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-چالزني در روش مقطع ونلهاي بزرگ تيتعيين فرايند حفر و پيشرو

 *يآتشبار

  ۳نژاد رضا ضيايي، ۲ياداحمدرضا صي، ۱يمسعود منجز

  استاديار دانشكدة فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس-۱
  استاديار دانشكدة فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس-۲

 ** دانشگاه تربيت مدرس، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معدن-۳

E-mail: monjezi@modares.ac.ir 
 

 چكيده

فرايند حفر و . م و رايج جهت حفر انواع تونلها مي باشد مهي از جمله روشهاي آتشبار-يچالزن
اي پلكاني  ، دومرحلهFull Face)(مقطع  تمام در اين روش معموال به سه طريق يپيشرو

)(Topheading & Benchاي با تونل پيشاهنگ  و دومرحله) Pilot Tunnel(انجام مي شود ، . 

 از اين فرايندها ي يکمقطع تونل در انتخاب سنگ ساختگاه و سطح وضعيت توده نظير عوامل متعددي
 را مورد Q يا RMRهاي  شاخص از ييکتوان  سنگ مي  براي تعيين وضعيت توده.مي باشدؤثر م

 .استفاده قرار داد

آن با ارتباط و  قرار گرفته يبررسمقطع، مورد    تونلهاي بزرگ دريو پيشرو حفر فرايند ،در مقاله حاضر
 منظور براي اين. ه استدي گرديساختگاه تونل ارزياب يژئومکانيک وضعيت  ومقطع  سطحيهاپارامتر

تونلهاي مورد مطالعه در ادامه، .  بيش از يکصد تونل تهيه گرديدي شامل داده هاييک پايگاه اطالعات
سنگ  بندي و براي هر دسته طبق خصوصيات ژئومكانيكي توده مقطع تقسيم سطح يبزرگبراساس 

  احداثمناسبي برايفرايند حفر ، اخذ شدهبرمبناي نتايج . گرديد مشخص حفاريروش ساختگاه، 
 . شده استپيشنهاد شيراز - از قطعه سوم راه كازرون١تونل شماره 

 
 -تونل كازرون ،  يپايگاه اطالعات مقطع،    طراحي، مراحل حفاري، تونل بزرگ    : هاي كليدي   واژه

 شيراز
 
 
 
 .ت وزارت راه و ترابري تهيه گرديده است مقاله حاضر با حمايت مالي مركز تحقيقا*
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  دانشگاه تربيت مدرس**
 
 مقدمه

، )Full Face( مقطع مقطع، با روش چالزني و انفجار، به يكي از سه حالت تمام امروزه حفر تونلهاي بزرگ
 .]١[شود انجام مي) Pilot Tunnel(اي با تونل پيشاهنگ  و دومرحله) Topheading & Bench(اي  دومرحله

تمام  ، مترمربع از كارائي باالئي برخوردار است۳۰مقطع  سطححفر تونلهاي تا   كه برايمقطع، ر روش تمامد
توان به سهولت اجرا، نصب سريع  از مزاياي اين روش مي. ]٢[شود مقطع تونل در يك مرحله حفر مي سطح

 . ]١[وسايل نگهداري و كاهش زمان حفر اشاره نمود
شود، پيشروي به دو شكل،  مقطع تونل طي دو مرحله حفر مي حاي كه سط در روش دومرحله

 فراينددر . ]٣[گيرد انجام مي ) Pilot Tunnel( و با تونل پيشاهنگ  ) Topheading & Bench(پلكاني
 براي حفر .شود اي برداشته مي و سپس بخش تحتاني بصورت پله فوقاني تونل اي پلكاني، ابتدا  بخش دومرحله

اي با  روش دومرحله. شود ميواگن استفاده  بخش تحتاني از دريل در وقاني از جامبودريل وچالها در بخش ف
كار مياني كه تونلي تحت عنوان  گردد؛ ابتدا جبهه كار اجرا مي تونل پيشاهنگ، بخش فوقاني تونل با دو جبهه

برداي  انبصورت ج كار طرفين تونل پيشاهنگ كه به باشد و پس از آن دو جبهه تونل پيشاهنگ مي
)Slashing (گردد پس از حفر بخش فوقاني، بخش تحتاني مانند روش پلكاني حفر مي. شوند برداشته مي. 

