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 متروياستفاده از روش تزریق طاق چتري در حفاري تونل هاي 

 تهران 

 1ناصر تالی

 2عباس قلندرزاده 

 3عبدالرحیم صالحی دزفولی 

  4علی اکبر حسین پور 

 چکیده
امروزه با توجه به پیشرفت علم و دانش و به دنبال آن توسعه فن آوري و تکنولوژي، حفاري و استفاده از 

ش زیادي پیدا نموده است. در محیط هاي شهري و بخصوص در کالن شهرها بدلیل زیرزمینی گستر فضاهاي
افزایش تعداد وسایل نقلیه و ایجاد معضل ترافیک، ساخت تونل هاي مترو و تونل هاي شهري در اولویت هاي 

محل  نخست توسعه قرار گرفته است. از سوي دیگر به دلیل قرار گرفتن ابنیه ها و بارهاي ترافیکی در باالي
حفر تونل ها، ناپایداري این فضاهاي زیرزمینی می تواند عواقب ناگواري به دنبال داشته باشد. با توجه به تغییر 
خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفت هاي گستره شهر تهران، شناخت مناطق ناپایدار و استفاده از روش تزریق طاق 

ي به نظر می رسد. لذا در این مطالعه مناطقی از به منظور جلوگیري از ناپایداري ضرور (Fore Polling)چتري 
و مشخصات مورد بررسی قرار گرفته تهران که در آن تزریق طاق چتري صورت پذیرفته است  شهريتونل هاي 

موفقیت این روش در آواربرداري میزان  را شده در هر مورد معرفی شده اند وخاك در هر منطقه و روش اج
دارسازي نقاط مستعد ریزش مورد بحث قرار گرفته است. در انتها این روش به ریزش هاي رخ داده و نیز پای

 معرفی شده است.در مناطق ضعیف عنوان نیمه پنهان حفاري تونل 
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 مقدمه -1
 معرفی روش طاق چتري -1-2

 Foreهایی چون که با نام )Umbrella Arch( طاق چتريعملیات حفاري و تزریق 
poling ،  چتر مسلح محافظ)Reinforced Protective arch(  و طاق لوله اي

)Pipe roofing ( و هاي نرم  مسلح سازي زمینتقویت و نیز معروف است روشی براي
 .)1(شکل  است منظور حفاري ایمنه جبهه حفاري ب بااليدر ضعیف 

 

 

 زریق طاق چتري در ورودي تونلانجام عملیات حفاري و ت -1شکل 

 

این روش در مصالح سست و با سـیمان شـدگی کـم و یـا مصـالح ریزشـی کـه زمـان         
ایستایی پایینی پس از حفاري دارند کاربرد دارد. بعالوه این روش در ورودي تونـل هـا کـه    

می باشد و همچنین به منظور ایجاد یک منطقـه نفوذناپـذیر در اطـراف    ضخامت سربار کم 
 مورد استفاده قرار می گیرد.با زهکشی باال هاي تونل 

گمانـه  انحـراف  صورت می گیرد که زاویه  مخروط ناقصبه شکل  لوله گذاريدر این روش 
 غیر موازي بـا محـور تونـل   و معموال این گمانه ها  تغییر می کند 10° تا 5°ها نسبت به افق از 

متفـاوت مـی    متر 5تا  5/1آن ها از  نیپوشا همو میزان  متر 10تا  5می باشد و طول آن ها از 
باشد. در این روش با توجه به وضعیت پایداري و نوع مصالح فاصله گمانه ها می تواند در جاهاي 

 ).2(شکل مختلف مقطع تونل کم یا زیاد باشد
توالی انجام عملیات حفاري و تزریق طاق چتري شامل حفاري گمانـه، لولـه گـذاري و    

 تزریق و گیرش دوغاب عملیات حفاري تونل صورت می گیرد. تزریق می باشد. پس از 
، ضـخامت لولـه هـا    ،تغییر در طول لولـه هـا  به دلیل قابلیت  روشاین انعطاف پذیري 

