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چکیده

نیاز به احداث سریع و بصرفه تونل همراه با تأمین ایمنی سازههای سطحی ،سبب افزایش کاربرد ماشینهای حفار تمام مکانیزه
در محیط شهری گردیده است .در مقاله حاضر تونلسازی مکانیزه سپری به عنوان یکی از روشهای مدرن تونلسازی معرفی و
انواع ماشینهای حفاری تمام مقطع برای زمینهای نرم و سنگ سخت ارائه میشود .در ادامه مکانیزم کارکرد ماشین حفار سپر
تعادلی فشار زمین ( )TBM-EPBبه عنوان رایجترین ماشین حفاری در محیطهای شهری به همراه مزایای استفاده از این دستگاه
بیان و فناوریهای نوین در طراحی ماشینهای حفاری تمام مقطع بررسی میگردد .امکان حفاری در سنگ سخت و زمین نرم
توسط TBMهای جدید و همچنین امکان نصب پوشش همزمان با حفاری تونل در زمینهای نرم از جمله فناوریهای نوین در
نسل جدید TBMها به شمار میآیند .با توجه به اهمیت نشست زمین در محیطهای شهری ،کنترل فشار سینهکار ،تزریق
پیوسته دوغاب و کنترل حجم مواد حفاری شده از مهمترین راهکارهای جلوگیری از نشست زمین در تونلسازی با استفاده از
ماشین حفاری مکانیزه میباشد .در این مطالعه توسط نرمافزار المانمحدود  Plaxisبه بررسی اثر کیفیت تزریق دوغاب سیمانی
بین سطح خارجی آسترهای بتنی و سپر ماشین حین عملیات حفاری تونل بر نشستهای سطحی زمین پرداخته میشود.
کلمات کلیدی :تونلسازی مکانیزه  ،EPB ،TBM ،ایمنی سازههای سطحی.plaxis ،
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Abstract
The need for rapid construction of the tunnel along with the safety of surface structures has
increased the use of mechanized tunnel boring machines in the urban environment. In this
paper, shield mechanized tunneling is introduced as one of the modern tunneling methods. In
the following, the mechanism of operation of the TBM-EPB as the most commonly used boring
machine in urban environments, along with the benefits of using this device, and the new
technologies in the design of all-section boring machines, are introduced. Considering the
importance of surface settlement in urban environments, controlling soil pressure, continuous
injection of grout and controlling the volume of excavated materials, is one of the most
important ways of preventing surface settlement in tunneling using a mechanized boring
machine. In this study, the Plaxis software is used to investigate the effect of cement grout
injections between the outer surface of concrete linings and the shield of the machine during
tunnel boring operations on the surface settlement.

Keywords: Mechanized Tunneling, TBM, EPB, Surface Settlement, Plaxis.
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 -1مقدمه
با افزایش روز افزون شهرنشینی ،گسترش شهرها و رشد
فزآینده جمعیت نیاز به تأسیسات زیربنایی و راههای
ارتباطی افزایش مییابد .از طرف دیگر معموالً در مناطق
شهری دسترسی به فضای الزم جهت ساخت این راهها
وجود ندارد و به خاطر وجود سازههای مختلف سطحی
امکان ساخت وجود نداشته و یا در صورت وجود نیز هزینه
باالیی دارد و موجب مشکالت ترافیکی و معیشتی در زمان
اجرا میگردد .همچنین فقدان سیستم حمل و نقل مناسب
ما را در مدیریت حمل و نقل شهری با مشکالت بیشماری
از جمله تأخیر و طوالنی بودن سفرهای درون شهری ،اتالف
وقت شهروندان ،افزایش میزان مصرف سوخت ،افزایش
آلودگی هوا و در نهایت افزایش هزینه سفر مواجه نموده
است .با توجه به عوامل فوق و نیاز فزآینده به زمین بویژه
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ناپایدار ،حضور آب زیرزمینی و وجود سازههای سطحی
بدون برهم زدگی سطح زمین و یا بروز نشستهای قابل
مالحظه فراهم میسازد .بروز نشستهای سطحی در
عملیات تونلسازی شهری حتی با به کارگیری
تکنولوژیهای جدید اجرایی امری اجتنابناپذیر میباشد.
به دلیل تأثیر زیاد پارامترهای هندسی تونل و مشخصات
ژئوتکنیکی خاک پیرامون آن بر افزایش یا کاهش نشست
سطحی زمین ،در مقاله حاضر به عنوان مطالعه موردی
محدوده مجاور ایستگاه چهار خط 2مترو تبریز به علت
سربار کم تونل و عرض کم خیابان در ناحیه مذکور جهت
بررسی عددی اثر کیفیت تزریق دوغاب در فاصله ایجاد شده
بین سطح خارجی آسترهای بتنی و سپر ماشین حین
عملیات حفاری تونل بر نشستهای سطحی زمین انتخاب
گردیده است.

