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 خالصه

روی زمين و ابزار دقيق در تونلها و متروها از اهميت بسيار زیادی برخوردار مي باشد. به واسطه اینکه كار در اعماق زمين به مراتب مشکلتر از كار 

ق در احداث یک تونل مستحکم و ایمن بسيار مهم مي باشد. استفاده از ابزار دقيق در احداث باالی زمين مي باشد لذا ضرورت استفاده از ابزار دقي

ابزار دقيق تونلها و متروها را مي توان در سه مرحله قبل از اجرا ،در طول اجرا و در حين بهره برداری مورد بررسي قرار مي گيرد .مهمترین كاركرد 

تونل در آن احداث مي شود.ابزار دقيق  در تونلها و اطراف آنها ضمن باال بردن دقت در شناخت الیه های  در تونلها رفتار نگری زميني مي باشد كه

قيق مختلف زمين و همچنين اثرات حفاری بر سازه های اطراف ،ایمني و دقت بيشتر را باعث مي شود.با تعيين پارامترهای ژئوتکنيکي نوع ابزار د

دقت ابزار دقيق در احداث درست تونلها و متروها كمک مي كند،و مي تواند در احداث درست تونل ها و تعيين مي شود.مشخصات فني و درجه 

 .متروها مفيد فایده باشد
 

 ابزار دقیق،تونل،مترو،ژئوتکنیک،حفاریكلمات كلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
با توجه به هزینه اوليه كاربرد ابزار دقيق  اری آنها مي باشد.بررسي پایداری و استحکام تونل و مترو توسط ابزار دقيق یک روش مطمئن در تخمين پاید

قيق باعث  ،همواره باید به دنبال روشي بود كه با استفاده از كمترین ابزار بيشترین اطالعات را كسب گردد.عدم انجام مطالعات ژئوتکنيکي درست و د

،با دقت كافي همراه نباشد. رفتار سنجي در اطراف مقاطع اوليه حفاری با توجه  شود تا مشخصه های ژئوتکنيکي  الزم برای انجام تحليل های ضروری مي

د به قرائت مستمر تغييرات و همچنين تحليل معکوس مي تواند برای تخمين پارامترهای خاک اطراف تونل برای طراحي در مراحل بعدی استفاده شو

ضرورت استفاده  ،مطلوبي ندارند در اغلب این شرایطشوند كه لزوماً شرایط زمين شناسي  مي که بر اساس نيا زهای عمومي احداث.تونلها با توجه به این

                                       ها و متروهایي كه به روش حفاریاستفاده از ابزار دقيق در تونل اجتناب نا پذیر است. ی حفاری در بهبود عملکرد و ایمنياز تکنولوژ

 (TBM, NATM,EPB).های پيشرفته حفر تونل و دقت این با توجه به دستگاه و انفجار احداث مي شوند بسيار فراگير متنوع و كاربرد متفاوتي دارد

با كمک  ابزار دقيق  ها و متروها گذاشت.را هم در حلقه ابزار دقيق در تونل زار دقيق بر روی آن  مي توان این دستگاههانوع حفارها و نصب برخي اب

وامل موثر در طراحي ،احداث و ایمني فضای زیرزميني  تحت كنترل قرار مي گيرند تا ضمن پيشگيری از خطرات احتمالي ،در صورت لزوم كليه ع

ي مشترک تغييرات در طرح اوليه داده مي شود.عوامل تحت كنترل جدای از موارد مرتبط با پایداری نظير تنش و جابجایي كه در تمامي فضاهای زیرزمين

                                                
 دانشجوی دکتری عمران ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان1
 استادیار گروه عمران دانشگاه هرمزگان2
 دانشجوی کارشناسي ارشد معدن دانشگاه یزد3
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به طور كلي  باشد.وضعيت آب زیرزميني  دیواكتيو،نشت مواد را اشند،با توجه به كاربری فضا،تفاوت داشته و مي تواند دما،لرزه ناشي از آتشباری،مي ب

