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فرناز خالقی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک

غفار خالقی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه

مروری بر روش های پایدارسازی تونل ها

مقدمه
تمامی  بین  در  می شوند.  ساخته  مختلفی  اهداف  برای  تونل ها 
فعالیت های مهندسی ژئوتکنیک ، حفر تونل و یا هر فعالیت زیرزمینی، 
بیش از هر فعالیت دیگری مستلزم داشتن دانش کافی از روش های 
، اطالعات  پایدارسازی و مطالعات ژئوتکنیکی  حفاری ، روش های 

کافی از مکانیک خاک و مکانیک سنگ و ... است. متناسب با خاک 
منطقه ، روش های مختلفی برای حفاری و ایجاد تونل در نظر گرفته 
می شود و متناسب با روش حفاری ، روش پایدارسازی دیواره ی تونل 
نیز پیشنهاد می شود. در ادامه ، به روش های مختلفی در حفاری تونل 

اشاره و مختصراً توضیح داده می شود.

چکیده
تونل مقوله ای فراتر از ایجاد یک حفره در زمین برای عبور و مرور افراد یا اشیا است. موارد متعددی می بایست در 
نظر گرفته شود تا تونلی طراحی و به مرحله ی اجرا و در نهایت بهره برداری برسد. پس از ایجاد حفره در خاک و 
بنابراین  تعادل خارج شوند.  از حالت  و ممکن است  تغییر می کنند  اطراف حفره  وارد شده در  ، تنش های  یا سنگ 
مهم ترین مسئله، پایداری تونل در حین اجرا و هم چنین پس از بهره برداری است. در این مقاله ، مروری مختصر بر 
انواع روش های پایدارسازی تونل انجام شده است. سیستم اصلی پایدارسازی و حائل بندی تونل ها در اغلب موارد ، 
انواع راکبولت یا پیچ سنگ )Rockbolt( و میل مهار )Anchor( به همراه شاتکریت )Shotcrete( مسلح شده با توری 
سیمی است. در برخی موارد نیز ممکن است از حائل چدنی ، سگمنت های بتنی )Concrete segments( و یا پوشش 

بتنی درجا )Concrete liner( استفاده شود.

کلمات کلیدی :
تونل ، پایدارسازی ، حائل ، پوشش تونل.
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1. روش های پایدارسازی تونل

1-1. حائل چدنی

 18۶9 سال  به  بار  اولین  برای   ، تونل  ساخت  در  چدن  از  استفاده 
 Tower برای ساخت تونل Peter Barlow باز می گردد ؛ زمانی که
Subway لندن از چدن استفاده کرد. این در حالی است که ایده ی 

طراحی تونل با استفاده از چدن به همراه سپر در سال 1818 توسط 
Marc Brunel برای ساخت تونل Thames در انگلستان پیشنهاد 

داده شده بود.

Grey iron 1-1-1. چدن خاکستری

نوع سنتی چدن برای استفاده در پوشش تونل ها ، چدن خاکستری 
است که از سال 18۶9 مورد استفاده قرار گرفت. لفظ خاکستری به 
دلیل ظاهر خاکستری رنگ ناشی از گرافیت آزاد مورد استفاده قرار 
می گیرد. در اواسط قرن نوزدهم به علت وفور چدن و ویژگی های 
آن ، از چدن به عنوان یک حائل استاندارد متوسط استفاده می شد. 
و  باال  فشاری  مقاومت  به  می توان  چدن  ویژگی های  مهم ترین  از 
مقاومت در برابر خوردگی اشاره کرد. این در حالی است که مقاومت 
کششی چدن خاکستری نسبت به مقاومت فشاری آن پایین است 

تلقی  تونل  پوشش  طراحی  در  مهم  فاکتوری  نکته می تواند  این  و 
شود]1[.