در مناطق شلوغ و پرتراکم شهرها ،استفاده از فضای
زیرزمینی و پروژههای تونلسازی جهت ایجاد راههای
ارتباطی ،خطوط مترو و زیر ساختارها افزایش چشمگیری
در سالهای اخیر در سرتاسر دنیا داشته است و استفاده از
فضاهای زیرزمینی به عنوان بخشی از نیازهای شهری امری
اجتناب ناپذیر میباشد ] .[4امروزه با پیشرفت تکنولوژی،
استفاده از حفاری مکانیزه در محیطهای شهری بنا به
دالیلی مانند ایجاد اختالل کم در ترافیک شهری ،سرعت
باال ،سهولت و ایمنی بیشتر در عملیات اجرایی حفاری،
افزایش قابل مالحضهای یافته است .در مقاله حاضر با تمرکز
بر پروژههای مترویی تونلسازی مکانیزه سپری به عنوان
یکی از روشهای مدرن تونلسازی معرفی شده و مهمترین
ویژگیهای آن مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه انواع
ماشینهای تمام مقطع مکانیزه برای زمینهای نرم و سنگ
سخت بررسی گردیده .فناوریهای جدید تونلسازی مکانیزه
سپری ،امکان ساخت تونلهای طویل را در شرایط مختلف
ژئوتکنیکی زمین از قبیل ضخامت کم روباره ،زمینهای

 -2حفاری مکانیزه در محیط شهری
امروزه روشهای مختلفی جهت حفر تونل در محیطهای
شهری وجود دارد .عواملی چون سطح مقطع تونل ،میزان
پیشروی ،میزان سرمایه مورد نیاز ،مدت انجام پروژه و
مهمتر از همه نوع خاک و سنگ و وضعیت آب زیرزمینی،
نقش اساسی در انتخاب روش حفاری در محیطهای شهری
را دارند .با احداث تونل تعادل طبیعی زمین از بین میرود،
به همین علت بایستی روشی انتخاب شود که تغییرات زمین
به حداقل برسد.
ماشینهایی که برای تونلسازی مکانیزه استفاده
میگردند  TBMنامیده میشوند .در این دستگاهها تمام
عملیات حفاری ،نصب پوشش و انتقال مواد حفاری شده
به بیرون از تونل توسط خود دستگاه و بصورت مکانیزه
انجام میشود .این نوع دستگاهها در انواع زمینها از سنگ
سخت تا خاک نرم و آبدار قابل بکارگیری میباشد .در
زمینهای سست ،این گونه دستگاهها دارای سیستمی
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جهت حفاظت جدار قسمت حفاری شده بین جبهه

برنده است که با استفاده از آنها عملیات حفاری انجام

پیشروی و پوشش دائمی تونل ،میباشند .این سیستم

میشود ] .[2در شکل 4نمونهای از حفاری  TBMدر محیط

حفاظتی که یک ورق فلزی ضخیم و مقاوم می باشد ،سپر

شهری به همراه نمونهای از دستگاه نشان داده شده است.

نامیده میشود .معموالً سپر دارای چند متر طول بوده و

مهمترین مزایای حفاری مکانیزه عبارتند از:

در انتهای آن ،حفاظت از زمین حفاری شده توسط قطعات



پیش ساخته بتنی ( )segmentکه به شکل معین روی هم



کار گذارده میشود ،انجام میشود .سپر بایستی در برابر



فشار زمینهای اطراف مقاومت کرده و در صورت وجود آب
از ورود آن جلوگیری کند .پیشروی ماشین معموالً توسط
یک سری جکهایی که به پوشش بتنی تونل متکی
میشوند ،انجام میشود .در قسمت جلو سپر ،سرمته
حفاری ( )cutter headمجهز به مجموعهای از تیغههای







مکانیزاسیون و نرخهای پیشروی باال
ایجاد مقطع دقیق تونل
حداقل تأثیر ممکن بر سازههای سطح زمین
ایمنی باال برای افراد
سازگار با محیط زیست ،حفظ سطح آب
زیرزمینی و سروصدای کم
پوشش اقتصادی و با کیفیت باالی تونل
امکان حفاری تونلهای با قطر بزرگ

مکانیزه برای سنگ سخت و ماشین حفاری مکانیزه برای
 -3انواع ماشین حفاری مکانیزه
با توجه به نوع و جنس زمین میتوان ماشینهای حفاری
مکانیزه را به دو دسته کلی تقسیمبندی کرد .ماشین حفاری

