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خالصه

. را به دنبال داشته باشدياخسارات سازه تواندیم که گرددیم یندر سطح زم یقابل توجه يهامنجر به وقوع نشست ،يتونل در مناطق شهر يفارح

اما . باشدها میتحقق این مهم، نیاز به مدلسازي و تخمین نشست براي. شودها کنترل نشست ینکه ا یردصورت گ يتونل به نحو يحفار یدلذا با

به صورت دو مسأله یلتحلباشد و لذا متأثر از میزان پیشروي تونل میشته،دا يبعد هشکل سناشی از حفر تونل ) نشست يگود(یننشست زم یلپروف

. پرداخته شده استهاي نرم زمینتونل در  يمسأله حفار يسه بعد يدلسازدر مقاله حاضر به مبنابراین، . باشدیمو غیر قابل استناد یبیتقر يبعد

هاي عددي تحلیلیجنتامقایسه  .حفاري و پیشروي تونل، پنج حالت مختلف براي ساخت تونل در نظر گرفته شده استنحوه جهت مطالعه تأثیر 

در صورتی که حفاري مقطع تونل به همچنین . کمتر خواهد بود یزن نشست انزیآزاد کمتر باشد، مدهانه دهد که هر چه طول ینشان مصورت گرفته 

  .همزمان تمام مقطع داردحفاري اختالف اساسی با حالت  نشست، پروفیل طولی )حفاري جزء مقطع(اي صورت گیرد صورت مرحله

  

NATMتونل، نشست، تحلیل سه بعدي، : کلمات کلیدي

  

  مقدمه  .1

. هاي زیرزمینی بخصوص در شهرهاي بزرگ شده استاي شهري منجر به افزایش تقاضا براي ساخت فضاها و تونلتوسعه شهرنشینی و محدودیت فضاه

هاي ایجاد شده بر نشست. گرددشود، باعث ایجاد جابجایی در توده خاك و در نهایت سطح زمین میتغییرات تنش که به سبب حفاري تونل ایجاد می

لذا لزوم کنترل . (Sozio, 1998; Mair, 1998)وارد نماید در سطح زمین هاي مجاور ها و سازهساختمان اثر حفاري ممکن است خسارات جدي به

  .هاي ساخت و ساز جدید گنجانده شده استها مورد تأکید قرار گرفته و در روشنشست

معارض سطحی یا عمق  ،ل در ترافیکمقرون به صرفه نیست یا بدلیل اختال TBMبدلیل کوتاهی طول روش ها در بسیاري از پروژهامروزه 

 علیرغم بعضی از انتقادات. شودانجام می (NATM)اتریشیجدید سازي با روش تونلو  استفاده نمود Cut & Coverتوان از روش حفاري نمیزیاد 

با  يسازگارآن در باالي قابلیت عمدتاً مربوط به NATMبرتري . باشدفراوانی برخوردار میيز مزایاا، این روش (Kovari, 1994)صورت گرفته

اساسی است که لواصمربوط به NATMروش سازگاري . باشدتجهیزات ساده مورد استفاده براي تونل زنی میدر عین حال، زمین وشرایط مختلف 

حفاري ناشی از به تحمل بخشی از بار  قادر وبه عنوان بخش فعال سازه تونل در نظر گرفته شود  دبای توده زمین) 1: وار استاستطراحی و حفاري بر آن 

اجرا گردد تا میزان ) یعنی غیر همزمان(جزئی به صورت مقطع حفاري ممکن است سازي زمین الزم و ضروري باشد یا بهو لذا ممکن است  تونل باشد

عمل  اي شکلاستوانهنازك  همانند دیواریعنی به صورت بهینه کار گذاشته شودد ایتونل بپوشش ها جهت کنترل تغییرشکل )2.یابدتغییرشکل کاهش 

                                               
دانشجوي کارشناسی ارشد ١
عضو هیأت علمی دانشگاه ٢
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پوشش .هاي برشی و گشتاورهاي خمشی را جذب کندباشد تا تنش ز خود نشان دهد و نیز به اندازه کافی سختپذیري کافی و مناسبی اکند و انعطاف

. اساس تجربیات محلی است برNATMروش ر دو حفاري طراحی  )3.تونل بسته باشد) قوس(باشد که کمان تونل فقط هنگامی به طور کامل فعال می

روش  درراهکار اصلی براي کنترل نشست . تغییر کندهاي ابزاردقیق گیرياندازهمشاهدات و ، براساس یعنی روش حفاري ممکن است در طول ساخت

NATM باشدمیکاهش طول دهانه آزاد اعم از طولی یا عرضی.  