Nodular iron 1-1-2. چدن نودوالر
تکنیک ساخت چدن   ، متالوژی سال 1947  تحقیقات  نتیجه ی  در 
نودوالر حاصل شد. مشخصات مکانیکی این نوع چدن ، مشابه فوالد 
 ، خاکستری  به چدن  نسبت  نوع چدن  این  مزیت  مهم ترین  است. 
نکته ی  است.  آن  فشاری  مقاومت  با  برابر  و  باال  کششی  مقامت 
از مقاومت  نودوالر  این است که مقاومت فشاری چدن  حائز توجه 
فشاری چدن خاکستری بیش تر است. این افزایش مقاومت کششی 
به پوشش چدنی نودوالر این اجازه را می دهد که در بارهای سنگین 
تغییر شکل کم تری داشته باشد. البته شایان توجه است که هزینه ی 
چدن نودوالر تقریبًا دو برابر چدن خاکستری بوده و در مواردی که 
بهبود مشخصات کششی و دوام مورد اهمیت باشد ، توجیه اقتصادی 

دارد. در شکل زیر انواع چدن مورد مقایسه قرار گرفته است.
 

تا قبل از جنگ جهانی دوم از چدن در انواع تونل ها مانند تونل های 
راه و راه آهن استفاده می شد ؛ ولی پس از جنگ جهانی دوم به علت 
کمبود چدن ، استفاده از پوشش های بتنی سگمنتی رواج یافت ]2[. 
استفاده از این نوع پوشش ها نسبت به استفاده از پوشش های چدنی 

مقرون به صرفه تر است.

1-2. حائل فوالدی
به طور معمول در تونل های حفر شده در سنگ ، از مقاطع فوالدی 
نورد شده استفاده می شود. از این پوشش در شرایطی استفاده می شود 
که توده های سنگ خرد شده تا حدی ضعیف باشند که امکان استفاده 
اثر  از راکبولت غیرممکن باشد و یا احتمال گسیختگی گسترده در 

حفاری وجود داشته باشد.
 

مهم ترین عیب این نوع پوشش ، مقاومت نسبتًا پایین آن ها در برابر 
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خوردگی است. هر چند می توان این مشکل را با گالوانیزه کردن و یا 
رنگ کردن برطرف کرد. اما این کار افزایش هزینه ی اجرای پروژه را 
به همراه خواهد داشت. راه کار پیشنهادی در زمانی که از بتن درجا به 
عنوان پوشش نهایی استفاده می شود ، این است که پوشش فوالدی 

در بتن قرار گیرد تا از خوردگی فوالد جلوگیری شود.

Lattice girder 1-3. تیر مشبک

مزیت استفاده از تیرهای مشبک نسبت به قاب فوالدی ، وزن کم تر 
آن است و از نظر تحمل لنگر خمشی می تواند مشابه قاب فوالدی 
عمل کند. شبکه های باز این نوع تیر می تواند موجب جای گیری بهتر 
شاتکریت شود. بنابراین ، یک سازه ی مرکب تشکیل می شود ]3[.  
تیر مشبک  اتصال  و  گیری  قرار  ترتیب چگونگی  به  زیر  در شکل 

نشان داده شده است.

 

1-4. توری سیمی
از توری سیمی به عنوان مسلح کننده ی شاتکریت و یا نگه دارنده ی 
در  متداول  سیمی  توری  می شود.  استفاده  سنگ  کوچک  قطعات 
توری جوش  و  توری سرندی  یا  بافته  توری   : از  تونل ها عبارت اند 

شده که در ادامه به طور مختصر معرفی خواهند شد.

Chain link mesh 1-4-1. توری بافته یا توری سرندی
این نوع توری ترکیبی از سیم یا مفتول بافته شده است که عمومًا 
برای   .)  3 شکل   ( می گیرد  قرار  استفاده  مورد  حصارکشی  برای 
این  کرد.  گالوانیزه  را  آن  می توان   ، مفتول  خوردگی  از  جلوگیری 
نوع توری نسبتًا محکم و انعطاف پذیر است. قطعات کوچک سنگ 
جدا شده از سقف تونل به وسیله ی این نوع توری نگه داری می شود 
و بسته به فاصله نقاط ی تکیه گاهی ایجاد شده ، می تواند بار قابل 
مالحظه ای را تحمل کند ]4[ . این در حالی است که توری سرندی 

کردن  مسلح  برای  توری  از  شاتکریت  راحت  عبور  عدم  علت  به 
شاتکریت مناسب نیست.      

