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 خالصه

های نرم نواحی شهری از مهمترین مسائل حفاری تونل های کم عمق در زمين 

باشد، اثرات آن بر سازه و تاسيسات شهری مجاور میی نشست زمين و تاثير مساله

این شرایط در ی پروفيل نشست سطحی و ميزان آن وابسته است. وارده به گستره

یکی از باشد. مترو تهران به وضوح قابل مشاهده می 4(  خط A4-2ایستگاه بيمه )

به  استفاده از روش طاق چتری در چنين مناطقی  روش های نگهدارنده تونل

با توجه به شعاع کم تزریق در روش طاق  .باشدمینگهدارنده پيش عنوان یک روش

دوغاب و چتری و حجم گروت تزریق شده و شيوه اجرای آن در تونل یک محيط همگن 

انجام مطالعات آزمایشگاهی منظور  بهمتصور خواهد بود. خاک در اطراف تونل 

-اک درجا اقدام به ساخت نمونههای خز خاک محل نمونه برداری شده و با مشخصها
های مقاومت برشی و فشاری براساس استانداردهای آزمایش با انجامهایی گردید. 

ASTM  در  دوغاب های خاک محصور باپارامترهای مقاومت از جمله برش در نمونه

نتایج بدست آمده به صورت جداول و  د.یدرصدهای متفاوت ميکروسيليس تعيين گرد

 شود. اشکال ارائه می

 

، مترو تهران 4تزریق، روش طاق چتری، میکروسیلیس، خطکلمات کلیدي: 

 پارامترهای مقاومت

 

  مقدمه .1
 

با توجه به گسترده شدن مناطق شهری، موضوع سفرهای درون شهری و ترافيک 

های زیرزمينی نقش مهمی در توسعه حمل و باشد. سازهیکی از مسائل حائز اهميت می

کنند. کنترل نشست سطح زمين ناشی از تغيير شکل فضای ایجاد نقل شهری ایفا می

ای برخوردار است. شده زیرزمينی در حفاری مناطق شهری و مسکونی از اهميت ویژه

نشست  ها دارد. برای کاهشپایداری این فضاها نقش مهمی در احداث این گونه تونل

باید تونل را  خاک اطراف ،بارسرناشی از حفر تونل در مناطق شهری و تحمل 

، تونل در پی داردهزینه اضافي براي اجراي انجام چنين عملياتی بهسازی کرد. 

با عبور نشست سطحي از حد  اجرا ممكن استدر صورت عدم اّما باید بررسي شود كه 

در این صورت هزینه که هاي بزرگ و حتي تخریب ساختمان اتفاق افتد. خسارت مجاز،

بيش از  ی حاصل آمدههابدليل تغيير شكل هازهروي سا بري یهاخسارت چنين جبران

های گوناگون از روشچنين شرایطی . جهت اصالح خاک در هزینه بهسازی خواهد بود

ی دیافراگمی، روش چتری، استفاده از وسایل فریزکردن زمين، دیوارهمانند 

  ود.ی  فایبرگالس و تزریق در خاک استفاده می شسازي بوسيلهمكانيكي، مسلح

اصول روش فریز کردن زمين احداث پوسته یا گنبدی از زمين یخ زده در اطراف 

که ظرفيت سيستم کافی باشد ممکن است کل مقطع تونل محل حفاری می باشد. در صورتی

که خاک با آب اشباع شده  یهنگام توان یبه موقع م اقدامبا یک  .[1]فریز شود

                                                 
   دانشکده مهندسی دانشگاه اراک ،دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنيک  1
 استادیار، عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه اراک  2
 سنگ، شرکت سازبن پژوه کيکارشناس ارشد مکان  3
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با پایداری زده،  یخ يندر زمتونل  حفرروش،  ینهدف از اشود. اجرا  بکار برده و