(الف)

شکل  :1الف) حفاری  TBMدر

زمینهای سست .تفاوت اصلی بین این دو نوع دستگاه
طراحی سرمته حفار و نوع نگهداری سینهکار است .جدول4
مهمترین ویژگی این دو نوع دستگاه را مقایسه میکند ].[3

(ب)
محیط شهری ب) نمونهای از دستگاه TBM
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جدول  :1مقایسه دستگاه  TBMبرای سنگ سخت و زمین نرم ][3
زمین نرم

سنگ سخت

ابزار برشدهنده

تیغههای قلمی

دیسک غلطکی

نگهداری سینه کار

 EPBو slurry

نیاز نیست (نگهداری طبیعی)

Thrust method

Shield jack

Thrust jack

عکس العملل در برابر نیروی مووری و

توسططط جکهای سططپر که به سططگمنت اعمال

توسط گریپر که به دیواره اعمال میشود

گشتاور

میشود

توان مورد نیاز سرمته حفار

توان کم ،گشتاور زیاد و سرعت کم

توان باال ،گشتاور کم ،سرعت باال

نوع نگهداری تونل

سگمنت

نگهداری رینگ ،شاتکریت ،بدون نگهداری

زمان نصب سیستم نگهداری

نصب سگمنت بعد از حفاری

نصب سگمنت همزمان با حفاری (دو سپری)

تونل با دوغاب در مقایسه با نگهداری مکانیکی یا هوای
 -1-3ماشین حفاری مکانیزه برای زمینهای سست

ماشین حفاری مکانیزه برای زمینهای سست بر اساس

فشرده ،کاربرد این روش به خاطر ضرورت نصب سیستم
جداسازی دوغاب مورد استفاده برای نگهداری سینهکار
مشکالت بیشتری دارد (شکل.)3

تأمین پایداری سینهکار و نگهداری دیواره تونل توسط
سگمنت طراحی میشوند .به منظور حفظ پایداری سینهکار
انواع روشهای نگهداری توسعه پیدا کردهاند که مهمترین
آنها عبارتند از:


نگهداری طبیعی سینهکار



نگهداری مکانیکی سینهکار



نگهداری سینهکار با استفاده از هوای فشرده



نگهداری سینهکار با استفاده از دوغاب (نگهداری
دوغابی)



نگهداری سینهکار به روش فشار تعادلی زمین
(شکل)2

برای حفاری در محیط شهری بیشتر از دو روش نگهداری
دوغابی و نگهداری فشار تعادلی زمین استفاده میشود که
در زیر توضیح داده شده است.

 -1-1-3نگهداری دوغابی سینهکار ()Slurry

در این روش سینهکار تونل بوسیله سیال تحت فشار
نگهداری میشود .عالرغم عملکرد بهتر نگهداری سینهکار

 -2-1-3نگهداری فشار تعادلی زمین )(EPB

در این روش از خود مصالح حفاری شده برای نگهداری
سینهکار تونل استفاده میشود .مصالح حفاری شده پس از
اضافه شدن آمادهسازها (آب ،سوسپانسیون رسی یا
بنتونیتی ،افزودنیهای شیمیایی مانند فوم و )...بصورت یک
دوغاب در آمده (دوغاب زمین) و درون محفظه حفاری
ماشین ریخته میشوند .این دوغاب تحت فشار قابل کنترل
قرار گرفته و در حالت تعادل با نیروهای اعمالی به سینه
کار تونل از طرف محیط خاکی و آب زیر زمینی تنظیم می
گردد .به دلیل قابلیت تنظیم دقیق فشار در سینهکار
حفاری و عملکرد ایمن دستگاه ،این روش نگهداری
مناسبترین روش در محیطهای شهری بوده و اساس کار
ماشینهای حفار سپر تعادلی زمین را تشکیل میدهد
(شکل.)1
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شکل  :2روشهای نگهداری زمین در سینهکار تونل ][1
.4
.2
.3
.1
.1
.1

کله حفار
سپر
تزریق بنتونیت
رگالتور هوا
حباب هوا
خروج دوغاب همراه با خاک
شکل  :3اجزای اصلی ماشینهای دوغابی ()Slurry

.4
.2
.3
.1

کله حفار
سپر
نقاله مارپیچی
نوار نقاله و حمل مواد
حفاری شده
شکل  :4اجزای اصلی ماشینهای فشار تعادلی زمین )(EPB
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 -2-3ماشین حفاری مکانیزه برای سنگ سخت

