مهندسی ریسک
در پروژه های تونل سازی

شناسايي ريسك ها
اولين گام  ،بررسی روند عمليات اجرایی در عمليات ساخت تونل است  ،بعد از آن باید
در هر مرحله از عمليات اجرایی  ،بر اساس الزامات قانونی و تجربيات  ،ریسک ها
شناسایی شده و ميزان ریسک تعيين شود .

لً نقشه برداری  ،پس از تحکیم تونل انجام مي شود  ،از اين جهت جزء کارهای کم خطر تونل بوده ولي بي خطر نیست ! ريسك های
معمو ا
تجربه شده در کار نقشه برداری به قرار زير است :
 -1سقوط پرسنل در زمان برداشت  ،در مواقعي که از وسايل غیر استاندارد  ،مانند باکت لودر و يا نردهبان برای دسترسي به سقف تونل
استفاده شده است ( ريسك خطرناك).
 -2برخورد وسايل سنگین مانند لودر يا کمپرسي با پرسنل در زمان هايي که کار نقشه برداری هم زمان با عملیات ديگری انجام مي گرفته
است ( ريسك خطرناك).
روشًهایًپیشگیرانهًجهتًکاهشًريسكًدرًعملیاتًنقشهًبرداری:
 -1استفادهًازًبالًبرندهًهایًاستانداردً(ًالزاميًاستً) .
 -2جلوًگیری ازًتداخلًعملیاتًاجرايي(ًالزاميًاستً)ً.

حفاریًدرًتونلًهاًمعمول" بهًوسیلهًًجامبوًدريلًً،انجامًميًگرددًً.برًاساسًاينًپیشًفرضًً،ريسكًهایًکارحفاریًبهًصورتً
زيرًلیستًميًشود:
 -1ريزشًبلوكًهایًسنگيًازًسقفًياًديوارهًبرًاثرًلرزشًايجادًشدهًدرًسنگًبدلیلًًحفاری(ريسكًخطرناك).
 -2برخورد مته حفاری با موادناريه باقي مانده درته چالهای مرحله قبل (ريسك غیرقابل پذيرش)
 -3خطرًبرقًگرفتگيً(ًريسكًخطرناك).
 -4ايجادًگردًوًغبارًدرًزمانًحفاریً(ريسكًمتوسط).
 -5ايجادًاختاللتًشنواييًدرًپرسنلً،کهًبراثرًصدایًدستگاهًجامبوًحینًحفاریًناشيًميًشودً(ريسكًمتوسط).



 -1لقًگیریًسقفًوًديوارهًهایًتونلًوًتحکیماتًلزمً(شاتکريت)ًًً،قبلًازًشروعًحفاریًوًصدورًتائیديهًايمنًبودنًمحیط کارً،ازً
سویًمسئولًتونلً(بعدًازًبازرسيًهایًدقیقًوًاطمینانًلزمًازًايمنًبودنًشرايطًسقفًوًديواره)ً.



 -2قبلًازًشروعًحفاریًً،مسئولًآتشباریًکارگاهًبايدًازًسینهًکارًبازديدًکندًوًپسًازًاطمینانًازًعاریًبودنًسینهًکارًاز موادناريهًً،
نسبتًبهًصدورًمجوزًشروعًحفاریًاقدامًنمايدً.



 -3دورًنگهًداشتنًپرسنلًازًسینهًکارًدرًزمانًحفاری(ًالزاميًاستً).



 -4استفادهًازتجهیزاتًايمنيًفردیًمانندًکالهًً،لباسًشبرنگًوًگوشيًايمنيًبرایًاپراتورًدستگاهًجامبوًوًپرسنلًکمکي(ًالزاميً
استً).



 -5استفادهًازکلیدهاًوًسوکتًهایًايمنًً،برایًاتصالًکابلًبرقًجامبوًبهًتابلویًبرقً(ًالزاميًاستً).



 -6استفادهًازًسیستمًتهويهًمکشيًدرًزمانًحفاریً،جهتًجلوگیریًازًآلودهًشدنًکلًطولًتونلً(ًالزاميًاستً).



 -7حفاریًمرطوبًً(ً،استفادهًازًآبًبهًجایًهوا)ًً،برایًخارجًکردنًخردهًًًًًسنگًهایًناشيًازًحفاریًازچالًهاًجهتًکاهشًگردًوً
غبارً(ًالزاميًاست).



 -8ايجادًروشناييًلزمًطبقًالزاماتًدرًجبههًکارً(ًالزاميًاستً).

 -1عدم رعايت فاصله امن از طرف پرسنل آتشباری  ،در زمان انفجار (ريسك غیر قابل)
 -2عدم رعايت ضوابط در انتقال مواد ناريه از انبار به جبهه کار تونل (ريسك خطرناك).
 -3عدم رعايت مقرارت کار با مواد ناريه (ريسك خطرناك).
 -4استفاده از وسايل حادثه آفرين مانند لودر  ،بیل و نردبان برای شارژ مواد ناريه در چالها (ريسك خطرناك).
 -5عدم تهويه مناسب بعد از انفجار (ريسك غیر قابل قبول).