باشد که امروز عالوه بر کاربردهاي هاي تحلیل مسائل تونل، مدلسازي عددي میبهترین روشیکی از . اما هر طراحی نیازمند تحلیل است

محققان متعددي از مدلسازي عددي براي مطالعه مسائل مرتبط با از اینرو .گیرددانشگاهی، بصورت گسترده در کارهاي عملی نیز مورد استفاده قرار می

) کرنش مسطح(ها بصورت دو بعدي لعات گسترده صورت گرفته در زمینه مسائل حفاري تونل، غالب تحلیلعلیرغم مطااما . اندتونلسازي بهره گرفته

گردد و بخشی از این تغییرات در یک نقطه مشخص در بوده است، در حالیکه فرآیند حفاري تونل منجر به تغییرات سه بعدي در میدان تنش و کرنش می

  .تواند نتایج دقیق و قابل استنادي ارائه نمایدهاي دو بعدي نمیلذا تحلیل .آیدبه آن نقطه بوجود میمسیر تونل، پیش از رسیدن جبهه حفاري 

از تغییرشکل نهائی پیش از رسیدن  27% صورت گرفته که وقوع  Panet & Guenot (1982)سه بعدي تونل توسط عددي اولین تحلیل 

،  Dasari et al. (1996)نظیر حفاري تونل توسط محققینی سه بعديعددي همطالعز آن، پس ا. اندرا گزارش نمودهبه نقطه مشخص جبهه حفاري 

Beer & Plank (1999)  ،Soga et al. (2000)  ،Farias et al. (2004)  ،Lee (2009)  وAlmeida et al. (2011) انجام شده است .

NATMهاي مدلسازي حفاري به روش مدلسازي دو و سه بعدي و پیچیدگیمطالعات سه بعدي صورت گرفته اختالف قابل توجه بین کلیه در مجموع 

  .اندنمودهتأکید را 

مطالعات سه بعدي صورت گرفته و نقائص و ایرادات برخی مطالعات انجام شده، نیاز به انجام مطالعات بیشتر  در این محدود با توجه به تعداد 

تأثیر روش حفاري بر نشست زمین طالعه به ممدلسازي عددي سه بعدي به روش اجزاء محدود ز با استفاده الذا در تحقیق حاضر . زمینه وجود دارد

پنج حالت مختلف براي حفاري مقطع و . در نظر گرفته شده است) زمین نرم(واقع در توده خاك اي دایرهبا مقطع بدین منظور تونلی . پرداخته شده است

بندي شده و ترتیبی مقطع قسمتي تمام مقطع، کل مقطع همزمان حفر گردیده و در حفاري جزء مقطع، در حفار. پیشروي تونل در نظر گرفته شده است

نتایج . هاي مختلف حفاري مقایسه گردیده استنتایج تحلیل عددي روش .لحاظ ده استپوشش مربوطه و اجراي ها ر یک از قسمتبراي حفاري ه

  .هاي فنی ارائه شده استباشد که بر اساس آن، توصیهمیها خی مزایا و معایب هر یک از روشبیانگر بر،مدلسازي سه بعدي ضمن تأکید بر اهمیت

  

  

  اجزاء مدل عددي  .2

افزار از نرمبا استفاده و ) FEM(جهت مطالعه مسأله اندرکنش استاتیکی تونل و خاك، مدلسازي عددي و تحلیل مسأله به روش اجزاء محدود 

PLAXIS 3D Tunnel ver. 1.2است صورت گرفتهباشد، هاي الزم براي مدلسازي این مسأله میکه داراي قابلیت.  

از سطح  m 10در عمق باشدکه تاج تونل می) 6Dیعنی (m 57.6به طول  m 9.6قطر  بهمدل عددي ساخته شده شامل تونلی با مقطع دایره 

جهت تقلیل تأثیر مرزها بر نتایج . ع عرضی، فقط نصف مسأله مدل شده استبا توجه به تقارن مسأله در مقط). الف -1شکل (واقع گردیده استزمین 

یعنی (m 19.2و مرز جانبی به فاصله  m 38.8و در مجموع ارتفاع توده خاك ) 2Dیعنی (m 19.2مدل عددي، عمق توده خاك از کف تونل برابر 

2D ( 24از بر تونل و در مجموع عرض مدل m در نظر گرفته شده است.  