  زیاد می باشد. ردیف لوله هاو تعداد  میزان شیب شان ،فاصله قرارگیري، قطر آن ها
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 ق طاق چتريالگوي گمانه ها و هم پوشانی مراحل مختلف تزری – 2 شکل

 

 پیشینه و مطالعات صورت گرفته در مورد روش طاق چتري -1-3
می گردد  بر 1970اواسط دهه  استفاده از این روش بهسازي و تقویت زمین، بهشروع 
را ن برنادي آهراه خط  پایپولمورد استفاده واقع گردید. پاستور و فاسولی  توسطزمانی که 

 باریسـون  بوسیلهتوسعه این روش  وش طراحی نمود.بود با این ر ژنو به وینتی میگلیاکه از 
زمانی که استفاده از این روش براي ساخت فضـاهاي زیرزمینـی در    صورت گرفتدر ایتالیا 

این روش عالوه بر اینکه در تقویـت تونـل هـاي بـا سـطح       .خاك هاي نابرجا توصیه گردید
در فضاهاي زیرزمینی  مقطع کوچک در مناطق هوازده و خرد شده مورد استفاده قرار گرفت

. این روش بـراي کـاهش خطـر ریـزش فضـاهاي زیرزمینـی و       عریض نیز به کار گرفته شد
همچنین بصورت دو الیه با تزریق اورتان براي آب بند کردن تونل مورد استفاده قرار گرفته 

 فاصله مرکز تا مرکز لوله هاي فورپولینگ بیشتر از زمانی کهلی و چو بر اساس نتایج  .است
 .[1]حباب تزریق باشد این روش مناسب نخواهد بود

توده خاك اطراف تونل و نائل شدن بـه جبهـه   کاهش تغییر شکل تقویت و بهسازي و 
پایدار و کاهش نشست زمین و جلـوگیري از اثـرات پـیش رونـده و مخـرب بـر روي       کاري 

گ و نصـب  ساختمان هاي اطراف از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که دو روش فورپولین
بولت دو روش رایج براي این کار می باشند. روش فورپولینگ بیشتر در کشورهاي اروپایی و 

هر کدام از این روش نصب بولت در کشورهاي آسیایی کاربرد دارند. به هر حال به کارگیري 
روش ها به طراحی صورت گرفته و یا تجربیـات قبلـی موجـود در شـرایط مشـابه بسـتگی       

 .[2]دارد
 (RMR)خیلی ضـعیف (نسـبت تـوده سـنگ     هاي  سنگدر  زریق فورپولینگروش ت

بـاال   (Squeezing)و با خاصـیت لهیـدگی    خرد شده و درزه دار) و به شدت 20کمتر از 
 .[3] کاربرد دارد

تعدادي از محققین اثر تقویت تونل ها را بوسیله تزریق طاق چتري و بولت هاي نصب 
تریفوژ مدل نموده اند و مدهاي شکست آن ها را مـورد  شده در سینه کار را در دستگاه سان

 



 تهران دانشگاه 
  1391 مهر ماه 26تا  24

 

بررسی قرارداده اند و عنوان شده است که تزریق لوله هاي فورپولینگ و بولت هـاي نصـب   
شده در سینه کار تونل ها باعث افزایش مقاومت و سختی توده خاك و سنگ شده و سبب 

 .[4,5,6]کاهش بیرون زدگی سینه کار می گردند 
 

 اتی روش طاق چتريمبانی محاسب -1-4
مطالعه نمـوده اسـت   چتري  روش طاق یمحاسباتاز جمله محققینی که بر روي مبانی 

می باشد. که ایشان بر اساس کاربردهـاي عملـی ایـن روش یـک سـري      آقاي اسپیروپلوس 
ابط تجربی این پژوهشگر بـه  ور نموده اند.ارائه ) را 4و  3روابط تجربی و نمودارهایی (شکل 

 د:نمی باش یرز ابطوصورت ر

)1                                                                     (1.09.01000 DH
EM s γ

=  

)2                                                                             (( )44

64 io ddI −=
π 

)3(                                                                                         
s
IfF =1 