 -1استفادهًازًگوشيًتلفنًهمراهًوًهرًنوعًفرستندهًً،گیرندهًالکتريکيًتوسطًآتشکارًوًياًسايرًپرسنليً
کهًدرًجبههًکارًحضوردارندًًً،ممنوعًاستً.
 -2استفادهًازًوسايلًوًابزارًآلتًايمنيًمانندًدستکشًنخيًً،لباسًکارًنخيًً،کفشًوًکالهًايمنيًوًسیمً
چینًضدًجرقهًوً...ضروریًميًباشدً.
 -3استفادهًازًاکسپلوزرًوًاهمترًاستانداردًضروریًميًباشدً.
 -4قبلًازًشارژًوًخرجًگذاریًچالهاًً،انتهایًسیمًهایًچاشنيًهاًراًلختًوًبهمًتابانیدهًتاًً،بصورتًيكً
مدارًباًدوًسرًآزادًعملًنکندً.
 -5حملًوًنقلًموادًناريهًباًاستفادهًازًماشینًمخصوصًوًباًرعايتًضوابطًانجامًپذيردً،وسیلهًنقلیهًموردً
استفادهًبرایًحملًموادًناريهًدرًداخلًتونلًازًنظرًسیستمًالکتريکيًبايدًموردًبازرسيًدقیقًقرارًگرفتهًوً
نتايجًحاصلًازًبازرسيًهاًدرًدفترًکارگاهًثبتًگردد.
(برایًمثالًوانتًموردًاستفادهًبرایًجابجاييًموادًناريهًبايدًچوبکاریًوًعايقًباشد)
 -6تامینًروشناييًموردًنیازً،طبقًضوابطًدرًزمانًشارژًچالهاًً(ًالزاميًاستً).
 -7چكًکردنًمدارًوًً،....وًصدورًتائیديهًکتبيًمبنيًبرًدرستًبودنًکارًوًاجازهًانفجارًتوسطًمسئولًتیمً
آتشباریً،قبلًازًانفجار.

ريسکهای لق گیری  ،متاسفانه خطر مرگ را در پي دارد و آمار آن نیز نسبت به ديگر ريسك ها بیشتر است که عمده ی آنها عبارتند از :
 – 1سقوط کارگران از ارتفاع به دلیل استفاده از پلتفرم های غیر استاندارد (ريسك خطرناك ).
 -2ريزش بلوك سنگ های سقف و ديوار بر روی کارگران (ريسك غیر قابل پذيرش).
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 -1استفاده از باالبرهای استاندارد (الزامی است) .
 -2استفاده از بیل مکانیکی برای لق گیری(توصیه می گردد).
 -3رعايت فاصله ايمن از سقف و ديوار ناامن و لق گیری نشده با استفاده از ديلم های بلند (الزامي است).
 -4تامین روشنايي لزم (الزامي است).

ريسكًهایًبارگیریًوًتخلیهًعبارتندًازً:
 -1آلودگيًناشيًازًاحتراقًديزلً (DCPریسک غیر قابل قبول)
 -2برخوردًماشینًآلتًحملًباًپرسنلً(ريسكًخطرناك)
 -3برخوردًتجهیزاتًوًماشینًآلتًحملًباًديوارًهایًتونلً(ًريسكًخطرناك)

 -1جداسازی محل عبور و مرور پرسنل با محل تردد ماشین آلت حمل(الزامي است).
 -2موتورهای ديزلي بايستي به فیلتر مجهز بوده و به طور منظم بازرسي گردند( الزامي است).
 -3میزان آلودگي در زمان تخلیه بايد مرتبا" اندازه گیری و در صورت بال رفتن آلودگي از حد مجاز ،طبق دستورالعمل ذکر شده در
بخش تهويه رفتار گردد ( الزامي است).
 -4تامین روشنايي تونل مطابق استاندارد های ذکر شده در بخش روشنايي ( الزامي است).

 -1سقوطًکارگرانًازًارتفاع(ًريسكًخطرناك)
 -2برخوردًريباندًشاتکريتًبهًصورتًوًبدنًپرسنلًوًگردًوًغبار(ريسكًخطرناك).
 -3ورودًافزودنيًهایًشیمیاييًشاتکريتًوًپودرًسیمانًبهًريهًپرسنلً،درًاثرًآلودگيًهواً(ريسكًغیرًقابلًپذيرش).
 -4خطر ريزش در زمان شاتکريت ( ريسك خطرناك)