 .استفاده از ابزار دقيق را در سه مرحله قبل از اجرا و در طول اجراو در حين بهره برداری مورد بررسي قرار مي گيرد
  

 بل از مرحله اجرا ابزاربندی ق .2

 
انجام مي شود  ابزاربندی در این مرحله برای تعيين اطالعات مورد نياز طراحي در فضای زیرزمين مانند شناسایي وضعيت تنش در جای زمين ،

 :گيری تنش های در جای زمين ارائه  شده است كه مي توان به صورت زیر طبقه بندی كرد،روشهای مختلفي برای اندازه

 

 وش مبتني بر آب شکستگير -الف

 

متر از نقطه مورد دسترسي  انجام دهد. شکستگي  در زمين  03این روش از روشهایي است كه مي تواند اندازه گيری تنش را در فاصله بيش از 

رخ مي دهد و نيز آگاهي از  با اعمال فشار آب به دیواره های داخلي گمانه انجام مي شود و بر اساس آگاهي از ميزان فشاری كه در آن فشار گسيختگي

ت  تنش های اصلي و داشتن مفروضات معين  در مورد جهااین روش مستلزم  (1ها،تنش های درجا  را مي توان تخمين زد )شکل جهات شکستگي

فيد بودن روش محدود دانستن مقدار یکي از سه تنش اصلي مي باشد تا امکان تفسير اطالعات فراهم گردد.این امر موجب مي شود كه دقت و درجه م

 .شود

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
تگيکسنحوه انجام آزمایش آب ش :1شکل  

 

 

 (Flat jack)ستقیم تنش با استفاده از جک مسطحاندازه گیری م -ب

 

جاد یکي از قدیمي ترین روش های اندازه گيری تنش بوده كه در آن از اندازه گيری فشار مورد نياز برای آنکه ميخ هایي را كه قبل از ای

واضح  ( ۱استفاده مي شود)شکل شکاف در دو طرف باال و پایين آن شکاف به عنوان مرجع اندازه گيری نصب شده بودند به حالت اول خود برگرداند،

ها كه دارای است كه این روش در مواقعي استفاده مي شود كه دسترسي از طریق تونل راهنما یا حفره های اكتشافي فراهم باشد.كه این بيشتر برای مترو

این روش برای توده های سنگي كه دارای درزهای زیاد است و یا توده های سنگي آسيب  ایستگاههای متفاوتي مي باشد مورد استفاده قرار مي گيرد.

 .باشدمناسب نمي دیده و فرسوده ،
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 (borehole wells)اندازه گیری تنش از طریق چاه های گمانه -ج

 

ریق چاه های گمانه در حال حاضر از رایج ترین روشها است زیرا وضعيت كامل تنش را مي تواند از طریق یک گمانه اندازه گيری تنش از ط

ورتنيکي و والتونو بلک وود همگي ابزاری كه در  كرنش سنج ها را برای تعيين كامل تنش از طریق حفره گمانه  سيلوریو، و رشا تعيين مي گردد.ليمن،

در روش   گيری ها از گمانه های مختلف استفاده مي شود.هاست و ابرت نيز برای تعيين تنش های درجا با تركيب اندازه گيرند. مورد استفاده قرار مي

این اطالعات را در تحليل  گمانه زني مي توان نفوذ پذیری توده زمين و توزیع فشار آب زیر زميني در زمين را با تخمين معقول و قابل قبول بدست آورد.