، عمل انجماد قرار بگيرد خود یدر جا  یینها سيستم نگهداری یوقت است. مناسب

 زيسطح مقطع کل تونل ن باشد یکاف ستميس تيکه ظرف یدر صورت . [2]شودمیمتوقف 

 یریبا نفوذپذ ینيدر هر زم بایتوان تقر یرا م کيتکن نی. اممکن است منجمد شود

جبهه کار انجام  ایتواند از سطح  یم انجماد. استفاده کرد m / s  3-10تر از نیيپا

در طول نصب و راه  یدر کنترل انحراف حفار یشود. در هر دو مورد، مشکل اصل

از  یادیمتر محدود است( و گردش مقدار ز 50انجماد )که به طول  یلوله ها یانداز

 . [1] نهفته است ینيرزمیز یهاآب

 ابد،یبهبود  یريبه طرز چشمگ نيدهد تا ثبات زم یروش اجازه م نیچه ا اگر

شده  ديتول ییجابجا که شامل  نياثرات مضر بالقوه آن در درون زم ليبه دل اما

به سمت منبع سرد در طول انجماد و پس از آن نشست  ینيرزمیز یهانشت آب لهيبوس

 اريمستلزم کنترل بس، روند انجماد انیدر پا (ذوب ليبدل نيخواص زم رييتغو)