روش های پيشگيرانه جهت کاهش ریسک در عمليات شاتکریت:
 -1استفاده از شاتکريت تر در فضاهای بسته (تونل )  ،به جای شاتکريت خشك (الزامي است ).
-2رعايت فاصله امن ( حداقل 5/1متر )  ،از ديواره( الزامي است).
 -3استفاده از پلتفرم های ايمن و استاندارد برای شاتکريت در ارتفاع(الزامي است)
 -4استفاده از نقاب محافظ صورت و لباس محافظ ( الزامي است).
 -5در صورت امکان  ،به کارگیری دستگاه های موبايل شاتکريت دارای تجهیزات کنترل از راه دور( ،توصیه مي گردد).
 -6تهويه مکشي در زمان شاتکريت جهت جلوگیری از آلودگي هوای تونل (الزامي است).
 -7عدمًورودًبهًناحیهًناامنًوًتحکیمًنشدهًدرًموقعًشاتکريت(الزاميًاستً)



تجربه سالهای اخیر در صنعت تونل سازی نشان می دهد که در بسیاری از پروژه های تونل
سازی  ،متاسفانه به دلیل عدم بررسی های کافی در مرحله طراحی  ،حفر تونل باعث برهم
خوردن اکوسیستم طبیعی شده  ،مانند :



وارد آوردن خسارات زیست محیطی





وارد آوردن خسارات اقتصادی مانند وارد آمدن خسارت به ماشین آالت و توقف کار
در پاره ای موارد به دلیل برخورد با سفرههای آب زیر زمینی و خشکاندن چشمه های مرتبط
با سفره  ،باعث نابودی روستاهای مجاور و بروز مشکالت عدیده اجتماعی نیز در منطقه
گردیده است .







مطالعات هیدرولوژی:
مطالعات هیدرولوژی قبل از حفر تونل و اتخاذ روشهای مهندسی برای عبور از منطقه آبدار
( ،)injection system for waterproofing tunnelاز الزامات حرفه ای برخورد با
چنین ریسکی می باشد
زهکشی آب تونل :
در صورتی که سوراخ کردن سفره آب زیر زمینی باعث صدمات زیست محیطی یا اجتماعی نگردد  ،با
خارج کردن آب با استفاده از تکنیک های زهکشی ( داخل تونل  ،خارج تونل) ،از محیط پیرامونی تونل
می توان باعث افزایش مقاومت سنگ جداره تونل شد  .و بدین روش می توان با کمترین هزینه از
محیط آبدار عبور کرد

تزریق با بیس سیمانی:
در مواقعی که به دلیل محدودیت های زیست محیطی  ،اجتماعی و یا فنی امکان زهکشی کل آب مخزن
باالی تونل وجود نداشته باشد  ،می بایستی با استفاده از سیستم پیش تزریق سیمان ،کل محیط داخلی
تونل ( دیواره  ،سقف ،سینه کار و کف ) را به طول حداقل  15متر نفوذ ناپذیر کرد و بعد از پیشروی
حداکثر  12متر مجددا" با پیش تزریق  ،آب را از محیط تونل دور کرد  ،با دور کردن آب از توده محیطی
تونل با استفاده از سیستم تزریق  ،ضمن آب بند شدن تونل  ،مقاومت سنگ نیز افزایش پیدا خواهد کرد و
ریسک عبور تونل از این مناطق بشدت کاهش پیدا می کند .

 پیش تزریق شیمیایی :


در بسیاری از ساختارهای سنگی و خاکی  ،به دلیل ریز بودن روزنه ها و یا فشار باالی آب ،
امکان آب بند کردن محیط پیرامونی تونل با استفاده از سیستم پیش تزریق با پایه
سیمانی وجود ندارد  .بر اساس تجربه های موفق وهمچنین شکست خورده  ،درروشهای
تزریق برای کنترل نفوذ آب به داخل تونل  ،روش های تزریق شیمیایی ( موادی که در
برخورد با آب منبسط شده و درزه ها را مسدود می کند) از تزریق دوغاب با پایه سیمانی
موفق تر بوده و بهتر عمل کرده است .



جدول زیر راهنمایی کاربردی برای نوع تزریق بر اساس میزان نفوذ پذیری و میزان
بازشدگی درزه ها می باشد.



پارامتر های موثر درانتخاب نوع تزریق تونل در مواجهه با سفره آب زیر زمینی
عبارتند از :



 -1زمان در دسترس برای عبور از سفره آب زیر زمینی



 -2امکانات قابل استفاده ( در دسترس)



 -3مقدار و فشار آب



 -4مشخصات ژئوتکنیکی سنگ پیرامونی تونل



 -5میزان مهارت پرسنل

-

فریزینگ :freezing



یکی از روش های نوین برای عبور تونل از توده سنگ های آبدار  ،انجماد می باشد  .عموما" در
زمین های با استعداد روانگرایی  ،سطح آب باال و همچنین وجود الیه های سست آبدار و نشتی
آب فراوان  ،عملیات های اجرائی با مشکالت عدیده ای مواجه می شود  .بجای استفاده از روش
های قدیمی تحکیم و بهسازی همانند تزریق  ،زهکشی و ...می توانیم با منجمد کردن آب درون
الیه ای  ،یک دیواره کامال" محکم ایجاد کرده و شرایط را برای انجام پروژه فراهم سازیم  .پس از
تکمیل سازه  ،دیواره بدون هیچگونه آسیبی به سازه اصلی جمع آوری میشود .