 که در این روابط:
Msخالص االستیک : پاسخ 

E : سختی االستیکضریب 
γجرم حجمی مصالح سربار تونل :  

H : ضخامت خاك سربار 
D:  قطر تونل 
Iممان اینرسی لوله هاي فورپولینگ : 

doمیزان نفوذ دوغاب : 

di :قطر لوله فورپولینگ 
Sفاصله محور تا محور لوله هاي فورپولینگ : 

هم پوشانی لوله هـاي فورپولینـگ بـه     میزاناین روابط موقعی کاربرد دارند که نسبت 
 .(L/D=0.4)باشد  4/0قطر تونل برابر 

کـار   مقدار تغییر شکل جبهه 1دار با مراجعه به نمو 1Ffو  sMپس از محاسبه مقادیر 
(UU UUU)  مقدار جابجایی قائم سربار تونل بدست خواهد آمـد. سـپس    2و با توجه به نمودار

 .[7]تحلیل صورت می گیرددر مورد میزان پایداري تونل  ،بر اساس نتایج حاصله
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 [7]  نمودار تخمین جابجایی حداکثر در جبهه حفاري - 3شکل 

 

 
 [7] ار تخمین جابجایی حداکثر در محل تاج تونلنمود - 4شکل 

 

 تونل سربار پایدارسازي براي چتري طاق تزریق روش بکارگیري از مواردي -2
 تهران متروي هاي

و رسوب شناسی بسیار متنوع می باشد.  خصوصیات مورفولوژياز نظر  تهران شهر گستره
بات نامتجانس و مخروط افکنه هاي از شمال با کوهپایه رشته کوه البرز و با مصالح سنگی و رسو

قدیمی برخورد می کنیم و در جنوب با دشت نسبتا مسطح و با رسوبات دانه ریز سروکار داریم. 
در نتیجه عملیات حفر تونل در مناطق مختلف محدوده مورد مطالعه که از زیر دشت آبرفتی، 

ات شهري و ابنیه هاي تپه ها، رودخانه هاي فعال، رودخانه ها و مسیل هاي قدیمی، تاسیس
همان طور که قبال ذکر شد  مختلف عبور می نماید با یک دستور و روش قابل اجرا نخواهد بود.

یکی از راه هاي تقویت و مسلح سازي سربار تونل ها در مناطق داراي مصالح سست، ضعیف و 
 از رانته متروي خطوط مختلف مناطق درریزشی روش تزریق طاق چتري می باشد. از این رو 
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 قطعه تونل ،N3 ایستگاه تهران، متروي سه خط T3-U3 قطعه به دسترسی تونل در جمله
A4-B4 استفادهبه منظور بهسازي و تقویت مصالح سربار فضاي زیرزمینی از این روش ... و 

  .در پروژه هاي مختلف آمده است روشاین  جزئیات 1جدول  در که است شده
 

 چتري در تونل هاي مختلف متروي تهران جزئیات روش تزریق طاق -1جدول

 ردیف
نام 

 پروژه
دلیل 

 استفاده

تعداد 
گام 

تزریق 
طاق 
 چتري

تعداد 
لوله ها 
در هر 
 مقطع

فاصله 
محور 

تا محور 
لوله 

 )mها(

متوسط 
جذب 

سیمان هر 
 گمانه(تن)

طول 
گمانه 

 )mها (

زاویه 
شیب 
گمانه 

ها 
نسبت 

به 
 شاقول

میزان 
همپوشانی 

لوله ها 
)m( 

ل تون 1
T3-U3 

مصالح 
 نابرجا

5 23-11 1-0,5 
0,78 

 
6 

100-
95 

3-2 

ایستگاه  2
N3 

مصالح 
 نابرجا

1 28 0,5 12,4 13 90 - 

تونل  3
R4 

عبور از 
زیر کانال 

 آب
2 15 1 0,43 6 

100-
95 

2 

 تونل 4
A4-B4 

ریزش کل 
سربار 
 تونل

8 23-12 1-0,5 1,03 6 
110-
95 

4-2 

5 

 تونل
A4-

2,A4-
3 

مصالح با 
سیمان 
شدگی 

 کم

1 6 1 0,65 6 95 - 

6 
تونل 
O3-
Q3 

وجود 
تاسیسات 

 شهري
4 14-6 1-0,5 0,43 6 95 2-1 

7 
تونل 
W3-
X3 

ریزشی 
بودن 
 مصالح

1 7 1 0,5 6 95 - 

 
در مورد ردیف یک، در مقطع اول  -1در مورد جدول باال توضیحات زیر الزم می باشد: 