نظری و مدل های عددی برای مطالعات حساسيت طرح به فشار آب زیرزميني مورد استفاده قرار مي گيرد . بدیهي است اجرای روش چاه های  های

 .گمانه مستلزم حفاری گمانه هایي تا تراز ارتفاعي تونل و مترو است و هزینه های زیادی را به دنبال دارد

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 (Flat jack)جک مسطح زمایشنحوه انجام آ :2شکل

 
 

 اجرا و بعد از ابزاربندی در حین  .3
 

های انجام شده بوسيله ابزار دقيق در حين حفر تونل و مترو مورد بررسي قرار گرفته و كاستي های آن اصالح مي شود.در این نتایج طراحي

مين و تهيه داده های الزم برای كنترل كيفيت اجرا مي باشد كه پس از مرحله عمده اهداف از نظر پایداری مي باشد.ابتدا تشخيص پایداری فضای زیرز

توان آن تایيد یا اصالح رفتارهای مختلف برای توده خاک و یا سنگ با توجه به نوع ژئوتکنيک منطقه احداث مي باشد. باید دقت كرد كه اغلب مي 

يني و اطالعاتي كه بوسيله ابزار دقيق ثبت مي شود را بدست آورد .اطالعاتي كه نتایج ارزشمندی را از چگونگي واكنش زمين با استفاده از مشاهدات ع

 در عمليات زیرزميني معموالٌباید ثبت شوند عبارتند از :

 نشر لرزه ها و ریز لرزه ها 

  جابجایي ها و نسبت های سطح زمين 

 تغييرات تنش نرمال در نقطه ای در داخل زمين 

 ز یا شکستگي منفردحركت در امتداد یا در عرض یک در 
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 جابجایي یا همگرایي نسبي دو نقطه در مرز یک فضای حفاری شده 

 تغييرات بار وارده بر سيستم نگهداری همچون شمع ها ،پيچ سنگ ها ،بتن 

 

س رفتار با توجه به پيچيدگي های ژئوتکنيکي تونل بویژه در مناطقي كه مطالعات ساختگاهي ناقص انجام شده نياز به اصالح طراحي بر اسا

 د.سنجي توسط ابزار دقيق مي باشد .در این راستا تحليل پایداری بر اساس مطالعات حين حفر و تحليل برگشتي بدست آمده مي تواند راهگشا باش

تفاده راحي اساندازه گيری كه در حين اجرا انجام مي گيرد باید به گونه ای باشد كه از اطالعات بدست آمده برای ارزیابي اعتبار  وصحت ط

تا اقدامات ترميمي قبل از  بالقوه در پروژه  را هشدار دهند مطالعات طراحي را تکميل نماید.همچنين این اندازه گيری ها باید مسائل شده و یا توسط آنها

حث پيرامون استفاده از ابزار دقيق اینکه مشکالت به مرحله ای برسد كه به لحاظ اقتصادی پرهزینه و یا از نظر اجرایي غير ممکن شود،انجام گيرد .لذا در ب

تداخل با طي مراحل اجرایي تونل ، تاكيد نموده است كه باید ابزارهای مورد استفاده خيلي ساده و مستحکم باشند و به طریقي نصب و هدایت شوند كه 

 فعاليت های اجرایي به حداقل برسد.

زه گيری جابجایي و تغيير مکان موثرترین وسيله كنترل و نظارت بر رفتار زمين لند و همچنين بينيادسکي و مسکک خاطر نشان كرده اند كه اندا

ری تنش طي اجرای یک فضای زیرزميني است. كنترل و تحت نظر قراردادن تغييرات تنش در حين اجرا نيز مدنظر قرار مي گيرد.وبيشتر وسایل اندازه گي

 ل زمان دارند،وني به خاک یا سنگ متصل مي شوند.این مواد مصنوعي ميل به خزش در طدر جا عموما از پالستيک ساخته شدهيا توسط سيمانهای رزی

 لذا این ابزار بيشتر برای اندازه گيری كوتاه مدت و نه دراز مدت مناسب هستند.