ها کلیه تغییرشکلدر مرز کف محدود گردیده، در حالیکه  عمود بر صفحهفقط تغییرشکل در مرزهاي پیرامونی ، اعمال شرایط مرزي براي

اي هاي حجمی گوهبندي مدل از المانجهت مش. در مرز فوقانی، یعنی سطح زمین، مقدار تنش صفر فرض شده است. صفر در نظر گرفته شده است

در پیرامون تونل، میدان تنش و کرنش بدلیل تمرکز تغییرات . استفاده شده است) Quadratic 15 Node Wedge Elements(گرهی  15شکل 

تقسیم  m 2.4یعنی  0.25Dقطعه با طول  24سازي پیشروي تونل، طول تونل به بندي سه بعدي و شبیهجهت مش. مش در محل تونل ریزتر شده است

  ).ب - 1شکل (شده است 
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)ب(          )الف(              

  و وضعیت طولی مش سه بعدي) گاهی مقطع مسأله و بهندسه و شرایط تکیه) بندي مسأله؛ الفهندسه و مش - 1شکل 

  

. گیرددر محدوده االستیک را خطی در نظر میکه رفتار در نظر گرفته شده مصالح خاکی کولمب براي -موروپالستیکاالستيرفتارمدل 

تفاوت سطح تنش در پوشش با شرایط بتنی و بدلیل  ،پوشش تونل. مشخصات مصالح خاکی با توجه به خاك غالب شهر مشهد انتخاب شده است

آورده ) 1(ل در جدول مصالح پوشش تونمجموعه مشخصات مصالح خاکی و. ، رفتار مصالح پوشش تونل االستیک خطی فرض شده استپالستیک

  .شده است

  

  مشخصات مصالح زمین و تونل - 1جدول 

  مقدار  شناسه  واحد  نام مشخصه

  kN/m3  15  وزن مخصوص خاك

  kPaEs  13500  مدول االستیسیته خاك

  s  375/0  -  ضریب پواسون خاك

  30  درجه  زاویه اصطکاك داخلی خاك

  kPac10  چسبندگی خاك

  GPaEc  10  مدول االستیسیته بتن

  c  3/0  -  ضریب پواسون بتن

  kN/mEA106×5  سختی محوري پوشش تونل در واحد طول

  kN.m2/mEI105×042/1  سختی خمشی پوشش تونل در واحد طول

  

  نحوه مدلسازي و تحلیل عددي  .3

  

،  SRخاك ناحیه فوقانی . قسیم شده استقسمت ت 3قسمت و پوشش آن به  6به ) 2(مقطع تونل مطابق شکل NATMبراي مدلسازي حفاري به روش 

و  CSها ، پوشش دیواره CRهمچنین، پوشش سقف . نامیده شده است SIو خاك ناحیه تحتانی  SBمیانی ناحیه ، خاك  SSخاك نواحی جانبی 

  .نامیده شده است CIپوشش کف 

57.6 m
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m
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  بندي مقطع و پوشش تونلتقسیم - 2شکل 

  

مربوط به اند نامگذاري شده FFکه با سه حالت  .در نظر گرفته شده است) 2(مطابق جدول تونل  و پیشروي حفاريبراي حالت  5ع در مجمو

که  باشندمی) Partial Face(مقطع  جزءبه روش مربوط به حفارياند نامگذاري شده PFکه با و دو حالت ) Full Face(تمام مقطع  حفاري به روش

) 2(پروفیل طولی نحوه انجام عملیات تونلسازي در هر یک از این حاالت در ستون چهارم جدول  .گردندصورت غیر همزمان حفر می اجزاء مقطع به

هاي خاکستري کم رنگ در پوشش ، بخش)زمین دست نخورده(هاي خاکستري پر رنگ به معناي عدم اجراي حفاري بخش. نمایش داده شده است

  .باشندهاي فاقد رنگ به معناي حذف خاك یا عدم اجراي پوشش میبخش مربوطه و بخشتونل به معناي نصب پوشش 

  

  هاي عددي صورت گرفته مشخصات حفاري تونل در تحلیل - 2جدول 

تعداد مراحل  L1  L2  وضعیت پیشروي تونل  نام مدل  نوع حفاري  ردیف

FF01تمام مقطع  1

  

0.25D0.25D26

FF02تمام مقطع  2

  

0.50D0.50D14  

FF03تمام مقطع  3

  

0.75D0.75D10

PF01جزء مقطع  4

  