 -2-2-3ماشین حفاری مکانیزه دو سپری برای سنگ سخت

ماشین حفاری مکانیزه برای سنگ سخت بر اساس استفاده

طراحی این نوع دستگاه به گونهای است که امکان نصب

از دیسکهای غلطکی در کلهحفار و افزایش توان و گشتاور

سگمنت به طور همزمان با حفاری تونل وجود دارد ،به

به صورتی که دستگاه بتواند تودهسنگ را حفاری کند،

همین دلیل مدت زمان حفاری صد درصد مدت زمان

طراحی میشوند .در این نوع دستگاهها اغلب نیاز به

اجرایی میباشد (شکل .)1این نوع ماشین در سه مرحله کار

نگهداری سینهکار نیست .دستگاههای حفاری مکانیزه برای

میکند.

سنگ سخت به سه دسته تک سپری ،دو سپری و Gripper

 )4اتصال سپر عقبی ) (rear shieldبه دیواره حفاری شده

تقسیم میشوند.

تونل
 )2حفاری تونل توسط کله حفار و نصب سیستم نگهداری

 -1-2-3ماشین حفاری مکانیزه تک سپری برای سنگ سخت

در این نوع دستگاه ،از سگمنت (پوشش تونل) جهت جلو
راندن دستگاه استفاده میشود .در این نوع دستگاه 12

 )3پیشروی سپر عقبی به موقعیت جدید و جلو کشیده
شدن دستگاه
 -3-2-3گیرهها ()Gripper

درصد زمان اجرایی صرف حفاری و  22درصد صرف نصب

کفشکهایی هستند که به صورت شعاعی به دیواره حفاری

سگمنت میشود.

شده تونل ،نیرو اعمال میکنند .بر خالف دستگاههای
سپری این نوع ماشین حفاری از سیستم نگهداری به عنوان
تکیهگاه استفاده نمیکند.

.4
.2
.3
.1

کله حفار
سپر
نوار نقاله
حمل مواد حفاری
شده
شکل  :5اجزای اصلی ماشین تک سپری برای سنگ سخت
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 .4کله حفار
 .2سپر
 -2aسپر جلویی
 -2bسپر Double
 -2cسپر عقب

 .3نوار نقاله
 .1حمل مواد حفاری شده
شکل  :6اجزای اصلی ماشین دو سپری برای سنگ سخت

 .4کله حفار
 .2سپر جلویی
 .3تیر اصلی

.1
.1
 .1نوار نقاله
Ring beam erector structure .1
Gripper trolley

thrust cylinders

 .1شاتکریت

شکل :7اجزای اصلی ماشین  Gripperبرای سنگ سخت

 -4عملکرد دستگاه سپر تعادلی فشار زمین (TBM-

اتاقک حفاری توسط یک نقاله حلزونی از درون اتاقک قابل

)EPB

تخلیه میباشد که با تنظیم نرخ تخلیه مصالح میتوان فشار

با توجه به کاربرد گسترده ماشین سپر تعادلی فشار زمین

اعمالی به سینهکار را تنظیم کرد .بعبارت دیگر همزمان با

در محیط شهری در این قسمت عملکرد این ماشین بررسی

باز شدن جکهای پیشران دستگاه ،دوغاب مصالح درون

میشود .دراین نوع TBMها نگهداری سینهکار بدون وجود

اتاقک تحت فشار قرار گرفته و این فشار به سینهکار اعمال

ابزار نگهداری ثانویه (هوای فشرده ،دوغاب ،صفحات

میگردد و تنظیم میزان فشار با کنترل نرخ تخلیه مصالح

فشارنده سینهکار) و توسط بخشی از مواد حفاری شده انجام

توسط نقاله حلزونی انجام میگیرد .معموالً فشار وارد به

میگیرد از اینرو این قبیل TBMها را  EPBمینامند .زمین

سینه حفاری درحدی تنظیم میشود که حالت تعادلی بین

بوسیله ابزار برشی روی کله حفار کنده شده و از طریق

فشار وارده از سوی دستگاه به سینه حفاری و فشار برجای

دریچههای موجود بر روی سر مته به صورت فشرده شده

خاک وجود داشته باشد .در شکل 1نحوه تنظیم فشار

وارد اتاقک حفاری میگردد .مصالح حفاری شده موجود در

تعادلی سینهکار بصورت شماتیک نشان داده شده است .اگر
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فشار نگهداری دوغاب زمین تا باالتر از میزان تعادل افزایش

خالی شدن اتاقک حفاری و با کاهش فشار در سینهکار،

یابد به باال آمدگی زمین در جلو سپر منجر می شود.