  .[1]باشدمی دیشد

تزریدق تدر اسدت. های عنوان شدده اسدتفاده از تزریدق متدداولاز ميان روش

با فرستادن یک مایع سخت شونده )دوغاب( یا مالت به داخدل زمدين فرایندي است که 

 . [3]گرددباعث بهبود خواص سختی مقاومت و یا نفوذپذیری خاک می

 تزریق جت ،تزریق تراکمي،  تزریق نفوذي هایشامل روش تزریق در خاکهاي روش

  .[4]باشد( میfracture grouting)تزریق شکست هيدروليکي و

عدواملی نظيدر دانده بنددی خداک، تزریق با توجده بده حالت بهترین روش و 

ترازهاي مختلف آب زیر زميني، عمق سازه از سطح زمين و دسترسي سطحي به تجهيزات 

 .می شودتعيين 

بندی و ساختار خداک ای که دانهدر تزریق نفوذی دوغاب در داخل خاک به گونه

 یابد. اگر خاک همگن و همگرا باشد و در یدک نقطده تزریدقتغيير نکند انتشار می

 کيدتکن نیتدر یمیاحتماال قدد روش نیا. [3]گردد ناحيه تزریق کروی شکل خواهد بود

. [4]دگدردیبرمد 1800 لیدثبت شدده آن بده اوا یبرنامه کاربرد نياست، اول قیتزر

های خاک و دانه بندی آن تزریدق پدذیری خداک و ندوع مصدالح مدورد ی دانهاندازه

 [3]. کنداستفاده را مشخص می

خداک  بهسدازیجت گروتينگ یکی از شيوه های پایدارسازی و تزریق پرفشار یا 

در  .[5]باشددجت برشی با سرعت باال می ،ی اصلی تزریق جتباشد. پایهبصورت درجا می

 600تا  300فشار اوليه این تزریق دوغاب از طریق یک نازل به همراه آب و هوا با 

دهدد و ترکيبدی طور کامل خاک را تغيير میگردد و  به بار به خاک اطراف وارد می

دانده  زیدر هدایروش در خداک نیدکه ا یزمان. [3]آورداز خاک ودوغاب را بوجود می

منتظره سداخت  ريبالقوه همراه با فشار غ ی، به خاطر عوارض جانب شودیاستفاده م

ص دیبزرگ( با ییو جابجا یناگهان یحفر شده در جبهه کار )شکستگ نيزم  یتوجده خا

 یروش ممکن اسدت بده جدا نیاست، ا ازيمورد ن نيکه بهبود زم یهنگام. به آن شود

سيستم تزریق جت به سه گدروه  .شود یاستفاده م زدانهیر اريبس هاینيدر زم قیتزر

در روش سده گانده)تریکلکس(، یدک  .[1]تک جزئی، دو جزئی و سه جزئی تقسيم می شود

و مخلوط سوسکانسيون سيمان متعاقبا با برش اوليه توسط جت آب در خاک ایجاد شده 

 . [3]گرددفشار به درون خاک برش خورده تزریق می

( توسدط پمد   2kg/cm40دوغاب با فشار باال )تا  تزریق شکست هيدروليکيدر روش 

می  درون درز و ترک ها نفوذ کرده و باعث کاهش تعداد شکاف هدا و بهسدازی خداک 

 نیدا. [5]در خاک با حفظ پایداری خداک اسدت شود. اصول این روش ایجاد درز و ترک

. دباشیدر فشار نسبتا باال م نيدوغاب در زم قیبا هدف تزر یمتداول فرانسو قیتزر

-رخ میقابل کنترل  يرشکل بالقوه غ ييرتغاین تزریق آنجا که در استفاده از از 

 . [4]شودیمناستفاده  یدسته تزریق  به طور گسترده در صنعت تونل ساز ین، ادهد

تدوان از تزریدق شديميایی اسدتفاده جهت کاهش نشست زمين ناشی حفر تونل می

تواند روش موثری بدوده که سطح آب زیر زمينی باال باشد میکرد. این روش در صورتی

 . [6]و نشست ناشی از زهکشی آب را نيز کاهش دهد

ندی هدای زیدر زميیکی از روشهای موثر جهت کاهش ميزان نشست در اثر حفداری

ای ی این روش تزریق دوغاب به ناحيهباشد. اصول اوليهمی یا متعادل تزریق جبرانی

هدای ایجداد شدده در باشد تا نشست زمين و تنشهای زیرین سازه میبين تونل و الیه

تدوان برآمددگی . به عنوان یک نتيجه با این تزریق مدی[7]اثر حفاری را کاهش دهد

هدای قبلدی و قددیمی را جبدران نمدود. در نشسدتزمين و سطح زمدين را جابجدا و 

بکاربردن این روش برای جبران نشست حاصل از حفر تونل بدليل فشار اعمالی بداال،  

روش  نیدعمده ا تیمحدود. [3]وارد آمدن بار زیاد به پوشش تونل باید احتياط نمود

در  یتتواندد باعدث مشدکال یمد باشد کهمی دوغاب نیيپا تهیسکوزیتحرک باال و و در
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بده  توانددمی یباال تا حد رشيگروت با زمان گاستفاده از کنترل محل دوغاب شود. 

 . [7]مشکل کمک کند نیحل ا

باشدد و مترو تهران دارای خاک درشت دانه ریزشی مدی 4ایستگاه بيمه در خط 

در زیر جاده مخصوص با سر بار به سالن فروش بليت در ایستگاه مترو تونل دسترسی 

لذا بدرای پایدداری ایدن توندل در زمدان  واقع شده است. متر 5تا  3متغير بين 

احداث و جلوگيری از نشست قبل از نصب سازه نگهبان اصلی لزوم بکارگيری یکدی از 

 باشد. های اصالح خاک به منظور افزایش پایداری سطح حفاری کامال محسوس میروش
 

 

 

 

 

 مشخصات پروژه  .2

به بررسی نياز و عملکرد  روش پایداری طاق چتری در تونل در این پژوهش 

 .پردازدمیران همترو ت 4خط دسترسی به سالن فروش بليت ایستگاه بيمه واقع در 

بندی در آزمایشگاه خاک منطقه مورد بحث از دو نوع شن براساس انجام آزمایش دانه

زیر زمينی از سطح حفر تونل فاصله بسيار دارد لذا باشد. سطح آب می ریزو خاک 

نشان دهنده وضعيت تونل در ابتدا و  1شکل باشد. شرایط منطقه غير اشباع می

 باشد. انتهای مسير می

 های ژئوتکنیکیمقطع تونل و الیه. مقطع عرضی زمین در ابتدا وانتهای مسیر، 1شکل 
 

. ضخامت شودیمشاهده م 4ساخت خط  ریز هیال ییدر قسمت باال (Fillالیه خاکریز )

-معموالً در قسمت هیال نیا . ضخامتباشدیمتر م 3 - 5/2تا  0 نيو ب ريمتغ هیال نیا

 هیال نیو با ا ابدییم شیپست و کم ارتفاع افزا هایدر قسمت ایشهر و  یمیقد های

 یمبنا( بر Fillگونه از خاک ) نیا یبندطبقه. انددهيرس نيپر شده و به سطح زم

-یو بعضًا باعث اشتباه م ستين رپذیامکان هاخاک یمعمول و عموم بندیرده ستميس
مواد ناخالص  یدانه و درشت دانه قرار دارد حاو زیر یدر باال هیال نیا رای. زشود