 ها گمانه تعدادآخرین گام حفاري تونل،  تزریق طاق چتري، بدلیل ناپایداري صورت گرفته در
بدلیل  ،این مقطع در نظر گرفته شده است. بعالوه مقدار جذب سیمان دو برابر سایر مقاطع
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و پر شدن آن در حین تزریق گمانه خالی بودن فضاي باالي تحکیمات اولیه حفاري آخرین گام، 
در این گمانه ها سیمان ن جذب میانگی است که باعث رسیدنبسیار باال بوده هاي طاق چتري، 

مقطع به یک تن شده است در نتیجه میانگین کلی جذب سیمان گمانه ها در این پروژه نیز 
در پروژه ردیف دوم، عملیات تزریق طاق چتري در باالي ریب هاي  -2افزایش یافته است. 

. از ایستگاه و به منظور افزایش طول ایستگاه از قبل ساخته شده، صورت گرفته است
خصوصیات این پروژه این بوده است که بدلیل وجود فضاي کار الزم (هواساز ایستگاه) گمانه ها 

متر و در یک مرحله حفاري گردیده است. بدلیل نابرجا بودن و  13بصورت افقی و به طول 
پروژه ردیف سوم به منظور  -3متراکم نبودن خاك، مقادیر جذب سیمان بسیار باال بوده است. 

و تغییر شکل قائم و نشست سربار تونل، به دلیل وجود کانال آب در باالي تونل  کاهش
جلوگیري از ترك خوردگی و شکست آن و همچنین آب بندي این مقطع تونل به انجام رسیده 

پروژه ردیف چهارم عملیات تزریق طاق چتري در تونل کامال ریزش کرده انجام گرفته  -4است. 
-A4تزریق طاق چتري در مورد تونل  -5د آن بحث خواهد شد. است که در ادامه در مور

2,A4-3  بدلیل تداخل کاري با عملیات حفاري تونل تنها در یک گام صورت پذیرفته است و
در مورد ردیف ششم نیز عملیات  -6ادامه مسیر از سطح خیابان بهسازي و تزریق شده است. 

الي تونل و حساسیت این لوله به نشست تزریق طاق چتري بدلیل وجود خط انتقال آب در با
نیز بدلیل وجود آب زیرزمینی و سیمان شدگی  W3-X3در تونل  -7زمین انجام گرفته است. 

 تزریق طاق چتري صورت گرفته است.ضعیف مصالح آبرفتی 
با توجه به مصالح در برگیرنده فضاهاي زیر زمینی پیش بینی رفتار آن ها بر اساس 

میسر می باشد. ولی گاهی عدم توجه به این مطالعات و یا نادیده گرفتن مطالعات ژئوتکنیکی 
وضعیت پایداري خاك در حین حفر تونل ها و یا برخورد با شرایط ناشناخته (مانند فضاهاي 
خالی، قنوات، پناهگاه ها و ...) می تواند موجب ریزش سربار تونل و به تبع آن وارد شدن 

داراي دو تیپ از این منظر موارد استفاده از روش طاق چتري  خسارات جانی و مالی گردد. لذا
 می باشند.