این روش اجرائی کامال" سازگار با محیط زیست بوده و هیچ گونه آلودگی تولید نمیکند.

روش نوین احداث پرتال تونل در زمین های سست و مشکل دار
چکیده :
به دلیل بروز مشکالت عدیده در ساخت و ساز پرتال تونل  ،در زمین های سست و ضعیف  ،مانند بروز لغزش زمین ،
تخریب تاسیسات ساختمانی ( جاده  ،راه اهن  ،پل  ،ساختمان و ..در محیط پیرامونی پرتال تونل) و تخریب محیط
زیست  ،الزم بود که در این زمینه  ،راهکاری برای جلوگیری از این مشکالت ارائه شود  ،لذاء در سالهای اخیر با ابداع
روش تحکیم پوسته پرتال و محیط پیرامونی تونل  ،با استفاده از تکنیک جت گروتینگ و بکارگیری آن در چند پروژه
 ،مشخص گردید که این روش ابداعی نه تنها از بروز مشکالت ذکر شده  ،جلوگیری می کند  ،بلکه همزمان با حفظ
محیط زیست  ،ایمنی و ثبات تاسیسات پیرامونی پرتال  ،در زمان ساخت و ساز  ،سرعت اجرای عملیات را افزایش و
هزینه عملیات اجرایی را نیز کاهش می دهد .

تکنیكًبهبودًپوستهًزمینًباًاستفادهًازًسیستمًجتًگروتینگً
بر اساس این ایده نوین  ،قبل از شروع حفاری پرتال  ،با استفاده از تکنيک جت گروتينگ  ،یک پوسته بهسازی
شده در منطقه تونل مصنوعی ایجاد می شود .
بر اساس وضعيت ژئوتکنيک زمين  ،عمليات جت گروتينگ ( عمق چال ها  ،فاصله چالها و فشار تزریق و...
)طراحی و اجراء می شود .

 پس از اجرای عمليات جت گروتينگ  ،باالی شمع های ایجاد شده  ،بوسيله یک دیواره بتنی ،به هممتصل می شوند تا ساختاری سفت و سخت  ،ایجاد شود .

پس از اجرای دیواره بتنی ،در باالی شمع ها  ،عمليات خاکبرداری ترانشه اجراء می شود
در عمليات خاکبرداری ترانشه  ،موارد زیر نيز باید در نظر گرفته شود :
الف -اجرای یک الیه شاتکریت و مش بندی ( در صورت نياز )  ،در کل سطح دیواره ترانشه.
ب -نصب لوله های زهکشی آب  ،به صورت افقی  ،در قسمت پائين ترانشه  ،برای خروج آب
زمين و جلوگيری از ایجاد فشار هيدروليکی بر دیواره تحکيم شده .

پس از خاکبرداری ترانشه  ،شاتکریت دیواره ،نصب لوله های زهکشی و ، ...عمليات ساخت تونل مصنوعی اجراء
می شود .

بعد از ساخت وساز تونل مصنوعی  ،برای احيا و بازسازی محيط زیست در پرتال تونل  ،قسمتی از تونل
مصنوعی ( متناسب با شيب طبيعی زمين ) خاک ریزی می شود

مالحظاتًنهاييً:

تجارب بروز  ،در مورد استفاده از تکنولوژی جت گروتينگ عمودی  ،نشان داده است که  ،این سيستم  ،ساخت و ساز پرتال تونل ،در زمين های سست و نرم را ،
کامال" برطرف می کند و با استفاده از این تکنيک  ،ساخت و ساز پرتال تونل در زمين های سست  ،غير چسبنده و ضعيف  ،بدون ایجاد هرگونه  ،حرکت در زمين
های اطراف عملی می باشد .
همچنين استفاده از سيستم جت گروتينگ افقی ،در حفاری تونل  ،این امکان را بوجود می آورد که  ،حفاری تونل در زمين های سست و ضعيف  ،با سر باره کم
( کمی بيشتر از  1متر )  ،بدون ایجاد هيچگونه مشکل  ،برای ساختمان ها و جاده های اطراف تونل  ،و بدون وارد شدن خسارت به محيط زیست  ،انجام شود .
دیگر مزایای استفاده از این سيستم نوین  ،در عمليات ساخت و ساز پرتال و حفاری تونل در زمين های سست  ،غير چسبنده و ضعيف به قرار زیر می باشد :
 -1انطباقًپذيریًزيادًً،درًتطبیقًباًهرگونهًوضعیتًظاهریًمحیط.
 -2تسريعًدرًزمانًساختًوًسازًً.
 -3کاهشًهزينهًهایًاجراييًبرایًساختًوًسازً.
اگر چه  ،استفاده از  ،تکنولوژی جت گروتينگ  ،خود  ،هزینه های قابل توجهی دارد اما استفاده از این تکنيک با ایجاد ایمنی و کيفيت باال  ،هزینه های ناشی از
خسارات وارده به محيط اطراف ( جاده ها  ،ساختمان ها  ،محيط زیست و  ) ....را بشدت کاهش می دهد  .که تجربيات گذشته نشان داده است هزینه این تکنيک
نوین  ،بسيار کمتر از خسارات فوق می باشد .
جدای مزایای ناشی از  ،عدم ایجاد اختالل در ترافيک  ،استفاده از این تکنيک در ساخت و ساز پرتال و حفاری تونل ایليا  ،صرفه جویی های اقتصادی را در هزینه
های ساخت و ساز  ،را نيز  ،در بر داشته است که  ،در جدول زیر ،نشان داده شده است .
سودًناشيًازًاستفادهًازًتکنیكًنوينًجتًگروتینگًًً،بهًجایًروشًسنتيًًً،درًساختًوًسازًپرتالًوًًتونلًايلیاًً 109ً،میلیونًلیر
شرح