 نیاز ا متبتن، آسفالت و... است، لذا آن قس ،یی: آجر بنالياز قب یعيطب ريو غ

 . [8]باشدیوناخالص است، مناسب م یعيطب ريکه بدون مواد غ هیال

و بيشتر الیه های زیرین را شامل می شوند،  ٪90حدود  4دار در خط های شنخاک

دار موجود در نوع خاک شنها و خواص این گونه از خاک بسيار مهم است. لذا ویژگی

باشد. که مشخصات فيزیکی این خاک در جدول زیر آمده می GWاین منطقه از نوع 

  .[8]است
 

 .GW [8]. خواص فیزیکی خاک 1جدول 

 مولفه
مقدار 

 متوسط
انحراف 

 معيار

ضریب 

تغييرات 

(٪) 

حدود 

 تغييرات

 63.1 7.2 11.0 55-75 (%G) مقدار شن 

 33.8 7.3 22.0 22-43  (%S)مقدار ماسه 

 200عبوری از الک 

(#200%)  
3.1 0.9 24.0 2-5 

d) 3(gr/cm  2.02 0.06 3.0 1.86-2.08 

 6.7 1.7 3.0 5.3-9.9 (%ɷ)درصد رطوبت 

10d 0.5 0.17 34.0 0.3-0.9 

30d 3.4 1.7 5.0 0.5-6.0 

60d 15.5 7.1 46.0 8-33.0 

UC 32 9.3 29.0 18-54 

CC 1.7 0.9 53.0 1-3.0 

 - - - N.P حد خميری 
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 0.312 0.02 6.0 0424-0.274 (e) نسبت تخلخل

 روش طاق چتری  .3
 

 حفاریكه نيمرخ  هنگامیتا  تدریجیحفر تونل بصورت  نتيجهدر  زميننشست 

تا  30 رسدمیبه نقطه معيني  حفاریكه نيمرخ  هنگامی یافته و افزایش رودمیجلو 

است كه هر  معنی بدینمطلب  این .افتددر آن نقطه اتفاق مي زمين% كل نشست  40

نشست  جلوی تواندیبه تنهایي نم زمينسازي نشست محدود برایو چاره جویي  تصميم

 حفاری عملياتتسليح سطح تونل قبل از  بنابراین، بگيرد نيمرخ تونل را باالیخاك 

 ناحيهنشست خاك باالي نيمرخ حفاري در دو جهت طولي و عرضي توسط یك  کاهش در

  [.9]باشدمؤثر مي بسياركماني شكل مسلح 

فریز کردن  ،ییبا توجه به پایين بودن سطح آب زیر زمينی و امکانات اجرا

  باشد.زمين مقدور نمی

 یقبل از نگهدار ستميچتر لوله به طور موثر به عنوان س ینگهدار یهاستميس

از ساخت و  یناش یهاشکل رييثبات در منطقه کار و کاهش تغ شیافزا یدر تونل برا

 فيضع نيدر زماحداث تونل استفاده از آن  یشود. منطقه اصلیساز استفاده م

های تزریق در فواصل مناسب حفرهدر هسته لوله فوالدی  روش طاق چتریدر  .[10]است

ند، کشود نقشی مانند پره چتر در محيط بيرونی مقطع عرضی تونل را اجرا مینصب می

 2در شکل [. 11سکس تزریق انجام شده تا یک قوس مسلح به حالت چتر تشکيل شود ]

 نمایی از استفاده طاق جتری در تونل نشان داده شده است. 
 