خاک زمین ممکن است به داخل محفظه ریزش کرده و

همچنین در صورت تخلیه مصالح با سرعت باال ،به دلیل

سبب ایجاد نشست در سطح زمین گردد.

شکل  :8تعادل فشار زمین ][1

همزمان با حفاری و پیشروی دستگاه ،در انتهای سپر فلزی

درون اتاقک حفاری متناسب با نرخ پیشروی دستگاه و

قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنت) نصب میشوند که

همچنین تزریق پیوسته دوغاب همراه با پیشروی تونل به

نسبت به خط حفاری شده زمین فاصله دارند .پس از تمام

منظور اطمینان از پرشدن فضای خالی پشت سگمنت،

شدن طول سپر ،این قطعات در تماس با سطح حفاری

میتوان نشست سطحی و در نتیجه آسیب به سازههای

شده قرار گرفته و وظیفه نگهداری زمین را بر عهده خواهند

سطحی را به حداقل مقدار ممکن رساند ].[1

داشت .برای جلوگیری از تغییر شکل زمین و نشست های
سطحی  ،فضای خالی مابین پشت سگمنت های بتنی تا
زمین با استفاده از گروت ،تزریق و پر می شود .با گذشت
زمان و پیشرفت عملیات این گروت به تدریج سخت گردیده
و نیروهای ناشی از زمین اطراف به پوشش تونل منتقل می
گردد .شکل  1نمایی از یک ماشین حفار  TBM-EPBو
اجزا آن را نمایش میدهد.
کنترل نشست زمین یکی از مهمترین مزیتها در حفاری
تونل با  TBM-EPBمیباشد .به طور کلی نشست زمین در
حفاری مکانیزه ناشی از اضافه حفاری دستگاه ،کاهش فشار
سینه کار در اتاقک حفاری و تزریق ناکافی فضای خالی
پشت سگمنت میباشد .با راهبری صحیح دستگاه ،کنترل
دقیق فشار سینهکار و تنظیم مناسب نرخ تخلیه مصالح از

شکل  :9طرح شماتیکی از قسمتهای اصلی دستگاه EPB
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 -5معرفی فناوریهای جدید در طراحی TBM

 -2-5ماشینهای DUAL MODE

با پیشرفت صنعت تونلسازی تقاضا برای احداث سریع

این نوع دستگاه قابلیت حفاری در زمینهای نرم و سنگ

تونل با طول و عمق زیاد افزایش یافته ،لذا امکان تغییر

سخت را دارد ،هنگام مواجه شدن با زمین نرم ،فشار

شرایط ژتوتکنیکی مسیر تونل از سنگ سخت به زمین

سینهکار ایجاد شده و در حالت مواجه شدن با سنگ سخت

نرم ،وجود دارد ] .[1از این رو TBMهای جدید ،جهت

دستگاه در حالت فشار اتمسفر کار میکند .شکل44

حفاری دستگاه در شرایط مختلف زمینشناسی توسعه

نمونهای از این نوع دستگاه را نشان میدهد.

یافتهاند که در زیر برخی از فناوریهای به کاربرده شده،
معرفی میشود.

 EPB -3-5و  Slurryبرای سنگ سخت

 -1-5حفاری و نصب سگمنت همزمان برای ماشینهای
حفاری زمین نرم

امروزه محدوده استفاده از  EPBو  Slurryدر زمینهای نرم
و سنگ سخت گسترش یافته است .استفاده از فشار
سینهکار امکان حفاری در زمین های سست و استفاده از

طراحی این نوع دستگاه به گونهای است که امکان نصب

دیسکهای غلطکی امکان به کارگیری در سنگهای سخت

سگمنت همزمان با حفاری تونل وجود دارد .شکل42

را فراهم میکند .شکل 42نمونهای از این نوع دستگاه در

دستگاه سپر دوغابی ( )Slurryبا قطر  3/12متر را نشان

خط  1متروی سئول را نشان میدهد.

میدهد که حفاری و نصب سیستم نگهداری به طور
همزمان انجام میگیرد.

الف) روند حفاری و نصب سگمنت

ب) سپر دوغابی ()Slurry

شکل  :11حفاری و نصب سگمنت همزمان برای ماشینهای حفاری زمین نرم
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ب) حفاری در حالت باز (برای سنگ سخت)

الف) حفاری در حالت بسته (برای زمین نرم)

شکل  :11ماشینهای حفاری

DUAL MODE

شکل  :12ماشین حفاری خط  1متروی سئول

 -6کاربری فضاهای زیرزمینی در محیطهای

غیرشهری طراحی ،اجرا و مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند،

شهری

که در ادامه این مطالعه به معرفی چند مورد از پروژههای

استفاده از پتانسیل فضای زیرزمینی شهرها عالوه بر

تونلسازی مکانیزه سپری پرداخته میشود.