0.25D1.00D29

PF02جزء مقطع  5

  

0.25D0.75D28

  

 . نامیده شده است L2و فاصله بین جبهه حفاري و اولین مقطع با پوشش کامل  L1بین جبهه حفاري و اولین پوشش سقف تونل دهانه آزاد 

21شود، بدیهی است که چون در حفاري تمام مقطع، کل پوشش به صورت همزمان اجرا می LL   خواهد بود، اما در حفاري جزء مقطع، مقطع تونل

SBSS SSCS CS

SR

SI

CI

CR CR

CI

SR

SBSSCS

SI
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21گردد و لذا اي اجرا میمرحله به مرحله حفر شده و پوشش نیز به صورت مرحله به صورت LL  تفاوت سه حالت حفاري تمام مقطع، . خواهد بود

  .در طول دهانه آزاد است و تفاوت دو حالت حفاري جزء مقطع در ترتیب اجراي خاکبرداري و نصب پوشش است

. اي صورت گیردبه صورت مرحله نیز اي حفاري، باید مدلسازيمدل مورد نظر و با توجه به پیشرفت مرحله درشرایط حفاري  اما جهت اعمال

شود و گردد و المان پوشش تونل در بخش نصب شده فعال میهاي مربوط به خاك بخش حفاري شده غیرفعال میبدین ترتیب که در هر مرحله المان

تعداد مراحل مورد نیاز . شود تا در نهایت کل تونل اجرا گرددهاي طول تونل تکرار میعملیات براي سایر بخش متناسب با پیشروي تونل در طول، این

  .آورده شده است) 2(جهت هر حالت در ستون آخر جدول 

  

  

  نتایج تحلیل عددي.      4

پروفیل طولی نشست سطح زمین در محور تونل براي گام آخر حفاري . مورد تحلیل قرار گرفته است) 2(مدل عددي هر یک از حاالت حفاري جدول 

نشست در ) 1: توان سه تیپ نشست در مقطع طولی تونل در نظر گرفتمیشود چنانکه مالحظه می. مقایسه شده است) 3(هر پنج حالت در شکل 

تمام مقطع، طول ناحیه اول و صورت هاي حفر شده به در تونل. نشست در مجاورت مقطع انتهائی) 3نشست در بخش میانی و ) 2ع ابتدائی، مجاورت مقط

تخاب انباشد ولی در حفاري به صورت جزء مقطع، هر سه ناحیه تقریباً سهمی برابر از طول تونل می 2L1دوم تقریباً دو برابر طول دهانه آزاد یعنی برابر 

با شیب کمتر نسبت به (نیز کاهش  3کاهش و در ناحیه  2افزایش، در ناحیه  1ضمن اینکه در حفاري تمام مقطع، نشست با طول در ناحیه . دارندشده 

  .باشدتقریباً ثابت می 2یابد و در ناحیه افزایش می 3و  1یابد ولی براي حفاري جزء مقطع، نشست با طول در نواحی می) 2ناحیه 

  

  
  هاي مختلف حفارينشست حداکثر سطح زمین در طول تونل براي روش -3شکل 

  

یابد ولی هرچه طول دهانه سطح زمین با پیشروي در طول تونل افزایش مینهائی توان گفت که در حفاري تمام مقطع، نشست در مجموع می  

مشابه تحلیلی دو (بدیهی است که اگر طول دهانه آزاد برابر طول تونل گردد، نشست یکنواخت خواهد شدآزاد بیشتر باشد، شدت تغییرات کمتر است و 

مقدار نشست ابتداي مسیر در چنانکه  .یابدتوان گفت که در حفاري جزء مقطع، نشست با پیشروي در طول تونل کاهش میبصورت مشابه می. )بعدي

بر همین اساس . باشدع ولی مقدار نشست انتهاي مسیر در حفاري تمام مقطع بیشتر از حفاري جزء مقطع میحفاري تمام مقطع کمتر از حفاري جزء مقط

  .کاست جزء مقطع خواهدهاي روش گرفت که پایدارسازي زمین در بخش ابتدائی، از نشستکاربردي مهمی توان نتیجه می
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ها یابد ولی براي دو حالت حفاري جزء مقطع انتخابی، نشستافزایش می همچنین، در حفاري تمام مقطع، با افزایش طول دهانه آزاد، نشست

در هر دو حالت حفاري جزء مقطع برابر  L1بدیهی است که چون . اندکی افزایش یافته است L2فاصله جبهه کار تا مقطع با پوشش کامل یعنی با افزایش