 [.12] . کاربرد تکنیک طاق چتری2شکل 

-میبه جلو نصب  یچتر لوله شامل لوله ها، از جبهه واقع  ینگهدار ستميس

-یتونل قرار م حول مقطعمتر طول و در  15.0 تا 12.0. به طور معمول، لوله شود

 ستميس نیمتر است. ا یليم 200متر تا  یليم 70لوله ها از  یروني. قطر برندگي

 یداریو اثر خود را بر پا شودینصب م هياز پوشش اول تردر درجه اول جلو ینگهدار

نشان دهنده  لوله  3شکل  [.10] گذاردیم محيط اطرافشکل  رييو تغ طیشرا

 باشد. فورپولينگ و نصب آن می
 

  [.10]. لوله فورپولینگ و روش نصب آن 3شکل 

بکار بردن روش طاق چتری ناحيه نفوذ حفاری تونل را کم کرده و اثر تونل 

ها این است که دهد. یک اثر مهم تونلها را کاهش میبر سطح و زیر سطح ساختمان

ه دهد. به منظور جلوگيری از جابجایی سيننشست زمين بعد از حرکت جبهه کار رخ می

ار کهای مختلف فيس بولت بسته به شرایط جرم جبهه طولتوان میکار به داخل تونل، 

 [. 12]دهمراه با طاق چتری به کار بر و مساحت مقطع عرضی  در فواصل مختلف 

پذیرد. زاویه در روش طاق چتری، لوله گذاری به شکل مخروط ناقص صورت می

ها کند. معموال این گمانهتغيير می 10 ˚تا  5˚ها نسبت به افق از انحراف گمانه

متر و ميزان همکوشانی  10تا  5باشد و طول آنها از غير موازی با محور تونل می
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باشد. در این روش با توجه به وضعيت پایداری و متر متفاوت می 5تا  5/1آنها از 

د گردد تواند در جاهای مختلف مقطع تونل کم یا زیاها مینوع مصالح، فاصله گمانه

[13.] 
 

 مدلسازی آزمایشگاهی  .4
 

بررسی وضعيت محيط تزریق شده اطراف تونل باید مطالعات صحرائی و به منظور 

آزمایشگاهی انجام شود. لذا با تهيه نمونه خاک از محل پروژه اقدام به ساخت 

ها های برشی شد. ساخت نمونهای برای آزمایش تک محوره و نمونههای استوانهنمونه

 صودت پذیرفت.  ASTMبراساس اطالعات موجود از فيلد و برپایه آئين نامه 

 وهيشده و ش قیو حجم گروت تزر یدر روش طاق چتر قیبا توجه به شعاع کم تزر

.  با در نظر گرفتن این فرض همگن متصور خواهد بود طيمح کیآن در تونل  یاجرا

های حاصل از فيلد به ساخت نمونه برای آزمایشهای تک محوره و برشی و داده

 اقدام شد. 

 cm 16و ارتفاع  cm 7/8 برای ساخت نمونه تک محوره فشاری در قالبی با قطر

و در نظر گرفتن وزن مخصوص طبيعی خاک محل، حجم مورد نظر دوغاب برای اشغال 

 فضای خالی و منافذ خاک حاصل شد. 

 تک محوره فشاری:برای آزمایش 

3
2

d
gr cm  , 3

950.66V cm  , 0.312e   , 3
98.74

a
V cm  

 برای آزمایش برش مستقيم: 

3
2

d
gr cm   , 3

200V cm  , 0.312e   , 3
20.8

a
V cm  

قادیر باال با محجم دوغاب در 
a

V  دوغاب مورد استفاده است. نشان داده شده

کژوهش عالوه بر سيمان از باشد. در این می ۲:۱در فيلد دوغاب سيمان با نسبت 

درصد مورد استفاده قرار گرفت و  25و  20، 15، 10ميکروسيليس در درصدهای مختلف 

مورد بررسی قرار  2:1درصد بهينه ميکروسيليس برای درصد آب به سيمان ثابت 

 گرفت. 

استفاده شد که  رانیا اژيفرو آل عیشرکت صنادر این پژوهش از ميکروسيليس 

  3و خواص فيزیکی در جدول  2خواص شيميایی این نوع ميکروسيليس در جدول شماره 

 آورده شده است. 
 

 [.14] . خواص شیمیایی2جدول 

 مقدار
 (درصد)

 تركيب

۸۵ -۹۵ 
اكسيد سيليسيم 

2SiO 

  3O2Feآهن اكسيد ۰/۴-۲/۰

۲/۰-۲/۳ 
اكسيد كلسيم 

2CaO 

۰/۵-۱/۷ 
 اكسيد

  3O2Alآلومينيم

۰/۱-۰/۹ 
اكسيد منيزیم 

MnO 

 Cكربن  ۰/۶-۱/۵
 

نتایج بدست آمده از آزمایشگاه برای آزمایش فشاری تک محوره در مدت زمان 

 روز در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.   7

 . خواص فیزیکی میکروسیلیس3جدول 

[14 .] 