توان به سهولت حفاري بخش تحتاني و كاهش نواحي پالستيك اطراف تونل  اي مي از مزاياي روش دومرحله
 متغير بودن ميزان پيشروي هر سيكلطوالني شدن زمان حفر، به توان  اين روش مياز معايب . ]٤[اشاره نمود

 .]٥[اشاره نمود) لزوم استفاده از دو نوع دستگاه حفاري(ليه واگذاري  سرمايهو احتمال افزايش 
مقطع صورت نگرفته است در اين  از آنجا كه تاكنون مطالعات مدوني براي انتخاب روش حفر تونلهاي بزرگ

مقطع  سنگ ساختگاه و سطح اساس دو پارامتر كيفيت تودهتحقيق يك مدل كيفي، جهت پاسخ به نياز فوق، بر
 .تونل ارائه شده است

 

  روش كار -۱
شناسي  مقطع براساس پارامترهاي متعددي از جمله؛ وضعيت زمين به طور كلي، روش حفر تونلهاي بزرگ

ر اين دسته از حففرايند براي تعيين ارتباط ميان . شود مقطع تونل و مسائل اقتصادي انتخاب مي منطقه، سطح
مقطع تونل، ابتدا الزم است اين تونلها را براساس  ساختگاه و سطحويژگيهاي ژئومكانيكي تونلها با دو عامل 

سپس با مطالعه و بررسي تونلهاي حفر شده به روش چالزني و انفجار و از . بندي كرد مقطع دسته اندازه سطح
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 فوق، معياري براي انتخاب روش حفاري هر دسته از طريق مقايسه و تعيين همبستگي روش حفر با دو عامل
 .دست آورد ها به اين تونل

 مورد تونلهاي حفر شده داخل و خارج كشور تهيه ١٠٠براي اين منظور يك پايگاه اطالعاتي با بيش از 
 .گرديد

 

 مقطع بندي تونلها براساس اندازه سطح  طبقه-۲
توان به  از آن جمله مي. مقطع تونلها ارائه شده است ه سطحبندي متعددي در رابطه با انداز سيستمهاي طبقه

 . [6]اشاره نمود) ١(بندي كلي مندرج در جدول  طبقه
 

 [6]بندي تونلها براساس سطح مقطع  طبقه -١جدول     
 اندازه تونل )مترمربع(مقطع تونل  سطح

 كوچك >۱۰
 متوسط ۳۵-۱۰

 بزرگ <٣٥
 

 مترمربع در دستة ٣٥مقطع بزرگتر از  بندي تونلهاي با سطح  طبقه در اين،شود همانطور كه مشاهده مي
مقطع  سطحمقطع براي اجراي تونلهاي با  از طرفي چون روش حفر تمام. گيرند مقطع قرار مي تونلهاي بزرگ

باشد، لذا در اين مقاله  از كارائي باالئي برخوردار ميشناسي   هر وضعيت زمين درمترمربع ٣٠كوچكتر از 
 ياز طرف. مقطع درنظر گرفته شده است عنوان تونلهاي بزرگ  مترمربع به٣٠مقطع بزرگتر از  ي با سطحتونلها
 ، مترمربع۱۲۰طي بررسيهاي به عمل آمده مشخص شد كه براي حفر تونلهاي با سطح مقطع بزرگتر از ، رديگ

، بنابراين در گروه [7] از روش حفر تمام مقطع استفاده نمي شود سنگهاي با كيفيت باال،توده در حتي 
 مترمربع و ٣٠ -١٢٠مقطع   دستة اول تونلهاي با سطح:شد  در نظر گرفته همقطع، دو دست تونلهاي بزرگ

  ).٢-جدول( مترمربع ١٢٠مقطع بزرگتر از  دستة دوم تونلهاي با سطح
 

 مقطع بندي تونلهاي بزرگ براساس سطح طبقه -٢جدول                 
 )مترمربع(مقطع  سطح تونلهاي بزرگ مقطع

 ۳۰-۱٢۰ دستة اول
 <١٢٠ دستة دوم
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  پايگاه اطالعاتي -۳

 موثر بر انتخاب آن، يک پايگاه ي و پارامترهاي رابطه روش حفاريهمانطور که اشاره شد، به منظور بررس
بيش ت ، اطالعا پايگاهاين.  و تهيه گرديدي حفر شده طراحي از تونلهاي در خصوص برخTEMD(۱ (ياطالعات

 .را در بر مي گيرد )هاي خارجي پروژه% ٥٤هاي داخلي و  پروژه% ٤٦( مورد تونلهاي حفر شده؛ ١٠٠از 
 H:، )متر (عرض W: ،)مترمربع(ع مقط سطح S: نام تونل،: ترتيب عبارتند از متغيرهاي اطالعاتي پايگاه به