  .هاي دو حالت اختالف چندانی ندارداست، نشست

. مقایسه شده است) 4(با پیشروي حفاري در شکل ) از مقطع ابتدائی m 28.8طولی فاصله افقی(زمین در مقطع میانی  نشست حداکثر سطح

7.2نشست مقطع میانی تا زمانیکه جبهه حفاري بیش از جزء مقطع، شود در حفاري چنانکه مالحظه می m) 0.75یعنیD ( ،از مقطع میانی فاصله دارد

در حفاري جزء مقطع توان پس می. یابداما بعد از این، نشست به شدت افزایش می. گرددنشست کل همین مقطع محدود می 5% ناچیز است و به حدود 

هاي واقع در ، خطري سازهشته باشدکه تا جبهه کار بیش از آن با مقطع مورد نظر فاصله دااي بحرانی بین جبهه کار تا مقطع مورد نظر مشخص نمود فاصله

-آن مقطع میدر مقطع مورد نظر با پیشروي تونل از محل برابر فاصله نقطه عطف نشست ) 4(فاصله بحرانی طبق شکل این . کندا تهدید نمیاین مقطع ر

  .است 0.75Dحدود تونل انتخاب شده باشد که براي حفاري جزء مقطع 

  

  
  حفاري نشست سطح زمین در مقطع میانی با پیشروي -4شکل 

  

هر چه گام حفاري بزرگتر باشد، نقطه عطف دورتر بوده،  و محل نقطه عطف نمودار نشست بستگی به گام حفاري دارد، در حفاري تمام مقطع

شود و سهم نشست قبل از نقطه عطف از نشست کل در حالت تمام مقطع بیش از حالت اثرات حفاري در طول بیشتري مقابل جبهه کار مالحظه می

محل نقطه عطف نشست مقطع میانی براي دهانه آزاد . باشد که دلیل هر دو مورد اخیر افزایش حجم مصالح حفاري شده استري جزء مقطع  میحفا

0.25D  ،0.50D  0.75وD  1به ترتیب حدودD  ،1.5D  1.75وD توان نتیجه گرفت که حفاري جزء مقطع میپس . از مقطع میانی فاصله دارد

فاصله نقطه (ولی باید قبل از نزدیک شدن جبهه کار به فاصله بحرانی  تر از روش تمام مقطع استز نشست در مقابل جبهه حفاري مناسببراي جلوگیري ا

علت این مسأله عدم اجراي . ها در محدوده مجاز باقی بماند و خسارتی وارد نسازدهاي مناسبی سختی زمین افزایش یابد تا نشستبا روش) عطف از مقطع

. ها استتصاعدي نشستاست ولی نتیجه آن افزایش  NATMباشد که جزء اصول روش می L2امل پوشش و لذا فعال نشدن پوشش تونل در طول ک

ها دهد و با عبور حفاري از مقطع میانی، نشستدر حفاري تمام مقطع، قسمت اعظم نشست پیش از رسیدن جبهه کار به مقطع مورد نظر رخ میهمچنین،

. کند، زیرا حلقه پوشش بسته و پوشش کامالً فعال شده استگردد و نرخ افزایش نشست با پیشروي تونل در مقطع میانی به صفر میل میتثبیت می تقریباً

گردد ولی در حفاري جزء مقطع، نشست از مقطع مورد نظر دور شده است، متوقف می 4L1نشست زمانیکه جبهه کار طولی حدود ) 4(مطابق شکل 

توان نتیجه گرفت که ابزارگذاري و پایش یک نقطه مشخص در حفاري جزء مقطع باید بعد از تحقق لذا می. شودم عبور مقطع حفاري متوقف نمیعلیرغ
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ار به جبهه کفاصله بحرانی آغاز و حتی بعد از عبور جبهه کار ادامه یابد ولی در حفاري تمام مقطع باید بعد از تحقق فاصله بحرانی آغاز و تا رسیدن 

  .ادامه یابد 4L1فاصله 

شود که پروفیل مالحظه می. مقایسه شده است) 5(پروفیل عرضی نشست سطح زمین در مقطع میانی مسأله براي آخرین گام حفاري در شکل 

ضمن اینکه . دي استاي کامالً همخوانی دارد و دلیلی بر صحت نتایج مدل عدیعنی منحنی زنگوله Peck (1969)بینی نشست در مقطع عرضی با پیش