هزینه
(میلیون
لیر)

هزینه بهسازی زمین با استفاده از سیستم جت گروتینگ
 ،بدون ایجاد اختالل در ترافیک جاده محلی
خاکریزی باالی تونل مصنوعی  ،به طول  20متر
افزایش طول تونل  ،به جای ایجاد تونل مصنوعی  ،به
طول  39متر
حذف هزینه ساخت و ساز تونل مصنوعی به طول  59متر

610

صرف جویی اقتصادی ناشی از جلوگیری از تغییر مسیر
جاده های محلی
صرفه جویی ناشی از بهبود شیب زمین
صرفه جویی ناشی از عدم نیاز به تملیک زمین در محوطه
پرتال تونل
جمع

صرف
جویی
( میلیون
لیر)

25
275
575

156
219
69
910
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در سيستم پيش برش مکانيکی  ،قبل از حفاری سينه کار  ،با دستگاه پيش برش (  )precuttingکه بر
اساس طرح مقطع تونل ساخته شده است ،یک شيار به ضخامت حدود  24سانتی متر  ،در محيط پيرامونی
تونل  ،به طول حدود  5/4متر ایجاد می شود و سپس با پر کردن این شکاف با استفاده از بتن همراه با الياف
فلزی و افزودنی های زودگير  ،یک جداره با ثبات و محکم  ،سریعا"  ،در محيط تونل ایجاد می شود ،که
همين سازه باعث می شود  ،حفاری مقطع تونل بر محيط پيرامونی تونل تاثيری نگذارد .

در روش  precuttingبا ایجاد شکافی در محيط پيرامونی تونل و پرکردن آن با بتنی مسلح ( بتن  +فایبر
فلزی )  ،در محيط تونل قبل از حفاری  ،یک دیواره بتنی با ویزگی های خوب مکانيکی ایجاد می شود .
ایجاد این جدار بتنی  ،قبل از حفاری  ،سبب می شود که حفاری  ،باعث ایجاد تنش و فشار بر توده سنگ
های سست اطراف تونل نگردد .

مزايای اساسي روش  (،precutting mechanicalپیش برش مکانیکي ) به شرح زير است :
 -1با بکارگیری اين متد  ،تقريبا" کل اضافه حفاری  ،حذف مي شود که همین باعث کاهش نیاز به
تزريق  ،جهت پرکردن فضای بین پوشش تونل و زمین مي شود .
 -2با ايجاد يك پوسته سفت و سخت در محیط پیراموني تونل  ،قبل از حفاری  ،عمال"  ،کال"،
جابجايي در محیط پیراموني تونل کاهش مي يابد .
 -3استفاده  ،بسیار زيادی از مکانیزاسیون  ،در اين متد  ،باعث پیشروی در ساخت وساز تونل ،به
طور منظم  ،با سودمندی ،در نرخ وهزينه ساخت وساز تونل شده است .
 -4در تکنیك  (،precutting mechanicalپیش برش مکانیکي )  ،با ايجاد يك پوشش لينینگ
قبل از حفاری  ،باعث مي شود تنش وارده به لينینگ نهايي تونل کاهش يابد  ،در نتیجه ضخامت
لينینگ نهايي کمتر خواهد شد .

در این فن آوری نوین  ،دیگر نيازی به تقویت و بهسازی زمين اطراف و مقطع تونل  ،برای حفاری ندارد
 .همچنين با توجه به ثبات و پایداری الینينگ اجراء شده  ،قبل از حفاری  ،دیگر نيازی به عمليات
نگهداری موقت  ،مانند قاب گذاری و شاتکریت فایبر دار نخواهد بود .
در فن آوری نوین  ، pretunnelبا ایجاد یک ساختار بتنی مخروطی شکل  ،بدون سر  ،در جلوی
سينه کار حفاری (شکل  ، )24بسته به  ،تصميم گيران طراح و ضخامت جداره بتنی  ،می تواند برای
پوشش نهایی تونل نيز  ،مورد استفاده قرار گيرد .