اكستيسومتر ،بارسنج،تنش  روشهای متعددی برای كنترل و نظارت بر تغيير مکانها و جابجایي زمين وجود دارد و در این راستا از ابزارهایي نظير

 .سنج و پيزومتر را مي توان از بهترین ابزارهای رفتار نگاری تونل برشمرد

 

 (extensometer).      اندازه گیری جابجایی با استفاده از کشیدگی سنجی  1.3

د و همچنين به كمک آن ميتوان ( مي توان استفاده كرextensometerبرای بررسي جابجایي نقاط اطراف تونل و مترو در حين اجرا از )

متر نصب شده و  ۱33شعاع زمين سست شده اطراف تونل،ميزان باالزدگي و نشست سطحي را تعيين كرد.ایستگاههای كشيدگي سنجي به فاصله هر 

يدگي سنج به متر در طرفين فضای حفاری شده نصب مي گردند.صحت و دقت رفتار نگاری كش 8شامل دو كشيدگي سنج چهار نقطه ای به طول 

 نصب، قرائت و پردازش داده ها دارد و ميبایست تمام موارد به طور كامل و با صحت و دقت انجام گيرد. صحت و دقت مونتاژ،

 گردد:مراحل نصب ،قرائت و پردازش كشيدگي سنج به مراحل زیر تقسيم مي

 كنترل كردن قبل از نصب

 نصب كردن داخل چال

 تزریق كردن چال

 تميز كردن اطراف كشيدگي سنج بعد از تزریق چال

 قرائت كشيدگي سنجي

 های كشيدگي سنجپردازش داده

فاصله ایستگاه تا سينه كار حداقل دو قطر باید  ساعت پس از نصب ابزارها انجام مي گيرد. در زمان انجام این قرائت، ۱2اولين قرائت حداكثر 

 باشد و این قرائت ،قرائت مبنا مي باشد.

 متر اجرای تونل (باشد. ۱8یک نوبت در روز برای دورهای كه فاصله سينه كار تا ایستگاه در قطر مانده تا قطر گذشته )در مجموع حدود 

 .ميلي متر مي باشد 3031ميلي متر وتعداد نقاط  آن چهار نقطه ای و دقت آن  ۱33متر و محدوده 8در طول اكستنسومتر 

 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 

 
های اطراف تونل بررسي جابجایياكتنسومتر به منظور  :3شکل  

 بررسی میزان همگرایی با استفاده از متر همگرایی .      2.3
 

نقطه ای با توجه به 0نقطه ای یا  0به صورت  متر همگرایي برای اندازه گيری تغيير شکل دیواره فضاها زیرزمين از این ابزار استفاده مي شود. از

متر در نظر گرفته شده  03مي گردد  فاصله  تقریبي این ایستگاه ها با توجه به اطالعات   زمين شناسي حدود (استفاده 0نوع تونل و نوع حفاری )شکل 

بر حسب است . شایان ذكر است در مناطق خاص ازلحاظ شرایط  ژئوتکنيکي و هيدرو لوژیکي و یا محل تقاطع با تونل های دیگر فاصله این ایستگاه ها 

این روش ميخها با آرایش مورد نظر بر روی  سقف،دیواره و گاهاٌ  كف فضای زیرزمين نصب شده و فاصله بين این ضرورت كاهش خواهد یافت.در 

به ميخ اول و از طرف دیگر بدنه دستگاه به ميخ دوم  نقاط در مقاطع زما ني مشخص مي شود. متر اندازه گيری از یک طرف به كمک یک هرزه گرد 

 (2ت قرار مي گيرد)شکل متصل شده و تحت نيروی كشش ثاب
 

 
نحوه نصب متر همگرایي سنجي به دیواره تونلشمایي از :  4شکل   

  
 محل نصب ميخ ها باید به گونه ای باشد كه جابجایي آنها تا حد امکان گویای رفتار توده خاكي معرف آن باشد از نصب ميخ ها بر روی مناطق

سانتي متر و به قطر حدود 23-03برای  نصب ميخ های همگرایي چال هایي معموالٌ به طول  سست،داخل درزه ها و شکاف ها بایستي اجتناب كرده