 

 ش نکردهتونل هاي ریز استفاده از تزریق طاق چتري در سربار -2-1
، با توجه به مطالعات ژئوتکنیکی صورت گرفته در مسیر تونل ها، عمق و مسیر عبور آن ها

وضعیت آب زیرزمینی، ضخامت سربار و بارهاي زنده، پیش بینی رفتار و زمان خود ایستایی 
لزوم استفاده از روش طاق چتري با سربار تونل ها امکان پذیر می باشد. از جمله تونل هایی که 

خط سه  T3-U3تونل دسترسی به تونل قطعه  توجه به موارد اشاره شده احساس گردید،
در این پروژه پس از حفر رمپ روباز و شروع عملیات حفر تونل بدلیل عبور  .ودمتروي تهران ب

تونل از زیر رودخانه قدیمی و وجود مصالح نابرجا و لجن، مصالح به شدت ریزشی بوده و به 
لذا . )5(شکل  اتوبان شهید صیاد شیرازي احتمال تشدید خطر زیاد بودآن به دلیل نزدیکی 
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در زیر به تحلیل پایداري و بهسازي سربار تونل مد نظر قرار گرفت که  مطالعه در مورد تقویت و
 سربار این تونل اشاره شده است. طراحی گمانه هاي فورپولینگمحاسبات صورت گرفته جهت 

 

  Plaxisبه کمک نرم افزار  T3-U3تحلیل پایداري سربار تونل  -2-4-1
مشخصات خاك مطابق جدول رفتن سربار تونل و در نظر گ مصالح آبرفتیبا  بررسی نوع 

) میزان تغییر 6(شکل Plaxis 8.5 به کمک تحلیل هاي صورت گرفته توسط نرم افزار  ،2
 کل بیشتر از حد مجاز بوده و نیاز به تقویت و بهسازي سربار تونل می باشد. هاي شکل 
 

 تونل پیرامون خاك براي شده فرض مشخصات -2جدول
 فرض خاك نوع

 شده
 مدول

 یتهاالستیس
KKK 

C 
KPa 

φ 
 درجه

υ 
 نسبت پواسون

 وزن واحد حجم
( )3mKNγ 

 15 0.35 20 10 2000 خاك دستی

خاك اطراف 
 تونل

30000 15 30 0.3 18.5 

 18 0.3 35 25 50000 خاك زیر تونل

 
جهت طراحی آرایش گمانه هاي  محاسبات دستی صورت گرفته -2-4-2

 فورپولینگ
 

محاسبات صورت گرفته به کمک فرمول هاي تجربی با فاصله گمانه ها  به منظور تعیین
 E=30MPa ،γ=17KN/m3 ،= 8m H، D=9.69m،= 10و با فرض آقاي اسپیروپلوس 

cm  do،di=5 cm ،S= 0.5 m  ،0.21 =مقادیر  Ms 1  9.2 =وFf  با حاصل آمد که
و  uy=4.2 cmتغییر شکل هاي سینه کار مقادیر ، انتقال این داده ها به نمودارهاي مربوطه

فاصله محور تا محور لوله هاي لذا انتخاب  .آمد بدست uz=1.75 cmتغییر مکان تاج تونل 
 7. شکل مناسب می باشددر نظر گرفته شده بود، برابر نیم متر که در محاسبات  فورپولینگ

  می دهد.نمایی از گمانه هاي تزریق طاق چتري مقطع اول را نشان 
بدلیل ریزش هاي صورت گرفته در تاج تونل در مراحل تونل زنی قبل از شروع عملیات 

که در  ایجاد شده بودتزریق طاق چتري، فضاهاي خالی زیادي در باالي تحکیمات اولیه تونل 
گردید. به این دلیل میزان جذب سیمان این مقطع بسیار  پرحین تزریق گمانه هاي مقطع اول 

 فضاها، این شدن پر ابد. شو باعث افزایش میانگین جذب سیمان گمانه ها در این پروژه  باال بود
 مصالح سیمان جذب واقعی مقادیر به سیمان جذب مقادیر بعد، مراحل هاي گمانه تزریق با

با پیشروي تونل و افزایش میزان سربار و رسیدن به مصالح آبرفتی با . شد تر نزدیک خاکی
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تر، ابتدا تعداد گمانه ها کاهش یافت و پس از آن نیاز به تزریق طاق چتري شرایط مقاومتی به
 مرتفع گردید.