  خواص

 شكل بي ساختار

 كروي شكل ذرات

دانه 

 بندي
 ميکرون 3/0 – 2/0

چگالي 

 فله اي

 هر در كيلوگرم ۲۰۰

 مكعب متر

 

 

0/0

5/0

10/0

15/0

20/0

0/0 10/0 15/0 20/0 25/0

 
ش
ن
ت

k
g
/c

m
2

درصد ميکروسيليس

تنش 

S…

0/20
0/22
0/24
0/26
0/28
0/30
0/32
0/34
0/36
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ن

درصد ميکروسيليس

نسبت پواسون

S…
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 روز.  7. تنش تک محوره برای دوره زمانی 4شکل 
 

در روز  28زمان نتایج بدست آمده برای آزمایش فشاری تک محوره در مدت 

 نمودارهای زیر نمایش داده شده است. 
 

 روز.  28. تنش تک محوره برای دوره زمانی 6شکل 
 

های فوق مشهود است روند افزایش مقاومت در درصدهای همانطور که در شکل

درصد ميکروسيليس  10متفاوت ميکروسيليس متغير است اما در هر دو دوره زمانی در 

مقاومت مناسبی برای این درصد آب به سيمان حاصل شده است. البته این احتمال 

کروسيليس این روند و درصد بهينه ميوجود دارد که با تغيير درصد آب به سيمان 

درصد  10تغيير نماید ولی با توجه به در نظر گرفتن شرایط اجرای کار در محل 

 ميکروسيليس بهينه درنظر گرفته شد. 

روز در نمودارهای  28نتایج بدست آمده از آزمایش برش مستقيم در مدت زمان 

  است.زیر نمایش داده شده 

 روز. 28برای دوره زمانی  چسبندگی. 10شکل 
 

درصد  10همانطور که از نمودارهای فوق در هر دو دوره زمانی برای چسبندگی 

درصد بيشترین اصطکاک  15ميکروسيليس بهترین اثر را از خود نشان داده و لی در 

داخلی حاصل شده است. لذا برای درک بهتر از درصد بهينه نياز به مقایسه در یک 

 ت و محاسبه تنش برشی محسوس است. تنش قائم ثاب

برای دوره  نسبت پواسون. 5شکل 

 روز. 7زمانی 

0/0
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20/0

30/0

0/0 10/0 15/0 20/0 25/0
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S…

برای دوره  نسبت پواسون. 7شکل 

 روز. 28زمانی 

0/0

1/0

2/0

3/0

0/0 10/0 15/0 20/0 25/0

 
 
ی
گ
د
ن
ب
س
چ

k
g
/c

m
2

درصد ميکروسيليس

چسبندگی 

S…

0/0

20/0

40/0

60/0

0/0 10/0 15/0 20/0 25/0

ϕ
d
eg

re
e

درصد ميکروسيليس

اصطکاک داخلی 
S…

برای دوره  اصطکاک داخلی. 11شکل 

  روز. 28زمانی 

0/0

2/0

4/0

6/0

0/0 10/0 15/0 20/0 25/0


k
g
/c

m
2

درصد ميکروسيليس

تنش برشی برای تنش 

۱۵۰kn/m2قائم  S…

0/0

2/0

4/0

6/0

0/0 10/0 15/0 20/0 25/0


k
g
/c

m
2

درصد ميکروسيليس

تنش برشی برای تنش 

۱۵۰kn/m2قائم  S…

تنش قائم برای تنش برشی. 13شکل 
2

Kn m150  در

 روز. 7دوره زمانی 
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تنش قائم برای تنش برشی. 12شکل 
2

Kn m150  روز. 28دوره زمانی در 
 

درصد  15است بيشترین مقاومت برشی در مشخص همانطور که در نمودارهای باال 

 15و  10ولی با توجه به اختالف کم مقاومت در درصدهای ميکروسيليس حاصل شده است 

درصد  10درصد ميکروسيليس برای مقاومت فشاری در نهایت 10و بهينه بودن 

 ميکروسيليس برای دوغاب درنظر گرفته شد. 

