی شـمع    تخمین چگالی الیه

درجـه و سـطح قاعـده     60در این آزمایش یک مخروط بـا زاویـه رأس   . رفت کوبشی بکار می
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سانتی متر بر ثانیه به داخل خاك رانـده   2 سانتی متر مربع با سرعت یکنواختی در حدود10

. شـود  مـی اندازه گیـري   )qs(و مقاومت جداره اصطکاکی ) qc(شده و مقاومت نوك مخروط 

شـکل زیـر مشخصـات    . این آزمایش در شرایط استاتیکی و دینامیکی قابل استفاده می باشد

 [18 ,16,17]. دهد میمخروط مورد نظر را نشان 

و فشار الزم براي فرو کـردن   F1در صورتی که فشار الزم براي فرو بردن نوك مخروط با 

را به صـورت    qs , qcپارامترهاي  توان مینمایش داده شود،   F2نوك و غالف اصطکاکی با 

  : زیر تعیین نمود

c

c
A

F
q 1

  

S

s
A

FF
q 12 

  

AC  وAS رتیب مساحت نوك و جداره مخروط می باشدبه ت .  

مقاومت نوك به دست آمده از آزمایش نفوذ مخروط بـه زاویـه اصـطکاك داخلـی خـاك      

شـکل زیـر تغییـرات    . هاي رسی مـرتبط مـی باشـد    و به سفتی خاك) درخاك هاي دانه اي(

داخلـی خـاك در ماسـه را    و زاویـه اصـطکاك   ) ′vσ(با کشش مؤثر قـائم  ) qc(مقاومت نوك 

  . دهد مینشان 
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  و) ′vσ(با کشش مؤثر قائم ) qc(تغییرات مقاومت نوك  :6-3شماره شکل
  

  زاویه اصطکاك داخلی خاك در ماسه

  . دهد میشکل زیر مراحل آزمایش نفوذ مخروط را نشان 

  
  مراحل آزمایش نفوذ مخروط :7- 3 شماره شکل
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  ع مخروط ع مخروط انواانوا  ..11--22--22--33

به انـواع   توان میبا توجه به اهمیت مخروط در تعیین مشخصات ژئوتکنیکی الیه هاي خاك، 

  : زیر اشاره نمود

 مکانیکی ) الف

 
  مخروط مکانیکی :8- 3 شماره شکل

  

  

 اصطکاکی الکتریکی) ب

  

  مخروط اصطکاکی الکتریکی :9 - 3 شماره شکل
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 پیزو الکتریک ) پ

  
  پیزو الکتریکمخروط  :10- 3 شماره شکل

  

  لرزه اي ) ت

  

  مخروط لرزه اي :11- 3شماره  شکل

  

  . دهد میجدول زیر چگونگی انتخاب نوع مخروط الزم در آزمایش را نشان 
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  انتخاب نوع مخروط الزم در آزمایش :6-3 شماره جدول

  

از نتایج آزمـایش نفـوذ مخـروط در تعیـین زاویـه       توان میمشابه آزمایش نفوذ استاندارد 

               .کاك داخلی و مقاومت زهکشی نشـده در خـاك هـاي ماسـه اي و رسـی بهـره گرفـت       اصط

[6, 16,17,18]  

  CCPPTTUUآزمایش نفوذ مخروط با تعیین فشار آب حفره اي آزمایش نفوذ مخروط با تعیین فشار آب حفره اي   ..22--22--22--33

در این نوع آزمایش وسایل اندازه گیري فشار آب حفره اي در قسمت فوقانی نـوك مخـروط   

  . اي این مطلب می باشنداشکال زیر گوی. تعبیه شده است
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  وسایل اندازه گیري فشار آب حفره اي در قسمت فوقانی نوك مخروط :12- 3 شماره شکل

  

  

  وسایل اندازه گیري فشار آب حفره اي در قسمت فوقانی نوك مخروط :13- 3 شماره شکل
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  وسایل اندازه گیري فشار آب حفره اي در قسمت فوقانی نوك مخروط :14ـ3شماره شکل

  ) ) SSCCPPTT    ))SSeeiissmmiicc  CCoonnee  PPeenneettrraattiioonn  TTeessttآزمایش نفوذ مخروط دینامیکی آزمایش نفوذ مخروط دینامیکی   ..33--22--22--33

در این نوع آزمایش بار به صورت دینامیکی و ضربه اي بوده و انرژي منتقل شده با توجه بـه  

  . وزن و ارتفاع سقوط چکش و ضریب راندمان سیستم از اهمیت زیادي برخوردار می باشد

رزه اي، بـار دینـامیکی بـه صـورت اسـتاتیکی متنـاوب اجـرا        در بعضی از آزمایش هاي ل

حالـت اسـتاتیکی مـی باشـد و فقـط بـا        روش کار مانند آزمایش نفوذ مخـروط در . گردد می

  . شود می مقدار بار وارده، افزایش داده )Shacker( افزودن یک شیکر

اك بـه  نتایج حاصل از آزمایش نفوذ مخروط در اعماق مختلف الیه هاي تحت االرضی خ

صورت پیوسته می باشد و در هر نقطه از تـراز زمـین اطالعـاتی هـم چـون مقاومـت نـوك،        

. دهـد  مـی مقاومت جـداره اصـطکاکی، فشـار آب حفـره اي و نسـبت اصـطکاکی را نمـایش        

[16,17,18]  

  . دهد میشکل زیر به صورت نمونه نتایج حاصل از انجام این آزمایش را نشان 
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  SCPTاصل از انجام آزمایش نفوذ مخروط دینامیکی نتایج ح :15- 3 شماره شکل

  

الزم به ذکر است عالوه بر مطالعات ژئـوتکنیکی در خشـکی، آزمـایش نفـوذ مخـروط در      

هـاي   به منظور تعیین خواص ژئوتکنیکی مورد نیاز الیـه ) Offshore( هاي فراحل ساحل سازه

از ایـن تجهیـزات را نشـان     شکل هاي زیـر نمونـه اي  . گیرد بستر دریا مورد استفاده قرار می

 [19 ,18] . دهد می
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  تجهیزات الزم براي آزمایش نفوذ مخروط در سازه هاي فراحل ساحل :16-3شماره شکل

  

 
  تجهیزات الزم براي آزمایش نفوذ مخروط در سازه هاي فراحل ساحل :17-3شماره شکل
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  آزمایش لوفرانآزمایش لوفران  ..33--33

قبیل آبرفت ها، واریـزه هـا و خـاك هـاي برجـا،      یکی از پارامترهاي مهم مصالح ناپیوسته از 

ضریب تراوایی این مصالح در صحرا می باشد که در طراحی سازه ها به ویژه سازه هـاي آبـی   

جزء پارامترهاي اصلی به حسـاب مـی آیـد و در محاسـبات نشـت آب از پـی هـا و طراحـی         

 [11]. هاي آب بند به کار گرفته می شود دیواره

  

  ایج آزمایشات لوفراننت :7-3 هجدول شمار

K (cm/sec) 
Depth (m) BH -NO. 

Vertical  Percolation Horizontal Percolation 

6.00×10
-4

 4.35×10
-5

 4.5-5.5 
BH-8 

1.88×10
-4

 2.33×10
-5

 7.0-8.0 

8.3×10
-4

 1.03×10
-4

 4.5-5.5 
BH-3-1 

1.15×10
-3

 1.42×10
-4

 8.0-9.0 

6.4×10
-4

 8.84×10
-5

 4.0-5.0 

BH-15-1 5.11×10
-4

 6.34×10
-5

 7.0-8.0 

2.0×10
-4

 2.48×10
-5

 11.5-12.5 

  آزمایشگاهیآزمایشگاهی  ييااهه  آزمایشآزمایش  ..44--33

 :هاي آزمایشگاهی می توان به موارد زیر اشاره نمود از آزمایش

 A.S.T.M   D 422-90    )تجزیه مکانیکی و هیدرومتري(کامل آزمایش دانه بندي  -

 A.S.T.M   D 423-93      آزمایش تعیین حدود اتربرگ-

 A.S.T.M   D 854-92      آزمایش دانسیته فاز جامد خاك -

 A.S.T.M   D 3080-90        آزمایش برش مستقیم -

  A.S.T.M   D 2166-85        آزمایش تک محوري -



                                                                 
  

 

 

 ...در هاي صحرایی آزمایش 67

 A.S.T.M   D 4972      خاك  PHآزمایش تعیین  -

 B.S 1377- part 3     آزمایش تعیین میزان سولفات خاك -

  A.S.T.M  D 1411        تعیین کلر خاكآزمایش  -

ی و مشخصات آنها بـه دسـت   یدر اثر مطالعات انجام شده الیه هاي مختلف خاك شناسا

جهت انجام محاسبات فنی باید با توجه به علم احتماالت و تجربـه مهندسـی در   . آمده است

ب نمـوده و  رشته مکانیک خاك از بین نتایج مختلف براي هر الیه خاك عدد قاطعی را انتخا

ضمناً تعداد الیه هاي خاك را تا حد امکـان بـه   . الیه مربوطه را به طور هموژن در نظر گرفت

طور ایده آلیزه شده کم نمود تا امکان محاسبات ظرفیت بـاربري بـه کمـک معادلـه تعیـین      

بعد از انجام عملیات پیزومتري اندازه گیري سـطح آب صـورت    .ظرفیت باربري به وجود آید

  .دمی گیر

  

  عملیات اندازه گیري سطح آب :18- 3 شماره شکل
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  خالصهخالصه

در مواردي هم چون خاك هاي رسی حساس و نرم، خاك هاي سخت، خاك هاي ماسـه اي  

و شنی و رس هاي ترکدار امکان اخذ نمونه دست نخورده دشوار می باشد و تعیین مقاومـت  

باشـد،   یت زیادي برخوردار مییا تغییر شکل پذیري نمونه هاي خاك در شرایط واقعی از اهم

  .لذا لزوم انجام آزمایش هاي صحرایی یا برجا از اهمیت شایانی برخودار می باشد

این آزمایش ها مبتنی بر خواص مختلف خاك از جمله نفوذ،  مقاومت و یا تغییـر شـکل   

ز روشهاي مختلف پایدارسـازي ا . پذیري،  مطالعات ژئوفیزیکی و نفوذپذیري  استوار می باشد

در مهندسی عمران کاربرد داشـته  ... قبیل میخ کوبی خاك، دیوار دیافراگمی، دیوار شمعی و 

ها بستگی به پارامترهاي مختلفی از قبیل شرایط ژئوتکنیکی  و بدیهی است انتخاب این روش

  .دارد... محل، مالحظات اقتصادي و دسترسی تجهیزات و

  آزمونآزمون

  ئوتکنیک را شرح دهید؟هاي صحرایی ژ دالیل استفاده از آزمایش

  هاي صحرایی ژئوتکنیک مبتنی بر چه عواملی هستند؟ آزمایش

  کاربردهاي آزمایش نفوذ استاندارد را توضیح دهید؟

  هاي مورد استفاده در آزمایش نفوذ مخروط را نام ببرید؟ انواع مخروط

  ؟تصحیح عدد آزمایش نفوذ استاندارد در مطالعات ژئوتکنیک را ذکر نمایید لدالی



 

4 

   چهارمفصل 

  هاي زیرزمینیفضا
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  اهدافاهداف

 :هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر می باشد

  ها  هاي مترو و تونل هاي مختلف حفاري زیر زمینی نظیر ایستگاه روش .1

 انتخاب سیستم حفاري مناسب براي پروژه مورد نظر  .2
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  انواع حفریات زیر زمینی انواع حفریات زیر زمینی   ..11--44

حفریات زیـر زمینـی بـراي    . ی شوندحفریات زیر زمینی براي تأمین اهداف مختلفی ایجاد م

   [8]  .ایجاد می شوند... مصارف مختلفی از قبیل ترابري، استقرار تجهیزات، مراکز صنعتی و 

  تونلتونل  ..11--11--44

مقصود از تونل راهرو زیر زمینی افقی یا تقریباً افقی است که حداقل از یک سمت بـه هـواي   

ایـن امـر   . ر براي توسعه خانه هـا حفـر شـد   احتماالً اولین تونل ها در عصر حج. آزاد راه دارد

پیش از تمدن روم باسـتان،  . نشانگر ایجاد حفریات به منظور بهبود شرایط زندگی بوده است

در مصر، یونان، هند و خاور دور و ایتالیاي شمالی، تماماً تکنیک هـاي تونـل سـازي دسـتی     

ي مرتبط بـا آتـش بـراي حفـر     مورد استفاده قرار می گرفت که در اغلب آنها نیز از فرایند ها

در ایران نیـز از چنـد هـزار    . تونل هاي نظامی، انتقال آب و مقبره ها کمک گرفته شده است

سال پیش، به منظور استفاده از آب هاي زیر زمینی تونل هایی براي اتصال چاه قنات ها بـه  

تعـداد   .کیلـومتر نیـز مـی رسـد     70طول بعضی از این تونل هـا بـه   . یکدیگر حفر شده است

جالب توجه است که این قنات هـاي  . رشته برآورد شده است 50000هاي ایران بالغ بر  قنات

  . متعدد، طویل و عمیق با وسایل بسیار ابتدایی حفر شده اند

آنهـا  . رومی ها نیز در ساخت قنات ها و هم چنین  در حفاري تونل هاي راه پرکار بودنـد 

یه را براي کنترل تراز و حفـاري تونـل هـا بـه کـار      در ضمن اولین دوربین هاي مهندسی اول

  . بردند

هاي قدیم، تا بدین جاست که کارشناسان، نشـانه هـاي    اهمیت احداث تونل ها در دوران

احداث تونل در آن دوران را نشانگر رشد فرهنگ و به ویژه رشد تکنیکی و توان اقتصادي آن 

همیـت تونـل هـا، بـه عنـوان راه هـاي       تمدن هاي اولیـه بـه سـرعت بـه ا    . جامعه دانسته اند
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کاربرد تونل ها دامنـه ي  . دسترسی به کانی ها و مواد طبیعی نظیر سنگ چخماق پی بردند

گسترده اي از طاق زدن بر روي قبرها تا انتقال آب و یا گذرگاه هایی جهـت رفـت و آمـد را    

ریـز یـا راه هـایی    کاربردهاي نظامی تونل ها، به ویژه از جهت بـاال بـردن تـوان گ   . شامل شد

جهت یورش به قرارگاه ها و قلعه هاي دشمن، از دیگر جنبه هاي مهـم کـاربرد تونـل هـا در     

  . تمدن هاي اولیه بوده است

تونل سازي هم زمان  با انقالب صنعتی ، به ویژه به منظور حمـل و نقـل ، تحـرك قابـل     

رد و ایـن امـر در   مالحظه اي یافت تونل سازي به گسترش و پیشرفت کانال سازي کمک کـ 

بـه  . میالدي در انگلستان سـهم بـه سـزایی داشـت     19و  18توسعه صنعت به ویژه در قرون 

  [5,8,9]. تونل ها را بر اساس کاربردي آنها به سه دسته تقسیم کرد توان میطور کلی 

  

  هاي حمل و نقل  تونل) الف

ایـن دسـته از رده بنـدي     در. ها به منظور تردد افراد و تجهیزات احداث می شـوند   این تونل

  . تونل هاي راه، راه آهن، ناوبري و مترو قرار می گیرند 

تونـل  . یکی از اولین تونل هاي ارتباطی که دوران مدرن احداث شد ، تونل مال پاس بود 

سـاخته   1681متر بر روي کانال دومیدي در جنوب فرانسه در سـال   157مال پاس با طول 

در اوایـل قـرن   . اخته شده به وسیله حفاري و انفجار بـاروت بـود  این سازه اولین تونل س. شد

نوزدهم به منظور عبور از قسمت هاي پایین دست رودخانه تایمز هیچ سازه اي موجود نبـود  

کیلـومتري بـا قـایق مسـیر روترهایـت بـه        3و عابران مجبور بودند با طی یـک راه انحرافـی   

ت یک تونل نیز به دلیل ریزشـی بـودن و   عملیات ساخ 1800در سال  .ویپنیگ را طی کنند

فـردي بـه    1820تا این که در حدود سـال  . مناسب نبودن رسوبات کف رودخانه متوقف شد

کـار   1825نام مارك ایرامبارد برونل از فرانسه ایده استفاده از سپر را مطرح نمود و در سـال  

نـد نوبـت سـیل در    احداث تونل بین روترهایت وویپنیگ را آغاز و علی رغم جـاري شـدن چ  
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این تونل تامس نام گرفت و اولین تونل زیر آبـی بـود کـه    . آن را بازگشایی نمود 1843سال 

  [7 ,5] . بدون منحرف ساختن رودخانه حفر شد

  

  تونل هاي معدنی  -ب

این نوع از تونل ها به منظور دسترسی به مواد معدنی و ایجـاد شـبکه معـادن، احـداث مـی      

، خـدماتی و  )تونـل هـاي اسـتخراجی   ( ل هاي اکتشـافی، گـالري هـا    در این گروه تون. شوند

  . زهکشی قرار دارند

بـه گونـه اي کـه    . تفاوت عمده تونل هاي معدنی و ترابري در عمر مفید آنهـا مـی باشـد   

سال و با دید یک سازه دائمی طراحـی و سـاخته    30هاي ترابري براي دوره هی بیش از تونل

بري تونل هاي معدنی بسته به نـوع کـاربرد پـس از خاتمـه     در حالی که عمر کار. منی شوند

عمر معدن و یا در حین فعالیت معدن به اتمام رسیده و در مواردي کـه بـه منظـور کـاربري     

ـ  میالبته محدوده زمانی عمر تونل هاي معدنی ثابت نبوده و . موقت احداث می شوند د از توان

  . ده سال تا صدها سال متغیر باشد

کیلـومتر در هیـل کـارن انگلسـتان،      7کشی بزرگ، نظیر تـونلی بـا طـول    تونل هاي زه 

جیمـز برینـدلی بـا     1759در سـال  . اهمیت زیادي در توسعه صنعت معدنکاري داشـته انـد  

کیلومتر مجموعـه معـادن زغـال دوك بریـد جـواتر را بـه شـهر        16ساخت یک کانال به طول

ف شـدن قیمـت زغـال در شـهر و     اثر اقتصادي تکمیل این کانال نصـ . منچستر متصل نمود 

تا قبل از قرن جدید اغلب تونل هاي معدنی . ایجاد یک انحصار واقعی براي معدن مذکور بود

اما امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژي، . حفر می شدند) حفاري و آتشکاري(به صورت سنتی 

نیـز توجیـه   افزایش قیمت مواد معدنی و افزایش تقاضا براي مواد معـدنی، حفـاري مکـانیزه    

به گونه اي که امروزه در مواردي از دستگاه هاي تمام مقطـع بـراي حفـاري    . پذیر شده است

  .شود میگالري هاي اصلی معدن استفاده 
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  تونل هاي صنعتی -ج

این تونل ها به منظور انتقال سیاالت و یا راهروهاي دسترسـی بـه مراکـز صـنعتی و نظـامی      

ل هاي انتقال آب، فاظالب و مسـیر هـاي منتهـی بـه     این گروه شامل تون .احداث می شوند 

تونل هـاي یکـی از پایـه هـاي انقـالب صـنعتی بـوده و        . شود میمغار هاي صنعتی و نظامی 

توانستند در مقیاس بسیار بزرگ هزینه هاي حمل و نقل را کـاهش دهنـد در انگلسـتان، در    

ر طراحـی و سـاخت بـیش از    نیز جیمز بریندلی از خانواده اي مزرعه دار با نظارت ب 18قرن 

  . کیلو متر کانال و تعدادي تونل به عنوان پدر کانال و تونل هاي انتقال اب ملقب شد 850

امـا  . همان گونه که اشاره شد تونل هاي ارتباطی قنات ها سابقه چندین هزار ساله دارنـد 

کـه   بررسی تاریخچه پیشرفت روش ها و تکنیک ها در تونل سازي نشانگر این مطلـب اسـت  

مانند بسیاري دیگر از علوم و فنون قسمت اعظم رشد این صـنعت در قـرن گذشـته صـورت     

  .گرفته و تا حال نیز ادامه دارد

از نقش و تأثیر عمده تونل سازي و پروژه هاي بزرگ صـنعت   توان میمثال هاي متعددي 

را بـه هـم    تونل مشهور مونت بـالن دو کشـور فرانسـه و ایتالیـا    . از گذشته تا حال ذکر کرد 

در فنالند سازه هاي زیر زمینی را به صورت غارهاي عظـیم بـدون پوشـش    . متصل می سازد

انبـار   75بتنی، به منظور انبار مواد نفتی مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضـر بـیش از   

  . میلیون متر مکعب ساخته شده اند 10نفتی در سراسر کشور فنالند با گنجایش بیش از 

یی که تونل سازي به وقت و هزینه زیادي نیـاز دارد ، بایـد در طراحـی و سـاخت     از آنجا

پیش از احداث تونل بایستی منطقـه مـورد نظـر    . تونل مسائل متعددي مورد توجه قرار گیرد

در صورت عدم انتخاب صـحیح  . مطالعه شده و مناسب ترین مسیر براي حفاري انتخاب شود

بـه   تـوان  میاز آن جمله . ت عدیده اي ایجاد خواهد شدمسیر حفر و دهانه هاي تونل مشکال

قرار گرفتن تونل در ذون زلزله خیز، ریزش هاي پی در پی، آماسنده بدون مسیر تونـل، قـرار   
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در مسـیریابی تونـل بایـد    . اشـاره کـرد  ... گرفتن دهانه تونل در مسیر سیالب هاي فصـلی و  

  .[8]. مراحل مطالعاتی زیر طی شود

  هوایی و نقشه هاي توپوگرافی منطقه بررسی عکس هاي  

  مطالعه ژئوفیزیکی 

  حفر گمانه هاي اکتشافی 

  بررسی جریان هاي آب زیر زمینی 

  در تونل هاي معدنی ( حفر گالریهاي اکتشافی ( 

  آزمایشات مکانیک سنگ برجا 

  انجام آزمونهاي آزمایشگاهی 

ن  نوع اطالعـات مـورد نیـاز    در هر پروژه اي بسته به امکانات مالی و تجهیزات و هم چنی

  . تمام و یا بخشی از مراحل فوق طی می شوند

هاي مسیر حفر تونل باید از دید زمین شناسی مهندسی مـورد توجـه قـرار     خاك و سنگ

گیرند تا روش و ابزار مناسب براي حفر و نگهداري تأمین شود باید توجه داشت که در اغلـب  

هاي راه آهن، راه و مترو مسـیر   در اغلب تونل. نداردموارد امکان انتخاب زمین مناسب وجود 

در این گونه موارد انعطاف پذیري انتخاب مسیر بـه حـداقل   . شود میاجباراً به پروژه تحمیل 

  . رسد می

چـرا  . در حفر تونل تأثیر سنگ هاي مسیر بیشتر از ابزار و تجهیزات نگهداري مـی باشـد  

تونل بر روند حفاري نیز به طور مستقیم تـأثیر   که سنگ هاي مسیر عالوه بر شرایط پایداري

. روش انتخاب شده براي حفر تونل باید کمترین آسیب را به توده سنگ وارد کند. گذارند می

شـود، اگـر خـرج     استفاده مـی ) آتشکاري(اي که روش حفاري سنتی  به عنوان مثال در پروژه

ینه حفاري موجب ایجاد درزه هـاي  ها بیش از حد بهینه باشد، عالوه بر افزایش هز ویژه چال
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. به طور کامل جلوگیري کـرد  توان میجدید در توده سنگ و ایجاد دسته درزه هاي جدید، ن

  . این پدیده را کنترل نمود توان میاما 

پس از تعیین مسیر تونل اقدامات اولیه براي طراحـی تونـل و روش اجـراي آن بـه عمـل      

  . اید به موارد زیر توجه نمودبه هنگام طراحی تونل ب. شود میآورده 

  مطالعه وضعیت ژئوتکنیکی محل  

  تطبیق گام به گام طرح و اجرا با شرایط زمین شناسی 

      در نظر گرفتن روش هایی که اجراي آنها حداقل آسیب بـه شـرایط طبیعـی زمـین را در

 پی خواهد داشت 

 پیش بینی حرکات زمین در اطراف تونل 

تر و در  ایش نیاز به ایجاد فضاهاي زیرزمینی با ابعاد بزرگدر سال هاي اخیر به دنبال افز