 

 
 

در جبهه حفاري در تونل دسترسی به و ساختمانی و مصالح نابرجا  ، زبالهوجود الیه هاي لجنی -5شکل
  T3-U3تونل قطعه 

 

 
  T3-U3 قطعه توزیع تغییر مکان هاي در اطراف تونل دسترسی به تونل -6شکل
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  T3-U3تزریق طاق چتري در تونل دسترسی به تونل قطعه اجراي  -7شکل

 
 استفاده از تزریق طاق چتري در سربار تونل هاي ریزش کرده -2-2

همانطور که قبال اشاره شد گاهی بدلیل عدم توجه به خصوصیات خاك و میزان پایداري 
گونه فضاي خالی (انباره، پناهگاه، قنات و نند هر او یا برخورد با شرایط پیش بینی نشده مآن 

 ...) سربار تونل ریزش می کند که در ادامه مطالعه موردي این حالت آمده است.
 

 A4-B4قطعه استفاده از تزریق طاق چتري در سربار تونل  -2-2-1
متروي تهران در شرق میدان آزادي واقع می باشد. در حالی  4خط  A4-B4تونل قطعه 

متر به سمت شرق حفاري شده بود و  200از حاشیه شمال شرق میدان در حدود  که این تونل
کارگران در حال حفاري ادامه مسیر بودند صداي شکستگی تحکیمات اولیه (مش و شاتکریت) 

متر  50متعاقب آن  ودر نتیجه تونل به سرعت تخلیه گردید  .ده شو جابجایی التیس ها شنید
بخشی از مقطع ریزش کرد و کل تحکیمات اولیه فرو ریخت و ونل ت ، سربارمانده به جبهه کاري

. متعاقب این حادثه حفره بزرگی در سطح خیابان ظاهر گردیدتونل نیز تغییر شکل پیدا نمود و 
نظور حل مشکل آغاز گردید. با توجه به موقعیت حساس منطقه ریزش کرده، بررسی ها به م

سیمان داده شد. در نتیجه تنها روش تقویت و  –دستور پر کردن فضاي خالی با مخلوط خاك 
پروژه در این تونل نیز مانند بهسازي خاك از داخل تونل و روش تزریق طاق چتري بود. لذا 

 قبلی تحلیل ها و محاسبات صورت پذیرفت که حاصل آن به شرح زیر است: 
از به فاصله یک متر در مقطع تغییر شکل یافته، حفاري گمانه هاي فورپولینگ  -1

و با زاویه  ریزش کردهمتر مانده به مقطع  2متر و  4در موقعیت متر  6و طول همدیگر 
 درجه باالي افق. 10

کل طول مسیر  در متر 6 طول و متر نیم فاصله به فورپولینگ هاي گمانه حفاري -2
 متر. 4ریزش و با هم پوشانی 
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 بهه هاي تونل در محدوده ریزش کرده به سمت دیوار فورپولینگ هاي گمانه حفاري  -3

 .تونل اطراف به گرفته شکل قوس بار انتقال و ها پایه تقویت منظور
ابتدا در مقاطع تغییر شکل  ،دستورالعمل فوق عملیات تزریق طاق چتريبا توجه به  

انجام گرفت و سپس با خاك برداري  8یافته و سپس مجاور محل ریزش مطابق شکل 
خوشبختانه این ش برداري به اتمام رسید. مرحله اي و انجام تزریق طاق چتري ریز

ادامه متر داشت به خوبی تقویت و بهسازي گردید و  20مقطع ریزشی که طولی حدود 
اولین مرحله خاك برداري بخش ریزش  9شکل حفاري تونل با سالمت به انجام رسید. 

کرده را نشان می دهد که همراه خاك، کابل، قطعات بتن، آجر و ... به چشم می 
نیز پرشدن فضاهاي خالی توسط دوغاب را در سمت راست تصویر و  10شکل ورد. خ

دیوارهاي آجري سقوط کرده توسط سربار تونل را در سمت چپ تصویر نشان می 
  دهد.