Welded mesh 1-4-2. توری جوش شده
این نوع توری مرکب از شبکه های مربعی از سیم مفتول جوش شده ای 
است که  برای مسلح کردن شاتکریت استفاده می شود )شکل4(. این 
توری معمواًل به وسیله ی واشر و مهره ی اضافی راکبولت ها به بدنه ی 
سنگ متصل می شود. بهترین فاصله ی در نظر گرفته شده از سینه ی 
کار ، فاصله ی 8 اینچی است و فاصله ی بیش تر موجب هدر رفت 
بتن می شود. به علت حساسیت این نوع توری نسبت به آتش کاری ، 
می بایست قبل از انفجار و یا آتش کاری ، از پوشش های مقاوم برای 
جلوگیری از آسیب به توری استفاده شود. مهم ترین مزیت این نوع 
توری ها نسبت به توری های سرندی این است که توری های جوش 
شده در اثر آسیب دیدگی از هم باز نمی شوند و می توان قسمت های 

آسیب دیده را جدا و توری جدید را جایگزین کرد.

1-5. انواع میل مهار و راکبولت
در  شده  حفاری  تونل  در  قطعات سنگ  اتصال  برای  راکبولت ها  از 
قسمت  به  تونل  ناپایدار  قسمت  از  را  بار  تا  استفاده می شود  سنگ 
پایدار منتقل کند )شکل 5(. چگونگی قرارگیری راکبولت ها بر اساس 
الگوی طراحی است. مهم ترین تفاوت بین راکبولت و میل مهار این 
 )Post tensioning( است که می توان در راکبولت ، پس کشیدگی
ایجاد کرد. درصورتی که نیاز به نصب سریع باشد ، می توان از میل 
نشده  نصب  درستی  به  مهار  میل  درصورتی که  کرد.  استفاده  مهار 
بدترین  در  بل که   ، شده  سرمایه  رفت  هدر  موجب  تنها  نه   ، باشد 
حالت موجب ریزش و ناپایداری تونل نیز می شود. انواع راکبولت ها 
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: راکبولت گیردار شده به صورت مکانیکی و راکبولت  از  عبارت اند 
گیردار شده با رزین. انواع میل های مهار نیز عبارت اند از : میل مهار 
تزریق شده ، میل مهار اصطکاکی یا مجموعه ی شکاف دار و میل 

.Swellex مهار از نوع

  

1-6. استفاده از قطعات پیش ساخته ی بتنی
این روش اولین بار توسط یک پیمانکار انگلیسی در سال 19۰3 در 
اسکاتلند استفاده شد. البته برخالف قطعات پیش ساخته ی امروزی 

که معمواًل بتن مسلح است ، در قطعات ایجاد شده از میلگرد استفاده 
گسترش   ، چدن  کمبود  علت  به   1911 سال  در  روش  این  نشد. 
برای گسترش خط  در سال 1937  آن  از  و پس  یافت  چشم گیری 
چدن  جایگزین  ساخته  پیش  قطعات  این  لندن  متروی  مرکزی 
از  کم تر  مراتب  به  مصرفی  قطعات  هزینه ی  و  وزن  شد.  مصرفی 
چدن؛ اما مقاومت این قطعات در مقابل بارهای ناشی از حمل و نقل 

کم تر از چدن بود.

نتیجه گیری
در این پژوهش ، برخی از روش های پایدارسازی تونل به طور کوتاهی 
مورد بررسی قرار گرفت. روش هایی مانند استفاده از قطعات چدنی ، 
حائل فوالدی ، تیر مشبک ، توری سیمی ، انواع میل مهار و راکبولت 
تونل  پایدارسازی  برای  روش هایی  بتنی  ساخته ی  پیش  قطعات  و 
مطالعه شدند که متناسب با روش حفاری و خاک منطقه می بایست 
پایدارسازی  اصلی  سیستم  شود.  انتخاب  پایدارسازی  مناسب  روش 
و حائل بندی تونل ها در اغلب موارد ، انواع راکبولت و میل مهار به 
با توری سیمی است. در برخی موارد  همراه شاتکریت مسلح شده 
نیز ممکن است از حائل چدنی ، سگمنت های بتنی و یا پوشش بتنی 

درجا استفاده شود.
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