اعماق بیشتر با حفر آنها در زمین هاي نامناسـب، از جملـه در زیـر آب  ضـرورت شناسـایی      

تجربـه نشـان داده اسـت کـه هرجـا اینگونـه       . تر شرایط زمین آشکار شده اسـت  هرچه کامل

نشـده اسـت عواقـب نـاگوار یـا حـداقل       بررسی ها نادیده گرفته شده یا به نحو صحیح انجام 

  .طوالنی تر شدن زمان اجراي پروژه و افزایش هزینه را به دنبال داشته است

هاي زمین شناسـی معمـوالً توسـط یـک یـا تلفیقـی از روش هـاي زیـر از قبیـل           بررسی

گردآوري اطالعات موجود، پرس وجوهاي محلی، استفاده از عکس هاي هـوائی، نقشـه هـا و    

توپوگرافی، زمین شناسی، اطالعات ژنوتکنیکی حفر و برداشت چاهـک، ترانشـه،   نیمرخ هاي 

هـر یـک از ایـن    .صورت می گیـرد  ... گمانه، تونل اکتشافی و سرانجام  روشهاي ژنوفیزیکی و

ها تنها پس از آنکـه   در این گونه بررسی. ها و شرایط خاص خود برخوردارند ها از کارآیی روش

تـر نتوانسـت اطالعـات مـورد نیـاز را بـه دسـت دهـد از روش         روش ساده تر و کـم هزینـه   

نتیجه بررسی هـاي زمـین شناسـی مسـیر     . شود تر، گرانتر یا وقت گیرتر استفاده می پیچیده

یک تونل یا محدوده یک فضاي زیرزمینی معموالً به صورت گزارشی که همراه بـا نقشـه هـا،    
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در برخـی از مـوارد   . شـود  ائـه مـی  ها و نمودارهاي مربوطه است بـه مهنـدس طـراح ار    نیمرخ

هاي زمین شناسی باید در تمامی طول اجراي پروژه و حتی در زمان بهـره بـرداري از    بررسی

  .آن نیز ادامه یابد

تـوان بـه مـوارد     شود که مـی  ها و فضاهاي زیرزمینی  براي مقاصد متنوعی ایجاد می تونل

  :زیر اشاره نمود

  )راه ها و بزرگراها، راه آهن، مترو و معادن(تونل هاي حمل و نقل و دسترسی ) الف

تونل هاي انحراف آب، تونل هاي آبگیر، تونل هاي آب رسـانی شـهري   (تونل هاي آب بر ) ب

  )و تونل هاي تخلیه آب و فاضالب

ایستگاه هاي مترو، نیروگاها، انبارهـاي زیـرزمین و کارگاهـاي    (فضاهاي زیرزمینی بزرگ ) ج

هر یـک از فضـاهاي فـوق مسـتلزم دسترسـی بـه داده هـاي         طراحی) استخراج مواد معدنی

در هر مورد طراح باید ضمن آگاهی دقیق از شرایط . مناسب و بکارگیري تمهیدت ویژه است

. زمین، ابتدا در جهت بهبود کیفیت مصالحی که قرار است تونل در آن حفر شود اقدام نماید

ر باشند و براي پابرجـا نگهداشـتن آنهـا    در بسیاري از زمین ها تونل ها نمیتوانند خود نگهدا

  .باید از حایل هایی استفاده کرد

رسد که مهم ترین عامل در طراحی تونل یا هر فضاي زیرزمینی دیگـر، تـأمین    به نظر می

قرارگیري این گونه سازه ها در میان مصالح طبیعی، یعنی سنگ و خـاك،  . پایداري آن است

متأسـفانه  . نقش اصـلی را در پایـداري ایفـا نمایـد    باعث شده است که شرایط زمین شناسی 

توان به طور مسـتقیم در طراحـی سـازه هـاي زیـر       بسیاري از داده هاي مین شناسی را نمی

هـاي بسـیاري بـراي طراحـی ژئـو       از این رو در سال هاي اخیر کوشش. زمینی به کار گرفت

  .ت گرفته استتکنیکی سنگ ها، یعنی ارائه ویژگی هاي آنها به زبان مهندسی صور
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تجربه نشان داده . این طبقه بندي ها امروزه به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند

است که به کارگیري این طبقه بندي هـا بـدون آگـاهی از محـدودیت هـاي آنهـا و شـرایط        

  .د داشته باشد، ممکن است مخاطره آمیز باشدتوان میپیچیده اي که زمین 

  هاهااکتشاف مسیر تونل اکتشاف مسیر تونل   ..22--44

از میان کلیه فعالیت هاي مهندسی عمران، حفر تونل و بـه طـور کلـی فضـاهاي زیرزمینـی      

بیش از همه نیاز به شناسایی زمین دارد و این گونه سازه ها باید در زمینی مطمئن و مقـاوم  

ایجاد شود، ولی شرایط درون زمین بسـیار متغیـر اسـت و بـر خـالف سـطح زمـین، امکـان          

  .تمام نقاط آن نیز وجود ندارد شناسایی و دسترسی به

زمین هاي سست و ریزشی، خرد شده و گسل خورده هوازده و متـورم شـونده و بـاالخره    

آبدار، بیشترین مشکالت را براي حفر تونل به وجود می آورند و ایـن در حـالی اسـت کـه در     

راه یـا راه   به عنوان مثال اغلب تونل هاي. بسیاري از موارد انتخاب زمین مناسب با ما نیست

مسـیر آنهـا را بـراي رسـیدن بـه زمـین قابـل         تـوان  مـی آهن محل هاي گذر اجباري اند و ن

مطالعـه  : در چنین شرایطی  وظیفه کاوشگر عبارت است از. اطمینان به مقدار زیاد تغییر داد

مسیر موجود و اخذ آن گونه اطالعاتی است که با استفاده از آنها بتـوان طراحـی تونـل را بـه     

ام رسانده به نحوي کـه بـا بـه کـارگیري کمتـرین پوشـش اسـتحکامات داخلـی، سـازه          انج

  .زیرزمینی  پایداري قابل قبولی در برابر عومل مخرب داشته باشد

د به میل خود مصالح مورد نیـاز را انتخـاب کنـد ولـی     توان میبه طور کلی طراح سازه اي 

خـاکی کـه طبیعـت در اختیـار او     طراح تونل مجبور است که سازه خود را در میان سنگ و 

با آگاهی از این واقعیت امـروزه کوشـش میشـود تـا در زمـان حفـاري از       . قرار داده حفر کند

صدمه زدن  به سنگ اجتناب شده و از آن به عنوان مصالح اصلی در ساختمان تونل استفاده 

  . گردد
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ا تشـکیل  درك این مطلب که این زمین است که مصـالح سـازنده فضـاهاي زیرزمینـی ر    

میدهد، نه پوشش هاي موقت و دائمـی، باعـث شـده اسـت  کـه امـروزه طراحـان فضـاهاي         

  [4,5,7] .زیرزمینی دستورالعمل زیر را به کار گیرند

  مطالعه دقیق شرایط زمین شناسی و ژنوتکنیکی محل) الف

  تطبیق هر چه بهتر طرح و اجراي پروژه با شرایط طبیعی زمین) ب

  حتاطانه زمیندستکاري حداقل و م) ج

  ثبت دائمی حرکات زمین در اطراف فضاي ایجاد شده) د

اولین قدم در طراحـی فضـاي زیرزمینـی شناسـایی زمـین       شود میهمان گونه که دیده 

  .است

شود این است که در هـر مـورد خـاص     پرسشی که اغلب براي مهندسان طراح مطرح می

اطالعات مـورد نیـاز را بـه دسـت     د توان میچه نوع و چه حجم از بررسی هاي زمین شناسی 

از نقطـه نظـر   . شـود  مـی دهد؟ طبقه بندي فضاهاي زیرزمینی به صورت هاي گوناگون انجام 

ژنوتکنیکی، مهم ترین مسئله توجه به پایداري سازه ایجاد شده اسـت، تونـل هـا و فضـاهاي     

خراج زیرزمینی معدنی اغلب جنبه موقتی دارند و باید تنها در طـول مـدت زمـانی کـه اسـت     

در مقابل، گروه دیگري از سازه هاي زیرزمینی هستند که باید مـدت  . ادامه دارد پایدار بماند

بر طبق یکی از طبقـه بنـدي هـاي ژئـوتکنیکی موجـود،      . زیادي پایداري خود را حفظ کنند

  ). 1ـ 4جدول( تقسیم می شوند  Fتا A  فضاهاي زیرزمینی به شش گروه 
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  فضاهاي زیرزمینی از منظر اهمیت پایداريطبقه بندي  :1- 4شماره  جدول

 

از باال به پایین جدول نیـاز بـه پایـداري فضـاي زیرزمینـی       شود میهمان گونه که دیده 

دستیابی به پایداري بیشتر چه در زمان ساخت پروژه و چـه در طـول مـدت     .شود میبیشتر 

مشخصـات ژنـوتکنیکی   بهره برداري از آن نیاز به آگاهی دقیق تر از شرایط زمین شناسـی و  

  .زمین و مصالح دارد

  بررسی هاي مقدماتیبررسی هاي مقدماتی  ..33--44

امروزه بر خالف گذشته، عملیات مربوط به بررسـی هـاي اولیـه طراحـی و عملیـات اجرائـی       

پروژه هاي ساختمانی، مخصوصا اگر از حساسیت خاص برخوردار باشند بـه صـورت گروهـی    

هـایی   ب مورد ممکن اسـت تخصـص  در یک تیم طراحی و ساختمانی، بر حس. شود انجام می
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همچون ژئوفیزیک، نقشه بردار، اقتصادان، زمین شناس نیز عضویت داشته باشند یا اینکه بـه  

  [8 ,4]. طور مقطعی از خدمات آنها استفاده شود

منظور از زمین شناس در اینجا فردي است که عالوه بر آگاهی از دانش زمین شناسی، با 

نیز آشنا باشد، به نحوي که بتواند اطالعات مـورد نیـاز را بـه     مبانی مهندسی راه و ساختمان

اولـین سـوالی کـه    . زبانی که قابل استفاده براي مهندسی طراح است در اختیار او قرار دهـد 

شود مقدار هزینه اي است که باید به آن اختصـاص   معموالً در مورد زمین شناسی مطرح می

تواند به همراه داشته باشد بسـیار   ایج مثبتی که میخوشبختانه این بررسی ها با تمام نت. داد

مطالعه آماري پروژه هاي زیرزمینی اجرا شده در نقاط مختلف نشان داده است . کم خرج اند

درصـد کـل هزینـه طـرح را بـه خـود        2تـا   3/0که بررسی هاي زمین شناسی محـل، بـین   

  . اختصاص می دهند

ـ  مـی  تجربه نشان داده است که شناسایی دقیق زمـین  د احتمـال وقـوع پیشـامدهاي    توان

د عواقـب ناخواسـته اي را   توان میاحتمالی را کاهش دهد و در مقابل، عدم توجه به آن گاهی 

  .به همراه بیاورد

به عنوان مثال براي حفر تونلی در یکی از کشورها، به دلیل عجله اي کـه وجـود داشـت،    

مان حفـاري بـه سـرعت در یـک الیـه      کار حفاري پس از بررسی هاي ناچیز اولیه و برآورد ز

کوارتزیتی آغاز شد و تنها پس از اتمام حفاري بود که معلوم گردید در زیر ایـن الیـه سـخت    

کوارتزیتی الیه اي از شیل با قابلیت حفاري خوب قرار دارد، که در صور انتقـال محـل تونـل    

  .به داخل آن صرفه جویی بسیاري در وقت و هزینه ها صورت می گرفته است

بررسی هاي زمین شناسی و ژنوتکنیکی مربوط به سازه هاي زیرزمینی را شاید بتوان بـه  

  .، صحرائی و آزمایشگاهی تقسیم نمود)دفتري(مقدماتی: بخش مجزا از هم یعنی 3
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آوري  بررسی هاي مربوط به اکتشاف مسیر تونل یا هر نوع فضاي زیرزمینی دیگر با جمـع 

بستگی به اهمیـت   شود میع و مقدار اطالعاتی که گردآوري نو. شود میاطالعات موجود آغاز 

  :آیند این گونه اطالعات از طریق زیر بدست می. پروژه و شرایط زمین شناسی منطقه دارد

عکس هاي هوائی، نقشه هاي توپوگرافی و زمین شناسی و گزارش هاي زمین شناسـی  ) الف

  .و آب شناسی موجود منطقه

شـامل تونـل هـا، معـادن     (و معـدنی انجـام شـده در منطقـه     بررسی کارهاي ساختمانی ) ب

در مواردي، مخصوصا در محدوده شـهرها  ...) زیرزمینی و روباز، چاه ها و حفاري هاي قبلی و

د توانـ  میهاي مخروبه شهرها  نقشه هاي قدیمی حاوي مسیر قنات ها و فاضالب ها یا خندق

  .اطالعات مناسبی در اختیار قرار دهد

سازمان زمین شناسی کشـور، آزمایشـگاه فنـی و مکانیـک     (ازمان هاي مرتبط تماس با س) ج

  ...)خاك وزارت راه و ترابري، سازمان توسعه راه هاي ایران و 

  بازدید مقدماتی از محل) د

  تونل زنی و ژئوتکنیکتونل زنی و ژئوتکنیک  ..44--44

در یـک  . دسـته بنـدي نمـود    تـوان  مـی حفاري هاي زیر زمینی را به صورت هـاي مختلفـی   

اري هاي زیر زمینی به سه گروه تونل ها، محفظه ها و معادن به صـورت زیـر   بندي حف طبقه

  :تقسیم می شوند

در خاك یا سنگ احداث شده و به منظور حمل و نقـل، انتقـال آب یـا دفـع     : تونل ها) الف

  .فاضالب مورد استفاده قرار می گیرند

راي ایجاد نیروگاه فضاهاي زیرزمینی بزرگی هستند که معموالً در سنگ و ب: محفظه ها) ب

  .یا ذخیره نفت، گاز یا مواد دیگر استفاده می شوند
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نـد شـامل قسـمت هـاي مختلفـی ماننـد       توان میها احداث می شوند و  در سنگ: معادن) ج

در جدول زیـر مشخصـات عمـومی    . تونل، شفت یا الیه ها و بخش هاي استخراج شده باشند

زرگ زیرزمینی و معادن نشان داده شـده  هاي حفاري شده در خاك یا سنگ، فضاهاي ب تونل

  [20 ,5,8] .است

  مشخصات عمومی حفاري هاي زیرزمینی :2- 4شماره  جدول

  

  

  :مینی موارد زیر حائز اهمیت می باشدزدر مطالعات مربوط به احداث فضاهاي زیر
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انتخاب روش مناسب براي کندن و خارج کردن مواد از فضاي زیرزمینی کـه  : حفاري ) الف

  .تاً وابسته به مقاومت و سختی مصالح استعمد

طراحی حایل هاي مناسب براي باز نگهداشـتن و جلـوگیري از ریـزش فضـاي     : پایداري)ب

  ایجاد شده در حین عملیات و در طول بهره برداري

به منظور بهبود شرایط نامطلوب یـا مخاطـه آمیـزي کـه ممکـن اسـت       : بهسازي زمین) ج

ث تاخیر در کار شود، هزینه ها را افزایش دهد بر عملکـرد سـازه   کارگران را تهدید نماید، باع

  .تاثیر گذارد یا اینکه باعث نشست زمین شود

در نظر گرفتن تـاثیر عملیـات احـداث فضـاي زیرزمینـی بـر       : تاثیر بر سازه هاي دیگر) د

هـاي ناشـی از    هاي مجاور موجود در سطح زمین به دلیل نشست سطح زمین یا لـرزش  سازه

  .انفجار

  تعیین شرایط زمینتعیین شرایط زمین  ..  55--44

زمین هاي مختلف، برحسب اینکه در ارتباط با حفره زیرزمینی چه واکنشـی از خـود نشـان    

تـوان بـه دو دسـته داراي شـرایط      ها را می به این ترتیب زمین .دهند، طبقه بندي می شوند

ت هایی که از شـرایط مطلـوبی برخوردارنـد مشـکال     در زمین. مناسب و نامناسب تقسیم کرد

د کـارگران  توان میغیرعادي در رابطه با حفاري به وجود نمی آید در مقابل، شرایط نامناسب 

را در معرض خطر قرار دهد، موجب توقف و تاخیر در کار و افزایش هزینه ها گردد یـا اینکـه   

بر نحوه عملکرد فضاي ایجاد شده در آینده تاثیر منفی گذارد یا نشست زمـین را بـه همـراه    

در چنین شرایطی باید قبل از آغاز حفاري شرایط زمین بهبود بخشیده شـود و  . اشدداشته ب

  .ها و وسایل مناسب براي نگهداري دیواره حفره استفاده شود یا اینکه از حایل

  :عوامل اصلی تعیین کننده شرایط زمین عبارتند از
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و نیاز به حایل اگر سنگ سالم، یعنی سخت و یکپارچه باشد خود نگهدار بوده  : سنگ) الف

هـاي   سـنگ . ندارد  ولی سختی آن باید در زمان انتخاب روش حفاري مورد توجه قرار گیـرد 

و بسـته بـه    شـود  مـی غیر سالم توسط سطوح ضعیف مختلف بـه قطعـات مجزایـی تقسـیم     

ف یسـطوح ضـع  . شناسی و میزان تجزیه شان به انواع سخت تا نـرم تقسـیم مـی شـوند     کانی

خردشده، جریان یابنده، متقبض شـونده یـا متـورم شـونده را بـه       نزدیک به هم، سنگ هاي

  . آورند وجود می

خاك هاي سفت از شرایط مناسبی برخوردارند و ممکن است تا چند روز بـدون   : خاك) ب

در مقابل یک خاك مشکل آفرین ممکن است ریزش کند، حرکـت  . حایل پابرجا باقی بمانند

تواند  رم گردد و در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب میکند، جریان یابد، منقبض شود یا متو

  .حفره ایجاد شده را بالفاصله یا به تدریج مسدود نماید

  .وجود آب زیرزمینی، آب تحت فشار یا آب خورنده مشکالتی را به همراه دارد: آب) ج

 گازهـا ممکـن اسـت بـدون    . گازها در مواردي مسموم کننده یا منفجر شونده اند : گازها) د

  .اکسیژن بوده یا عمدتاً از دي اکسید کربن، متان یا دي اکسید گوگرد حاصل شده باشد

  .د باعث مزاحمت کارگران شودتوان میمتر دماي زیاد  150در اعماق بیش از  : دما) ه

لرزش هاي زمین باید در طراحی پوشش ها و حایل ها، به گونـه اي کـه در    : زمین لرزه) و

هـا   در ایـن رابطـه محـل برخـورد بـا گسـل      . مول است، اعمال گرددمورد سازه هاي دیگر مع

د موجب بریـده شـدن تونـل    توان میدر این نقاط جابجایی . تواند بالقوه مخاطره آمیز باشد می

  . شود

که این عمل موجب پخـش مجـدد    شود میایجاد فضاي زیرزمینی باعث آزاد شدن تنش 

و کـرنش هـا و تغییـر     گـردد  مـی شـده  میدان تنش در پیرامون  فضـاي زیرزمینـی حفـاري    
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توزیـع مجـدد تـنش وابسـته بـه      . شـود  میهایی را در مصالح سازنده اطراف تونل باعث  شکل

  .د حالتی پیچیده داشته باشدتوان میشرایط زمین شناسی است و 

با گذشـت زمـان و بـه    . توان شکل و اندازه تونل و زمان را نام برد از عوامل موثر دیگر می

. ، میزان تنش ها در اطراف تونل افـزایش مـی یابـد   شود میشکل هایی که ایجاد  دلیل تغییر

البته تغییر شکل خیلی زیاد خود موجب تمرکز تنش در اطراف تونل شده یا نشسـت سـطح   

  .زمین را به همراه دارد

بسیاري از مصالح زمین شناسی، از جمله خاك هاي ریزشی، سـنگ هـاي الیـه الیـه یـا      

ثر سطوح ضعیف قطعه اي شده اند، به طور آنی به تغییرات تـنش ناشـی   سنگ هایی که بر ا

بـر اثـر حفـاري، تـوده بـاالي حفـره       . عکس العمل نشان نمی دهند ،از حفر فضاي زیرزمینی

در چنین شـرایطی سـهم اصـلی وزن    . هاي فشاري در آن کاهش می یابد سست شده و تنش

و بـه ایـن ترتیـب     شـود  مـی در طرفین منتقل روبار در توده واداده باالي تونل، به زمین واقع 

توده خاکی یا سـنگی  کـه بـار را    . شود میدر امتداد محور تونل ایجاد » قوسی شدن«پدیده 

  .موسوم است» قوس زمین«دهد به  انتقال می

گنبـدي  «در سقف قسمتی از حفره که به تازگی حفاري شـده پدیـده دیگـري بـه نـام       

افتادن قطعـات از سـقف    ست به وجود آیدکه ناشی از فرونیز ممکن ا» گنبدشدن«یا » شدن

بر اثر ریزش قطعاتی از سقف تونل، حفره اي به وجـود مـی آیـد کـه ممکـن اسـت بـا        . است

ریزش قطعات بیشتري از سقف، آن  اندازه پیشروي کند که جبهه کار با سنگ یا خـاك پـر   

اومت تونل بـدون حایـل در   مق. مه یابدادر مواردي ممکن است ریزش تا سطح زمین اد. شود

  .شود میسنجیده » زمان پابرجایی«برابر ریزش  با مفهوم 

زمان پابرجایی عبارت از فاصله زمانی است  کـه طـی آن خـاك یـا سـنگی کـه فضـاي         

در بسیاري از . زیرزمینی در آن احداث شده، بدون هیچ گونه حایلی در جاي خود باقی بماند

بینی است، زیرا به عوامل مختلفی چون مقاومـت مصـالح،    یشموارد، زمان برجایی غیر قابل پ



                                                                 
  

 

 

 فضاهاي زیرزمینی 87

هاي موجود در خاك و سنگ، نیروي تراوش آب و ابعاد بخش بدون حایـل بسـتگی    ینناهمگ

هـاي   د از صفر، در شن هاي متحرك، تا چند روز در مورد خـاك توان میزمان پابرجایی . دارد

 .اي سالم  یا درزه دار تغییـر کنـد  سفت و سنگ خیلی خرد شده، تا اساساٌ  دایم در سنگ ه

[5, 7,9]  

  نشست سطح زمیننشست سطح زمین  ..66--44

شرایط در زمین تغییر می کند کـه الزامـاٌ تغییـر شـکل هـایی را بـه همـراه         ،براثر حفر تونل

به این ترتیب که تاج تونل بر اثر حفاري نشست مـی کنـد کـه ممکـن اسـت       ؛خواهد داشت

طحی هـم چنـین  ممکـن اسـت بـر اثـر       نشست س. نهایتاً به نشست سطح زمین منجر شود

  .ی نیز انجام شوداز تونل  و پایین رفتن سطح ایستایآبکشی 

ترین جنبه هاي مهندسی تونل، ارزیابی آثار تغییر شکل بر سـطح زمـین و    یکی از مشکل

خطرات بالقوه اي است که براي ساختمان هاي واقـع در تونـل و محـدوده افـراد آن ممکـن      

ایطی که امکان نشست وجود دارد بـراي حفـر تونـل و نگـه داري آن     در شر. است ایجاد شود

در مـواردي  . باید از روش هایی استفاده کرد که نشست زمین به حداقل ممکن محدود شـود 

براي جلوگیري از نشست سطح زمین، بهسـازي یـا تقویـت زمـین از پـایین  بـه بـاال انجـام         

مقـدار  . ن اسـت موفقیـت آمیـز نباشـد    شود که معموالٌ هزینه زیـادي را برداشـته و ممکـ    می