مواردی همچون حمل و نقل میتواند شامل کاربریهای

 -1-6تونل  Smartمالزی

دیگری مانند فضاهای تفریحی ،تجاری ،اداری و خدماتی

تونل اسمارت به عنوان نخستین تونل دو منظوره جهان به

نیز باشد .توسعه شهری با رویکرد استفاده از فضاهای

طول  1/1کیلومتر در کواالالمپور احداث گردیده .ساخت

زیرزمینی یکی از رهیافتهای نوین در زمینه شهرسازی

این تونل از سال  2223شروع و در ژوئن  2221بهرهبرداری

معاصر در اکثر شهرهای بزرگ دنیا میباشد .در سالهای

از آن آغاز شد .این تونل ابتدا به عنوان مسیری برای انحراف

اخیر پروژههای مهمی در فضای زیرین مناطق شهری و

آبهای خروشان و سیالبهای رودخانهای که از به هم
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پیوستن دو رودخانه بزرگ در مرکز شهر حاصل میشوند،
در نظر گرفته شده بود .سپس با یک ایده خالق و با در نظر
گرفتن قطر داخلی  44/1متر ،تونل به گونهای طراحی شد
که بتوان در زمانهای غیر اضطراری که جریان آب چندان
قوی نیست به عنوان تونلی رفت و آمدی برای وسایل نقله
جهت کم کردن بار ترافیکی یکی از شاهراههای مهم و شلوغ
شهر مورد استفاده قرار بگیرد ] .[1شکل 43مقطعی از این
تونل سه طبقه را نشان میدهد که قسمت پایینی آن در
شرایط مناسب جوی برای انتقال آب و دو طبقه فوقانی برای
عبور و مرور وسایل نقلیه استفاده میشود.
مطابق شکل  41برای بهرهبرداری از این تونل  3حالت
پیشبینی شده است:
 )4حالتی که جریان آب رودخانه به قدری کم است که
اساساً نیازی به انحراف توسط تونل ندارد.
 )2زمانی است که طوفانهای کوچک یا متوسط رخ
میدهد ولی فشار جریان آب زیاد نیست .در چنین
حالتی جریان آب به داخل تونل منحرف شده و از
طریق مسیر فرعی به پایینترین قسمت تونل هدایت
میشود .در این حالت دو مسیر عبور و مرور باالیی
تونل همچنان بر روی وسایل نقلیه باز است.
 )3حالتی است که در فصل طوفانهای سهمگین رخ
میدهد .در چنین حالتی کل تونل بر روی وسایل نقلیه
بسته میشود و پس از خارج شدن کلیه ماشینها
جریان سیالب به طور خودکار به داخل تونل هدایت
میگردد .ظرفیت آب تونل در چنین حالتی به سه
میلیون مترمکعب میرسد.

شکل  :13مقطعی از تونل Smart

شکل  :14سه حالت استفاده از تونل Smart

 -2-6تونل  Gotthard Baseاروپا

طوالنیترین تونل جهان که در سال  2241افتتاح گردید
تونل گوتارد بیس با طول  11کیلومتر میباشد که از میان
رشته کوههای آلپ عبور میکند و شمال و جنوب سوئیس
را به هم متصل مینماید .این تونل در فاصلهی  2322متری
زیر رشتهکوه آلپ قرار دارد و با این حساب عمیقترین تونل
جهان هم میباشد .این تونل از میان صخرههایی میگذرد
که دمای آنها در برخی نقاط به  11درجه سانتیگراد
میرسد و برای ساختن آن بیش از  21میلیون تن سنگ از
کوهها خارج شده است .در ساخت تونل گوتارد حدود 1
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میلیون متر مکعب بتن مصرف شده که  11برابر بتن به کار
رفته در ساختمان امپایر استیت در نیویورک است .دولت
سوئیس برای تکمیل این تونل حدود  44میلیارد دالر هزینه
کرده است و برآورد شده که روزانه  212قطار باربری و 11
قطار مسافربری بتوانند از آن رفت و آمد کنند .این قطارها
مسیر تونل را تنها در  41دقیقه طی خواهند کرد .رکورد
طوالنیترین تونل جهان پیش از این متعلق به تونل سیکان
با طول  11کیلومتر در کشور ژاپن بود .تونل مانش نیز که
فرانسه را به بریتانیا وصل میکند با  12کیلومتر در جایگاه