تفاوت اساسی تکنولوژی  pretunnrlبا روش  precuttingمکانیکی  ،به شرح زیر می باشد :

 -1در تکنولوژی  ، pretunnelضخامت جداره بتني  ،قبل از حفاری  ،به جای  18الي  24سانتي متر
(در روش پیش برش مکانیکي)  40 ،الي  80سانتیمتر و طول جداره بتني به جای  3الي  4متر ( در
روش پیش برش مکانیکي )  8الي  10متر مي باشد .
 -2استفاده از بتن  ،برای پر کردن فضای پیش برش محیطي تونل  ،به جای شاتکريت .
 -3حفاری مقطع تونل  ،پس از لينینگ تونل انجام مي شود .
 -4رينگ پوشش بتني  ،بالفاصله با کف بندی بتني يا فلزی  ،بسته مي شود .
مزيت به دست آمده از اين فن آوری نوين مشخص و به قرار زير است :
 -1با ايجاد لينینگ تونل  ،قبل از حفاری  ،نگهداری و ثبات حفاری سینه کار تونل  ،بهتر خواهد بود .
 -2ايجاد حداکثر ايمني  ،برای پرسنل کارگاه با ايجاد يك پوشش بتني در مقطع تونل  ،قبل از
حفاری.
 -3کاهش قابل توجه بیرون زدگي و همگرايي در مقطع تونل .
 -4کاهش شديد نشست سطحي

 در تکنیک نوین  ، pretunnel ،با ایجاد یک پوشش بتنی کامال" محصور  ،قبل از حفاری
مقطع تونل  ،بسادگی  ،حفاری تونل اجراء می شود  .البته طول حفاری  ،کمتر از طول
پیش الینینگ اجراء شده می باشد  .این پارامتر نیز باعث بوجود آمدن یک همپوشانی به
هم پیوسته و ایجاد یک حاشیه ایمن و باثبات برای سینه کار تونل می گردد .

در عمليات اجرایی ساخت و ساز تونل  ،با استفاده از تکنيک  ،pretunnelپيشروی تونل  ،به صورت
پيوسته انجام می شود و در صورتيکه در زمان  ،عدم استفاده از این تکنيک  ،حداقل  4فاز عملياتی  ،برای
هر گام پيشروی باید انجام شود :
 -1تقويت سینه کار با استفاده از المنت های فايبر گالس .
 -2ايجاد يك جداره بتني  ،قبل از حفاری سینه کار .
 -3حفاری سینه کار تونل در محدوده جداره پیش ساخته بتني .
 -4نگهداری موقت مقطع تونل ( شاتکريت  +مش بندی  +قاب گذاری و )....و همچنین بستن
رينگ تونل با کف بندی تونل با لينینگ کف تونل .

طاق های سلولي  ،يك تکنولوژی نوآورانه طراحي شده  ،برای ساخت و ساز تونل  ،با دهانه بزرگ
در محیط های شهری مي باشد  ،بخصوص  ،زماني که سرباره کم عمق باشد و وضعیت زمین  ،از
لحاظ مشخصات ژئوتکنیکي ضعیف باشد  .برای ساخت و ساز تونل های با مقطع بزرگ در محیط
های شهری  ،با سرباره های کوتاه و ضعیف  ،همزمان با رفع  ،اثر بر سازه های سطحي  ،ارائه اين
متد نوين تونل سازی  ،برای جلوگیری از کاهش ايمني و حفظ رقابت اقتصادی  ،لزم بود .
اين متد نوين ساخت و ساز  ،دارای ساختاری مانند داربست است  ،در اين متد  ،در قوس بالی
مقطع تونل  ،سلول های طولي  ،شامل تونل های کوچك مقطع و لوله هايي است که با يك سری
متصل کننده های عرضي  ،به هم وصل مي شوند وسپس با بتن پر مي شوند  (.شکل  )1مطالعات
انجام شده در اين زمینه  ،نشان داده است که با اين متد نوين  ،ساخت و ساز تونل با عرض حتي
بیش از  60متر در زمین های سست  ،زير سطح ايستابي آب  ،بدون ايجاد هرگونه مشکل در
ساختار سطحي  ،ممکن مي باشد  .يکي از مزيت های اين تکنیك نوين  ،نسبت به ساخت و ساز
تونل  ،به روش های سنتي  ،در اين است که  ،با بکارگیری از اين تکنیك  ،اين امکان وجود دارد ،
که بدون هیچگونه تاثیر و جابجايي در سطح زمین  ،پروژه ساخت و ساز تونل  ،به پايان مي رسد
.

مراحل اجرايي ساخت و ساز تونل های بزرگ شهری  ،با استفاده از تکنیك قوس سلولي :
برای بهسازی ساختار زمين  ،با استفاده از تکنيک نوین  ،قوس سلولی  ،طبق مراحل زیر عمليات
اجرایی  ،انجام می شود
حفاریًيكًتونلًپايلوتًدرًمرکزًتونلًاصليًوًً،بهسازیًکلًمحدودهًتونلًً،باًاستفادهًازًتکنیك

حفاریًًقسمتيًازًديوارهًهایًکناریًتونلً.