هـاي   در خـاك . نشست زمین عمدتاٌ به شرایط زمین شناسـی  و روش حفـاري بسـتگی دارد   

سفت و اغلب توده هاي سنگی در صورتی که از روش اجرایی مناسبی اسـتفاده شـود مقـدار    

ـ   . نشست قابل اغماض خواهد بود ه در زمان ایجاد فضاهاي بزرگ  در رسها یا معـدن کـاري ب

د قابل توجـه باشـد، از قبـل    توان میروش جبهه کار طوالنی باید نشست زمین، که میزان آن 

در جاهایی که الیه هایی از خاك بر روي سنگ قرار گرفته است و تـراز سـطح   . ارزیابی شود
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ایستابی باالست، حفر تونل در سنگ باعث پایین رفـتن سـطح ایسـتابی و نشسـت سـطحی      

  .شود ها می خاك

ین بر اثر حفاري هاي زیر زمینی در سنگ معموالٌ به اهمیت حفاري در خـاك  نشست زم

کـاري در زمـین هـاي      زنی یا معدن نیست، معذلک در حاالت استثنایی ممکن است در تونل

در شـرایط  . نرم، به دلیل تقارب و بسته شدن فضاي ایجاد شده، نشست سطحی حادث شود

سنگ هایی که تونـل در آن حفـر شـده،     خاص ممکن است خاك هاي سطحی واقع در روي

  .ده و نشست هایی را متحمل شوندشزهکشی 

استخراج موادي چون زغال سنگ، نمک، گوگرد و گچ از سنگ هایی نرم رسـوبی ممکـن   

کـاري یـا نشسـت تـاخیري سـطح زمـین        است باعث نشست هاي سطحی هم زمان با معدن

بـوده و میـزان آن اساسـاٌ بـه      استخراج زغال سنگ عمده ترین علت نشست سـطحی . گردند

) 3ــ 11جـدول (در روش اتـاق و پایـه   . شرایط زمین شناسی و روش اسـتخراج بسـتگی دارد  

تخریب معدن، یعنی ریزش سقف قسمت هاي حفاري شده ممکن است سال ها بعد از پایان 

در . عملیات استخراج صورت بگیرد، در نتیجه نشست سطح زمین نیز حـالتی تـاخیري دارد  

در روش جبهه کار طوالنی، تخریب بخش هاي استخراج شده بـه طـور کامـل کنتـرل     مقابل 

و لذا نشست سطحی نیز کنترل شده و قابل پیش  شود میشده و هم زمان  با عملیات انجام 

  [19 ,6] . بینی است

  روش هاي نگهداري تونل هاروش هاي نگهداري تونل ها  ..77--44

نـد بایـد بـا حایـل هـایی      آنکه تونل یا فضاي زیرزمینی حفر شد اگر نتواند پابرجا بما از پس

رونـد بـه دو دسـته     حایل هایی که براي نگهداري فضاي زیرزمینی به کار می. مستحکم شود

سنگ هاي سالم، از جمله سـنگ هـاي آذریـن و متبلـور و     . موقت و دائمی تقسیم می شوند

برخی از سنگ هاي رسـوبی سـخت، در طـی اجـرا  و در زمـان بهـره بـرداري تونـل حالـت          
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در صورتی که بسیاري دیگر از سنگ ها و تقریباٌ همه خاك ها بایـد در  . دارند» خودنگه دار«

طول حفاري با حایل هایی نگهداري شوند و پس از آن نیـز نیـاز بـه پوشـش هـاي محـافظ       

  .شود میطراحی حایل تونل بر مبناي فشار زمین  و نوع سنگ انجام . دائمی دارند

توانـد از   فشـار زمـین مـی   . شـود  میی  برآورد فشار زمین به کمک روابط تحلیلی یا تجرب

هاي نرم یا سفت، تا صفر یا مقدار ناچیز در مورد سـنگ هـاي سـالم     مقدار زیاد در مورد رس

قاب هاي فوالدي، تیرك هاي چوبی، صفحات پوششی، میل مهار، شبکه تـوري و  . تغییر کند

گ هـاي متوسـط   بتن پاشی روش هایی هستند که جهت نگهداري فضاهاي حفرشده در سن

در معادن، حایل موقتی اغلب با جایگذاري و عدم اسـتخراج  . شوند یا ضعیف به کار گرفته می

  .شود میبخش ها  یا پایه هایی از ماده معدنی تامین 

نگهداري . در خاك ها زمان پابرجایی کم است، از این رو جبهه کار نیز نیاز به حایل دارد

 ي خودکـار حفـر تونـل   ها ماشینهوا یا با استفاده از این قسمت ها توسط چوب بست، فشار 

)TBM ( طاق و دیواره ممکن است به طور موقت توسط صفحات پوششـی یـا   . شود میانجام

پوشش دائمی تونل هاي حفر شده  در خـاك بـه طـور درجـا بـا بـتن       . سپر نگه داري شوند

  .[7,8,9 ,5] . گردد میریخته شده یا با نصب قطعات بتنی یا فلزي ایجاد 

  نگهداري در سنگنگهداري در سنگ  ..88--44

هـا و   حفره. هستند» خود نگهدار«عموالٌ تونل ها و حفره هاي معدنی ایجاد شده در سنگ  م

اي  بخش هاي استخراج شده در معادن، به ویژه در معادن زغال سنگ، به جاي مقطـع دایـره  

تونـل و در   هـاي  در اینجا تنش ها عمدتاٌ توسط دیواره. یا بیضوي داراي مقطع مستطیلی اند

  .گردد میکارگاه هاي استخراج توسط پایه ها و قسمت هاي حفاري نشده تحمل 

پس از حفاري تونل در سنگ هاي داراي الیه بندي افقی، الیه هاي واقع در سقف، تغییر 

. شکل  داده و تشکیل یک قوس فشاري می دهند که بار الیه هاي باالیی را تحمل می کنـد 
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شکل زیر این . شود میه از اطراف حفره به دیواره ها و حفره ها منتقل در نتیجه بارهاي روبار

  .دهد میمطلب را نشان 

  

  

ریزش سقف معادن و حفرات زیر زمینی ایجاد شده در سنگ الیه الیه افقی و جلوگیري  :1-4شماره  شکل

  از آن توسط سنگ دوزي

  

ضـخامت آن، مقاومـت    میزان تغییر شکل الیه سـقف تـابعی از ابعـاد دهنـه، وزن الیـه و     

در سنگ هاي داراي درزه هـاي زیـاد، بـا دوخـتن و مهـار      . کششی و مشخصات درزه هاست

هم چنـین  ظرفیـت   . یک تیر مرکب تشکیل داد و سقف را مقاوم کرد توان میکردن الیه ها 

  .باربري پایه ها تابعی از جنس  و ابعاد پایه است

ریبـاٌ  بـه طـور اسـتاندارد توسـط بـتن        تونل هاي احداث شده  براي مقاصـد عمرانـی تق  

به این ترتیب کـه در طـی   . در این روش ها ایجاد حایل دو مرحله اي است. پوشش می گیرد
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در روش هایی که . شود میعملیات حفاري از حایل موقت و پس از آن از حایل دائم استفاده 

هـاي   زنی با حایـل  نلدر سال هاي اخیر ابداع شده حایل هاي مورد نیاز  در خالل عملیات تو

زنی واقع در سنگ از پوشش بتنـی کمتـر اسـتفاده     امروزه براي تونل. دائمی تلفیق می شوند

ابعاد حفاري و کیفیت سنگ عواملی هستند که در انتخـاب نـوع حایـل تـاثیر مـی      . شود می

  .جدول زیر گویاي این مطلب می باشد. گذارند

  

  حایل مناسب براي تونل رابطه کیفیت سنگ و سیستم :3- 4 شماره جدول
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به طور کلی فضاهاي زیرزمینی بزرگ و قسمت هـاي اسـتخراج شـده معـادن بـه نـدرت       

فضاهاي زیر زمینی بزرگ معموالٌ در سنگ هاي با کیفیـت خـوب   . پوشش گذاري می شوند

در معادن نیز حایـل توسـط پایـه هـا تـامین      . احداث می شوند که محتاج حداقل پوشش اند

شـوند،   صورت استفاده از جک هایی که پس از پایان استخراج جمع آوري مـی شود یا در  می

حفـاري هـاي بـا ابعـاد     . توان با میل مهـار کنتـرل کـرد    سقف تونل هاي دائمی معادن را می

بـین   RQDبا مقـادیر  ( متوسط در سنگ خوب یا سنگ با درزه هاي بسته و نه چندان زیاد 

 .ماننـد  دارند  یا در مواردي بدون حایل پابرجـا مـی   معموالٌ نیاز به حایل کمی  )100تا  90

[8, 20]  

متـر و محفظـه هـاي بـزرگ در صـورت نیـاز بـا میـل مهـار           8با قطر بیش از  تونل هاي

در شرایط نامطلوب تر معموالٌ از توري سیمی، بتن پاشـی یـا تلفیقـی از    . شود میبندي  حایل

گهداري فضاهاي ایجاد شده در سنگ از مهمترین روش هاي ن. شود میاین روش ها استفاده 

  .به موارد زیر اشاره نمود توان می

  میل مهار و کابل مهاري) الف

  شاتکریت) ب

  قاب هاي فوالدي) ج

  پوشش هاي بتنی) د

  روش هاي تلفیقی ) ه

  نگهداري در خاكنگهداري در خاك  ..99--44

با یـک یـا تلفیقـی از روش هـایی کـه در       توان میتونل هایی را که در خاك ایجاد می شوند 

در خـاك هـاي ضـعیف و    . ورد سنگ گفته شد، به طور موقت یا دائـم پابرجـا نگـه داشـت    م
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هاي نامناسب ایجاد حایل براي تونل اغلب به صورت بخشـی از عملیـات حفـاري و بـه      زمین

  . شود میطور هم زمان با آن انجام 

داري  در خاك ها، به جز در مـواردي کـه از روش هـاي سـپررانی اسـتفاده میشـود، نگـه       

در حد فاصل بین این قاب ها تیرك هاي چـوبی  . شود حاصل می»قاب هاي فوالدي «وسط ت

تیرك ها بسته به شرایط زمین  به طـور چسـبیده بـه هـم یـا بـا        . شود مییا فلزي قرار داده 

شود، ورق هـاي فلـزي اسـت     حایل دیگري  که در مواردي مصرف می. فاصله قرار می گیرند

براي بـاال بـردن اسـتحکام    . یا بدون قاب هاي فوالدي به کار گرفتتوان آنها را همراه  می که

. در آورد) مانند صفحات ایرانیت(آنها را بدون صورت موج دار  توان میاین صفحات پوششی، 

هاي حفاري شده  در شرایطی که حفاري به روش سپرانی انجام شود، ایجاد حایل براي بخش

در کنار یکـدیگر بـه دسـت    ) یا فلزي( ته بتنی با استفاده از جفت نمودن قطعات پیش ساخ

  [9 ,5] .آید می

  رفتار سنجی در تونل هارفتار سنجی در تونل ها  ..1010--44

تونل از سازه هایی است که باید رفتار آن هم زمان  با آغاز عملیات اجرایی به دقـت و بطـور   

رفتار سنجی تونل ها و فضاهاي زیر زمینی، مخصوصاً آنهایی که از خطـر  . مداوم کنترل شود

استاده از تکنیـک هـاي   . رخوردارند، معموالً تا پایان دوره بهره برداري ادامه می یابدزیادي ب

استفاده . مختلف و نصب ابزار هایی براي سنجش رفتار تونل ها کاربرد بیشتري پیدا می کند

از این روش ها مخصوصاً در پروژه هاي واقع در مناطق شهري، از اهمیـت زیـادي برخـوردار    

  [20 ,7] .است
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  روش هاي حفاري و اجراي تونل هاروش هاي حفاري و اجراي تونل ها  ..1111--44

  روش چال زنی و آتشباري روش چال زنی و آتشباري   ..11--1111--44

در این روش حفاري و پیشروي معموالً تکرار چرخه چالزنی، انفجار، تخلیه و نصب حایـل هـا   

در تونل ها و فضاهاي داراي مقاطع بزرگتر معموالً از روي یـک یـا چنـد ردیـف سـکّو      . است

ر روش حفاري چند مرحله اي، پیشانی تونـل در مقـاطع   د. عملیات حفاري به پیش می رود

بـه ایـن   . کوچک حفر میشود و پس از مستحکم نمودن دیواره به یکدیگر متصل مـی شـوند  

در مرحله بعد حفاري کف تونل انجام شده و بر ارتفاع . گردد میترتیب بخش تاج تونل ایجاد 

  [7] . شود میآن افزوده 

  )    )    RRaammmmeerr((روش چکش هیدرولیکی روش چکش هیدرولیکی   ..  22ــ1111--44

استفاده از چکش هاي هیدرولیکی براي حفاري تونل، عمدتاً توسط ایتالیایی ها ابداع شده و 

شـاید قـوانین سـخت    . در تعدادي از تونل هاي این کشور مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت    

هر چند که سـرمایه گـذاري   . استفاده از مواد منفجره یکی از دالیل ارائه این روش بوده است

. یه کم تولید زیاد و راندمان مناسب در گسترش این روش تـاثیر بسـزایی داشـته و دارنـد    اول

این چکش ها بر روي بـازوي هیـدرولیکی مناسـبی ماننـد بـوم بیـل هـاي مکـانیکی نصـب          

نسل رایج بیل هاي مکانیکی متوسط تا سنگین، ترکیب مورد نیاز سرعت، قدرت و . شوند می

ایده آل، ایـن چکـش هـا را در انجـام وظـایف سـنگین قـادر         نیرو و هم چنین  قابلیت مانور

  . سازد می

د توانـ  میحفاري تونل با چکش در مقایسه با روش چالزنی و آتشباري، در بسیاري موارد 

. در هنگام استفاده از چکش همواره مراحل سیکل کـاري کمتـر اسـت   . داراي ارجحیت باشد

. سرمایه گذاري کمتـر بهـره منـد اسـت    نیز از مزیت  TBMچکش هیدرولیکی درمقایسه با 
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عوامل مختلفی ماننـد  . عالوه بر آن حفاري شکل هاي مختلف مقطع تونل را ممکن می سازد

در ... نوع سنگ، طول تونل، شرایط عمـومی منطقـه، برنامـه ریـزي کـار امکانـات موجـود و        

احـل  زنـی و آتشـباري معمـوال شـامل مر     روش چـال . استفاده از چکش هیـدرولیکی موثرنـد  

در . باشـد  زنی، خرج گذاري و آتشباري، تهویه، لق گیري، بارگیري، تخلیه و نگهداري می چال

صورت مقایسه، استفاده از چکش هیدرولیکی، حفاري به صورت مراحلی از قبیـل  شکسـتن   

  . سنگ، بارگیري و تخلیه و نگهداري کاهش می یابد

د هم زمان  با شکستن سـنگ  توان میبه عالوه درصورت بزرگی مقطع، بارگیري  و تخلیه 

در این صورت جبهه کار به چند قسمت تقسیم شده و ماشـین آالت مختلفـی   . صورت گیرد

در صـورتی کـه ارتفـاع    . بدون ایجاد مزاحمت براي یکدیگر به طور هم زمان  کار مـی کننـد  

. شـود  یتونل زیاد باشد تقسیم جبهه کار به دو بخش تاج و پایه نیز موجب افزایش راندمان م

  . د با فاصله معینی از جبهه کار تاج و به طور هم زمان  نیز حفر شودتوان میپایه تونل 

لق گیري، کندن مواد سست سقف و دیواره است که براي جلوگیري از حـوادث ناشـی از   

لق گیري معموالً به وسیله وسایل مخصوصی صورت می گیـرد  . افتادن آنها صورت می گیرد

عملیـات لـق گیـري را بـا      تـوان  میبهه کار توسط چکش هیدرولیکی و در صورت حفاري ج

در این حالت چکش باید به صورت تقریبا افقی و در . استفاده از چکش هیدرولیکی انجام داد

بازیابی مواد سست از سقف یا دیواره نیازمند این اسـت  . وضعیت مورب به سمت باال کار کند

  . رت نباشدکه چکش مورد استفاده در لق گیري پر قد

و فشار کار هم تـا حـد امکـان    ) کیلوگرم  300در حدود (چکش باید نسبتاً کوچک بوده 

براي اقتصادي بودن تونل زنی توسط چکش هیدرولیکی میـزان مناسـبی از تولیـد    . کم باشد

  : به صورت زیر بیان کرد توان میمشخصات مورد نیاز براي این کار را . مورد نیاز است

تخراج ساختمان مستحکمی نداشته باشـد و فاصـله بـین شکسـتگی هـا و      سنگ مورد اس. 1

  . سانتی متر باشد 50تا  30درزه ها یا سایر ناپیوستگی ها نباید بیشتر از 
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مقاومت سنگ استخراجی باید به گونه اي باشد تا اجازه میزان تولید مناسبی را به وسیله . 2

  . نفوذ ابزار حاصل شود

ندرتا همگن هستند و در صورت مواجه شـدن بـا سـنگی بـا      ها در یک تونل طویل سنگ

ایـن  . ه انفجار در امتداد محور تونل توصیه شـده اسـت  رمقاومت باال در جبهه کار تونل، هموا

شکستگی در سنگ غالباً کافی بوده و بنابراین پس از آن چکش قـادر بـه پیشـروي حفـاري     

  . سبت به جبهه کار قرار گیرددرجه ن 90مته در هر حال باید با زاویه . خواهد بود

در هنگـام عملیـات شکسـت نبایـد     . در غیر این صورت انرژي ضربه به هدر خواهد رفـت 

در صورت جابجایی چکش یـا سـطح   . اجازه داده شود که چکش از حالت عمودي خارج شود

در هر نوبت نباید بیش از پانزده ثانیـه بـه   . شکست باید به سرعت زاویه چکش تصحیح شود

در صورت نفوذ نکردن مته در سنگ بایـد محـل متـه تغییـر داده     . قطه ضربه زده شودیک ن

کارکرد زیادي در یک نقطه گرد سنگ را در زیر مته جمع کـرده و باعـث کـاهش اثـر     . شود

  [7 ,5] . شود میضربه و افزایش درجه حرارت مته 

  مکانیزم شکست سنگ مکانیزم شکست سنگ   ..11--22--1111--44

یک موج تـنش فشـاري بـه نـوك متـه      . می زند هنگامی که پیستون چکش باالي مته ضربه

مته در تماس با سنگ بوده و توسط اعمال موج تنش فشاري سنگ را مـی  . شود میفرستاده 

فورا و به دنبال موج تنش فشاري یک موج تنش کششی وابسته بـه پیسـتون چکـش    . شکند

چرخـه تـنش    ایـن . شود میدر مته بوجود آمده باعث باال رفتن پیستون از قسمت باالي مته 

به وضوح هـر عـاملی کـه    . شود میهاي فشاري و کششی در مته براي هر ضربه چکش تکرار 

یعنـی  (در پایداري موج تنش فشاري در حین کار دخالت کند به عنوان مثال کار کردن آزاد 

ی چکش را خم شدن مته در اثر اهرم شدن کاراییا ) چکش کار کند، اما به چیزي ضربه نزند

سیکل ممتد تـنش هـاي   . اعث شکستن احتمالی مته در اثر خستگی خواهد شدکم کرده و ب
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فشاري و کششی در مته حتی در شرایط بکارگیري صحیح آن باعث ایجاد خستگی در متـه  

طور هر عـاملی   همین. د موجب شکست مته قبل از فرسوده شدن آن شودتوان میکه  شود می

هـاي خسـتگی را کـه بـه متـه       تنش که در سیکل تنش هاي فشاري و کششی دخالت کند،

افزایش داده و نیز احتمـال شکسـتگی در اثـر خسـتگی را بـه طـور سـریعی         شود میاعمال 

  . شاید بتوان دو سري از عوامل زیر را در افزایش خستگی در مته بیان نمود. دهد میافزایش 

د کـه  علت اصلی تنش هاي خستگی در مته، وارد آمدن فشاهاي جانبی بر متـه مـی باشـ   . 1

بنابراین بکارگیري مته به عنوان اهرم، استفاده از زاویه نادرسـت  . شود میباعث خمیدگی آن 

در هنگام بکارگیري مته و در هنگام شکست و یـا تـالش بـراي شکسـتن زمـین بـه صـورت        

همگی در کـاهش طـول عمـر متـه مـؤثر      ) در امتداد عمود بر مته ( کشیدن در داخل زمین 

باید بـه خـاطر داشـت کـه نیـروي هیـدرولیکی قابـل        . آنها اجتناب شوداست و باید از اقدام 

دسترسی در ماشین در صورتی که ماشین به صورت نادرست استفاده شـود از مقاومـت متـه    

  . د مته را بشکندتوان میتجاوز کرده و 

  : هاي خستگی در مته عبارتند از سایر دالیل افزایش تنش. 2

  . مته در تماس مناسب با سنگ نیستدر این حالت نوك  :کارکرد آزاد 

. که مته بیشتر در معرض شکست ناشی از خستگی باشـد  شود میدماي پایین باعث : سرما 

  . مته ها باید قبل از استفاده گرم شوند

آنرا بیشتر در معـرض   ،هر شکلی از نقص در سطح مته: خسارت هاي حرارتی و مکانیکی

  . دهد میشکست ناشی از خستگی قرار 

زیرا که تمـاس فلـز بـه فلـز بـه       ؛باید از هر گونه تماس فلز با فلز اجتناب شود: ه بر فلزضرب

  . شود میتشکیل ترك هاي ناشی از خستگی و شکست ناگهانی مته منجر 

  . یک مته زنگ زده بیشتر در معرض شکست ناشی از خوردگی قرار دارد: خوردگی
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    TTBBMM  11ي ي هاها  ماشینماشین  ..33--1111--44

را  تونـل  قادرنـد  هباشـندک  ترین ماشین آالت حفر تونل می از مهم یکی T.B.M هاي دستگاه

کننـد   را یک جا حفر مـی  ها مقاطع تونلها تمام  این ماشین. به صورت تمام مقطع حفر کنند

. شناسـند  مـی T.B.M  تونل و بـا عالمـت اختصـاري    هاي حفر آنها را به نام ماشین و معموالً

هـا در حـد قابـل     است که آهنگ پیشروي تونلها سبب شده  تکامل و گسترش این دستگاه

   .توجهی افزایش یابد

. کنند می  ها استفاده سخت نیز براي حفر تونل از این ماشین هاي نسبتا در سنگ امروزه

همـین   .متر به کار گرفتـه شـد   13/2میالدي به قطر 1880اولین ماشین از این نوع در سال 

تونل زیـر دریـاي مـانش بـه کـار       یکی از میالدي براي حفر بخش1882نوع ماشین در سال

مـیالدي توسـط   1950هاي  کنی واقعی از این نوع طی سال در واقع اولین ماشین تونل .رفت

شخصی به نام جیمز رابینز در ایاالت متحده امریکا ساخته شد که قادر بود در انواع مختلفی 

مـیالدي نـوع   1954الدر س .شناختی متفاوت تونل حفر کند ها و تحت شرایط زمین از سنگ

هـاي سـدي در    متر براي حفر تونـل  85/7 هاي تمام مقطع رابینز به قطر جدیدي از ماشین

  .ایالت داکوتاي جنوبی امریکا به کار گرفته شد

در ابتدا تاج حفار این ماشین داراي ترکیبی از برش دهنده هاي دیسکی و چنگکـی بـود   

هاي سخت نبود و حتی گاهی در جریـان  لی سرمته هاي چنگکی قادر به حفاري در زمین و

به همـین خـاطر اصـالحاتی در مـورد     . حفر این نوع سرمته ها به طور کامل کنده می شدند

در ماشین اصـالح شـده سـر متـه هـا      . ترتیب قرار گیري و نوع برش دهنده ها صورت گرفت

نکه نیـازي  این ماشین قادر بود ساعت ها و حتی روزها بدون ای. همگی از نوع دیسکی بودند

  [7,9 ,5] . به تعویض سر مته ها باشد عمل حفاري را انجام دهد

                                                             
1  .  Tunnel Boring Machine 
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  TTBBMMمعرفی قسمت هاي مختلف معرفی قسمت هاي مختلف   ..  11--33--1111--44