شکل  :16فضای داخلی تونل گوتارد

سوم قرار دارد .شکل  ،41مته حفاری  1/1متری استفاده
شده در این پروژه را که از  11دندانه تشکیل شده و
شکل 41فضای داخلی این پروژه بزرگ را نشان
میدهند].[ 1

 -3-6شهر زیرزمینی  RÉSOمونترال

شهر زیرزمینی مونترال با اسم رسمی  RÉSOبرگرفته از
کلمه فرانسوی  Réseauبه معنی شبکه ،سیستمی از
مجموعههای به هم پیوسته در مناطق مختلف مونترال
کانادا میباشد .این مجموعه زیرزمینی دارای  32کیلومتر
تونل مترو با مساحت  42کیلومتر مربع و  12مرکز تجاری
و اداری با مساحتی بیش از  3/1کیلومتر مربع فضای زمینی
میباشد .از کاربریهای این شهر زیرزمینی میتوان به
چندین مرکز خرید ،هتل ،بانک ،موزه ،سالنهای کنسرت،
تئاتر و سینما ،بیمارستان ،یک دانشگاه و هفت ایستگاه
مرکزی مترو اشاره نمود 422 .نقطه دسترسی خارجی از
شکل  :15مته حفار تونل گوتارد

سطح زمین به این شهر زیرزمینی وجود دارد .بیش از نیم
میلیون نفر به طور روزانه مخصوصاً در شرایط ترافیک یا
سرمای شدید زمستان و گرمای تابستان مونترال از این شهر
استفاده میکنند .عالوه بر کاربریهای ذکرشده این شهر
به یکی از جالبترین نقاط توریستی کانادا تبدیل شده است
و ساالنه توریستهای بسیاری از  RÉSOدیدن میکنند.
شکل 41فضای میدان اصلی این شهر زیرزمینی را نشان
میدهد.
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شکل  :17فضای داخلی شهر زیرزمینی مونترال

 -7بررسی عددی تأثیر پارامتر انقباض تونل بر

میباشد .در این مطالعه مشخصات ژئوتکنیکی خاک

نشست سطح زمین

محدوده ایستگاه چهار خط 2متروی تبریز جهت

با پیشرفتهای سختافزاری و نرمافزاری رایانهها ،در
دهههای اخیر ،استقبال از مطالعات مهندسی با روشهای
عددی بیشتر شده است .روشهای عددی بر مبنای
گسستهسازی به دو روش حجمی و مرزی تقسیم
میشوند که روش المان محدود و تفاضل محدود از
مهمترین روشهای المانبندی حجمی میباشند ] .[1در
این مطالعه جهت مدلسازی از نرم افزار المان محدود
 Plaxis8.6استفاده گردیده ،این نرم افزار قابلیت
مدلسازی خاک ،عضو سازهای ،اندرکنش بین خاک و
سازه و تحلیل سازههای ژئوتکنیکی پیچیده را دارا

مدلسازی و بررسی در نظر گرفته شده است .جدول2
مشخصات الیههای خاکی ناحیه مذکور را نشان میدهد.
همچنین قطر حفاری تونل دایرهای شکل خط  2متروی
تبریز  1/11متر بوده و فاصله تاج تونل تا سطح زمین در
محدوده ایستگاه چهار ،برابر قطر تونل میباشد .عمق کل
مدل برابر  12متر و عرض مدل  412متر انتخاب و از
شبکهبندی متوسط و ریز برای مشبندی استفاده شده
است .شکل 41نمونهای از مشبندی مدلهای مورد
مطالعه را نشان میدهد .مشخصات پوشش تونل مطابق
مشخصات واقعی تونل خط 2مترو تبریز بوده و
پارامترهای آن در جدول 3قید گردیدهاند.
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جدول  :2مشخصات ژئوتکنیکی الیههای زمین در مقطع انتخابی جهت مدلسازی
عمق متوسط الیه ()m

7-2

42-8

8-42

42-07

07-07

جنس غالب

سیلتی

ماسهای

سیلتی -رسی

ماسهای

سیلتی -رسی

)γunsat (kN/m3

81/5

81/5

81/5

81

70/5

)γsat (kN/m3

81/5

81

81

81/5

71/5

)C (kN/m2

85

85

55

55

05

)φ ( degree

52

51

55

51

40

مدل رفتاری

Hardening Soil

شکل  :18نمونه مشبندی مدلهای مورد تحلیل

جدول  :3مشخصات پوشش بتنی تونل (سگمنت)
پوشش بتنی
(االستیک)

)EA (kN/m

)EI (kNm2/m

)d (m

)W (kN/m/m

ν

88055000

885500

0/25

1/4

0/85

در عمل اضافه حفاری ناشی از اختالف قطر خارجی سپر

که عالوه بر حجم تئوری تونل حفاری می شود ،افت

ماشین حفار و سرمته حفاری به همراه مخروطی بودن

حجم ) (VLنامیده شده و بصورت درصدی از حجم تئوری

سپر سبب ایجاد جابجایی در فضای اطراف تونل میشود.