پس از اتمام حفاری قسمت های کناری تونل و
بتن ريزی ديواره در آنها  ،در يك سايت کامال"
مستقل  ،يك سری تونل های کوچك همراه با
نصب لوله بوسیله سیستم pipe jackingدر
جداره آنها  ،به قطر  10/2متر ،در محیط
پیرامونی تونل در قسمت فوقانی اجراء می شود .

قسمتيًازًجدارًطرفینًلولهًهاًبريدهًميًشوندًوًسپس باً
آرماتورًبندیًًً،بتنًًريزیًً،برایًاتصالًسلولًهایًايجادً
شدهًدرًقوسًبالیًتونلًًً،بهًهمًًً،استفادهًميًشودً

 10تونلًکوچكًحفاریًشدهًدرًقسمتًقوسًبالييًً،تونلً
اصليًً،باًبتنًريزیًپرًميًشوندًً.سپسًحفاریًايستگاهً
درًزيرًسلولًهایًمقاومًايجادًشدهًً،درًقوسًبالييًً،
شروعًميًشودً.

حفاریًبنچًتونلًاصليًوًلينینگًکفًتونلً

اينًروشًنوآورانهًً،برایًساختًوًسازًتونلًهایًبزرگًشهریًً،برایًاولینًبارًً،برایًساختً
ايستگاهًراهًآهنًشهریًً،ونیزًموردًاستفادهًقرارًگرفتًًً.باًتوجهًبهًساختارًضعیف زمینً
درًمحدودهًايستگاهًمتروًوًساختمانًهاًوًتاسیساتًشهریًبالیًايستگاهًً،اگرًازًسیستمً
هایًرايجًاستفادهًميًشدًً،قطعا" باًمشکالتًعديدهًوًپرهزينهًایًروبروًميًشدًياًاگرًاينً
سیستمًنوينًً،ابداعًًنميًشدًً،عمال" ساختًوًسازًاينًايستگاهًً،غیرًممکنًبودً

ايستگاه متروی ونیز  ،با مقطع  440متر مربع  6 ،برابر  ،از مقطع تونل های دو قلوی نرمال مترو
بزرگتر و تقريبا" دو برابر ايستگاه ساخته شده در میالن بود  .در اين شرايط  ،قطعا" بدون
استفاده از اين تکنیك نوين قوس سلولي در طاق بالی ايستگاه  ،برای ايجاد يك ديواره مقاوم ،
قبل از حفاری  ،ساخت و ساز ايستگاه متروی ونیز  ،در ساختار ضعیف و غیر چسبنده زمین  ،با
سرباره ای حدود  5متر  ،در زير فونداسیون ساختمان های قديمي با حدود  4الي  5متر ،غیر
ممکن بود .

مرحلهًاولًً،لولهًرانيًدرًقوسًبالیًتونلًاصلي

برشًلولهًهاًً،برایًاتصالًلولهًهاًبهًهمًدرًطولًتونلًاصلي

آرماتورًبندیًوًبتنًريزیًًطاقًهایًاتصالًدهندهًلولهًهاً

بتنًريزیًلولهًها

نگهداریًزمینًاطرافًتونلًً،بوسیلهًستونًهایًافقيًبهسازیًشدهًً،بهًشکلًمخروطًناقص ً،
ايجادًشدهًباًسیستمًجتًگروتینگ:
سيستم جت گروتينگ  ،یک سيستم اساسی برای بهسازی زمين می باشد  .در این سيستم  ،بهسازی  ،با
تزریق کنترل شده سيمان و اختالط آن با مصالح زمين  ،بافشار باال ( حدود  300الی  600بار ) ،از طریق
نازل با قطر مناسب  ،ایجاد می شود.
اگر چه  ،روش های مختلفی برای سيستم جت گروتينگ ( یک مایعی  ،دو مایعی و سه مایعی )وجود دارد
ولی در عمليات بهسازی تونلسازی با چال افقی  ،معموال" از دوغاب سیمان استفاده می شود .
ميزان و حجم تزریق  ،بوسيله ميزان نفوذ پذیری و حد اشباع زمين مشخص می شود  .بنابر این مقدار
جت گروتينگ به ميزان درزه و شکاف و تخلل زمين  ،وابسته می باشد .
با استفاده از سيستم جت گروتينگ  ،درزه وشکاف های زمين  ،بوسيله تزریق مالت سيمان  ،با فشار و
سرعت باال  ،با مصالح زمين مخلوط می شود  .همين باعث می شود که خواص مکانيکی زمين بهسازی و
بهبود می یابد  .تا جائيکه خواص زمين  ،با این روش  ،قابل مقایسه با یک سازه بتنی می شود .