 شاخص كيفيت تونلسازي ،)RMR (١٩٨٩سنگ بنياوسكي  ، جنس سنگ، شاخص كيفيت توده)متر (ارتفاع
 )١-جدول. (و روش حفاري) متر(، طول پيشروي خودنگهدار )Q (١٩٧٤بارتن 

  پايگاه اطالعاتي تونلهاي مورد مطالعه-١جدول 
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RM جنس سنگ S W H نام تونل
R Q 

U. 
A. 

 روش حفاري

 تمام مقطع ۵/۶ ۱۸ ۷۰ آندزيت ۵/۵ ۶ ۳۰ معدن آندزيت

Kadam Parai head race ۳۸ ۷ ۷ تمام مقطع ∞ ۱۶۶ ۹۰ بازالت آندزيت توف 

Ichari Chhibro ۳۸ ۷ ۷ تونل پيشاهنگ ۵/۱ ۱۵/۰ ۲۷ گل سنگ كنگلومرا 

Ichari Chhibro ۳۸ ۷ ۷ تمام مقطع ۸ ۳۱ ۷۵ بازالت 

 ۵/۶ ۸ ۴۴ راه اميركبير
ديوريت  مونزونيت

 گابرو
 تمام مقطع ۵/۶ ۱۸ ۷۰

Chhibro Khodri ۴۴ ۸ ۵/۷ تونل پيشاهنگ ۵/۱ ۱۴/۰ ۲۶ توفيت ماسه توف 

Pandoh Baggi ۴۵ ۸ ۶/۷ تمام مقطع ۵/۲ ۹۵/۱ ۵۰ بازالت آندزيت توف 

 تمام مقطع ۷ ۲۳ ۷۲ آهك آهك دولوميتي ۵/۸ ۶ ۴۶ بافق-راه آهن مشهد۱۰شماره

 پلكاني ۵/۱ ۲۴ ۳۱ ماسه سنگ و مارن ۵/۸ ۶ ۴۶ بافق- راه آهن مشهد۲شماره 

 تمام مقطع ۵ ۶/۶ ۶۱ شيل و ماسه سنگ ۵/۸ ۶ ۴۶ بافق- راه آهن مشهد۲شماره 

 تمام مقطع ۱۰ ۶۸ ۸۲ آهك آهك دولوميتي ۵/۸ ۶ ۴۶ بافق- راه آهن مشهد۲شماره 

Kalinadi head race ۴۹ ۸ ۹/۷ تمام مقطع ۵/۶ ۱۸ ۷۰ بازالت آندزيت توف 

 پلكاني ۲/۵ ۹/۵ ۶۰ كنگلومرا ماسه سنگ ۸ ۸ ۵۰ انحراف آب سد طالقان

در بخش معدن دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس موجود ) TEMD( پايگاه اطالعاتي روش حفر تونلهاي بزرگ مقطع -۱
 .ي باشد م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش حفر تونلمدل انتخاب  -۴
 نمايش دادهمقطع تونل،  اندازة سطح، و سنگ ساختگاه كيفيت توده، ، رابطة ميان روش حفاري)٢(در شكل 
 .شده است

شناسـي سـاختگاه و       تـوان همبسـتگي نسـبي روش حفـاري بـا متغيرهـاي زمـين                مي) ٢(با مراجعه به شكل     
 ٣توان به     هاي نشان داده شده در اين شكل را مي          براي سهولت ارزيابي، داده   . رزيابي نمود مقطع تونل را ا     سطح

انـد، عبارتنـد از نـواحي يـك، دو و سـه كـه                 نشـان داده شـده    ) ٣(اين نواحي كه در شكل      . ناحيه تقسيم كرد  
اي بـا تونـل       ومرحلـه اي پلكـاني و د      مقطع، دومرحله   ترتيب در هر كدام درصد بيشتري از تونلها با روش تمام            به

 بدين ترتيب اين تقسيم بندي مي تواند به عنوان مـدل انتخـاب روش حفـر تونلهـاي                   .اند  پيشاهنگ حفر شده  
 .مورد استفاده قرار گيرد) RMR(بزرگ براساس سطح مقطع و خصوصيات ژئومكانيكي ساختگاه 
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 لهاي مورد مطالعهمقطع تون  با سطحRMR ارتباط روش حفاري و -٢شكل 
 