 .به صورت زیر اشاره نمود توان میي حفر تونل را ها ماشیناجزاي مختلف 

 اجـزاء  جمله از که شده تشکیل مختلفی قسمت هاي بدنه اصلی دستگاه از: اصلی بدنه.  1

 Cutter)حفـاري   ، دیسـک هـاي  ) (Cutter  headپیشـانی حفـاري    به می توان آن اصلی

Disc) توان  می شوند می محافظت سپر چندین قالب در که اصلی اجزاء دیگر از. نمود اشاره

 بـه پیشـانی   فشـاري  نیـروي  اعمـال  حفاري، جک هاي پیشانی چرخش الکتروموتورهاي به

 نخالـه  حمل نقاله براي جلو، تسمه به رو نیروي اعمال جک هاي جانبی، حفاري، جک هاي

  :از ترتیب عبارتند به کننده محافظت سپرهاي .اشاره نمود حفاري از حاصل

      Front Shield سپرجلویی                     ) الف

     Telescope Shieldمتحرك              سپر) ب

      Rear Shieldدنباله اي                     سپر) ج

   Tail Shieldانتهایی                         سپر )د

  

 اصـلی  بدنـه  هـاي  فعالیـت  پشـتیبانی  و این بخش، تـدارکات : قسمت هاي پشتیبانی.  2

 برروي قسمت ها این. است شده تشکیل مختلفی قسمت هاي از داشته و برعهده را دستگاه

ـ  حفاري، همگام با پیشروي عملیات و شده نصب متوالی واگن هاي  مخصـوص  ریلـی  ررويب

 زیر شرح به را مختلف قسمت هاي می توان کاربرد حسب بر .شود می کشیده TBMتوسط 

 :نمود بندي تقسیم

  حفاري از حاصل نخاله حمل و تخلیه )الف

  تزریق و (Segment )حمل  سگمنت   شامل تونل جداره سازي پایدار هاي سیستم) ب

     (Grouting)سیمان  دوغاب 
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 برق کابل هاي و اضطراري برق ژنراتور دیزل و وتورهاالکترو م )ج

 فشرده  هواي و آب مخازن و پمپ ها )د

 آلوده هواي تصفیه و آوري جمع سیستم )ه

  Backupو   TBM مختلف هاي قسمت هیدرولیکی فشار تامین هیدرولیک پمپ هاي )و

 نگهداري و تعمیر قسمت هاي )ز

 دستی هدایت سیستم هاي و ها اپراتور )ح

 Backupو   TBM هاي و فعالیت (PLC) خودکار تنظیم هدایت سیستم) ط

  پیشرو زنی گمانه )ي

 بـرق،  کابـل هـاي   ماننـد  دیگـري  هـاي  قسمتTBM همراه  پشتیبانی سیستم بر عالوه

سیسـتم   .نماینـد  می پشتیبانی را هایی فعالیت ... و هوا تامین هاي فن جت و آب هاي لوله

 حفـاري  از حاصـل  مـواد  حمل و تونل پوشش ساخته پیش اتتجهیزات، قطع نفرات، ترابري

هـاي   سیسـتم  دیگـر  از می تـوان  نخاله را تخلیه سیستم وStock  (Rolling  (ریلی ترابري

  . [5]دانست پشتیبانی

    TTBBMMعملکرد عملکرد   ..22--33--1111--44

. گیـرد  صورت می ،باشد عملیات حفاري توسط تاج حفار که مجهز به سرمته ها می TBMدر 

باعـث   شـود  میپشت ماشین که توسط سیستم هل دهنده هیدرولیکی تامین  نیروي فشاري

هـاي   ماشین توسط تعدادي جـک . شود میدور در دقیقه  7تا  4چرخیدن تاج حفار به میزان 

  . شود میهیدرولیکی به دیواره تونل محکم 

  : به شرح زیر می باشد TBMمراحل مختلف پیشروي 
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  شروع حفاري:  1مرحله 

پایـه  . شـود  مـی دیوارگیرهاي هاي اصلی کامال بـه دیـواره هـاي تونـل محکـم       ماشین توسط

  . نگهدارنده دنباله ماشین آزاد است

  

  پایان سیکل حفر : 2مرحله 

. ماشین محکم به دیواره هاي ثابت شده و پیشانی برشی بـه سـمت جلـو رانـده شـده اسـت      

  . هاي نگهدارنده دنباله آزاد هستند پایه

  

  دیوارگیرها  آزاد شدن: 3مرحله 

دیوارگیرها پس از اینکه پایه هاي نگهدارنده دنباله ماشین را به دیوار محکم کردند آزاد مـی  

  . شوند

  

  جلو بردن ماشین: 4مرحله 

ماشین یا بدنه اصلی ماشین که دراین مرحله آزاد است توسـط جـک هـاي محـوري کـه در      

بـراي محکـم شـدن بـه دیـواره و        ماشین. درون دنباله قرار دارند به جلو هل داده می شوند

  . شروع مرحله بعدي آماده است

بایـد حلقـه اي کـه    ) سنگ هاي مارنی یا گچی(الزم به ذکر است اگر زمین سست یاشد 

معموال پوشش پیش ساخته اي متشکل از قسعات بتنی یا فلزي می باشد به کار بـرده شـود   

و ایـن قطعـات پـیش سـاخته بـا      به آن متکی گردنـد  ) دیوارگیرها(تا جک هاي هیدرولیکی 

  . پیشروي ماشین به تدریج نصب می شوند
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مواد خردشده یا کنده شده از طریق پوسته استوانه اي شکلی که در داخل تاج حفار قرار 

دارد به درون یک تسمه ـ نقاله تخلیه  می شوند و به پشـت دسـتگاه جهـت حمـل و خـارج       

  . شدن هدایت می گردند

  اشعه لیزر جهت هدایت ماشین حفار اشعه لیزر جهت هدایت ماشین حفار   استفاده ازاستفاده از  ..33--33--1111--44

یک روش جدید براي راهنمایی ماشین حفار در هـر دو جهـت عمـودي و افقـی اسـتفاده از      

دستگاه تولید کننده اشعه لیزر به ماشین حفار متصل می باشد و اشـعه  . اشعه لیزر می باشد

اگـر ماشـین   . ندنورانی را در جلوي تونل و در قسمتی که دستگاه باید حفر کند تولید می ک

حفاري از وضعیت صحیح منحرف شود اشعه بر روي صفحه مخصوصی این وضعیت را نشـان  

  . د اصالحات الزم را در وضعیت دستگاه انجام دهدتوان میو مسئول مربوطه  دهد می

    TTBBMMعوامل موثر در عملکرد عوامل موثر در عملکرد   ..44--33--1111--44

، TBMف، قابلیـت  شرایط اجرایی تونل سازي به عوامل متعددي نظیر شرایط سـنگی مختلـ  

قطر تونل حفر شده و طبیعت و شرایط زمین و مخصوصاً وجود آب هاي زیر زمینی بسـتگی  

. عالوه بر تعمیر و نگهداري عوامل زیاد دیگري نیز بر زمان بـرش ماشـین تـاثیر دارنـد    . دارد

  .اثر دارند TBMهمه این موارد بر عملکرد کلی 

دسـته تقسـیم کـرده اسـت کـه       5را بـه   TBMعوامل موثر بر عملکرد  (Parkes)پارکز 

هـا   TBMکشور مختلف بـر روي   10هم چنین  این محقق در . می باشد 4ـ4مطابق جدول

  : به شرح زیر را ارائه نمود ییاهمطالعاتی انجام داد و پیشنهاد

به مسایل زمین شناختی اولیه توجه کافی شود و اثرات و منافعی که چنین مطالعـاتی بـر   . 1

  . بیشتر شناسانده شوند ،ها دارندTBMد بهبود عملکر
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توجه بیشتري براي یافتن روش هاي شناسایی مقدماتی زمین شناسی هم قبل از احـداث  . 2

  . تونل هم در جریان حفر و احداث تونل هاي پیشرو مبذول شود

  . از زمان بیکاري کاسته شود. 3

منه گسترده تري از شـرایط  با توسعه و پیشرفت ماشین سعی شود که از این ماشین در دا. 4

  . زمین به ویژه در شرایط زمین هاي ناپایدار استفاده گردد

  

  و شرایط مرتبط با تونل سازي TBMعوامل موثر بر عملکرد  :4- 4 شماره جدول

  شرایط و ویژگی هاي مرتبط در مراحل مختلف تونل سازي  نوع عامل

  زمین شناسی، ویژگی هاي سنگ و آبهاي زیرزمینی  زمین

  قطر و طول  طرح تونل

  مقررات کارگري، ساعات کاري  مسایل محلی

  سیاست هاي مدیریتی
، تعمیر و نگهداري، سیستم هاي TBMنیروي انسانی، استفاده از 

  حمایتی

  فشار محوري، توان، گشتاور، قطر دیسک، خصوصیات تعمیر و نگهداري  فابلیت هاي ماشین

  

نل در کشـورهاي اروپـایی، امریکـا، اسـترالیا و     تو 65بر مبناي مطالعات صورت گرفته در 

جـدول  . قطر تونـل مـی باشـد    ،TBMآفریقاي جنوبی مهمترین عامل ویژه در نرخ پیشروي 

  [20 ,5] . دهد میاین مطلب را نشان  5ـ4

  

  متناسب با قطر تونل TBMنرخ پیشروي  :5- 4 شماره جدول

  )متر بر ساعت (بهترین نرخ پیشروي   )متر(قطر 

4 1.9 

5.5 1.55 

8.5 1 

9 0.95 
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  TTBBMMویژگی هاي ویژگی هاي   ..55--33--1111--44

  اندازه تونل و قابلیت تغییر  .1

به عنوان مثال در سال . تونل هایی با قطرهاي مختلف حفر کرد توان می TBMبا استفاده از 

تـن و   273متـر، فشـار محـوري     11.15رابینز با قطـر   TBMمیالدي،  1964تا  1963هاي

. متـر اسـتفاده شـد    503تونل به طول  5نحو موفقیت آمیزي در حفر  کیلووات، به 746توان 

این ماشـین  . ها، ماسه سنگ و رس همراه با الیه هایی از سنگ آهک بود شرایط سنگی تونل

براي حفر تونل در زیر رودخانـه و در ماسـه سـنگ کـه چنـدین       34/10قطر  اصالح شد و با

قطـر   تـوان  مـی کـه   دهـد  مین موضوع نشان ای. کار گرفته شده گسل آن را قطع کرده بود ب

  . ماشین را مناسب با شرایط کار تغییر داد

  

  شرایط سنگ سخت . 2

ي داراي برش دهنده هاي کاربیـد تنگسـتنی قابـل    ها ماشینسنگ هاي سخت با استفاده از 

متـر در سـاعت و بـا نـرخ حـداکثر       5/1حفر بوده که در این رابطه نرخ هاي پیشروي بـاالي  

  . متر در هفته با این ماشین گزارش گردیده است 111در روز و  متر 9/32

  

  بهبود عملکرد حفر . 3

 75/4رابینـز بـا قطـر     TBMبا استفاده از دو  km 17با طول  Vinstraتونل انحرافی بزرگ 

کیلـووات کـه بـا بـرش دهنـده هـاي        840تن و توان پیشانی برش  375متر، فشار محوري 

در  TBMانتخاب حفـر بـا   . سنگ ها از جنس شیل بودند. دیدحفر گر ،دیسکی مجهز بودند

چنین شرایط زمین شناختی بر مبناي کاهش وسایل نگهـداري سـنگ در مقایسـه بـا روش     

  . متر در ساعت بود 73/2زنی و آتش باري و نرخ پیش بینی شده  یچال
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ر در منطقه گسـله بـه منظـو   . نیاز به وسایل نگهداري کمتر است TBMدر روش حفر با 

  . کنترل مؤثر باید زمین را توسط قاب هاي فوالدي قوسی، توري فوالدي کنترل کرد

  زنی زنی   ي کوچک تونلي کوچک تونلهاها  ماشینماشین  ..66--33--1111--44

هاي کوچک و جمع و جور حـوزه کـاربرد ایـن ماشـین را در آینـده افـزایش        TBMطرحی 

جمـع   TBMصورت گرفته است که  Syndeیک گام عمده در این راستا توسط . خواهد داد

متر با دیوارگیرهـاي   2/12متر وقابلیت حفر تونل هایی با شعاع قوسی  87/4جوري با قطر  و

 . افقی یا قائم ساخته است

نه تنها آنرا از نظـر طـولی کوتـاهتر مـی سـازد       TBMماهیت جمع و جور بودن این نوع 

نـوع  ایـن  . بلکه وزن را سبکتر و قابلیت مانور را بیشتر و شعاع چرخش را کوچکتر مـی کنـد  

ماشین قابلیت تغییر پذیري و انطباق پذیري براي عملیات در دامنـه گسـترده اي از شـرایط    

  . زمین را دارا است

  دامنه کاربرد دامنه کاربرد   ..  77--33--1111--44

TBM ـ  تـوان  میها را در دامنه گسترده اي از انواع سنگ ها را  هـا  ماشـین ایـن  . کـار بـرد  ه ب

  . احی کردتوان براي کاربرد در انواع مختلف شرایط سنگی طر می

  انتخاب پیشانی برشی انتخاب پیشانی برشی   ..  88--33--1111--44

تاج حفار برشی، انتخاب برش دهنده ها جهت پیشانی و نرخ هاي اجرایی پیش بینـی شـده   

نیاز به بررسی و ارزیابی دقیقی دارند و اطالعات و آگاهی هاي دقیـق از شـرایط سـنگی کـه     

نوع سرمته هـا و آرایـش   د در انتخاب صحیح پیشانی برشی، توان می شود میتونل در آن حفر 

  . آنها کمک زیادي بکند
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  ها ها   TTBBMMقابل اعتماد بودن قابل اعتماد بودن     ..99--33--1111--44

، TBMانتخـاب نـوع   . یک روش قابل اعتمـاد بـراي حفـاري اسـت     TBMحفر تونل توسط 

نیروي محوري و طرح پیشانی برشی عومل اصلی و حیـاتی هسـتند کـه مسـتلزم ارزیـابی و      

بـراي   تـوان  مـی را  TBM. می باشـند  شناسی محلبررسی دقیق شرایط ژئوتکنیکی و زمین 

و  TBMحفر در بیشتر شرایط زمـین شناسـی انتخـاب کـرد و اطالعـات کـافی از عملکـرد        

  .ویژگی هاي اجرایی آنها در این سنگ ها باید تعیین گردند

  TTBBMM  قسمت هاي مختلف ماشین قسمت هاي مختلف ماشین   ..1111  --33--1111--44

ل دهنـده ماشـین تمـام    بخش هاي تشـکی  2ـ4صرفنظر از مدل و سیستم ماشین، در  شکل

البته سـازندگان ایـن ماشـین آالت بـا توجـه بـه تکنولـوژي در        . مقطع نشان داده شده است

  . اختیار و نوع کاربرد ماشین، تغییراتی را در جزئیات این ابزار ایجاد می نمایند

  

  اولیه TBMتصویر  :2-4شماره  شکل
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  بدنه ) الف

که تمام قسمت ها مثـل صـفحه حفـار،     دهد یمشین، محور اصلی دستگاه را تشکیل بدنه ما

بسـته بـه نـوع    . الکتروموتورها، سیستم هیدرولیک و نظایر آنها بـر روي آن نصـب شـده انـد    

ماشین، اجزاي بدنـه متفـاوت اسـت ولـی در حالـت کلـی، مجموعـه اي از اجـزاي فـوالدي          

مین موتور هـاي محرکـه دسـتگاه، انـرژي الزم بـراي چـرخش صـفحه حفـار را تـأ         . باشد می

کنند البته بین الکتروموتور اصلی و صفحه حفار، سیستم جعبه دنده وجـود دارد کـه بـه     می

  . سرعت ها و گشتاورهاي مختلفی را براي صفحه حفار تأمین کرد توان میکمک آن 

الکتروموتورها در کنار صفحه حفار قرار دارد و در برخی دیگر، موتـور   ها ماشیندر بعضی 

واقع شده و حرکت چرخشی به وسیله محوري که در امتـداد محـور    محرکه در عقب دستگاه

  . شود میماشین تعبیه شده است، به صفحه حفار منتقل 

  صفحه حفار ) ب

) 3ــ 4شکل( ترین قسمت دستگاه، صفحه حفار آن است که در جلوي دستگاه قرار دارد  مهم

ر دسـتگاه و محـور   این صفحه که دایره اي شکل بوده و حول محور خود که منطبق بر محـو 

  . تونل می باشد، می چرخد

  
  قسمت هاي مختلف ماشین تمام مقطع :3-4 شماره شکل
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صفحه حفار ممکن است مسطح و یا . ابزارهاي حفاري بر روي این صفحه نصب می شوند

یا به صورت ستاره مرکب از بازوهاي فلـزي باشـد    ) 5ـ4شکل( مخروطی و به شکل صفحه پر

اسـت کـه بـر    ) چرخـک (مرکب از تعدادي صفحه کوچک تر دایره اي  گاهی نیز صفحه حفار

روي هر یک از آنها ابزار حفاري نصب شـده اسـت و ایـن صـفحات کوچـک بـه طـور مجـزا         

  ). 6ـ4شکل (  شود میچرخیده و مقطع تونل به کمک مجموعه آنها حفر 

  

  با صفحه حفار پر  TBMدستگاه  :4-4 شماره شکل

  

  فار ستاره اي مورد استفاده در تونل مترو زوریخصفحه ح :5-4 شماره شکل
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  صفحه حفار با ابزار برش مجزا :6-4 شماره شکل

  

  ابزار برش ) ج

اطـالع از  . ابزار برش یکی از پر مصرف ترین و حساس ترین ابـزار هـاي حفـاري مـی باشـند     

  د توانــ مـی چگـونگی عملکـرد دیسـک هـا و زمـان مفیـد اسـتفاده از آنهـا در هـر پـروژه اي           

عمر دیسک ها عالوه بر مسائل فنی کوتاه مـدت و هزینـه، در بهـره وري    . حائز اهمیت باشد

 . توانند سهم به سزایی در نتیجه عملیات داشته باشند کل پروژه نیز دخیل بوده و می

ابزارهاي برش به گروه هاي مختلفـی چـون برنـده هـاي تـک دیسـکی، چنـد دیسـکی،         

محـدوده  ) 7-4شـکل (هاي چند ردیفی تقسیم می شـوند  هاي نوع توت فرنگی و برنده برنده

 . شود میاستفاده این ابزارها از سنگ هاي متوسط تا بسیار قوي را شامل 
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  ابزارهاي برشمحدوده استفاده از  :7-4 شماره شکل

  

ابزارهاي برشی چند دیسکی و توت فرنگی در سنگ هـاي بسـیار سـخت و مـواقعی کـه      

باشد و یا مواردي که تعویض دیسک ها به دلیـل محـدودیت    فاصله دیسک ها باید از هم کم

هاي برشی  هندسه دیسک. روند کار میه دسترسی به سینه کار به سختی صورت می گیرد، ب

عمق نفوذ دیسک هاي برشـی در داخـل   . به وسیله قطر و پروفیل لبه آنها مشخص می شوند

هندسه برش تـوده  ) S(برشی  به ازاي هر دور دوران کاترهد و فاصله دیسک هاي) P(سنگ 

  ) 8ـ4شکل(سنگ را مشخص می کنند 
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  هندسه برش ایجاد شده توسط دیسک هاي برشی :8-4 شماره شکل

  

شـکل و   Vبا مقطع  TBMدر گذشته دیسک هاي برشی مورد استفاده در دستگاه هاي 

سـب،  این دیسک ها علی رغم نرخ پیشـروي منا . درجه تولید می شدند 120الی  60با زاویه 

امروزه براي دستیابی . پس از سایش لبه دیسک عملکرد خود را به سرعت از دست می دادند

به کارایی بیشتر دیسک هاي برشی با مقطع ثابت طراحی شدند که به وفـور بـه کـار گرفتـه     

  .می شوند

  : هاي برشی به عوامل متعددي بستگی دارد که برخی از آنها عبارتند از  عمر دیسک

 نگ نوع و جنس س  

  درصد کوارتز موجود در سنگ هاي مسیر  

  قطر دیسک 

  موقعیت دیسک برشی بر روي کاترهد 

  سرعت کاترهد 

  فاصله بین دیسک هاي برشی 

  فناوري بکار رفته در ایجاد شکل ابزار برش و نوع فوالد 

  عملیات حرارتی یاتاقان و چگونگی آب بندي سیستم 
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 لرزش ، دما و ذرات ریز خرد شده : اندرکنش ما بین دیسک برشی و سنگ مانند

هـا را   عملکرد دیسـک  ،ارتفاع روباره تونل و نیروي فشاري قطر رینگ دیسک هاي برشی

از زمان آغاز استفاده از دیسک هاي برشی، قطر دیسک ها بـه طـور   . دهد میتحت تأثیر قرار 

نچ افـزایش  ایـ  20ایـنچ بـه    8به طوري که قطر آنهـا از  . یکنواخت در حال افزایش می باشد

نهـا  آدر صورتی که بار ثابتی بر دیسک هاي برشی اعمال شود، بـا افـزایش قطـر    . یافته است

. شـود  آن سطح تماس دیسک با سنگ نیز بیشتر میدرپی سطح مقطع دیسک باالتر رفته و 

هاي  در نتیجه میزان نفوذ دیسک در سنگ کاهش می یابد اما باید در نظر داشت که دیسک

ایـن  . شـوند  ساخته مـی ) که نیازمند یاتاقان بزرگتر هستند(عمال نیروي بیشتر بزرگتر براي ا

. یابـد  امر ظرفیت عملکرد دستگاه را باالتر می برد، با وجود اینکـه میـزان نفـوذ کـاهش مـی     

دیسک هاي بزرگتر داراي سرعت دورانی کمتري در یک سرعت دورانی ثابت کاترهد هستند 

هـاي برشـی    در ضـمن دیسـک  . متر در حفـاري مـی باشـد   که این به مبناي ایجاد گرماي ک

در مجمـوع  . بزرگتر داراي بدنه برنده بیشتري براي حفاري تا قبل از فرسوده شـدن هسـتند  

امـا بایـد توجـه داشـت کـه در      . شـود  میتمامی عوامل فوق موجب باال رفتن عمر دیسک ها 

این امـر ناشـی از   . شود میاینچ افزایش چندانی در نرخ پیشروي دیده ن 17قطرهاي بیش از 

در این صـورت نـرخ   . نیاز به افزایش قطر لبه دیسک جهت انتقال بار زیاد به سنگ می باشد

  [7 ,5] .نفوذ به شدت کاهش خواهد یافت

به صورت رابطه اي بین هندسه دیسک برشی و نیروهـاي وارده بـر    توان میاین نتیجه را 

ضخامت لبه بیشتر، دیسک براي برش نیازمنـد  با افزایش قطر و به طبع آن . ن تشریح نمودآ

. نیروهاي بیشتري در یک سنگ با نرخ نفوذ ثابت و فاصله داري ثابت دیسک هـا مـی باشـد   

اینچـی بهتـرین    17آزمایشات و هم چنین نتایج عملی نشان داده اسـت کـه دیسـک هـاي     

در حـال حاضـر   . نتیجه را در نـرخ نفـوذ ثابـت در سـنگ هـاي سـخت بدسـت مـی دهنـد         

تنـی را نیـز دارنـد کـه بـا انجـام عملیـات         30اینچی توانایی تحمل بارهاي  17هاي  یسکد
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ایـن امـر موجـب    . ضخامت لبه آنها را کـاهش داد   توان میمتالورژي خاص در حین ساخت، 

  . گردد میافزایش کارایی دیسک برشی، افزایش عمر و کاهش هزینه ها 

در ) یـا پوسـته بیرونـی   ( و رینگ خارجی  هر یک از عوامل ذکر شده بر دو ناحیه یاتاقان

  . شود میدیسک تأثیر می گذارند که این تأثیر موجب کاهش عمر ابزار برش 

بر اثر فرسـایش  (فرسایش و شکست یاتاقان اگر بر اثر اتمام عمر دیسک در زمان طبیعی 

رود گـرد و  نباشد، به دلیل افزایش بار وارده بر دیسک برنده و یا ناشی از و) اجزاي داخلی آن