عمليات اجرایی برای تکميل این پروسه ( جت گروتينگ )  ،شامل دو مرحله جدا از هم می باشند :
 .1حفاری چال های تزریق  ،تا عمقی کمتر از قطر تونل بوسيله دستگاه ویژه ای که در آن  ،وسيله تزریق
 ( .2نازل تزریق ) در انتهای راد حفاری ،فيکس شده است .
 .3تزریق به طور همزمان با چرخش وخارج شدن راد حفاری از چال  ،سرعت خروج راد حفاری و فشار
تزریق  ،وابسته به نوع زمين از قبل طراحی و مشخص می شود .

روش اجرای عملیات :forepoling
 -1فاصله لوله ها در اجرا حدودا» بین  35الی  45سانتی متر اجرا می گردد که معموال» در بدترین نوع خاکها از نظر طراحی و
اجرا  ،جوابگو بوده است  .قطر لوله ها  ،وابسته به شرایط محیطی تونل  ،بین  60الی  200میلی متراست
 -2میزان نفوذ تزریق  ،وابسته به فشار تزریق ( حدود  20آتمسفر) و نوع ساختار زمین می باشد  ،براساس تجربیات گذشته قطر
ستون بهسازی شده حدود  1.6قطر حفاری می باشد  ،برای مثال در چال حفاری به قطر  130میلیمتر  ،قطر ستون افقی
بهسازی شده حدود  195میلیمتر بوده است .
 -3زاویه حفاری برای چالهای فورپولینگ  ،معموال» بین  3الی  6درجه انتخاب می شود .
 -4طول حفاری در این روش  ،معموال» حداقل  6متر و حداکثر  30متر بوده است .

 -5بر اساس تجربیات گذشته  ،سرعت حفاری معموال»  50متر در ساعت بوده است .

 -6میزان همپوشانی لوله ها در طراحی مشخص می شود و معموال» حداقل  2متر می باشد
 (.لوله ها مشبک می باشند  ،در هر  50سانتی متر  3 ،سوراخ به قطر  10الی  15میلیمتر)












استفاده از تکنیک سرباره مصنوعی  ،دیگر نیازی به حفاری پرتال عمیق ندارد و مزایای زیر را نیز ،
اتخاذ این روش در بر دارد :
 -1حفظ ایمنی با توجه ثبات شیب طبیعی در این روش .
 -2عدم نیاز به حفاری زیاد زمین در پرتال تونل .
 -3عدم بروز مسائل مربوط به تاثیر عملیات ساخت و ساز( حفاری پرتال ) ،بر ساختمان هاو تاسیسات
مجاور سطحی .
 -4کاربرد این سیستم در صورت بروز زلزله در منطقه  ،مقاوم تر است .
 -5عدم بروز خسارت و تخریب محیط زیست .
 -6عدم ایجاد محدودیت در محیط طبیعی و مسائل اجتماعی ( با ایجاد ترانشه )
لذاء با توجه به مزایای ذکر شده در مورد تکنیک نوین سرباره مصنوعی  ،و پیش بینی هزینه های ناشی
از بروز مشکالت در صورت استفاده از سیستم های سنتی  ،مسئولین پروژه تصمیم گرفتند از این
سیستم نوین  ،برای ساخت و ساز پروژه استفاده کنند .




مرحله حفاری و خاکبرداری :
در اولین مرحله  ،بر اساس توپوگرافی زمین طبیعی و هندسه تونل آینده  ،برای دستیابی به محیط
خارجی تونل آینده  ،در قسمت هایی باید خاکبرداری انجام شود و در قسمت هایی خاک ریزی

( مصالح آذرین مخلوط با آهک )  ،پس از دستیابی به محیط خارجی تونل آینده  ،یک الیه شاتکریت
همراه با وایر مش  ،با ضخامت  10سانتی متر در قسمت قوس تاج تونل آینده ایجاد می شود .



خاکریزی و کوبش سرباره مصنوعی :



پس از شکل دهی قوس باالی تونل آینده و اجرای یک الیه شاتکریت همراه با نصب وایر مش به ضخامت  10سانتی
متر  ،عملیات مرحله دوم ،خاکریزی و کوبش سرباره مصنوعی ،با اختالط مصالح سنگی آذرین با  3الی  6در صد آهک،
برای افزایش مقاومت مصالح خاکریزی  ،با  ،الیه هایی  30سانتی متری  ،تا حداقل  3/5متر ضخامت  ،اجراء می گردد .



مرحله نهایی خاکریزی و پوشش رویه سرباره :



پس از تکمیل خاکریزی باالی محیط خارجی تونل آینده ( حداقل  3/5متر ) جهت بازسازی محیط زیست  ،بهسازی
چشم انداز منطقه و ایجاد شرایطی برای ایجاد فضای سبز  ،یک الیه  10سانتی متری  ،با مصالح رسی اورگانیک  ،بر
روی سرباره مصنوعی  ،خاکریزی می گردد .

با تقدیر و تشکر از همراهی شما عزیزان