 

                            

 

 

 

 

 )١( درصد روشهاي حفاري در هر ناحيه از شكل -٣شكل
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 مترمربـع و    ۱۲۰ تـا    ۳۰ دستة اول بـا سـطح مقطـع          مقطع  بزرگ مربوط به تونلهاي     Iناحيه  ،  )٣(مطابق شكل   
RMR قطع است روش تمام م،تحت اين شرايط بهترين روش حفر.  مي باشد۵۰ باالتر از. 
در اين ناحيه چنانچه شاخص كيفي      .  طيف وسيعي از تونلهاي با سطح مقطع متفاوت را دربرمي گيرد           IIناحيه  

.  روش دومرحله اي پلكاني به عنوان بهترين روش حفر در نظـر گرفتـه مـي شـود                  ، باشد ۵۰ تا   ۳۰سنگ بين   
مترمربـع باشـد مجـددا ايـن روش          ۱۲۰ در صورتي كه سـطح مقطـع بزرگتـر از            ، نيز ۵۰ باالتر از    RMRبراي  

 .بهترين گزينه خواهد بود
 بوده و تنها گزينه مطرح و قابـل اجـرا     RMR، ۳۰-۰ دامنه   ، صرف نظر از اندازه سطح مقطع تونل       IIIدر ناحية   
 .  با تونل پيشاهنگ مي باشداي  دومرحلهروش حفر

 سـاختگاه و    ژئومكـانيكي وت  مشخصات حفاري؛ شامل روش حفر و طول پيشروي خودنگهدار در شرايط متفـا            
 .خالصه شده است) ٣(صورت جدول  به TEMDبر اساس پايگاه اطالعاتي مقطع تونل  اندازة سطح

 
 مقطع وكيفيت توده سنگ دربرگيرنده  براساس سطح بندي روش حفر تونلهاي بزرگ  طبقه-٣جدول 

 كيفيت توده سنگ دربرگيرنده
RMR (Q) 

)٣٠) >٢١/٠( ٣٠-٥٠) ٢١/٠-٩٥/١( ٥٠-٧٠) ٩٥/١-١٨( <٧٠) <١٨< 

 مقطع سطح
 )مترمربع(

 بسيار بد بد خوب بسيار خوب

٣٠-١٢٠ 
 ٭مقطع با پيشروي تمام

  متر٨متوسط 
 ٭مقطع با پيشروي تمام

   متر٤متوسط
 ٢ متوسط ٭پلكاني با پيشروي
 متر

 ٭تونل پيشاهنگ با پيشروي
  متر١متوسط

١٢٠> 
 متوسط ٭پلكاني با پيشروي

  متر٨
متوسط ٭ا پيشرويپلكاني ب

  متر٤
 تونل پيشاهنگ با

  متر٥/١ متوسط ٭پيشروي
 ٭تونل پيشاهنگ با پيشروي

  متر١متوسط

 منظور متوسط طول پيشروي خودنگهدار است٭
 

. باشد ، بيش از يك روش حفر قابل استفاده مي٢ و ١شود كه در نواحي  مشاهده مي) ٣(با مراجعه به شكل 
اگر براي روشهاي مختلف . نمايد گيري ضروري مي ار ديگري جهت تصميملذا در اين نواحي توجه به معي

 ،براي سه روش تمام مقطعسنگ ساختگاه تونل  حفاري، نمودار پيشروي خودنگهدار برحسب كيفيت توده
دست  به) ۶(و ) ۵(، )۴(هاي به ترتيب شکل  ، ترسيم شود با تونل پيشاهنگاي دومرحله پلكاني و اي دومرحله

 .آيد مي
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 سنگ ساختگاه تونل مقطع با كيفيت توده  ارتباط پيشروي خودنگهدار در روش تمام-۴شکل
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سنگ ساختگاه تونل  ؛ در تمام روشهاي حفاري، پيشروي با كيفيت توده)۶(و ) ۵(، )۴ (يشکل هابراساس 
با . كند نيز افزايش پيدا ميخود نگهدار پيشروي طول ، RMRبه عبارت ديگر؛ با افزايش . رابطة مستقيم دارد

شود كه در روش تونل پيشاهنگ، حساسيت پيشروي خودنگهدار به كيفيت  مقايسة اين نمودارهاي نتيجه مي
 .اي است مقطع و دومرحله سنگ دربرگيرنده كمتر از دو روش تمام توده