  . غبار و ذرات خرد شده حفاري  بر اثر عایق بندي ضعیف می باشد

و یـا   شـود  میپوسته خارجی نیز بر اثر سنگ هاي ساینده فرسایش یافته و پوسته پوسته 

فرسوده شدن رینگ خارجی بر اثـر تمـاس بـین    . گردد میاینکه دچار تغییر شکل پالستیک 

  . ، طبیعی می باشدشود میسنگ و دیسک که موجب ایجاد اصطکاك 

البته عملیات حرارتی ضعیف بر روي دیسک ها در حـین سـاخت موجـب کـاهش تـوان      

رینگ هاي خارجی شده و در تماس با سـنگ هـاي سـخت و سـاینده زودتـر از آنچـه بایـد        

  . فرسوده و پوسته پوسته می شوند

  

  فرسوده شدن رینگ خارجی :9-4 شماره شکل

  

ا توجه به محدودیت سرعت خطـی دیسـک هـاي برشـی بـه      با افزایش سرعت کاترهد، ب

دلیل اصطکاك بین سنگ و ابزار برش، گرمایی عـالوه بـر ظرفیـت گرمـایی دیسـک ایجـاد       

بـا افـزایش فاصـله میـان     . یابـد  آن عمـر مفیـد دیسـک نیـز کـاهش مـی      در پی شود که  می

اهش نیـز عمـر مفیـد دیسـک هـا کـ      ) افزایش فشار وارده بر هر دیسـک (هاي برشی  دیسک
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ري بـر هـر   ا، بـا افـزایش نیـروي فشـ    شود میمالحظه  10-4همان طور که در شکل . یابد می

میزان مصرف دیسک ها کاهش می یابد اما این افزایش فشـار پـس از عبـور از یـک      ،دیسک

  . نقطه بهینه منجر به افزایش نرخ مصرف دیسک هاي برشی خواهد شد

 تـوان  مـی د در ساخت دیسک هاي برشی البته در صورت استفاده از تکنولوژي هاي جدی

) در یـک قطـر ثابـت   (دیسک هایی با ظرفیت باربري باالتر و هم چنین ضخامت تیغه کمتـر  

افزایش کیفیت فوالد به منظور به دست آوردن مغزه نرم همراه با سطح خـارجی  . تولید نمود

پروفیـل  د عمر مفید دیسک هاي برشی را افزایش داده و با حفـظ یـک شـکل    توان میسخت 

  .قابل قبول در طی حفاري کارایی آن را افزایش دهد

  

  افزایش نرخ مصرف دیسک برشی با افزایش نیروي فشاري :10-4 شماره شکل

  

اشکال انواع استهالك دیسک هاي برشی که به دلیل عملیـات متـالورژي    11ـ4در شکل

  . ضعیف در ساخت دیسک ها رخ می دهند، نشان داده شده است
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  اشکال مختلف استهالك دیسک هاي برشی :11-4 هشمار شکل

  

بر اساس پژوهش هاي انجام شده توسط انجمـن مکانیـک سـنگ نـروژ ایجـاد تغییـرات       

ـ  مـی مطلوب در کیفیت فوالد به کار رفته در ساخت ابزار بـرش   درصـد موجـب    50د تـا  توان

نهـایی  در فرایند ساخت دیسک هاي برش پوششی در مراحل . ها گردد کاهش هزینه دیسک

این پوشش در محافظت از تیغه در برابر سایش بـر اثـر کـوارتز    . شود میبر روي تیغه کشیده 

جنس و عملکرد ایـن پوشـش بـا شـاخص     . موجود در سنگ و عمر آن بسیار مفید می باشد

این شـاخص بـراي هـر نـوع تیغـه و بسـته بـه سـازنده آن         . شود میپوشش دیسک شناخته 

نـاوري بسـیار بـاالي سـاخت آن، در اکثـر مواقـع مقـدار ایـن         متفاوت می باشد و به دلیل ف

  . شود میشاخص به طور دقیق در اختیار شرکت هاي عمرانی قرار داده ن

ورد هر چه دقیق تر عمر مفید دیسک ها بسیار مـؤثر  آد در برتوان میاطالع از این شاخص 

ـ    توان میجهت بر آورد این شاخص . واقع شود ا سـایر شـاخص   از ارتباط بین ایـن شـاخص ب

  . هاي تونل زنی و پارامترهاي دستگاه بهره گرفت

از جمله عوامل دیگر که در نرخ مصرف دیسک هاي برشـی و فرسـوده شـدن آنهـا مـؤثر      

پارامتر دیگري که ذکر شد ارتفاع روبـاره  . هستند، الگوي ابزار برش بر روي کاترهد می باشد
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ن تنش الزم براي شکست سنگ افـزایش  با افزایش تنش محصور کننده میزا. تونل می باشد

داري آنهـا   یافته که این امر مستلزم افزایش فشار بر دیسـک هـاي برشـی یـا کـاهش فاصـله      

 .باشد که هر دو حالت منجر به افزایش نرخ مصرف ابزار برش خواهد شد می

. شـود  مـی ابزار برش، بر روي صفحه حفار نصب می شوند و حفر سنگ با این ابزار انجـام  

به نوع زمینی که باید حفاري شود ابزار برش متفاوت است و در حالت کلی آنهـا را بـه    بسته

چهار دسته ابزار برش براي حفر زمین هاي نرم، سـنگ هـاي نـرم، سـنگ هـاي متوسـط و       

در این زمینـه هـیچ تقسـیم بنـدي کلـی جهـانی       . سنگ هاي محکم تقسیم بندي می کنند

هـا   د قبول چندین کارخانه سـازنده ایـن ایـن ماشـین    اما بر اساس آنچه که مور ،وجود ندارد

هـایی   در این جدول نام سنگ. مطابق جدول زیر انجام داد توان میاست این تقسیم بندي را 

گونـه کـه دیـده     همـان . که در هر یک از این چهار رده جاي می گیرند، نیز درج شده اسـت 

نگ ها تنظیم شده و نکتـه  بندي بر اساس مقاومت فشاري تک محوري س شود این تقسیم می

بایـد در نظـر   . مهم آن است که این تقسیم بندي را باید به عنوان یک ایده کلی تصـور کـرد  

داشت که مقاومت یک سنگ خاص بسته به ویژگی هایی هم چـون سـاختار بلـورین، شـکل     

ذرات تشکیل دهنده، درجه سیمان شدگی، میزان هـوازدگی، وجـود شکسـتگی و مشخصـه     

  . نوع ممکن است در مقیاس وسیعی تغییر کندهایی از این 

هـا و   رنده. ها تقسیم می شوند ها و تیغه ها، خراشنده ابزار برش به انواع مختلفی چون رنده

خراشنده ها در مورد شسپرهاي گل و متعادل کننده فشار زمین کاربرد دارنـد کـه در ادامـه    

ها هستند که خـود   تیغه، ابزار برش پر کاربردترین. در رابطه با آنها بیشتر صحبت خواهد شد

در ادامه هر جایی که صحبت از ابـزار بـرش در میـان باشـد،     . شامل انواع مختلفی می باشند

  . استتیغه  ،منظور
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  ي تونل کنیها ماشینجدول رده بندي سنگ ها بر اساس قابلیت حفاري به وسیله  : 6- 4شماره جدول 

  گنوع سن  مقاومت فشاري تک محوري  رده بندي

  رس، سیلت و شن سیمانی نشده ، مارن  ___  زمین نرم

  شیل ، توف ، سنگ رس ، ماسه سنگ  >550  سنگ نرم

سنگ نیمه 

  سخت
550 – 1700  

بعضی از انواع بازالت، گرانیت و آندزیت، انواع متوسط ماسه سنگ، 

  آهک، دولومیت، چاك، ریولیت، گنایس، شیست

  1700 <  سنگ سخت
گرانیتو آندزیت، ماسه سنگ وآهکی که به  برخی از انواع بازالت،

  کوارتزیتو ارژلیت دیوریت، چرت، مرمر، اند، خوبی سیمانی شده

  

هـاي مختلفـی چـون برنـده هـاي تـک دیسـکی، چنـد دیسـکی،           ابزارهاي برش به گروه

هاي نوع توت فرنگی و برنده هاي چند ردیفی تقسیم می شوند کـه محـدوده اسـتفاده     برنده

یک نمونـه از  12ـ4در شکل  .شود میسنگ هاي متوسط تا بسیار قوي را شامل این ابزارها از 

  [9 ,5] . شود میابزار برش دیسکی دیده 

  
  برنده هاي دیسکی :12-4شماره  شکل

  الگوهاي چیدمان ابزار برش الگوهاي چیدمان ابزار برش   ..1111--33--1111--44

 شـود  مـی ي تونل کنی مخصوص زمین هاي نرم، از یک نوع ابزار برش اسـتفاده  ها ماشیندر 

یی که در سنگ هایی با ویژگی هاي متفاوت کار می کنند، امکـان دارد  ها ماشینمورد  امادر
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ابزار برش پس از نصب بر صفحه . در یک ماشین از چند نوع ابزار برش متفاوت استفاده شود

حفار، به سه گروه مرکزي، میانی و محیطی تقسیم می شوند و هر یک  از این ابزار بـا توجـه   

  .) 13ـ 4شکل( شود میحفر جبهه کار تونل به عهده دارند انتخاب  به وظیفه اي که در

  
  آرایه ابزار برش در صفحه حفار :13-4 شماره شکل

  

  ابزار برش مرکزي  -الف

این ابزار برش، وظیفه حفر مرکز جبهه کار را به عنوان بخـش حفـاري پیشـاهنگ بـه عهـده      

لت آن اسـت کـه تـا قبـل از بـرش      داشته و مرکب از یک یا چند ابزار برش غلتکی هستند ع

ند به خوبی عمـل بـرش سـنگ را انجـام     توان میحفره مرکزي جبهه کار، ابزار برش دیسکی ن

در حقیقت وظیفه ابزار برش مرکزي، حفر حفره مرکزي و آماده سازي جبهه کـاربراي  . دهند

  .سایر ابزار برش است

  ابزار برش میانی  -ب

یستم حفاري دستگاه را تشکیل می دهند و حفر بخـش  این ابزار برش در واقع بدنه اصلی س

بسته به جنس و سختی سنگ جبهـه کـار،   . عمده اي از سطح جبهه کار، به عهده آنها است
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این ابزار از نوع دیسکی یا غلتکـی انتخـاب مـی شـوند در مـواردي کـه ماشـین بـراي حفـر          

ده هـاي حفـار اسـتفاده    به جاي انواع دیسکی یا غلتکی، از دن شود میهاي نرم طراحی  زمین

  . می کنند این ابزار به حالت عمود بر صفحه حفار، نصب می شوند

  ابزار برش محیطی  -ج

این ابزار در محیط صفحه نصب می شوند و وظیفه آنها بـرش سـطح جـانبی تونـل و حفـظ      

شکل آن است این ابزار نیز از نوع دیسکی یا غلتکی هستند جهت تأمین خالصـی الزم بـین   

بنـابراین  . رجی این ابزار و سطح تونل، این ابزار را کمی به حالت مایل نصب می شـوند لبه خا

کـه فرسـایش ایـن ابـزار،      شود میسطح آنها عمود بر سطح جبهه کار نیست و این امر سبب 

بیش از فرسایش سایر ابزارهاي برش باشد به همین جهت آنها را از فوالدهاي آلیاژي ویـژه و  

  . تر می سازند اي مقوامه یا کاربید تنگستن

تعداد کل ابزار برش الزم براي صفحه حفار تابع قطـر ماشـین اسـت و بـا افـزایش قطـر،       

عـدد و   25متـر و   4افزایش می یابد به عنوان مثال تعداد ابزار برش در یک ماشین به قطـر  

  .عدد گزارش شده است 50متر،  8در مورد ماشین به قطر 

  ک ها ک ها چنگ زن ها یا کفشچنگ زن ها یا کفش  ..1212--33--1111--44

دستگاه به جایی تکیـه  باید براي حرکت روبه جلوي دستگاه به واسطه جک هاي جلو برنده ، 

هـاي   توان جک اگر پوشش اصلی تونل در پشت دستگاه استحکام کافی داشته باشد، می. کند

این جکها در پیرامون . طولی را به این پوشش ها تکیه داد و به کمک آنها دستگاه را جلو برد

تعداد و توزیع آنها به گونه اي است کـه فشـار   . و به موازات محور آن تعبیه می شونددستگاه 

در . یکنواختی را به سیستم آن بخش از تونل که در پشت دستگاه قرار دارد منتقل می کنند

حالت کلی، سیستم نگهداري موقت تونل در پشت دستگاه، امکان چنین فرایندي را نـدارد و  

کننـد کـه    ماشین و به حالت عمود بر محور آن، تعدادي جک تعبیه مـی  بنابراین در پیرامون
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در هر ) 14ـ4شکل(اند  دو به دو در امتداد هم قرار دارند و به نام چنگ زن یا کفشک معروف

به ترتیبی کـه خـواهیم دیـد،    . شود دو سري چنگ در جلو و عقب دستگاه تعبیه می ،ماشین

ي  متکـی شـدند، صـفحه حفـار دسـتگاه بـه وسـیله        ها به دیوار تونل زن پس از آن که چنگ

زن، صفحات فلـزي   هاي چنگ در انتهاي جک .شود هاي رانش به تدریج به جلو رانده می جک

کنند تا فشار وارد بر دیوار تونل کم شـود و در آن فـرو رفتگـی ایجـاد      موقتی شکل نصب می

جـک هـاي جلـو    . ل اسـت مگاپاسـکا  2/0تا  1/0حداکثر فشار مجاز در این حالت بین . نشود

  [7 ,5] . برنده دستگاه به این چنگ زن ها متصل اند

  
  ساختمان ماشین و چنگ زن ها :14-4 شماره شکل

  جک هاي رانش صفحه حفار جک هاي رانش صفحه حفار   ..1313--33--1111--44

هاي رانش از یک سو به چنگ زن ها و از سوي دیگر به صفحه حفـار متکـی هسـتند و     جک

تعـداد ایـن جـک هـا در     ) 15ــ 4شـکل . (دارنـد  وظیفه رانش روبه جلوي کاترهد را بر عهده

  . عدد می باشد 5متفاوت و معموالً  ،دستگاه هاي مختلف
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  تصویر جک هاي رانش صفحه حفار ماشین حفار تلسکوپی :15-4 شماره شکل

  سیستم بارگیري و تخلیه مواد سیستم بارگیري و تخلیه مواد     ..1414--33--1111--44

بایـد از محـل    شود میقطعات سنگ ها و موادي که به وسیله صفحه حفار از جبهه کار کنده 

اگـر  . جبهه کار به پشت ماشین منتقل شود تا دستگاه بتوانـد بـه حفـاري خـود ادامـه دهـد      

سیستم دفع مواد متناسب با ماشین نباشد، آهنگ پیشروي ماشین، علی رغم ظرفیت بـاالي  

بنابراین مواد حفر شده بایـد بالفاصـله   . آن محدود به توانایی ماشین در دفع مواد خواهد شد

به داخل آنها ریخته شده و از درون این جام ها مـواد بـر روي    ،پشت دستگاه منتقل شده به

سرعت چـرخش کاترهـد بایـد بـه      شود مینوار نقاله اي که از بدنه دستگاه می گذرد، تخلیه 

  . نیروي گریز از مرکز مانع تخلیه مواد نشود که اي باشد گونه

  بازوي نصاب بازوي نصاب     ..1515--33--1111--44

توان قطعـات   ، یک بازوي هیدرولیکی تعبیه شده است که به کمک آن میها ماشیندر اغلب 

   .کار را در جاي خود نصب کرده بتنی یا فلزي مورد کاربرد براي نگهداري تونل ب
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  سپر صفحه حفار سپر صفحه حفار     ..1616--33--1111--44

مقطـع  . شـود  میحفر تونل در زمین هاي سست و ریزشی با استفاده سپرهاي فوالدي انجام 

. گـردد  وجود سپر موجب ایمن شدن شرایط حفاري می. اي شکل می باشد این سپر ها دایره

هـاي تحـت    سپرها در خاك هاي ضعیف غیر چسبنده، خاك هاي رسی و خمیـري و خـاك  

  . سپرها از لحاظ نوع به سه دسته تقسیم می شوند. کار می رونده فشار آب ب

واقع شده باشد و دبی آب در مواردي که تونل در زیر سطح ایستابی : سپر هواي فشرده -الف

ورودي به داخل تونل موجب باعث ایجاد تأخیر و یا توقف در فعالیت هاي عادي شود، از این 

کـه توسـط   (در ایـن سـپرها بـا اسـتفاده از هـواي فشـرده        شـود  مـی گونه سـپرها اسـتفاده   

تـا   شـود  مـی ، فشار هواي داخل سپر باال بـرده  )شود میکمپرسورهایی در سطح زمین تأمین 

براي جلوگیري از خروج هواي فشرده . بدین وسیله از ورود آب به داخل تونل جلوگیري شود

  این نـوع سـپرها علـی رغـم کـارایی مناسـب در شـرایط        . شود میقسمت عقبی سپر مسدود 

ذکر شده، در برخی موارد هواي فشرده از منافذ موجود در دستگاه خارج شده و فشـار افـت   

 16ــ 4در شـکل  . شـود  مـی ل از این نوع سپرها به ندرت استفاده به همین دلی. پیدا می کند

  [7,9 ,5] .تصویر این نوع سپر نشان داده شده است

  
  تصویر سپر هواي فشرده :16-4 شماره شکل



                                                                 
  

 

 

 فضاهاي زیرزمینی 123

در زمین هاي خیلی سست و محتوي آب به دلیل هجوم آب ونشسـت زمـین    :گلسپر -ب

قسـمت بیرونـی ایـن سـپرها داراي     . با روش هاي معمول اقـدام بـه حفـاري نمـود     توان مین

منافذي جهت عبور مواد حفر شده و هم چنین  داراي رنده هایی به عنوان خراشـنده جبهـه   

در این نـوع  . شود میدر این موارد از سپر ویژه اي موسوم به سپر گل استفاده . کار می باشند

اسـتفاده   شـد، با و آب مـی ) ماننـد بنتونیـت  (سپرها از گلی که مخلوطی از کانی هاي رسـی  

این گـل دو وظیفـه عمـده را    . گیرد گل مذکور بین جبهه کار و صفحه حفار قرار می. شود می

  : بر عهده دارد

  ـ جلوگیري از مورد آب به داخل سپر با استفاده از فشار گل 

  ـ خنک کردن ابزار حفاري 

نتقـل  گل موجود در سپر به همراه مواد کنـده شـده از سـینه کـار بـه بیـرون از تونـل م       

مخلوط حاصل در حوضچه هاي ویژه اي ته نشین شده، پس از جداسـازي مخلـوط   . شود می

موید ایـن مطلـب    18ـ4و  17ـ4اشکال . شود میبنتونیت و آب بار دیگر به جبهه کار تزریق 

  .می باشد

  

  تصویر سپر گل :17-4 شماره شکل
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  مقطع سپر گل :18 -4 شماره شکل

  

این سپر در زمین هـاي سسـت زیـر سـطح      :(EPB)مین سپر متعادل کننده فشار ز -ج

این نوع از سپرها داراي یـک صـفحه حفـار پنجـره اي     . ایستابی مورد استفاده قرار می گیرد

مواد حفر شده موجود در جبهـه کـار   . شکل هستند که مجهز به دندانه هاي حفار می باشد 

در پشت صـفحه حفـار قـرار     از طریق منافذ پنجره اي شکل در محفظه ویژه اي که بالفاصله

این مواد در واقع به عنوان یک نگهدارنـده جبهـه کـار عمـل     . دارد، جمع و متراکم می شوند

  ).19ـ 4شکل ( کرده و عالوه بر آن از ورود آب به داخل سپر جلوگیري می کنند 

  
  EPBتصویر سپر  :19-4 شماره شکل
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سترده اي مورد اسـتفاده قـرار   امروزه به طور گ EPBدو مورد اخیریعنی سپر هاي گل و 

این نوع سپرها مزایـاي  . شود میالبته در مواردي نیز از سپر هاي ترکیبی استفاده . می گیرند

  ).21ـ4شکل ( را یکجا دارا می باشند  EPBسپرهاي گل و 

  

  EPBتصویر سپر هاي ترکیبی گل و   :20-4 شماره شکل

  

بـه طـور کلـی    . پیشنهاد شده اسـت  در رابطه با انتخاب سپر مناسب روش هاي مختلفی

  : به شکل زیر تقسیم بندي نمود توان میفاکتورهاي مؤثر در انتخاب سپر مناسب را 

  منحنی طبقه بندي دانه ها  

 تراوایی ( در برابر آب براي محیط ذ شرایط نفو ( 

  محدودیت هاي پایداري محیط 

  کانی شناسی سنگ یا خاك محیط 

  شاخص هاي کیفی محیط 

  سنگ مقاومت 

بنـدي   منحنـی طبقـه  . از میان موارد ذکر شده دو مورد اول بسیار حائز اهمیت می باشند

شرایط تراوایی نیز به واسـطه  . دانه ها بیان کننده ابعاد ذرات تشکیل دهنده محیط می باشد

ضـریب هـدایت هیـدرولیکی عبـارت اسـت از       .شـود  ضریب هدایت هیدرولیکی سنجیده می
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سنجش این ضریب نیازمند تمهیـدات  . زمان در خاك طی می کندمسافتی که آب در واحد 

چرا که این ضریب به مواردي چون درجه حرارت، دانسـیته رطوبـت    ؛بسیار دقیقی می باشد

به همین دلیل در سال هاي اخیر از ابزار هاي تراواسنج کـه  . وابسته می باشد... خود خاك و 

ایـن ضـریب   . شـود  میرا دارند، استفاده قابلیت سنجش ظریب هدایت هیدرولیکی، در زمین 

  .[7 ,5] شود میبر حسب متر بر ثانیه بیان 

  ي حفار تمام مقطع ي حفار تمام مقطع هاها  ماشینماشینانواع انواع   ..1717--33--1111--44

الزم به . شوند بندي می هاي حفاري تمام مقطع از طریق سپرهاي مورد استفاده، طبقه ماشین

ـ   ه عنـوان محـافظ سـطح    ذکر است که این سپرها متفاوت از سپرهاي صفحه حفار بـوده و ب

  .جانبی دستگاه عمل می کنند

  [5] . ي تمام مقطع حفر تونل به شکل زیر تقسیم بندي می شوندها ماشین

  ـ  ماشین حفر تونل از نوع باز 

 ي حفر تونل تک سپره ها ماشینـ  

  ـ  ماشین حفر تونل با سپر تلسکوپی

  ي حفر تونل از نوع  باز ي حفر تونل از نوع  باز هاها  ماشینماشین  ..11  --1717--33--1111--44

گیـر تونـل از مقاومـت کـافی      اي باز در مواردي به کار می روند که توده سنگ درونه ماشین

ایـن  . برخوردار باشد و حالت ریزشی نیز داشته باشـد  TBMجهت تحمل فشار کفشک هاي 

طراحی هاي متفاوتی دارنـد ولـی در کـل دو سیسـتم دو کفشـکه و محـور اصـلی         ها ماشین

  ).21ـ4شکل. ( دارند ها ماشینوع عمومیت بیشتري در میان سازندگان این ن
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  ـ دستگاه نصب میل مهار5  ـ کله حفار1

  ـ قفسه ایمنی6  ـ سپر2

  ـ باالبر وایرمش 7  ـ سپر انگشتی3

  ـ کفشک8  ـ باالبر سگمنت4

  تک سپره TBMتصویر دستگاه  :21-4 شماره شکل

  

بـه سـرعت هـاي     هاي باز نسبت به انواع سپردار، امکان دسـتیابی  ترین مزیت ماشین مهم

زمان  ، عمل حفاري و نصب نگهداري موقت را تقریباً همها ماشیناین . باالي حفاري می باشد

در پروژه هایی که امکان حذف . دهند و به همین دلیل سرعت باالیی در اجرا دارند انجام می