تونل در واحد طول بیان میشود .بر اساس مشخصات

همچنین در انتهای سپر ماشین فاصله مابین سطح خاک

هندسی ماشین حفار و همچنین کیفیت تزریق دوغاب

حفاریشده و سطح خارجی پوشش باید بالفاصله بعد از

پشت سگمنت میزان افت حجم در پروژه های مختلف

نصب سگمنتها با تزریق پرشود که در صورت عدم تزریق

تونلسازی مکانیزه در بازه  2/2الی  2درصد قرار دارد ].[1

کامل دوغاب پشت سگمنت جابجایی ها و نشست سطح

با توجه به تأثیر و اهمیت زیاد این پارامتر در میزان

زمین افزایش خواهد یافت .بطور کلی حجم اضافی خاکی

ماکزیمم نشست سطحی زمین ،در مطالعه حاضر مقادیر

صفحه 21
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 4/1% ،4% ،2/1%و  2%برای افت حجم در نظر گرفته

شکل و مطابق انتظار با کاهش کیفیت تزریق دوغاب

شده است .شکل 41میزان نشست سطح زمین بر اساس

پشت سگمنت و راهبری دستگاه میزان افت حجم افزایش

درصدهای مختلف افت حجم را نشان میدهد .بر اساس

یافته و میزان نشست سطحی زمین بیشتر خواهد شد.

2%

1.50%

0.50%

1%

0
-10
-20
-30
-40

نشست سطح زمین ( میلیمتر )

10

-50

80

60

40

0

20

-20

-40

-60

-60
-80

فاصله از محور تونل ( متر )

شکل  : 19میزان نشست سطح زمین بر اساس درصدهای مختلف پارامتر انقباض تونل

شکل  : 21میزان نشست سطح زمین و تاج تونل با ضریب انقباض 4/1%

مربوط به تاج تونل است که میزان آن از بیشینه نشست
کیفیت عملیات ساخت تونل خود را در پارامتر انقباض
نشان میدهد ،زیرا اگر عملیات تزریق با راندمان باال و
بموقع صورت پذیرد ،نتیجه آن کاهش میزان انقباض
تونل خواهد بود .مطابق شکل 22بیشینه نشست سطحی
در راستای خط مرکزی تونل در سطح زمین اتفاق
میافتد ، ،اما بیشترین میزان نرخ جابجایی در کل مدل

سطحی بیشتر است .در حالت کلی سازههای زیر سطحی
تحت جابجاییهای بیشتری نسبت به سازههای سطحی
در اثر حفاری تونل قرار میگیرند.

صفحه 32
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 -8جمعبندی و نتیجهگیری
تونلسازی مکانیزه سپری به عنوان یکی از روشهای
تونلسازی ،کاربرد گستردهای در حفاری فضاهای
زیرزمینی در محیطهای شهری دارد .ایمنی باال ،نرخ
پیشروی باال ،ایجاد مقطع دقیق تونل و حداقل تأثیر
ممکن بر سازههای مجاور موجود از مهمترین مزایای
استفاده از دستگاههای حفاری مکانیزه است .استفاده
موفقیت آمیز این روش مستلزم انجام مطالعات دقیق
مسیر تونل ،طراحی دقیق دستگاه و پوشش تونل و
پشتیبانی عملیات است .دستگاه  TBM-EPBبه عنوان
یکی از کاربردیترین دستگاههای حفاری مکانیزه شهری
مورد استفاده قرار میگیرد .کنترل نشست زمین یکی از

مهمترین پارامترها در حفاری تونل با

EPB

میباشد.کنترل فشار  ،EPBتزریق پیوسته دوغاب ،و
کنترل حجم مواد حفاری شده از مهمترین راهکارهای
جلوگیری از نشست زمین در حفاری با  EPBمیباشد.
نسل جدید TBMها امکان حفاری در سنگ سخت و
زمین نرم را دارند .تغییر مکانیزم دستگاه از حالت سپر
باز به سپر بسته و توسعه دستگاههای  EPBو Slurry

جهت حفاری در سنگ سخت یکی از راهکارهای حفاری
در سنگ سخت و زمین نرم میباشد .امکان نصب
سگمنت همزمان با حفاری در زمینهای نرم و همچنین
روشهای نوین در تعویض سریع ابزار برشدهنده از
فناوری های جدید بشمار میآیند.
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