
 

 

 ساخت تونل هایروش

یکی از  عنوان بهپروژه به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. ساخت تونل و مهندسی تونل  دریکساخت تونل  هایروشانتخاب 

زمین، الزامات محیط زیستی و  غیرقابل پیش بینی . شرایطشودمی شناختهصنایع پیچیده و خاص در زمینه مهندسی عمران 

 .نمایدمیساخت تونل را چالش برانگیز  فاکتورهای زمین شناسی کار

امکان  کامل هایبررسیبرنامه ریزی و انجام نکته حائز اهمیت ، شودمیآب ساخته برای عبور  که مخفی هایتونلمشابه 

 :ودشمیاشاره  اهنآاز  است. نوع تونل و روش مورد استفاده به عوامل مختلفی بستگی دارد که در پایین به برخی پروژه سنجی

 شکل و پیکربندی هندسی 

  زمین شناسی(نوع زمین( 

 شرایط زمین 

 نوع معبر 

 الزامات پروژه 

 الزامات محیط زیستی 

 
 متفاوت در ساخت تونل هایروشلیست کاملی از 

شکاف و پوشش )تونلی که ساخت آن از سطح زمین با حفاری و خاک برداری شروع شده و پس از اتمام  هایتونل

 (پوشانندمیبا خاک  آن رااره روی آن دوب

 خواهداستفاده پیش ساخته  یا از نوع و شودمیه یا در محل ساخت آن هنگام حفاری و پس از تونل سازه هاتونلدر این نوع 

 . شودمیپس از ساخت، روی سازه دوباره با خاک جدید یا خاک حفاری شده از قبل، پر  .شد

 آب زمین

حفر شده / سوراخ  هایتونل ورغوطه هایتونل

 شده

 شکاف و پوشش هایتونل

تونل سازی با روش 

SEM 

تونل سازی در زمین  تونل سازی سنگی

 سخت

 برنامه ریزی

 تونل سازی در زمین نرم



 

 

 احتمال فروریزش با حفاری ایمن باشد به طوری کهم عمق کاربرد دارد و نیز زمانی که سطحی یا ک هایتونلاین روش برای 

این روش ساخت برای ساخت معابر زیرزمینی،  روبرو نباشیم و یا به لحاظ اقتصادی این گزینه مناسب باشد.حفاری  هایدیواره

 بهیا  هاتونل. ساخت شودمییا کم عمق استفاده صاف  هایزمیندر  ساخته شده هایتونلو  هاتونلسایر به نواحی دسترسی 

کلی دو نوع روش ساخت شکاف و پوشش برای تونل وجود  طور به. گرددمیپیش ساخته انجام  صورت به یا ودرجا  صورت

 دارد: از پایین به باال و باال به پایین.

 
 .FT MCHENRYجانبی در تونل  هایشیبروش ساخت شکاف و پوشش با استفاده از حفاری 

 مته کاری شده یا حفاری شده هایتونل

. در تونل سازی حفر شده، عملیات حفاری در دروازه یا مدخل شوندمیسطح زمین ساخته  و روی بدون حفاری هاتونلاین 

از  بخش مهمی آستر سازیکه کمترین اثر بر روی ترافیک، کیفیت هوا و سروصدا و تجهیزات را دارد.  شودمیتونل انجام 

روش ساخت شکاف و پوشش از روش حفاری و مته  معموالًمتری،  12تا  10. برای اعماق باشدمیاجزای ساخت این نوع تونل 

 است. ترکاربردیو  تراقتصادیکاری 

 
 یک تونل با مقطع نعل اسبی برای یک جاده دوطرفه



 

 

 
 ن آستر در پارک طبیعت ایالت یوتاتونل سنگی بدو

 سنگی هایتونل

 هایدستگاه. این روش تونل سازی از شوندمیبا دریل کاری )حفاری با مته( یا با انفجار حفر  هاسنگسنگی از میان  هایلتون

. در برخی موارد نیز از روش حفاری گیردمیکمک  TBMحفاری )کنده کاری( تونل سنگی  هایماشینی نرم یا هاسنگحفار 

پایدار سازی محل  هایروشاز  ایگستردهبا نوع سنگ و محل آن متغیر است و به طیف  هاسنگ. رفتار بردمیبهره  ایمرحله

فوالدی و حتی تا آسترهای بتنی تقویت شده سنگین و ترکیبی از  هایورقبه  هاپیچتکیه گاه تا اتصال  گونههیچحفاری با 

تونل سازی در زمین بشمار  هایروش ینبرانگیزترچالش و  ترینسختذکر شده وابسته است. این روش یکی از  هایروش

 .آیدمی

 تونل سازی در زمین نرم

روش حفاری  به این، شوندمیحفاری معدن حفر  هایروشیا  TBMدر خاک با روش سپر یا وجه فشاری  هاتونلهنگامی که 

 هایماسهو  یر چسبندهغ هایخاکچسبنده و  هایخاک. زمین نرم شامل شودمیزمین نرم گفته  سازی در ، تونلایمرحله

حفر گردند، این روش  ایمرحلهکوچک  هایبازشدگیو  هارانشزمین بسیار نرم توسط  هایتونل صورتی کهسیلتی است. در 

 .شودمیبنام روش تونل سازی جدید اتریشی نامیده 

 شده ورغوطه هایتونل

 هستند توخالی فوالدی پرشده با بتن هایالمانبزرگ یا حاوی اعضای بتنی پیش ساخته بسیار  معموالًشده  ورغوطه هایتونل

 ورغوطه هایتونل. شوندمیدوباره از پشت پر  هاتونل. پس از نصب، این شوندمیدر زیر آب نصب  بعداًو روی زمین ساخته که 

 مورد نیازملزوم یا  هایطولدر  ورغوطه هایتونلبسیاری در سراسر جهان برای ساخت جاده یا راه آهن بکار گرفته شده است. 

. انتهای اعضا در هر شوندمی، ساخته هاکشتیآب یا روی عرشه  برابر دربر روی بارانداز خشک یا آبگیرهای )حوضچه( مقاوم 

 .شوندمیو سپس شناور شده و به محل نصب کشیده  اندشدهطرف با یک تیغه یا دیواره بسته 



 

 

 
 ورغوطهتونل 

 شده جک زده ایجعبه هایتونل

جانبی به دیوار  مقابل هایخاکاز بین  هاییجک به واسطهافقی  طور بهپیش ساخته  ایجعبه هایسازه، هاتونلدر این نوع 

 از معموالً. یابد کاهش اصطکاک سطح تا شودمیمانند دوغاب بنتونیت انجام  یهایروشبا  . این کارشوندمیسمت باال کشیده 

اما  گردد؛میراه آن که سطوح کم عمق هستند، استفاده  ریزهایخاکیا  هافرودگاهزیر باند  برای ساخت تونل هاروش این

. تونل سازی با روش خواهد کردسرویس دهی نرمال را دچار مشکل  این صورتخاک نباید دچار آشفتگی گردد چون در 

 با طول کم کاربرد دارد. هایتونلنرم و  هایزمینجکی در  ایجعبه

 
 ای جک شده جعبهساخت سازه تونل عملیات 
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