خشهاي پيشروي در تونلهاي حفر شده با روش در نهايت با بررسي داده هاي مربوط به عرض و ارتفاع ب
 :دومرحله اي مشخص شد كه

 ارتفاع تونل ۳/۲ تا ۲/۱اي پلكاني عرض بخش فوقاني برابر با عرض تونل و ارتفاع آن   در روش دو مرحله-
 .است

 ۳/۲ تا ۲/۱ عرض تونل و ارتفاع آن۲/۱ تا ۳/۱اي با تونل پيشاهنگ عرض تونل پيشاهنگ   در روش دومرحله-
 .باشد ميارتفاع تونل 

 
  تونل راه کازرون شيرازي مطالعه مورد-۵
 مشخصات عمومي  -   

دهانه . ارژن قرار دارد  دشت- شيراز، حدفاصل دشت برم-تونل شماره يك، در قطعة سوم راه قديم كازرون
در كيلومتر باشد كه پس از آن   متر مي٣٤٠طول تونل.  واقع شده است١٤+٧٤٠ورودي اين تونل در كيلومتر

 جنوب غربي و شيب - درجه شمال شرقي٢٠ إلي ١٨امتداد محور تونل .  دهانه خروجي قرار دارد١٥+ ٠٨٠
 ١٤+٩٥٠بيشترين روبارة تونل در كيلومتر. باشد  به سمت دهانه ورودي مي٨٣/٥%طولي مسير درون تونل    

 مترمربع، ١١٠مقطع   سه بانده با سطعاين تونل. باشد شكل مقطع تونل نعل اسبي مي. متر است١٢٥برابر با 
ها به   قسمتي از طول تونل در ابتداي دهانه. متر است۵/۹ و ٥/١٣ترتيب  داراي عرض و ارتفاع حفاري به

 .اند صورت ترانشه اجرا شده
 متر مربوط به سازند آسماري ٢ تا ١سنگهاي آهكي با ضخامت   دربرگيرنده تونل شامل اليهمحيطليتولوژي 

 گسل از نوع گسل ٦هاي ورودي و خروجي جمعاً   در طول تونل و در محدوده دهانه، تونيك منطقهتك. است
تأثير دو گسل در دهانة ورودي تونل، سنگها . همراه درز و شكافهاي بسيار ايجاد كرده است عادي يا كششي به

هاي  توسط واريزهدهانه خروجي تونل نيز . صورت خرد شده و برش با سيمان آهكي درآورده است را به
 .]٨[اي و رسوبات آبرفتي پوشيده شده است دامنه

 سنگهاي مسير تونل بندي توده  طبقه-   

بندي متداول يعني  هاي سنگي در محدودة تونل شماره يِك، دو سيستم طبقه منظور ارزيابي مهندسي توده به
 مورد )Barton ,1974( Q  و شاخص كيفيت تونلسازي،)RMR) Bieniawski ,1989سنگ،  بندي توده رده

 از Q و RMRهاي  بندي سنگ، رده بندي توده زيرا در ميان سيستمهاي طبقه. ]٨[استفاده قرار گرفته است
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براساس گزارش مطالعات مرحله دوم . ]٩[اهميت و كاربرد عملي بيشتري در حفر تونل برخوردارند
دهد و  ول كه عمدة طول تونل را تشكيل ميبخش ا: شود شناسي، اين تونل به سه بخش مجزا تقسيم مي زمين

سنگهاي آهكي به ضخامت حدود يك متر است، بخش دوم كه شامل سنگهاي آهكي محدوده  شامل اليه
صورت  باشد و به باشد و بخش سوم كه منطقة آبرفتي محدودة دهانه خروجي مي گسلها و دهانة ورودي مي

سنگ را در طول تونل نشان  مكانيكي و كيفيت تودهپارامترهاي ژئو) ٤(جدول . ترانشه اجرا شده است
 .]٨[دهد مي

 

 ]٨[سنگ در طول تونل شماره يك   پارامترهاي ژئومكانيكي و كيفيت توده-٤     جدول 

 )سنگ كيفيت توده (Q )سنگ كيفيت توده (RQD RMR پارامتر

 (Poor Rock) ١/٣ (Fair Rock) ٦٠ ٥٠-٧٥% بخش اول

 (Very Poor Rock) ٣٦/٠ (Poor Rock) ٤٠ ٢٥-٥٠% بخش دوم
 
  شيراز- انتخاب روش حفر تونل راه كازرون-   

 و با  شيراز،-مقطع تونل راه كازرون سنگ ساختگاه و اندازة سطح با توجه به پارامترهاي ژئومكانيكي توده
تلف آن براي بخشهاي مخ Topheading & Benchاي مقطع و دومرحله  دو روش حفر تمام،۳استفاده از شکل 