 

 
 A4-B4تونل قطعه مقاطع تغییر شکل داده  تزریق طاق چتري درگمانه هاي نمایی از  -8شکل

 

 
 A4-B4 قطعه تونل کرده ریزش بخش برداري خاك مرحله اولین -9شکل
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نمایی از پرشدن فضاهاي خالی توسط دوغاب در سمت راست تصویر و دیوار آجري ریزش  -10شکل

 A4-B4 قطعه کرده در سمت چپ تصویر در تونل
 

 میزان موفقیت تزریق طاق چتري در پایدارسازي سربار تونل -3
تقویت مصالح سربار فضاهاي همانطور که اشاره شد عملیات تزریق طاق چتري یک روش 

زیرزمینی می باشد و چنانچه با آگاهی و شناخت از خصوصیات مصالح سربار، طراحی و اجرا 
در  گردد، عملیات تونل زنی با آرامش خاطر و کوچک ترین صدمه اي می تواند به انجام برسد

هم  کدیگریطراحی و اجرا به نحو احسن صورت گرفته و حباب هاي تزریق با  12و  11شکل 
. در صورتی که چه در طراحی و چه در مرحله اجرا هر کدام از پارامترهاي پوشانی داشته است

فاصله لوله ها، زاویه شیب و امتداد لوله ها، تعیین میزان جذب سیمان، فشار تزریق، نسبت 
به  و ... ، عدم گیرش دوغاب تزریق و شروع حفر تونلاختالط مصالح، میزان هم پوشانی لوله ها

بدلیل  13درستی تعیین نگردد، ریزش تونل را به همراه خواهد داشت به عنوان مثال در شکل 
تعیین فاصله زیاد لوله هاي فورپولینگ، ریزش خاك از بین لوله ها، بدلیل عدم هم پوشانی 

 حباب هاي تزریق صورت گرفته است. 
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 T3-U3در تونل  گمانه ها به همدیگرنمایی از لوله هاي تزریق و رسیدن حباب هاي تزریق  -11شکل

 

 
 N3 طاق چتري ایستگاهوله هاي تزریق در حین تزریق لنمایی از رگه هاي دوغاب تزریق شده  -12شکل

 

 
 N3در تونل  نمایی از ریزش مصالح سربار بدلیل فاصله زیاد لوله هاي تزریق از همدیگر -13شکل
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 نتیجه گیريجمع بندي و  -4
فاده از فضاهاي زیرزمینی و به تبع آن لزوم حفاري به موقع، سریع و امن این با توجه به گسترش است

فضاها و حساسیت بیشتر حفاري این فضاها در مناطق شهري، مطالعه دقیق خصوصیات ژئوتکنیکی، میزان 
پایداري و مدت زمان ایستایی سربار تونل ها از اهمیت زیادي برخوردار می باشد. همانطور که عنوان شد 

تفاده از روش تزریق طاق چتري در تقویت و مسلح سازي سربار ناپایدار تونل هاي متروي تهران موفقیت اس
آمیز می باشد که با برنامه ریزي مناسب می توان عملیات حفاري تونل ها را در مناطق ضعیف در کوتاه ترین 

ینه هاي پیشگیري کمتر از درمان می قابل ذکر است که همواره هززمان ممکن و با امنیت باال به انجام رساند. 
، هشت برابر حالت سربار تونل احجام کاري تقویت و پایدارسازي می کندباشد زیرا در حالتی که تونل ریزش 

تراکم لوله ها، هم پوشانی دوبرابري لوله ها نسبت به حالت عادي، ترمیم  نیاز بهد که دلیل آن باشعادي می 
 و افزایش دو برابري مقادیر جذب سیمان در گمانه ها می باشد.زون ریزش اطراف مناطق تغییر شکل یافته 

 .باشد می موضوع این موئد تهران شهري تونل چندینهر دو حالت فوق الذکر در  در چتري طاق تزریق انجام
 

 تشکر و قدردانی
و قدردانی به عمل می داشته اند تشکر همکاري مساعدت و از کلیه افرادي که در انجام پروژه ها با نگارندگان 

  آورد.
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