ميليمتر و طول ۱۱سپس داخل چاه توسط مخلوط آب به ریسمان)نسبت آب به ریسمان(پر شده و سپس ميخ مورد نظر باقطر  ميليمتر حفر مي شود .0۱

 .ید حتي االمکان نزدیک به سينه كار نصب شده و ازآنها در برابر پرتا ب سنگ حفاظت مي شودسانتي متر به داخل چال رانده مي شود .ميخ ها با23-03
 

 hydraulic)هیدرولیکی ین فشار بین دیواره و سگمنت بتنی با استفاده از فشارسنج های تعی.      3.3

pressure gauge) 
ها فشار كلي )فشار موثر+فشار آب این فشارسنجي استفاه مي شود. سنج های هيدروليکبرای تعيين فشار بين دیواره و سگمنت بتني از فشار

 .منفذی (كه بر سطح وارد مي شود را اندازه گيری مي كنند

(با استفاده از فشارسنج در دو 0پوشش بتني نصب مي شود )شکل -شاتکریت با توده خاک–این ابزار در فصل مشترک تماس توده خاک 

 .استمگاپاسکال  1/3و دقتكيلو نيوتن  ۱3فشارسنج ها دارای ظرفيت . زان فشار كلي را اندازه گيری نمودجهت شعاعي و مماسي  مي توان مي
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: نحوة نصب فشارسنج در فصل مشترك تودة خاكي و سیستم نگهداری  5شکل   

 

 

 (strain gauge) تعیین کرنش موجود در سگنمت های بتنی با استفاده از کرنش سنج ها.      4.3

  
ابزار الکتریکي به منظور اندازه گيری كرنش بوجود آمده  در الیه شاتکریت و پوشش بتني در كشش و فشار نصب مي گردند.با نصب این 

 (.6كرنش سنج در هر نقطه و جهت دلخواه در سگمنت ،مي توان ميزان كرنش ایجاد شده را مشاهده كرد و بعد از آن تنش را محاسبه نمود)شکل 

 .مي باشد ±%1 و دقت μ0333 ی ظرفيتكرنش سنج ها دارا

 

 
: كرنش سنج داخل سگمنت 6شکل   

 

 

 (piezometer) سنج ها اندازه گیری فشار آب منفذی در توده خاکی با استفاده از پیزومترها.      5.3

 

ها و همچنين فشار آب وارده این ابزار جهت بررسي فشار آب منفذی در شيرداني ها،خروج آب در اثر حفاری ،سدها ،خاكریزها ،پي ساختمان

 بر سيستم نگهداری و به ویژه جبهه كاری در حفاری مکانيزه تونل ها نصب مي شوند.

موجود مي باشند در سيستم باز،اندازه گيری ها از سطح زمين و از درون (close system) و بسته(open system)زپيزومترها به دو شکل با

 سيستم بسته نيازی به سطح آزاد نبوده و در هر مکان و عمقي ،قرائت به  صورت اتوماتيک انجام مي شودچال های عمودی انجام مي شوداما در 

مي باشندكه نوع  تک لوله در خاک های دانه (casagrand)و كاساگراند   (single tube)پيزومترهای سيستم باز دارای دو نوع تک لوله

انواع خاكهای )دانه ای و سيلتي(كاربرد دارد.لذا در تونل به منظومه اندازه گيری و پيش بيني فشار  (در7ای بد دانه بندی شده و نوع كاساگراند )شکل

ستفاده آب منفذی در جبهه های كاری)حفاری مکانيزه(و همچنين ایستگاههای متروقبل از حفاری و حين اجرا مي توان از پيزومترهای نوع كاساگراند ا

قبل از انجام حفاری و برخورد با ناپایداری های محتمل قابل شناسایي خواهند  ایستایي آب در آنها باال مي باشد.كرد.بدین ترتيب مکانهایي كه سطح 