) حتـی سـخت  (الینینگ نهایی و یا اجراي سریع آن وجود دارد و شرایط سنگ نیز مناسـب  

  . ت، این ماشین مناسب ترین انتخاب می باشداس

بازدید اولیه انجام شده و اگر نیازي به تعویض، ترمیم  ن،در شروع شیفت کاري این ماشی

سـیکل حفـاري ایـن نـوع      توان میبه طور خالصه . شود میو یا تعمیر دیسک ها باشد، انجام 

  : را به شرح زیر بیان نمود  ها ماشین

Iدیـواره   هـا در  پس از فشرده شدن کفشک: ر روي دیواره و تنظیم فشارها ب ـ استقرار کفشک

  و ایجاد نیروي اصطکاك کافی جهـت عکـس العمـل در برابـر نیـروي پیشـروي، موتورهـاي        
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قبل از شروع . شود و ضمن درگیر کردن کالچ شروع به چرخش می کند کله حفار روشن می

  . له راه اندازي شده اندبه چرخش کله حفار سیستم هاي تهویه و نوارهاي نقا

II    پـس از تنظـیم فشـار مناسـب بـراي سـیلندرهاي       : ـ پیشروي کله حفـار بـه سـمت جلـو

  در حـین حرکـت،   . شـود  مـی هیدرولیک پیش برنده، کله حفار به سمت سـینه حرکـت داده   

کله حفار به تدریج با سنگ درگیر شده و فشـار سـیلندرها توسـط اپراتـور تـا حـد مناسـب        

در . ها جهت حفاري بهینه تأمین گردد به نحوي که نیروي الزم براي دیسک ؛دیاب افزایش می

  . شود میدرصد استفاده  95این حالت از توان موتورهاي کله حفار تا حدود 

IIIپس از ادامه حفاري و پیشروي در سنگ، سیلندرهاي : ـ توقف عملیات چرخش کله حفار

در این زمان، اپراتور به تدریج فشار پشت  .شوند هیدرولیک به انتهاي کورس خود نزدیک می

کلـه حفـار پـس از توقـف     . شـود  پیشروي کاترهد متوقـف مـی   و دهد میکله حفار را کاهش 

تا سنگ شکسته شده در سـینه   دهد میثانیه به چرخش خود ادامه  30ـ  60پیشروي، حدود

  . کار به طور کامل تخلیه شود

IVتخلیه سنگ هاي خرد شـده از جلـوي سـینه     پس از: ـ استقرار ماشین بر روي کف زمین

در این زمان پاشنه هاي عقبی . کار، حرکت کله حفار و هم چنین نوار نقاله متوقف می شوند

ماشین توسط جک هاي هیدرولیک خودشان بیرون رانده شده و وزن عقب ماشـین بـر روي   

  . شود میداري مستقر و نگه ،پاشنه ها منتقل شده و بدین ترتیب ماشین بر روي کف تونل

Vپس از استقرار ماشین بر روي کف تونل، کفشک ها رهـا  : ـ حرکت رو به جلوي کفشک ها

شده و به داخل کشیده می شوند و توسط سـیلندرهاي پیشـروي بـه طـرف جلـوي ماشـین       

  . کشیده شده و به محل استقرار جدیدشان منتقل می شوند

VIدر صورتی که در اثر چرخش ماشـین  قبل از شروع سیکل جدید : ـ تنظیمات و اصالحات

حول محورش انحرافی ایجاد شده باشد و تصحیحاتی در جهت عمودي، افقی و یـا پیچشـی   

ماشین نیاز باشد، توسط قاب در برگیرنده کفشک هـا و سـیلندرهاي تنظـیم جهـت، انجـام      
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الزم به ذکر است هم زمـان  بـا عملیـات حفـاري ماشـین نصـب نگهـداري موقـت         . گیرد می

البتـه در انـواع   . انجـام مـی پـذیرد   ) در صورت نیاز(ند مش و شاتکریت، بولت و یا قاب همان

قبل از شروع سیکل، مسیر تنظیم و در وطـل هـر سـیکل، یـک      ها ماشینمحور اصلی از این 

اما در سـایر انـواع ایـن    . شود میکورس مستقیم که در طول خط محوري ماشین است، حفر 

گیـرد   یکدست کفشک تصحیحات در حین سیکل انجام مـی ها به دلیل وجود  TBMنوع از 

  .[7 ,5]  )22ـ4شکل (

 
  سپردار TBMتصویر دستگاه  :22-4 شماره شکل

  ي حفر تونل تک سپره ي حفر تونل تک سپره هاها  ماشینماشین  ..22  --1717--33--1111--44

ي تـک سـپره حرکـت رو بـه جلـو از طریـق اعمـال نیـرو توسـط جـک هـاي            هـا  ماشیندر 

ایـن  . در انتهاي سـپر صـورت مـی گیـرد     نصب شده) سگمنت(هیدرولیکی بر قطعات بتنی  

داراي پوشش بوده کـه در قسـمت جلـوي آن، کلـه حفـاري، در       به شکل استوانه و ها ماشین

  . قسمت عقب دستگاه نصب کننده سگمنت و جک هاي پیش برنده قرار گرفته اند

در شرایطی به کار می روند که توده سنگ درون گیر تونل به قدري سست  ها ماشیناین 

د که امکان استفاده از کفشک هـا بـراي تـأمین نیـروي پیشـروي منتفـی بـوده و نصـب         باش

قطعات بتنی در داخل سپر از ریزش دیـواره هـا جلـوگیري کـرده و محـیط مناسـبی بـراي        
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در زمـین هـاي سسـت و احیانـاً      ها ماشینسرعت پیشروي این . فعالیت کارگران ایجاد نماید

در چنین زمین هـایی بـه علـت    . هداري می باشدریزشی، محدود به سرعت نصب سیستم نگ

لذا لزوم نصـب  . مقاومت پایین توده سنگ عمل حفاري به آسانی و به سرعت انجام می گیرد

 هـا  ماشـین در ایـن  . نگهداري سگمنتی، عمالً یک سیکل کامل را به عملیات اضافه می کنـد 

سته به میـزان آب ورودي  که بیشتر واب شود میسینه کار به هر دو صورت باز و بسته طراحی 

  .[7 ,5]  شود میدیده  23ـ 4تصویر این نوع دستگاه در شکل . به جبهه کار می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باز TBMفلوچارت کلی سیکل پیشروي ماشین  :23-4 شماره شکل

  

  : هاي تک سپره به قرار زیر می باشد TBMسیکل حفاري 

I  وآمـادگی  ) نـوار نقالـه  (لیـه ماشـین   پس از شروع کـار سیسـتم تخ   :ـ چرخش کله حفار

  . شود میسیستم تخلیه تونل، چرخش کله حفار آغاز 

 بازدید اولیه

کفشک ها بر روي دیواره و تنظیم فشار آن ، راه اندازي سیستم نوار نقاله ها و  استقرار

 تهویه

 پیشروي کله حفاري به سمت جلو با کمک کفشک ها

 توقف عملیات چرخش کله حفاري

 استقرار ماشین بر روي زمین کف تونل

 حرکت رو به جلوي کفشک ها

 نصب همزمان نگهداري
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II  پس از این که کله حفار آغاز بـه   :ـ انجام حفاري و پیشروي هم زمان ماشین به جلو

کار کرد، با اعمال فشار از طریق سیلندرهاي پیش برنده بر روي سگمنت هایی کـه قـبالً در   

ند، عملیات حفاري انجام شده و ماشین هم زمـان بـه جلـو رانـده     پشت دستگاه نصب شده ا

  .شود می

III  با پایان یافتن کورس بازوهاي هیـدرولیک،   :ـ توقف بازوهاي هیدرولیک پیش برنده

  . سیکل پیشروي نیز پایان می یابد

IV   در سـینه کـار پـس از اتمـام کـورس بازوهـاي هیـدرولیک         :ـ تخلیه مواد باقیمانـده

تـا کلیـه مـواد خـرد شـده از جلـوي        دهد میراي چند ثانیه به چرخش خود ادامه حفار ب کله

  .سینه کار تخلیه شوند

Vبا توجـه بـه اینکـه فشـار بازوهـاي هیـدرولیک بـر سـگمنت هـاي           :ـ نصب سگمنت ها

جزیی از  توان مینگهداري، نیروي پیش برنده دستگاه را فراهم می کند، نصب سگمنت ها را 

پس از توقف چرخش کله حفار، بازوهاي هیـدرولیکی  . به حساب آورد سیکل عملیات حفاري

که یک یا چند عدد از آنها روي هر قطعه از سگمنت ها قرار گرفته اند، رهـا شـده و پـس از    

در این حالت سـایر  . نصب قطعه جدید، با اعمال فشار ناچیزي سگمنت را نگهداري می کنند

  ).25ـ4شکل(نوبت قطعه تحت فشار آنها برسدبازوها در محل قبلی خود باقی هستند تا 

ي تک سپره تصحیحات چـرخش ماشـین حـول محـور، از طریـق چـرخش       ها ماشیندر 

بدین ترتیب کـه در یکـی سـیکل کلـه در جهـت      . عکس کله در هر سیکل صورت می گیرد

 . عقربه هاي ساعت و در سیکل بعدي در خالف جهت عقربه هاي ساعت چرخش مـی کنـد  

[5, 7]  
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  تک سپره TBMفلوچارت کلی سیکل پیشروي ماشین  :24-4 شماره شکل

  ي حفر تونل با سپر تلسکوپی ي حفر تونل با سپر تلسکوپی هاها  ماشینماشین  ..33--1717--33--1111--44

ي هـا  ماشـین مانند (این ماشین داراي دو سپر جلو و عقب بوده و هم زمان  مجهز به کفشک 

ار در به همین دلیـل توانـایی کـ   . می باشد) مانند انواع تک سپره(و هم جک هاي رانش ) باز

بـه طـور کلـی ایـن ماشـین توانـایی       . زمین هاي ریزشی با مقاومت مناسب را دارا می باشـد 

فعالیت در زمین هاي بسیار خرد شده و ضعیف و هـم زمـین هـاي نیمـه خـرد شـده را دارا       

  .باشد می

 شروع چرخشی کله حفاري

هاي رانش بر  ل دادن کله حفاري باتکیه جکه

 سگمنت ها

 حفاري

 اتمام گام حفاري

 جمع شدن نوبتی بازوهاي هیدرولیکی

 سگمنت گذاري با کمک نصاب سگمنت

چرخشی کله حفاري در جهت عکس به 

 منظور تصحیح مسیر

 بازدید اولیه راه اندازي سیستم نوار نقاله ها و تهویه
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در حالتی که زمین مقاومت مناسب را براي ایجاد رانش با کمک کفشـک داشـته باشـد،    

ه حفاري و سگمنت گذاري مستقل و هم زمان  بپردازد و بـه همـین دلیـل    د بتوان میماشین 

انـواع  ) درصـد بیشـتر   30عمـل   در(به طـور تئوریـک دوبرابـر     ها ماشینسرعت حفاري این 

  سپره می باشد  تک

سیکل حفاري را به کمک ایجاد نیـروي  ، ي تلسکوپی نیز همانند انواع تک سپرهها ماشین

پر و سـپس نصـب سـگمنت پـس از جمـع شـدن بازوهـا و        رانش توسط جک هاي انتهاي س

  ) 25ـ4شکل(  دهد میهاي هیدرولیکی انجام  جک

ایـن سیسـتم یکـی از    . ي تلسکوپی داراي یک سیسـتم پشـتیبانی مـی باشـند    ها ماشین

این بخـش وظیفـه   . شود میترین بخش هاي این نوع از ماشینهاي حفر تونل را محسوب  مهم

الزم بـه ذکـر اسـت کـه منظـور از سیسـتم       . بر عهـده دارد  اصلی سرویس دهی به ماشین را

پشتیبانی ماشین، تریلرهاي وصل شده بر آن است که روي آن تجهیزات مربـوط بـه هـدایت    

  [7 ,5] . ماشین و اجراي تونل قرار دارد
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  با سپر تلسکوپی TBMفلوچارت کلی سیکل پیشروي ماشین  :25-4 شماره شکل

  انتخاب نوع ماشینانتخاب نوع ماشین  ..1818--33--1111--44

ترین مسائلی که در رابطه با اجراي مکـانیزه حفـاري تونـل هـا مطـرح اسـت        یکی از حساس

در گام اول بـا بررسـی شـرایط زمـین شناسـی و      . انتخاب صحیح نوع ماشین حفار می باشد

 ي تمـام مقطـع از نظـر فنـی    هـا  ماشـین برنامه زمان بندي پروژه حداقل دو نـوع متفـاوت از   

  . انتخاب می شوند

شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیک سنگ در بر گیرنده و نوع مصـالح تشـکیل دهنـده آن    

. یکی از مهمترین مواردي بوده که همواره اجراي تونل هـا را تحـت الشـعاع قـرار داده اسـت     

نیز مسایل مهمی هسـتند کـه   ... ها، تغییرات الیه ها، میزان نفوذپذیري و وضعیت ناپیوستگی

 ندازي نوار نقاله و سیستم تهویهبازدید اولیه،راه ا

استقرار کفشک ها برروي دیوار و تنظیم فشارآن 

 اندازي سیستم نوار نقاله ها و تهویه راه

پیشروي کله حفاري رو به جلو با کمک 

 ها کفشک

نصب همزمان سگمنت توسط نصاب 

 سگمنت

 توقف عملیات چرخش کله حفاري

 باز شدن کفشک ها

و سیستم پشتیبانی با کمک جمع جلو کشیدن سپر عقبی 

 شدن بازوهاي هیدرولیکی میانی
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در مرحله پیش از تصمیم گیري براي انتخـاب نـوع ماشـین مـورد بررسـی دقیـق قـرار         باید

  . گیرند

بـه  . برنامه زمان بندي پروژه نیز به خودي خود بر روي نوع ماشین تأثیر گذار خواهد بود

عنوان مثال در انتخاب یک ماشین تمام مقطع از نوع باز جهت اجراي تونـل، زمـان معمـول    

ینینگ نهایی تونل در هر کشور که متناسـب بـا سـطح آمـوزش نیـروي      براي بتن ریزي و ال

بنابراین، این مورد بـه  . انسانی و تکنولوژي موجود در آن کشور می باشد، نیز مؤثر خواهد بود

  . دقت بررسی شود تا ماشین توانایی اجراي به موقع پروژه را داشته باشد

و اجرایی بایستی مسـائل اقتصـادي   پس از انتخاب اولیه ماشین بر اساس معیارهاي فنی 

  [20 ,5]. نیز در نظر گرفته شود

  ي تمام مقطع ي تمام مقطع هاها  ماشینماشینمزایا و معایب مزایا و معایب     ..1919--33--1111--44

در این قسمت به ترتیب به ذکر مزایـا و  . معرفی شدند ها ماشیندر بخش هاي قبل انواع این 

  . شود میپرداخته  ها ماشینمعایب این 

  

  باز  TBMمزایا و معایب 

  : عبارتند از ها ماشینکلی مزایاي این به طور 

به دلیل نداشتن سپر قیمت پایین تـري   ها ماشیناین  :هزینه سرمایه گذاري پایین -الف

  . باشد نسبت به دو نوع دیگر دارند و سیستم عملکرد آنها نیز از مکانیزم ساده تر برخوردار می

، سـرعت  هـا  ماشـین  به دلیل عدم نصب سـگمنت در ایـن نـوع    :سرعت پیشروي باال -ب

در حین حفاري، قـادر بـه نصـب سیسـتم نگهـداري       ها ماشیناین . حفاري آنها باال می باشد

می باشند و چون به زمین تکیه می کننـد،  ) همانند بولت، مش ، شاتکریت و یا قالب(موقت 
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البته الزم به ذکر مجدد اسـت کـه ایـن    . نیازي به نصب سگمنت جهت ادامه پیشروي ندارند

در شرایط زمین شناسـی مطمـئن و سـنگ بـا اسـتحکام کـافی جهـت گیـردادن          ها نماشی

  . کفشک، قادر به پیشروي هستند

سیستم ساده اي براي اتجراي حفـاري و   ها ماشینچون این  :سیستم اجرایی ساده تر) ج

نصب و نگهداري موقت دارند، کار بـا آنهـا از نظـر نیـروي انسـانی سـاده تـر از انـواع دیگـر          

  . ها می باشد ماشین

  : به شرح زیر است ها ماشینعمده ترین معایب این 

 هـا  ماشـین همانطور که ذکر شده این  :عدم امکان پیشروي در سنگ هاي سست -الف

در شرایط زمین شناسی خوب و سنگی با استحکام کافی قادر بـه پیشـروي بـا کمـک گیـر      

سنگ هـاي سسـت، پیشـروي    دادن کفشک ها به دیواره تونل هستند و در صورت برخورد با 

  . آنها مختل خواهد شد

از  هـا  ماشـین چون این  :عدم امکان کنترل ریزش سینه کار و فضاي حفاري شده -ب

سپر استفاده نمی کنند در صورت وقوع ریزش در صورت وقوع ریزش در سینه کـار و یـا در   

زیـر مـواد   قسمت عقب کله حفار، هیچ گونه کنترلی وجود نداشته و ممکن است ماشـین در  

  . ریزشی دفن شده وکار متوقف شود

به دلیـل ضـرورت نصـب و نگهـداري      :اضافه شدن هزینه نگهداري موقت به پروژه -ج

موقت توسط ماشین جهت کنترل موضعی ریزش در بخـش هـایی از فضـاي حفـاري شـده،      

  . افزایش افزایش چشمگیري خواهد داشت ها ماشینهزینه هاي اجرایی در این 

با پایان کار تونل سازي با  :دن زمان بتن ریزي به مدت زمان حفاري پروژهاضافه ش -د

در . این ماشین و بیرون بردن آن از انتهاي تونل عملیات بتن ریزي نهایی آغـاز خواهـد شـد   

صورتی که تیم بتن ریزي داراي قابلیت هاي باالي اجرایی و سرعت و تجربه کافی باشـند از  
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در . حفاري سریع با ماشین باز نهایت اسـتفاده را خواهـد بـرد    این زمان ذخیره شده ناشی از

غیر این صورت افزایش زمان بتن ریزي تونـل کـه در مسـیر بحرانـی اتمـام کـار قـرار دارد،        

در برخی مواقع افزایش زمان اجراي پروژه ممکـن  . موجب افزایش زمان کل پروژه خواهد شد

  . است موجب غیر اقتصادي شدن کل پروژه گردد

  تک سپر تک سپر   TTBBMMمزایا و معایب مزایا و معایب   ..2020--33--1111--44

  : عبارتند از  ها ماشینمزایاي اصلی این 

به دلیل اسـتفاده از سـپر، فضـاي حفـاري شـده از       :امکان کار در زمینه هاي ریزشی - الف

  . ایمنی کافی برخوردار خواهد بود

ر اگـر میـزان ورودي آب از جبهـه کـا     :امکان کنترل نفوذ آب با سپر بسته و پمپاژ -ب

زیاد باشد و این مورد با پمپاژ و آغشته شدن آب با سنگ حفاري شده و انتقال آن بـر طـرف   

  . انتخاب نمود) اغلب از نوع سپر گل (کله حفار را از نوع سپردار  توان مینگردد، 

به دلیل نصب نگهداري نهایی سگمنتی پـس از هـر    :نصب نگهداري نهایی سگمنتی -ج

اشین، کار تونل سازي نیز تمام شده و تونل آمـاده بهـره بـرداري    گام پیشروي در پایان کار م

  .خواهد بود

هم زمان  با پیشروي ماشین به فاصله اي از سینه کار، عمـل   :تزریق هم زمان  با اجرا -د

تزریق دوغاب در پشت نگهـداري سـگمنتی بـه منظـور درزبنـدي و پرنمـودن فضـاي هـاي         

  .و سگمنت، نیز انجام خواهد شداحتمالی باقی مانده میان دیواره تونل 

در پایان  :جلوگیري از انحراف ماشین به دلیل قابلیت چرخش کله از هر دو طرف -ه

هر گام پیشروي و قبل از شـروع سـیکل جدیـد، بـه منظـور تصـحیح مسـیر و جلـوگیري از         

  .کله حفار را در جهت عکس سیکل قبل به چرخش در آورد توان میانحراف مسیر تونل، 



                                
  

 

 

 138 برداري شهري حفاري و خاك

  :ین معایب این ماشین نیز به شرح زیر می باشدتر مهم

این ماشین به دلیـل انتظـار بـراي     :نرخ پیشروي کمتر آن نسبت به دو نوع دیگر -الف

نصب سگمنت قبل از شروع گام حفاري جدید، داراي سرعت کمتري نسـبت بـه دو ماشـین    

  .دیگر می باشد

زیاد و یـا در   رنواحی با روبادر  :امکان گیر کردن سپر با مواجهه با همگرایی زمین -ب

زمین هایی که احتمال تورم سریع الیه ها وجود دارد و بـه طـور کلـی در زمـین هـایی کـه       

بسته بـه  ( ، در صورت تعطیل چند روزه کارگاه دهد میهمگرایی سریع در فضاي حفاري رخ 

  . امکان گیر کردن سپر وجود دارد) سرعت همگرایی

ي از بروز مشکل مذکور، جلوگیري از بروز توقف در کـار  آسان ترین راه حل براي پیشگیر

یکـی   .باشد که ممکن است دالیل مختلف فنی، مدیریتی و اقتصادي داشته باشـد  ماشین می

  . از موسوم ترین راه حل ها در صورت بروز این مشکل تزریق بنتونیت در پشت سپر است

یشـروي خـود نیـاز بـه تکیـه      چون این ماشین براي ادامـه پ  :نیاز به کارخانه سگمنت -ج

کردن به سگمنت هاي نصب شده دارد و از آنجا که این قطعات براي تونل به مقدار و تعـداد  

ایـن کارخانـه   . زیاد نیاز است، احـداث یـک کارخانـه تولیـد سـگمنت ضـروري خواهـد بـود        

جـراي  هاي مربوط به خود را دارد که البته در فرایند ناشی از کوتاه کردن مدت زمـان ا  هزینه

   [5,7,9].کامل تونل و کم کردن هزینه هاي عملیاتی جبران خواهد شد

  سپر تلسکوپیسپر تلسکوپی  TTBBMMمزایا و معایب مزایا و معایب   ..2121--33--1111--44

هـاي   همانند ماشین(ها به دلیل توانایی فعالیت درهر دو حالت کفشک زن  این نوع از ماشین

ین تک سـپره  همانند ماش(ها  و پیشروي با کمک تکیه دادن جک هاي رانش بر سگمنت) باز

به همین دلیل به نسبت دو نوع دیگر هزینـه  . باشند داراي حداقل معایب و حداکثر مزایا می(

ولی در مقایسه با دو ماشین دیگر در صـورت اسـتفاده   . هستندسرمایه گذاري باالتري را دارا 
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توجیـه   این تفاوت هزینه را از لحاظ ایمنی و زمان اجراي پـروژه کـامالً   توان میاز مزایاي آن 

  . نمود

هـاي  TBMهمانطور که مشاهده گردید، با توجه به معایب و مزایاي این سه نوع ماشین، 

در ادامه به مقایسه فنی این سه نوع ماشین از دیدگاه . تلسکوپی بر دو نوع دیگر برتري دارند

  . مدت زمان اجراي پروژه پرداخته خواهد شد

  اجرایی اجرایی   --مقایسه فنیمقایسه فنی    ..2222--33--1111--44

ي حفـاري تمـام مقطـع، پـیش بینـی      هـا  ماشینترین موارد در بررسی و مقایسه  همیکی از م

را با هم  ها ماشیندر این مرحله باید کارکرد این . سرعت اجراي تونل با هر کدام از آنها است

مفروضـات منـدرج در جـدول    . مقایسه نمود و تأثیر آن را بر اتمام نهایی تونل محاسبه نمـود 

 . ي یک پروژه نمونه می باشدزیر برآورد سرعت اجرا

  

  مفروضات مورد استفاده در پیش بینی سرعت حفاري تونل :7- 4 شماره جدول

  سپرتلسکوپی  تک سپره  باز  مفروضات

  2  2  2  تعداد شیفت حفاري

  1  1  1  تعداد شیفت تعمیر و نگهداري

  25  25  25  تعداد روزهاي کاري در ماه

  20  20  20  ساعات دوش شیفت حفاري

  4  4  4  ک شیفت تعمیر و نگهداريساعات ی

  