 .شود پيشنهاد مي) ٥(مطابق جدول
 

  شيراز- از قطعه سوم راه كازرون١ روش حفر تونل شماره -٥         جدول
 مقطع تونل سطح سنگ دربرگيرنده كيفيت توده

 RMR Q ) مترمربع(
 ي پيشنهادروش حفاري

  متر٤مقطع با پيشروي متوسط  تمام  ١/٣ ٦٠ بخش اول
١١٠ 

 ٣٦/٠ ٤٠ بخش دوم
 ٢اي پلكاني با پيشروي متوسط  ومرحلهد

 متر
 
  ۷۵/۶ و ۵/۱۳ترتيب برابر با   بهTopheadingاي پلكاني، عرض و ارتفاع   در بخش دوم تونل با روش دومرحله-

 .شود متر پيشنهاد مي
) گذاري سرمايه(مقطع، به تجهيزات حفاري  اي، روش تمام مقطع و دومرحله در مقايسه دو روش حفر تمام

اي و تونل پيشاهنگ عالوه بر جامبودريل براي چالزني در   زيرا در روشهاي حفاري دومرحله.ي نياز داردكمتر
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علت  اما در بعضي موارد به. باشد واگن نيز جهت حفر چال در بخش تحتاني نياز مي بخش فوقاني به دريل
، با وجود كيفيت )سه بازوئيهاي دو يا  دستگاههاي چالزني سنگين مانند جامبودريل(فقدان امكانات الزم 

اي  مقطع، جبراً از روش حفر دومرحله سنگ ساختگاه تونل و امكان بكارگيري روش حفر تمام مناسب توده
، بررسي امكانات موجود از اهميت )شناسي كيفيت باالي زمين(بنابراين در كنار تأييد فني . شود استفاده مي

 .اي برخوردار است ويژه
 
 گيري نتيجه -۶

 از يک طرف و شاخص ي بين روش حفاري قابل توجهي نسبي که همبستگدهد سي انجام شده نشان ميبرر
 . توده سنگ و سطح مقطع تونل از طرف ديگر وجود دارديکيف

طـول پيشـروي    . شـود   كـار گرفتـه مـي       مقطع در سنگهاي با كيفيت خوب و بسيار خوب بـه             روش حفر تمام   -
 .اي است سنگ ساختگاه بيش از روش دومرحله  باالي تودهعلت كيفيت خودنگهدار در اين روش به

توان با روش  مقطعي را كه به علت خصوصيات ژئومكانيكي سنگ ساختگاه نمي طور كلي تونلهاي بزرگ  به-
 .شوند اي حفاري مي حفر تماممقطع اجرا نمود با روش دومرحله

 مترمربـع و در     ١٢٠مقطـع تـا        تونل با سطح   اي پلكاني در زمينهاي با كيفيت بد براي اجراي          روش دومرحله  -
 . مترمربع كاربرد دارد١٢٠مقطع بزرگتر از  زمينهاي با كيفيت خوب تا بسيار خوب براي اجراي تونل با سطح

همـين علـت      به. شود  شناسي استفاده مي    اي با تونل پيشاهنگ در شرايط بسيار بد زمين           روش حفر دومرحله   -
 .باشد  روش كمتر از ساير روشها ميطول پيشروي خودنگهدار در اين

 با توجه به اندازه سطح مقطع تونل موردي و كيفيت توده سنگ منطقه روش حفر تمام مقطع بـراي بخـش                      -
 . براي بخش دوم تونل مناسبترين گزينه استاي پلكاني دومرحلهاول و روش حفر 

 و  ي نظير قيمت تمام شده ، نرخ پيشرو       يد اقتصا ي بايد به پارامترها   ي در انتخاب نهايي فرايند حفر و پيشرو       -
 . توجه نمود... 
 

 تشكر و قدرداني
دريغ جناب آقاي مهندس شمسي، مديريت محترم گروه زيرزمينـي شـركت              در پايان الزم است از زحمات بي      

شكر و قـدرداني     ت ، در اجراي طرح حاضر،    ))ص(االنبيا  وابسته به قرارگاه سازندگي خاتم    (مهندسين مشاور ساحل    
 .عمل آيد صميمانه به
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