 بود.
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 (Casagrande: پیزومتر نوع كاساگراند )7شکل 

 

(دارای حساسيت بسيار 8كه از بين این سه نوع  الکتریکي )شکل پيزومترهای سيستم بسته به نوع پنومانيکي،هيدروليکي و الکتریکي توليد مي شوند

 زیاد،واكنش سریع و قابل اتصال به سيستم اتوماتيک جمع آوری داده ها مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیزومتر نوع الکتریکي  : 8شکل 

 

 

 (inclinometer) اندازه گیری نشست سازه وساختمانهای مجاور با استفاده از انحراف سنج.      6.3

 

طقي این ابزار جهت اندازه گيری ميزان انحراف یک امتداد دلخواه )بر حسب درجه(از امتداد اوليه خود )عموماٌ قائم(بکار برده مي شود.در منا

ر حفاری كه تونل در حال  حفاری در مجاورت سازه های بلند و ساختمان های خاصي واقع بر سطح زمين عبور مي كند و لزوم دقت در نشست ما بر اث

گردد لذا كوچکترین نشت در تونل مهم و ضروری است.از آنجایي كه حفاری تونل ،فضای خالي در عمق زمين ایجاد و سبب نشست سطح زمين مي

 (.۳لسطح سبب انحراف ساختمانهای بلند از حالت عمودی به مایل خواهد شد كه این امر به راحتي توسط انحراف سنج قابل اندازه گيری مي باشد)شک

 

 

 

 

 

 

 

 

   ( و نحوه عملکرد آنInclinometerسنج ) انحراف : 9شکل 
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 گیری نتیجه .3
 

 با توجه به موارد توضيح داده شده هر ابزار بندی برای پاسخگویي به سواالت خاص انتخاب و اجرا مي شود .بنابراین پيش از تهيه ليستي از

ز مسائلي كه ممکن است در طول  احداث سازه ها با آن مواجه گشت تهيه شود .ابزاربندی فضاهای پارامترهای  اندازه گيری مورد نياز باید ليستي ا

اف زیرزميني باید با دقت كامل و دور اندیشي زیاد صورت پذیرد و هدف از انتخاب هر ابزار به طور دقيق مشخص باشد. همانطور كه گفته شد اهد

پایداری ،بهينه سازی روش هاجرا و طراحي بهينه سيستم  نگهداری ودر نهایت دقت پارامترهای ژئومکانيکي اصلي ابزار بندی در تونل ها و متروها كنترل 

ا استفاده از توده خاكي در برگيرنده با استفاده از آناليز برگشتي اطالعات ابزاربندی و رفتارنگاری است.در نهایت هر یک از موارد فوق را مي توان ب

 و ایستگاهها )در قبل و حين و بعد از زمان ساخت (مورد بررسي قرار مي گيرد ابزارهای ذیل در تونل ها

 

و همگرایي سنج ها (extensometer)تعيين جابجایي توده خاكي در برگيرنده تونل به منظور كنترل پایداری با استفاده از كشيدگي سنج ها
(convergencemeter) 

                               و(piezometer)نظور كنترل شرایط هيدرولوژیکي منطقه با استفاده از پيزومترهاتعيين فشار آب منفذی در سطح  آب ایستایي به م

(water level meter)یي اجرایي با اندازه گيری فشار وارد بر پوشش بتني ،كرنش و تنش هاسازی روش تعيين كارایي سيستم نگهداری و بهينه

 (strain gauge)وكرنش سنج ها(hydraulic pressuremeter)شارسنج های هيدروليکي موجود در پوشش با استفاده از ف

 (settlemeter)بررسي و كنترل نشست سطح زمين با توجه به سرعت حفاری و روش اجرابا استفاده نشست سنجي

 اده كرد.با توجه به موارد فوق مي توان از ابزار دقيق برای احداث دقيق و پایدار تونل ها و متروها استف
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