براي نشست حداکثر، براي نشست کل ) 4(و ) 3(یعنی نتایج بدست آمده از دو شکل . بر این اساس، مقدار نشست در کلیه نقاط تابع نشست حداکثر است

ی است که نشست مطلق و بدیه. هائی حریم ایمن تونل را در سطح زمین تعیین نمودتوان به کمک چنین منحنیاز طرفی، می. محیط قابل تعمیم است

هاي سطحی و نشست با فرض شالوده منفرد براي سازه .هاي سطحی گرددبرداري از سازهنشست تفاضلی در سطح زمین، نباید منجر به اختالل در بهره

به ترتیب  0.75Dو  0.25D  ،0.50Dبراي شالوده، حریم ایمن تونل بر اساس نشست مطلق براي حفاري تمام مقطع با دهانه آزاد  cm 2.5مجاز 

  .باشدمی 0.75Dو براي حفاري جزء مقطع حدود  1Dو  0.33D  ،0.75Dحدود 

  

  
  نشست سطح زمین در مقطع میانی در آخرین گام حفاري -5شکل 

  

  

  گیرينتیجه  .5

  

در مقطع تأثیر نحوه حفاري تونل و مطالعه روش اجزاء محدود ي با اهاي ناشی از حفاري تونل دایرهجهت تحلیل نشست ايمدل عددي سه بعدي ساده

نتایج بدست آمده . پنج حالت مختلف حفاري جهت مطالعه مسأله در نظر گرفته شده است. زمین ساخته شده استسطح هاي بر نشستعرضی و طولی 

  :دهد کهنشان می

تفاوت نشست حداقل و . شودلیل آن به صورت دو بعدي قطعاً به نتایج نادرستی منجر میباشد و تحاي کامالً سه بعدي میمسأله حفاري تونل مسأله -1

درصد مؤید این  45تا  20درصد و در روش حفاري تمام مقطع بین  65حداکثر در پروفیل طولی و در سطح زمین در روش حفاري جزء مقطع حدود 

  .دهدفحه یعنی طول تونل را یکنواخت بدست مینشست در بعد عمود بر ص ،حال آنکه تحلیل دو بعدي. مطلب است

باشد و بر این اساس، نشست کلیه نقاط می Peck (1969)اي پیشنهادي منطبق بر منحنی زنگوله) گودي نشست(منحنی نشست در مقطع عرضی  -2

  .یک مقطع عرضی تابعی از نشست حداکثر در همان مقطع است
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لذا باید با تمهیداتی نظیر بهسازي زمین، کاهش . جزء مقطع بسیار بیشتر از طول تونل و مقطع نهائی است هاي نهائی مقطع ابتدائی در حفارينشست-3

  .تر، نشست این ناحیه را کاهش دادگام پیشروي حفاري و یا استفاده از پوشش قوي

یش از رسیدن جبهه حفاري به مقطع مورد نظر ، یعنی نشست پ)u0(شود تغییرشکل اولیه تر سبب میتقسیم ابعاد مقطع حفاري به قطعات کوچک -4

پذیري پوشش تونل در این روش و فاصله مقطع کامالً نگهداري شده از جبهه کار نسبت به حفاري تمام مقطع به شدت کاهش یابد ولی انعطاف

گرفت که براي حفاري به روش جزء مقطع  توان نتیجهلذا می. شود نشست پس از عبور جبهه حفاري از نقطه مورد نظر به شدت افزایش یابدباعث می

هاي میانی موقت که بعداً برچیده خواهند شد، تأمین تواند با ایجاد حائلاین تقویت پوشش می. باشدتر از حفاري تمام مقطع مینیاز به پوششی قوي

  .گردد

افتد ولی در حفاري ز آن مقطع و بعد از عبور اتفاق میها در یک مقطع مشخص در لحظه عبور جبهه کار ادر حفاري جزء مقطع، قسمت اعظم نشست -5

لذا ابزارگذاري و پایش یک مقطع مشخص، در . دهدها قبل از رسیدن جبهه کار به آن مقطع و حین عبور رخ میتمام مقطع قسمت اعظم نشست

  .ر و حین عبور جبهه کار صورت گیردحفاري جزء مقطع باید حین عبور و بعد از عبور جبهه کار و در حفاري تمام مقطع پیش از عبو

  .باشدمی 0.75Dفاصله بحرانی طولی عدم تأثیر حفاري تونل بر یک مقطع مشخص قابل تعریف است که طول آن در حفاري جزء مقطع حدود  -6
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