ساعت نیـز تعمیـر    4ساعته اجراي تونل و  10در جدول فوق در هر شبانه روز دو شیفت 

در شیقت تعمیـر و نگهـداري، عـالوه بـر رسـیدگی بـه       . و نگهداري در نظر گرفته شده است

، ماشین و اجراي تعمیرات جزیی آن، سگمنت گذاري، تعویض دیسک کاترها در صورت نیـاز 

لوله هاي آب آشامیدنی و صـنعتی، هـواي فشـرده، بـرق،     (جلو بردن تجهیزات خدمات فنی 

  . و سایر فعالیت هاي مربوط به خدمات رسانی به اجراي تونل انجام خواهد شد... ) تهویه و 
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شناسی اجازه استفاده از دستگاه هاي باز را بدهد، با توجه بـه   نیدر صورتی که شرایط زم

ها در جهت اتمـام هـر چـه    TBMري این ماشین آالت، انتخاب این نوع از سرعت باالي حفا

با در نظر گرفتن احتمال کفشـک زدن ماشـین   . د بهترین انتخاب باشدتوان میسریعتر پروژه 

 70سـپره،   تلسکوپی در بسیاري از طول مسیر تونل، سرعت اجرا با یک دستگاه ماشـین تـک  

بنابراین در شرایطی که تنها پارامتر . اهد بوددرصد سرعت یک دستگاه ماشین تلسکوپی، خو

. هاي باز، تلسکوپی و تک سپره داراي اولویت می باشـند TBMمؤثر زمان اجراي تونل باشد، 

 [9]  

  مقایسه هزینه سرمایه گذاري مقایسه هزینه سرمایه گذاري   ..2323--33--1111--44

 TBMقیمـت یـک   . به طور کلی هزینه سرمایه گذاري این ماشین آالت بسیار باال می باشد 

قیمـت  . شود میمیلیون یورو برآورد  9تا  5/8همراه سیستم پشتیبانی آن حدود تلسکوپی به 

ایـن موضـوع بـه دلیـل نداشـتن      . میلیون یورو مـی باشـد   7سپره نیز حدود  کت TBMیک 

  .می باشد) ي تک سپرها ماشینو سپر کوتاهتر، در ( سیستم کفشک زدن 

درصـد  10اگـر هزینـه سـپر را    . تر از دو نوع دیگـر دارد   نیک ماشین باز نیز قیمتی پایی

از ایـن رو  . میلیون یـورو خواهـد بـود    7قیمت کل ماشین فرض کنیم هزینه یک سپر حدود 

  .  شود میمیلیون یورو برآورد  5/6تا  6دود حقیمت یک ماشین باز 

انتخاب ماشین عالوه بر دخیل بودن در مسائل فنی ـ اجرایی ، پـروژه را متحمـل هزینـه     

از این رو انتخاب صحیح ماشین نقش به سـزایی در اقتصـادي بـودن    . نمایداولیه باالیی می 

  . پروژه بر عهده دارد

الزم به ذکر است که در انتخاب دستگاه مناسب در نظر گرفتن یک متغیر غیـر منطقـی   

براي انتخاب هر چه مناسب تر دستگاه براي یک پروژه خاص بایستی سعی شـود،  . می باشد

ـ اجرایی دستگاه و شرایط زمین شناسی محیط تواماً در نظـر گرفتـه   تمامی متغیر هاي فنی  



                                                                 
  

 

 

 فضاهاي زیرزمینی 141

در حـالی  . گزینـه باشـد  بهترین چرا که ممکن است ماشینی از نظر زمان اجراي پروژه  ؛شود

... ) هاي زیر زمینی، ریزش تونـل و  هجوم آب( که توانایی مقابله با پدیده هاي زمین شناسی 

ل اقتصادي پس از مسائل فنی ـ اجرایی در اولویـت دوم   مسائ شود میتوصیه . را نداشته باشد

به گونه اي که در مرحله انتخاب فنی حداقل دو ماشین متفـاوت   ؛انتخاب ماشین قرار گیرند

انتخاب شده و در بررسی اقتصادي یکی از این ) و یا یک نوع ماشین با قابلیت هاي متفاوت (

  . گزینه ها انتخاب شوند

و یـا   AHPاز معیارهـاي تصـمیم گیـري چـون      توان میانتخاب جهت تسهیل در فرایند 

این روش ها با امتیاز بندي پارامترهـاي مختلـف بـراي هـر     . مدل امتیاز بندي استفاده نمود

  [9] . گزینه و جمع بندي آنها توانایی انتخاب گزینه مناسب را دارا می باشند

  ) )   RRooaadd  HHeeaaddeerr((ماشین حفاري یا کله گاوي یا رود هدر ماشین حفاري یا کله گاوي یا رود هدر   ..44--1111--44

ي حفاري مکانیزه تمام مقطع، با توجه به قابلیت ها و سرعت باالي حفـاري در هـر   ها ماشین

در ابتدا تنها قابلیـت ابـزار حفـاري مکـانیزه،     . پروژه اي به عنوان یک گزینه مطرح می باشند

با گذشت زمان و احساس نیاز بـه سـرعت عمـل در حفـاري و     ) 2ـ4شکل(حفاري بوده است 

یت هاي جانبی چون انتقال مواد حاصل از حفاري به بیرون، نگهـداري موقـت و   پیشروي قابل

اولین ماشین تمام مقطـع حفـر    1986در سال . افزوده شده است... دائمی فضاي حفر شده و

در این فصل دستگاه ها و اجزاي تشکیل دهنده آنهـا معرفـی    .تونل ارتباطی به انگلستان بود

  . خواهد شد

ده از یک بازویی که بر روي آن سر برشی نصب شده و نیـروي الزم  این ماشین تشکیل ش

روي سر برشی قلم ها یا دندانه هـاي برشـی قـرار    . شود میبراي حفر سنگ توسط آن اعمال 

در حقیقـت  . این ماشین در حفر سنگ هاي الیه اي به صورت انتخابی موثر می باشند. دارند
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هاي  الیه هاي ضعیف تر حفر و در نتیجه الیه ها ماشینبا امکان استخراج انتخابی توسط این 

  . شود میتر  تر سنگی ناپایدارتر و امکان استخراج آنها آسان محکم

مقاطعی بـا شـکل هـاي مسـتطیلی و قوسـی را بـه        توان میبا استفاده از این نوع ماشین 

تـا   10 بیشتر به منظور حفر تونل هاي با مقاطع بزرگ حدود ها ماشیناین . آسانی حفر نمود

در . متر مربع مورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد و قابلیـت جابجـایی بسـیار بـاالیی دارنـد          25

ي بـا  هـا  ماشـین هاي الیه اي از آنجا که مقاومت الیه ها متفاوت می باشـند و نیـاز بـه     خاك

د با توجه بـه عملکـرد موضـعی آن    توان میلذا این نوع ماشین  ،قابلیت حفر انتخابی می باشد

  . پذیري زیادي از خود نشان دهدانعطاف 

ي حفار بازویی بیشـتر در شـرایط سـنگی نـرم مـورد اسـتفاده قـرار        ها ماشیندر گذشته 

مگاپاسکال با مشکل مواجه می شد چـرا کـه    70گرفت و در الیه هاي با مقاومت بیش از  می

ه هـاي  گونه الیه ها باعث مصرف بیش از حد قلم ها و سرمته ها می شد و هزینـ  حفر در این

تحقیقـات  . تعمیر و نگهداري باال می رفت و از طرفی به خود ماشین هم صدمه وارد می آمد

این ماشین را براي شرایط سنگی سخت تـر نیـز    توان مینشان داد که با افزایش وزن ماشین 

ي حفـاري بـازویی در انگلسـتان کـه     هـا  ماشیننشان داد که کاربرد  kingاز جمله . بکار برد

 100تـا   60تن می باشند، براي حفر سنگ هـایی بـا مقاومـت     80تا  5/21بین  داراي وزنی

  . مگاپاسکال توجیه اقتصادي دارند

بارگیري این نوع ماشین توسط بازوهاي جمع کننده صورت می گیرد و به نـاو زنجیـري   

حرکت مواد خـرد شـده در خـالف جهـت سـینه کـار تونـل و از طریـق نـاو          . شود میمنتقل 

شـکل زیـر   . شود میور پیوسته و به سیستم اصلی انتقال مواد خردشده هل داد زنجیري به ط

  [5,7,9,20] . یکی از انواع مختلف رود هدر را نشان می دهد
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  رود هدر :26-4 شماره شکل

  قدرت و وزن رود هدر قدرت و وزن رود هدر   ..  11--44--1111--44

  : ي حفار بازویی عبارتند ازها ماشینخصوصیات اصلی 

هاي متفـاوت و قابلیـت مـانور آن بـراي      طع تونلی با شکلپذیري، قابلیت حفر مقا افطانع

هاي  در حفر سنگ) تن یا کمتر 25حدود (تر قدیمی  ي سبکها ماشینایجاد تقاطع در تونل 

چرا که لرزش ماشین باعـث وارد شـدن خسـارت بـه سـر       ،شدند متوسط با مشکل مواجه می

) تن بـه بـاال  90(حفار بازویی ي سنگین ها ماشینولی در  ،شد ها و گاهی خود ماشین می مته

انـد و در نتیجـه قـدرت ماشـین نیـز       هاي آن از استحکام بیشتري برخودار شده تمام قسمت

هاي تعمیر و نگهداري آن کاهش یافته و حفر سنگ هاي سخت توسـط   افزایش یافته، هزینه

  . این نوع ماشین توجیه اقتصادي یافته است
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  انواع برش در رود هدر انواع برش در رود هدر   ..  22--44--1111--44

  : ود هدرها عمل برش را به دو صورت انجام می دهندر

  سیستم برش نوع مخروطی  -1

معمول ترین نوع تاج برشی در رود هدر مخروطی هـایی مـی باشـند کـه حـول محـوري در       

طرح تاج برشـی مخروطـی و موقعیـت نصـب آن     . امتداد محور بازوي ماشین دوران می کند

برشـی را بـر جبهـه کـار تونـل وارد کنـد و لـذا         روي بازو و گونه اي است که حداکثر نیروي

در روش مخروطی . دهد میقابلیت اجرایی قابل قبولی در شرایط سنگی سخت از خود نشان 

در مقایسه با روش طبلکی، زمان الزم براي خرد کردن یا نفوذ اولیه در شرایط سنگی سست 

  . شود میل مواجه و ضعیف، نفوذ اولیه و تثبیت سر برشی در جبهه کار تونل با مشک

  سیستم برشی نوع طبلکی  -2

ه داین نوع سیستم براي برش در شرایط نسبتاً ضعیف مانند سنگ هاي رسوبی مـورد اسـتفا  

. دهـد  مـی در چنین شرایطی ایـن مکـانیزم سـرعت بـرش خـوبی بـه دسـت        . قرار می گیرد

ظرفیـت   ي حفـار مخروطـی بـا   ها ماشیندرصد سبکتر از  30تا  20هاي حفار طبلکی ماشین

انطباق پـذیري آن بـا شـرایط    : ویژگی هاي اصلی این نوع سیستم عبارتند از. یکسان هستند

  . پیچیده، قابلیت مانور، توانایی برش، سطح مقطع هاي بزرگ و ظرفیت باالي آن

  : باشد هاي عملیاتی تاج حفار مخروطی و تاج حفار طبلکی به دو طریق می مقایسه تفاوت

و مقدار تقریبی انرژي حفر بین دو هدر تاج مخروطی و تـاج طبلکـی    ـ مقایسه نیروي حفر1

  . با قدرت موتور مشابه

هـدرهاي   ـ بررسی نتایج تجربیات عملی در مورد کارایی رود هدر هاي تاج مخروطی و رود2

  .تاج طبلکی
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مشخصات دو نوع رود هدر تاج مخروطـی و تـاج طبلکـی مشـخص شـده       8ـ4در جدول 

 . است

  مشخصات رود هدرهاي تاج مخروطی و تاج طبلکی :8- 4 شماره جدول

  رودهدر تاج طبلکی  رودهدر تاج مخروطی  مشخصات

 300(KW) (KW)300  قدرت موتور تاج حفار

 95(ton) (ton)110  وزن

 198 105  تعداد تیغه ها

 2.8(m/s) (m/s)1.5  سرعت برشی متوسط

 85(KN) (KN)200  نیروي حفر در حرکت افقی

 300(KN) (KN)200  حرکت رو به باال نیروي حفر در

 3(m) (m)3.6  عرض دستگاه

 12(m) (m)13.5  طول دستگاه

 1.85(m) (m)2.7  ارتفاع دستگاه

 4.5(m) (m)5  فاصله مرکز ثقل تا محور تاج

  هدر هدر   توانایی برش رودتوانایی برش رود  ..33--44--1111--44

متفـاوت    یي حفار بازویی قادرند سنگ هاي با دامنه مقـاومت ها ماشینتجربه نشان داده که 

یکی از عوامل محدود کننده در رابطه با توانایی برش این است که بـا افـزایش   . را حفر کنند

به منظور افزایش عمر سر مته هـا و حفـظ قـدرت    . شود میها زیاد  قدرت برش هزینه سرمته

ي حفـار سـنگین تـر    هـا  ماشـین برش باید سرعت سر مته را کاهش داد و در نتیجه بایـد از  

ها و کاهش انعطاف پذیري و قابلیـت جابجـایی    ود که این امر باعث افزایش هزینهاستفاده ش

  . در جدول زیر توانایی برش ماشین حفار بازویی آورده شده است. شود می
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  مشخصات انواع مختلف رود هدر :9- 4 شماره جدول

  توانایی یا قدرت برش  هدر انواع اصلی رود

  ي سبکها ماشین
  .مگا پاسکال به نحوه موفقیت آمیز است 80سنگ هایی با مقاومت ـ قادر به برش 

  .گردد میمگاپاسکال باعث بروز مشکالتی  80ـ در سنگ هاي با مقاومت بیشتر از 

  ي سنگینها ماشین

  مگاپاسکال 100ـ حفر موفق سنگ هایی با مقاومت تا 

ن عملیات موفق بود توان میمگاپاسکال ن 150ـ در سنگ هایی با مقاومت بیش از 

  .حفاري را تضمین نمود

  هدر هدر   مزایاي رودمزایاي رود  ..44--44--1111--44

هم چنین  سـنگ خـرد   . در این روش نیازي به چال زنی و آتش بازي جبهه کار تونل نیست

هم زمان  با حفر بارگیري نمود، مشروط بر اینکه سطح مقطع تونـل بـه حـد     توان میشده را 

با چکش ضربه زن خردتر  توان میرا  کافی بزرگ باشد و قطعات بزرگ سنگ هاي خرد شده

کرد و به اندازه مورد نظر رساند، در نتیجه امکان انتقال و جابجایی مواد خرد شده تقریبـاً بـا   

چنین حفـر   هم. میسر خواهد بود...) نوارها و (کلیه سیستم ها حمل و نقل و به ویژه نقاله ها 

تکنیکی و زمـین شناسـی کـه سـطح     تمام مقطع تونل با این روش  در بسیاري از شرایط ژئو

نهایتاً محیط تونل بـا حـداقل   . متر مربع متجاوز است امکان پذیر می باشد 30مقطع تونل از 

  [7 ,5]. شود میاضافه حفري یا پس زدگی حفر 

    ((NNAATTMM))تونل سازي اتریشیتونل سازي اتریشی  روشروش  ..1212--44

 در اتـریش ابـداع  1965تـا   1957، در فاصله سال هـاي  (NATM)تونل سازي اتریشی روش

در سالزبورگ و جهت تمیز از روش قدیمی تونـل سـازي   1962این روش در سال  نام. گردید

 ,Ladislaus von Rabcewicz نخسـتین ارائـه دهنـدگان ایـن روش    . گردید اتریشی اعطا
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Leopold Müller و Franz Pacher  ایـده نخسـتین ایـن روش عبـارت اسـت از      . بودنـد

یرنده توده سنگ جهت مقـاوم سـازي و نگهـداري    شناسی در برگ استفاده از فشارهاي زمین

 .تونل

متخصصـین علـم مکانیـک سـنگ در      باید گفت که امروزه مطالعات گسترده اي از سوي

گیرد کـه بتوانـد سیسـتم     ارائه طرحی مطمئن براي نگهداري فضاهاي زیرزمینی صورت می

صـادي نیـز معقـول    نظـر اقت  نگهداري را به گونه اي طراحی کند که عالوه بر ایمن بـودن، از 

  NATM هـم چـون   نتایج این مطالعات بر ضرورت بکارگیري روش هاي مشاهده اي. باشد

 [20 ,5]  .در تونل سازي تأکید دارد

   NATMویژگی هاي اساسی ) الف

NATM سنگ تحـت بـار و مونیتورینـگ     روشی است مبتنی بر تابع نگاري رفتار توده هاي

عنـوان یـک مرحلـه از     به NATMیت این است که عملیات ساختمان زیرزمینی سنگ واقع

   .حفاري و نیز تکنیک هاي نگهداري مطرح نیست

NATM   استوار است بر هفت ویژگی: 

این متد بر مقاومت ذاتی توده سنگ پیرامون بـه عنـوان یـک    : مقاومت توده سنگ بسیج )1

مـی شـود کـه    تکیه گاه اولیه طوري هدایت . نگهداري شده در تونل، تکیه می کند جز اصلی

 .سنگ را قادر سازد تا بر خودش تکیه کند

به حـداقل   سست کردن و نیز تغییر شکل بی اندازه سنگ می بایست: حمایت شاتکریت )2

جبهـه کـار    این امر با مهیا کردن الیه هاي نازك شاتکریت بالفاصله پـس از پیشـروي  . برسد

 .یدآ حاصل می

بـه   NATM. شـود  باید انـدازه گرفتـه   هرگونه تغییر شکل ناشی از حفاري: اندازه گیري )3

و گمانـه هـا    ایـن در آسـتر، زمـین   . گیري در سـطح بـاالیی نیـاز دارد    نصب تجهیزات اندازه

  .دشو جاسازي می
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اخیـر را بازتـاب    آسترگیري اولیه نازك است و شرایط الیه بندي: تکیه گاه انعطاف پذیر )4

د و مـؤثر  آیـ  مـی  سریعتر بـه کـار  این مدل به کارگیري، نسبت به تکیه گاه مجهول . می دهد

ترکیب منعطف  بلکه با یک ،مقاوم سازي با یک آستر بتنی ضخیم به دست نمی اید. شود می

 .گردد از پیچ سنگ، سیم تنیده و شیارهاي فوالدي حاصل می

این امر . بستن سریع وارونگی و ایجاد حلقه حامل بار داراي اهمیت است: بستن وارونگی )5

ده در زمین هاي نرم بسیار و خیم است، جایی که هیچ مقطعی از تونل ش در تونل هاي حفر

 .شود نباید بطور موقت رها

بر اساس اندازه گیري مونیتورینـگ پایـه ریـزي شـده      NATMدانش : قراردادي ترتیب )6

این تنها در شرایطی ممکن است . متد تکیه گاه و ساختمان امکان پذیر است تغییر در. است

 .ادر به تغییرات باشدق قراردادي که سیستم

تونـل و   رده هـاي اصـلی سـنگ بـراي    : اندازه گیري پشـتیبانی رده بنـدي تـوده سـنگ     )7

 .مـی رونـد   ها براي هدایت در زمینه تقویت تونل بکار این. پشتیبانی متناظر آن موجود است

[5, 20]  

   NATM اصول کلی ) ب

سـخت و مقـاوم و در    اتریشی در خاك هاي سست تا سـنگ هـاي   تونل زنی به روش جدید

متـر  1000تا اعمـاق زیـاد و بـیش از    ) رساندن نشست سطح در جهت به حداقل(اعماق کم 

بنابراین اصـول زیـر    .معدن کاري انجام گرفته است تحت میدان هاي تنش ناشی از عملیات

مقاله آقاي دکتر فکر بـه ترتیـب زیـر آورده     این اصول در. به طور کلی قابل اعمال می باشند

 :است شده

  .آن می باشد عنصر اصلی باربري یک تونل، توده سنگ پیرامونی )1

 .داشته باشد حفظ مقاومت اولیه سنگ تا آنجایی که امکان: است ازیکی از اصول عبارت  )2
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یا جابجایی ها باید به حـداقل رسـانده شـود زیـرا موجـب پـایین آوردن مقاومـت         اتساع )3

 .گردد می

رایط نامناسب براي تونـل بـوده و بایـد از آن    محوري یا دو محوري، ش وضعیت تنش تک )4

 .گردد اجتناب

باید به طرزي تحت کنترل درآید که توده سنگ پیرامون تشکیل یک حلقـه   ها دگرشکلی )5

به گونه اي که از دست رفتن مقاومت به وسـیله اتسـاع در سـطحی    . بدهد باربر حول تونل را

 .یابد ایمنی و اقتصاد افزایش میبا اجراي خوب این کنترل، . شود قابل قبول نگهداشته

 .گردد به این منظور، تکیه گاه اولیه می باست در زمان درست نصب براي رسیدن )6

ویژه سیستم ترگیبی سنگ به اضافه تکیه گاه اولیـه، بایـد بـه صـحت کـافی       عامل زمان )7

 .شود تخمین زده

 :زمان بستگی دارد به تخمین عامل )8

  آزمون هاي آزمایشگاهی  -الف

  ن هاي برجا آزمو -ب

  سنگ  رده بندي توده -ج

تواند استنتاج شده و با رفتار واقعـی تونـل    دگرشکلی و زمان پابرجایی می از این سه نرخ

 .ساختمان تطبیق و کنترل گردد در حین

از تماس باید رود،  هرجا که دگرشکلی ها زیاد بود و یا سست شدن توده سنگ انتظار می )9

  ایـن امـر بـا    . یـد آحاصـل   اطمینـان  ،تونـل در محـل برخـورد   کامل تکیه گاه اولیه با جـدار  

 .گردد کار گرفتن شاتکریت به بهترین نحو حاصل میه ب

اولیه باید نازك و داراي صلبیت خمشی پایین باشد، از ایـن رو گشـتاورهاي    تکیه گاه )10

 .آورده و وقوع شکستگی ها در اثر خمش به حداقل می رسد خمشی پایین
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فوالدي، سیم هـاي فـوالدي، سـیم     بکه توري اضافی، قاب هايافزایش نگهداري با ش )11

 .ضخیم تر ید نه با آسترگیريآ مهارها یا میل مهارها حاصل می

مقدار تکیه گـاه و زمـان نصـب، از نتـایج انـدازه گیـري دگرشـکلی هـا تعیـین           نوع و )12

 .گردد می

از تـوده،   کـه ) یا حلقه اي دوبعـدي (استاتیکی تونل را می توان لوله اي ضخیم  از نظر )13

 .آسترگیري تشکیل یافته در نظر گرفت سنگ و

 ،داشـته باشـد   درزآن کـه  مساعدترین ویژگی پایـداري را بـدون    ،از آنجا که یک لوله )14

داراي  داراست، بستن هم زمان کف تونل در هنگامی که سنگ داراي مقاومـت کـافی نباشـد   

 .اهمیت است

پیشروي هـاي زیـاد در   . می گرددرفتار توده سنگ با بستن به موقع کف تونل تعیین  )15

منجر به دیر بسته شدن کف و آن هم منجر بـه تشـکیل لولـه نیمـه آسـترگیري اولیـه        طاق

نتیجه آن بروز گشتاورهاي بزرگ خمشی در جهـت محـور تونـل مـی باشـد کـه        گردیده که

 .گردد تمرکز تنش زیاد در سنگ، در پاي دیواره هاي جانبی می منجر به ایجاد

هر . ی کامل، بهترین روش براي دستیابی یک توزیع یکنواخت تنش استپیشان حفاري )16

سنگ هاي سست، حفاري بخش بخش، براي پایداري در حین ساختمان ممکـن   چند که در

 .کند لزوم پیدا ،است

زیرا آنها عامل زمان توده سـنگ را  . باشد نگهداري براي پایداري مهم می روند حفاري و )17

  .می دهند تحت تأثیر قرار

طول دوره حفاري، زمان بستن کف، طـول پیشـروي طـاق، مقاومـت و زمـان       تغییر در )18

نصب تکیه گـاه تمامـاً بـه طـور سیسـتماتیک بـراي کنتـرل فراینـد توزیـع مجـدد تـنش و            

 .می شوند پایدارسازي به کار گرفته
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تـنش عمـود   . آستربندي مضاعف، آستربندي نهایی باید همچنان نازك باشـد  در موارد )19

تمام سطح تماس بین آستربندي ها منتقل گردیده و تنش برشـی در سـطح    روي باید بر می

 .پایین باشد باید برخورد می

در صورت  .گردند با نگهداري اولیه پایدارباید سیستم، توده سنگ به اضافه پوشش  کل )20

 قادر به پایدار سازي توده سنگ بـه باید بودن آب هاي زیر زمینی آستربندي نهایی  خورنده

البتـه   سیم مهارها تنها می توانند به عنوان یک نگهدارنده دائمی تلقی گردنـد، . ی باشدتنهای

 .باشند در صورتی که از گزند خورندگی در محیط هاي خاص در امان

ایمنی سازه تونل، اندازه گیري تـنش بـتن و تـنش برخـورد در مـرز بـین        براي کنترل )21

 .کند ی ها هم چنان ادامه پیدا میاندازه گیري دگرشکل. ضرورت دارد سنگ و آستربندي

آب بر روي پوشش و فشار جریان در تـوده سـنگ بـا زهکشـی مناسـب       فشار ایستایی )22

روند و دسـتور   ، NATMاصول دریافت می شود،  به طوري که از این. پایین آورده می شود

اي  مورد نظر رسید بلکه عبارت است از مجموعه کاري نیست که با دنبال کردن آن به نتیجه

ایـن روش در نتیجـه   . منطقه توجه ویـژه اي دارد  از ایده ها که به ویژگی هاي زمین شناسی

آمده است و براي به دسـت آوردن هـر یـک از ایـن      تجربیات متعدد در کار تونلزنی به دست

. وقت صـرف شـده اسـت    ،هاي زیادي سال ،روش ایده ها و نیز جمع بندي آنها به عنوان یک

روش خاص محاسـباتی نمـی باشـد، امـا      یده، یک فن ساختمانی یا یکنوآوري اساسی این ا

 . نماید آن ارائه طریق می براي ساختمان تونل در توده سنگ و چگونگی برخورد با

عمـران و   گردآوري موضوعات متعدد از مهندسـی  ،یکی از اصول موفقیت آمیز این روش

 [20 ,5]  .است مکانیک سنگ می باشد که شامل موضوعات نظري و عملی

  NATM روش اجراي) ج

وجود ندارد اما عواملی وجود دارنـد   NATMپشتوانه نظري حقیقی براي  با اینکه هنوز هیچ

  :این روش می گردند که عبارتند از که منجر به موفقیت
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سـنگ موسـوم    بتن پاشی به عنوان سازنده سازه ترکیبی قوس سنگ که به حلقه حمـال  )1

  .بوده و حفره را احاطه می کند

اما ویژگـی هـاي عـالی آن از نظـر      می باشد NATMبتن پاشی به مراتب قدیمی تر از   )2

غالب نگهداري در تونـل سـازي بـه     مقاومت و لغزش، این روش را به عنوان یکی از ابزارهاي

سـریع بـراي پوشـانیدن     بیشترین اهمیت آن امکـان اجـراي  . گردانیده است NATMروش 

مقاومـت نسـبی    مزیت دیگـر آن دسـتیابی بـه یـک    . سطح تازه حفاري شده سنگ می باشد

 .باشد ساعت می 6در ) مگاپاسکال(نیوتن بر میلی مترمربع  5باالدر مدت زمان کوتاه، حدود 

محافظـت سـنگ در اثـر هـوازدگی و     : در تونل سازي داراي اثر مضـاعف اسـت   شاتکریت

چنین ضخامت زیـاد  ها تمرکز تنش در اطراف تونل کاهش یافته، هم  با بستن ترك: فرسایش

در تمـام مـوارد اتصـال تنگاتنـگ بـا      . نگهدارنده عمل می کند شاتکریت به عنوان یک قوس

بارها را مشـترك حمـل نمـوده و     ،این عمل موجب می گردد سنگ باشد زیرا سنگ مهم می

گاه نیمه صـلب را   شاتکریت مناسب، نیاز به یک تکیه. دهد ساختاري مرکب با سنگ تشکیل

بـا  . پذیر مـی سـازد   دگرشکلی شعاعی زیادي را بدون شکستگی امکان سازد، زیرا برآورده می

اما در صورت مسلح شدن به توري سـیمی  . شاتکریت می شکند دگرشکلی هاي بزرگ تونل،

یافته شاتکریت خطري آنی براي خدمـه ایجـاد نخواهـد     یا رشته هاي فوالدي، قطعات برش

 .کرد

ایـن قـاب هـا در    . فـوالدي مـی باشـد    نی، قاب هايوسیله دیگر براي ساختن طاق بیرو  )3

گرفته شـده و تکیـه گـاهی سـریع و      هاي سنگ فشرده شده و بسیار خرد شونده به کار توده

کاربرد قوس هـاي پروفیلـی بـه میـزان      در چند سال اخیر. یندآ موثر براي سنگ به شمار می

زایاي بیشتري دارند و نیز فوالدي م این قوس ها نسبت به قاب هاي. زیاد افزایش یافته است

 .باشد به دلیل سبک وزن بودن، نصب آنها آسان تر می
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، نصـب میـل مهارهـا جایگـاه ویـژه اي دارد و      NATMهوراه با مفـاهیم   در تونل سازي  )4

این میل هـا نیـز مثـل شـاتکریت در     . اندازه اهمیت شاتکریت می باشد اهمیت آنها به همان

میـل مهارهـا در   . ر اطراف توده سنگ می گردنـد حلقه حمال د صورت نصب موجب تشکیل

رو ایجاد دگرشکلی کنترل شـده مـی نمایـد کـه      کرده از این برابر دگرشکلی شعاعی مقاومت

رو که تـاثیر ناهمسـانی    هم چنین میل مهارها از آن. نماید شکل ژئومتریک تونل را حفظ می

مشـکل تـر سـاخته و     تشکیل صفحات برشـی و لغزشـی را   و نا همگونی را کاهش می دهند،

توده هاي سنگ به شدت دستخورده می گردد کـه   سبب ایجاد مقاومت ماندگار باال حتی در

تـنش مماسـی در حلقـه سـنگ     . می گردد این نیز به نوبه خود سبب بهسازي کیفیت سنگ

ثانویـه ایجـاد شـده بـین      هـاي  طـاق . گـردد  هـا مـی   حمال موجب افزایش چسبندگی مهاري

تونـل مقاومـت ایجـاد     ابر تمایل توده سنگ نسبت بـه جابجـایی بـه داخـل    ها، در بر گاه تکیه

که طـاق تونـل تحـت     صورتی در. ها بستگی دارد نماید که این مقاومت به نزدیکی مهاري می

اگر سیستم سنگ در معـرض   تنش زیاد در اثر فرایندهاي تجدید آرایش دوباره قرار گیرد، یا

 .سطح خواهد داشت بهسازي با بتن پاشی به هشکستگی قرار داشته باشد، تونل نیاز ب

شـاتکریت، میـل    :عبارتسـت از  NATMبنابراین به طور خالصه مواد پایـدار کننـده در   

 ....و مهارها، قوس هاي فوالدي یا پروفیلی، صفحات فوالدي

یک قوس نیمه صلب خـارجی بالفاصـله پـس از حفـاري بـا       ایجاد NATMهدف اصلی 

این امر موجـب تنظـیم تـنش    . پیچ و غیره می باشد اتکریت، کوهوسایل نگهداري از قبیل ش

شدگی مخرب جلوگیري به عمـل مـی آورد و ایـن     در محدوده اطراف تونل گردیده از سست

زیـرا  . کارانه تمیز مـی دهـد   زنی محافظه تونل هاي را از روش NATMهمان چیزي است که 

تماما بوسیله تجهیـزات نگهـداري    بایست می اصوالً در شیوه هاي سنتی تونلسازي، بار سنگ

  .هاي زیاد می باشد تحمل شود که این کار نیز مستلزم صرف هزینه
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بیشتر در نتیجه تجربه عملی بوجود آمده و مانند دیگـر روش هـایی کـه    NATM روش 

تکوین می باشند، دستخوش تغییر و تحوالت و مشکالت متعددي گردیـده   در حال تکمیل و

این روش از انعطاف پذیري قابل توجهی در شـرایط مواجهـه   . ده استتا به شکل کنونی درآم

  .توده سنگی برخوردار است با وضعیت هاي متفاوت

شـرایط زمـین    که مطالعات و بررسی دقیقی به منظور بررسـی است طور کلی ضروري ه ب

و اجـراي   ساختاري به ویژه در زمیسن هاي نامناسب انجام گرفته، بین هزینه هاي مطالعـات 

  .ملیات رابطه اي منطقی ایجاد گرددع

بـتن در فضـاها، حتـی در     و طریقـه ریخـتن   NATMتهیـه مـواد و مصـالح مـورد نیـاز      

کارآمد دارد کـه خـود    نیاز به ساماندهی مناسب و NATMهاي کوچک تونل سازي با   طرح

هـا   نصب شعاعی مهاري اهمیت. ناشی از تجربه و مهارت باالي معدنچی ها و اجرا کاران دارد

 هـاي بوجـود   تنش به طور سیستماتیک در سنگ هاي سست، به منظور تأمین توزیع مناسب

 .اسـت  آمده در قوس هاي دایره اي شکل سنگی، فوق العـاده مناسـب تشـخیص داده شـده    

نیاز به آموزش هاي تئوریک و عملی هم زمان در محل عملیـات    NATMموفقیت در روش

ک و دقیق مهندسان با مسائل و مشـکالت در محـل کـار    بودن نزدی دارد زیرا تنها در ارتباط

یک بخش مهم و جـدایی  . راهنمایی هاي خاص و دقیق قادر سازد می تواند آنها را به اعمال

  [7 ,5] .فنون اندازه گیري می باشد مشاهده رفتار تنش کرنش سنگ با ،ناپذیر در این روش

  هاي زیر زمینیهاي زیر زمینی  محفظهمحفظهاجراي اجراي هاي مختلف هاي مختلف   روشروش  ..1313--44

 انجـام  حین در یا قبل گود، دیواره عمیق، حفاظت و عمیق نیمه فضاهاي زیر زمینی ريحفا

 ، سـپرهاي )پایل شیت(فلزي سپر چوبی، سپر چون مختلفی هاي از روش استفاده با حفاري

 jet روش بـا  خـاك  دیـافراگمی، تثبیـت   دیـوار  شـمع، اجـراي   سـاخته، اجـراي   پیش بتنی
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grouting ، شود می انجام زمین جنس و ماهیت محل، به شرایط جهتو با... .  کریت و شات. 

  [2,4] .شود هاي مهم پرداخته می در ادامه به طور مختصر به برخی از روش

  روش دیوار دیافراگمیروش دیوار دیافراگمی  ..  11--1313--44  

 مسـلح  غیـر  یـا  مسلح دیوارهاي بتنی ، (Slurry Walls) دوغابی یا دیافراگمی هاي دیواره

 بندي آب یا گودها دیوارة نگهداري منظور به که ستندزمین ه سطح تراز زیر در شده ساخته

 مـورد  خاك سطح زیر عمیق در و عرض کم طولی دیوارهاي اجراي که مواردي و کف سدها

  :مراحل اجرا به صورت زیر می باشد. شوند می اجرا باشد، نیاز

  

  خاص حفاري به  کمک دستگاه هاي 

جهـت عـدم   ( ل و بتونیـت و سـیمان  بـا گـ  )به طور همزمان با حفر(پرکردن محل حفر شده 

 )ریزش خاك دیواره

بـتن ریـزي    قرار دادن قفسه ها آرماتورهاي سازه نگهبان در داخل محل حفر شـده   -

 )بتن روان و با کارائی باال(

 [4,15 ,2] :از مزایاي این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود

 زیاد شدن سرعت اجراي کار -

 زیاد شدن درجه ایمنی کار -

برداري  وار دیافراگمی هم به عنوان سازة نگهبان گود رفتار می کند و هم در حین بهرهدی -

 .شود میاز آن به عنوان دیوار حایل استفاده 

  ها و گودهاي با طول زیاد مناسب براي حفاري -

 :عبارتند ازهمچنین معایب این روش 

 زیاد شدن هزینه اجراي کار در حجم کم -
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 دستگاه حفاري مربوطه نیاز مند به فضاي زیاد براي -

 نیاز به دستگاه هاي حفاري مخصوص -

 نیاز به نیروهاي متخصص  -

  .زیر گویاي مطالب فوق می باشد هاي شکل
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  مراحل اجراي دیوار دیافراگمی :27-4 شماره شکل
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  نمونه اي از دستگاه حفاري دیوار دیافراگمی :28-4 شماره شکل

  روش دیوارشمعی پیوستهروش دیوارشمعی پیوسته  ..22--1313--44

 خـاکریز  یـک  روي بـر  یـا  و موجـود  زمینهـاي  روي بـر  معموالً درجا بتنی شمعی ارهايدیو

 متقـاطع  صـورت  بـه  یـا  و هـم  کنـار  صـورت  بـه  یـا  ها شمع این .شوند ساخته می مصنوعی

 و ضـعیف  هـاي  سنگ و چسبنده هاي خاك در دیوارها معموالً گونه این از استفاده .باشند می

 توان می چنین هم .رسد می نظر به تر شود، مناسب می الاعم سنگین قائم بارهاي که جاهایی

  دهـد   مـی  نشـان  راایـن موضـوع    29ــ 4 شـکل  .کـرد  اجـرا  نیـز  اي دانـه  هاي خاك در را آنها

[1, 12,10].  
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 .نکند فرار ها شمع بین درزهاي از مصالح کرد دقت بایستی هم، کنار شمعی دیوارهاي در

متر بوده که فاصـله مرکـز تـا     1.2تا  1وال بین ا معمه قطر شمع متقاطع دیوارهاي شمعی در

 .برابر قطر شمع می باشد 0.9ها  مرکز قطر شمع

 بسـته  گیرد می انجام ترمی لوله وسیله به معموالً شمعی دیوارهاي براي درجا ریزي بتن

 آن تـوان  مـی  نیـاز  صـورت  در است نامنظم معموالً دیوارها نوع این رویه اندود خاك، به نوع

   تـوان  مـی  یـا  پوشـاند  درجـا  بتنـی  روکش با دارد قرار آب سطح باالي را که یوارد از قسمت

  .آورد پایین سطح این تا را شمع سر

  

 نحوه چیدمان دیوار شمعی پیوسته :29-4شماره  شکل
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  دستگاه حفاري شمع :30-4 شماره شکل

  
  قفسه هاي آرماتور مورد نیاز شمع درجا :31-4 شماره شکل
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  ر متقابلر متقابلروش مهاروش مها  ..33--1313--44

  .روش فوق شامل مراحل زیر می باشد

 حفر چاه هاي مناسب در فواصل معین در دو طرف گود -

شکل با توجه به محاسبات و نقشه هـاي اجرایـی در داخـل     Iو  Hقرار دادن پروفیل هاي  -

 چاهک ها 

یگر قسمت فوقانی هر دو پروفیل قائم متقابل مزبور را به کمک تیرها یا خر پاهایی به یکـد  -

 )پایداري پروفیل  قائم(متصل می کنیم 

در حین گودبرداري در صورت نیاز در ارتفـاع هـاي دیگـر پروفیـل قـائم نیـز       (گودبرداري  -

 )اجرا می شودسیستم مهار متقابل 

شـکل زیـر مویـد    . شود میدر صورت نیاز از الوارهاي چوبی براي بین اعضاي قائم استفاده  -

  [2] .مراحل فوق می باشد

  

  روش مهار متقابل :32-4 شماره کلش
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  روش میخ کوبی خاكروش میخ کوبی خاك  ..44  --1313--44

متر با توجه به توانـایی خـاك در پایـدار     2الی  1برداري در هر مرحله با عمق  عملیات خاك

بـرداري   پهنـاي خـاك  . ساعت صورت می گیـرد  48تا  24ماندن بدون مهار براي مدت زمان 

  . الزم جهـت حفـاري را نصـب نمـود     باید به حـدي باشـد کـه بـه راحتـی بتـوان تجهیـزات       

 [4, 14,17]  

  
  عملیات خاکبرداري با توجه به توانایی خاك در پایدار ماندن بدون مهار :33-4 شماره شکل

  حفاري سوراخ ها جهت قرارگیري میخحفاري سوراخ ها جهت قرارگیري میخ  ..11--44--1313--44

سوراخ ها با توجه به طول، قطر، جهت و فواصل معین بر اساس طراحی صورت گرفته ایجـاد  

حفاري به صورت خشک و با سیستم دورانی ـ ضربه اي با چکش درون گمانه و یا  . گردند می

  . شود میاسفاده از روش مته حلزونی اجرا 

  
  سوراخ ها با توجه به طول، قطر، جهت و فواصل معین بر اساس طراحی :34-4 شماره شکل
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  اساس طراحی سوراخ ها با توجه به طول، قطر، جهت و فواصل معین بر :35-4 شماره شکل

  نصب میخ ها و اجراي دوغاب ریزينصب میخ ها و اجراي دوغاب ریزي  ..22--44--1313--44

براي آنکه میخ ها به خوبی توسط دوغـاب  . میخ ها در سوراخ هاي حفر شده جاي می گیرند

احاطه شوند قطعاتی جهت نگهداري فواصل بین میخ ها و دیواره داخلی سـوراخ هـا بـر روي    

ز طریق شلنگ هاي رفت و برگشـت  سپس سوراخ ها توسط مالت و ا .گردد میمیخ ها تعبیه 

دوغاب ریزي توسط فشار جاذبه و یا با فشار اندکی . گردد میکه به میخ ها متصل شده اند پر

 [10 ,1]  .گردد میاجرا 

  

  نصب میخ در سوراخ هاي حفر شده :36-4 شماره شکل
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  نصب میخ ها در سوراخ هاي حفر شده :37-4 شماره شکل

  موقتموقتاجراي پوسته اجراي پوسته   ..  33--44--1313--44

بـرداري قبـل از مراحـل بعـدي      پوسته موقـت بـراي ایجـاد تکیـه گـاه و مهـار سـطح خـاك        

شامل یک الیه مسـطح   گردد میرایج ترین دیواره موقتی که اجرا . گردد میبرداري اجرا  خاك

در مرحلـه بعـد   . میلیمتـر مـی باشـد    100کننده سبک به همراه الیه شاتکریت به ضخامت 

مهـره شـش وجهـی و    . هاي برآمده از سوراخ ها نصب می گردنـد صفحات باربر بر روي میخ 

   [10 ,4] .واشرها متعاقباً بر روي صفحه باربر نصب می گردند

  
برداري قبل از مراحل بعدي  ایجاد پوسته موقت براي ایجاد تکیه گاه و مهار سطح خاك :38-4 شماره شکل

  برداري خاك
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  برداريبرداري  احداث تراز بعدي خاكاحداث تراز بعدي خاك  ..44--44  --1313--44

احل اول تا چهارم براي پایداري خاکریز تا رسیدن به عمق نهـایی مـورد نظـر ادامـه پیـدا      مر

جهت حفظ یکپارچه گی دیواره از هـم پوشـانی بـین مسـلح کننـده هـاي شـکریت        . یابد می

 [19 ,13]  .شود میاستفاده 

  

  دیواره جهت حفظ یکپارچه گیهم پوشانی بین مسلح کننده هاي شکریت  :39-4 شماره شکل

  نهایینهایی  احداث پوسته دائمی واحداث پوسته دائمی و  ..  55  --44--1313--44

برداري به تراز مورد نظر رسید و میخ ها نصب شدند با توجه به نیاز پـروژه   پس از آنکه خاك

پوسته نهـایی ممکـن اسـت شـامل بـتن در       .ممکن است پوسته و نماي نهایی احداث گردد

  .جاید مسلح شاکریت مسلح و یا پانل هاي بتنی پیش ساخته باشد

  

  احداث پوسته و نماي نهایی :40-4 شماره شکل
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  سپرکوبیسپرکوبی. . 55--1313--44

 : مراحل اجراي این روش به صورت زیر می باشد

 کوبیدن سپرهایی در طرفین گود -

 برداري شروع خاك -

در کمرکش سپرها و بر روي آنهـا، تیرهـاي    پس ار رسیدن عمق گود برداري به حد کافی، -

یدهاي فشاري را در جهت عمود بر صفحۀ سپرها به سپس ق .پشت بند افقی نصب می کنیم

 [10 ,2] .پشت بندهاي افقی وصل می کنیم

  هاي غیرسست عرض کم و خاك: چوبیسپر، پشت بند و قیدهاي فشاري  -

   هاي سست تر عرض زیاد و خاك: فلزيسپر، پشت بند و قیدهاي فشاري  -

 :شوند می زیر تقسیم دسته سه به ها به طور کلی سپري

 )تقویتی دیواره تک هاي سازه شامل(دیواره تک شده مهار :فال

 دیواره تک گیردار :ب

 فشار کاهنده سکوهاي با دیواره تک : ج

 بـه  همچنـین  و سازه ف پذیري انعطا و نوع به ه ها ساز این مقاومت و زمین فشار توزیع

  .دارد وجود نیز سربارها مورد در وابستگی این  .دارد خاك بستگی طبیعت

 :شود استفاده زیر اي سازه هاي ترکیب از است ممکن ها سپري ساخت رد

 ها سپري -

 درجا بتنی هاي سپري -

 حایل دیوارهاي -

 صفحه و شمع دیوار -

  .شکل زیر گویاي این مطلب می باشد
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  نمونه اي از روش سپرکوبی :41-4 شماره شکل

  خالصهخالصه

در مسـیریابی  . به سه دسته تقسیم کـرد تونل ها را بر اساس کاربردي آنها  توان میطور کلی 

تونل باید مراحل مطالعاتی از قبیـل بررسـی عکـس هـاي هـوایی و نقشـه هـاي توپـوگرافی         

منطقه، مطالعه ژئوفیزیکی، حفر گمانه هاي اکتشافی، بررسی جریان هـاي آب زیـر زمینـی،    

هاي  از روش. ندحفر گالریهاي اکتشافی و انجام آزمونهاي آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیر

هـاي تمـام    ماشـین . اشاره نمـود ... هدر و آتشباري و ، رودTBMحفر تونل می توان به روش 

هاي حفر تونـل   مقطع حفر تونل به انواع مختلفی از قبیل ماشین حفر تونل از نوع باز، ماشین

هـاي   همچنـین از روش . تک سپره و ماشین حفر تونل با سپر تلسکوپی تقسـیم مـی گردنـد   

هاي زیرزمینی می توان به روش دیوار دیافراگمی، دیوار شـمعی و حفـر    ف حفر ایستگاهمختل

هاي حفر فضاهاي زیرزمینی به پارامترهـاي مختلفـی از    انتخاب روش. اشاره نمود... از زیر و 

قبیل شرایط ژئوتکنیکی محل، دسترسی امکانات و تجهیزات، مالحظات اقتصادي و اهمیـت  

 .دبستگی دار... پروژه و
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  آزمونآزمون

  مراحل مطالعاتی مسیریابی تونل را نام ببرید؟ .1

  در خصوص نشست سطح زمین ناشی از حفاري فضاهاي زیرزمینی توضیح داده شود؟ .2

  هاي نگهداري فضاهاي حفاري شده در سنگ را نام ببرید؟ روش .3

  را توضیح دهید؟ TBMزنی با روش  مزایاي و معایب تونل .4

  هدر را ذکر نمایید؟ مزایاي رود .5

  هاي مختلف پایدارسازي گود را نام ببرید؟ وشر .6

 ها را ذکر نمایید؟ هاي حفاري و اجراي تونل روش .7
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