بی برای ترکيب خاک با سيمان روابط تجر 2012یارتينگام و همکاران در سال 

براساس پارامترهایی مانند درصد سيمان، زمان عمل آوری و وزن مخصوص برای 

[. در این پژوهش 15محاسبه مقاومت تک محوره و مدول االستيسيته ارائه کردند]

محاسبه مدول االستيسيته از فرمول تجربی زیر که برپایه مقاومت فشاری تک  بمنظور

 باشد استفاده شد. محوره می

71.83 188.28 (1)
S CS

E U  

درصد ميکروسيليس و حالت بدون  10درنهایت تمام مقادیر بدست آمده برای 

 ميکروسيليس  با خاک طبيعی در جدول زیر مقایسه شده است. 
 

 . مقایسه پارامترهای مکانیکی خاک4جدول 

 پارامتر
خاک طبيعی 

GW 

خاک با دوغاب بدون 

 ميکروسيليس

درصد  10خاک با دوغاب 

 ميکروسيليس

مقاومت فشاری تک محوره )
CS

U) (

2
Kg cm) 

- 94/14 64/27 

مدول االستيسيته )
S

E) (
2

Kg cm) 1500 94/2740 93/5131 

( )C)چسبندگی 
2

Kg cm) 0 23/2 98/2 

 37 93/33 34/29 (φ)اصطکاک داخلی 

تنش برشی برای تنش قائم 
2

Kn m

150  (
2

Kg cm) 

15/1 47/4 72/4 

 

 مدلسازی عددی  .5
 

گردید. استفاده    3DFlacبه منظور مدلسازی عددی از نرم افزار تفاضل محدود 

های بدست آمده از آزمایشگاه در نرم پس از وارد کردن شرایط محيط مدل و داده

 افزار به بررسی و صحت سنجی مدل اقدام گردید و ابعاد مناسب برای مدل حاصل شد. 

سه شرایط مختلف حفاری بدون استفاده از روش طاق چتری، حفاری با دوغاب 

ميکروسيليس در نرم افزار مورد بررسی قرار بدون ميکروسيليس و با دوغاب حاوی 

 های حاصل از مدلسازی عددی در ادامه آورده شده است. گرفت که داده

 1باشد که شامل دو مرحله حفاری قسمت فوقانیمی  NATMمدلسازی براساس روش 

 باشد. می 2و تحتانی

 نشست حاصل از حفاری قسمت فوقانی. مقایسه 5جدول 

دوغاب با ميکروسيليس  (cmبدون تزریق ) نقطه

(cm) 

دوغاب بدون 

 (cmميکروسيليس )

 -23/0 -15/0 -5/11 وسط 

X=  3 5/0- 13/0- 12/0- 

X= -3 5/0- 13/0- 12/0- 

X= 10 015/0- 018/0- 014/0- 

X= -10 015/0- 018/0- 014/0- 
 

 نشست حاصل از حفاری قسمت تحتانی. مقایسه 6جدول 

دوغاب با ميکروسيليس  (cmبدون تزریق ) نقطه

(cm) 

دوغاب بدون 

 (cmميکروسيليس )

 -5/0 -32/0 ریزش وسط 

X= 3 -58 29/0- 33/0- 

X=-3 -58 29/0- 33/0- 

X=10 051/0- 054/0- 051/0- 

                                                 
1 heading 
2 benching 
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X=-10 051/0- 054/0- 051/0- 

 نتیجه گیری .6
 

از نتایج بدست آمده از آزمایشگاه براساس مشخصات فيلد و درصد آب به  -

درصد ميکروسيليس برای این پروژه در نظر گرفته شد که پس  10سيمان ثابت ميزان 

  از مدلسازی عددی اثر مثبت استفاده از این ماده مشخص گردید.

استفاده از روش طاق چتری باتوجه به ریزش تونل درصورت حفر بدون پيش  -

از ریزش و های مالی ناشی باشد و با توجه به هزینهنگهداری بسيار حياتی می

 باشد. خطرات جانی آن توجيه اقتصادی استفاده از این روش کامال مشخص و بدیهی می

استفاده از روش طاق چتری همانند انتظار فرصت الزم برای نصب سيستم  -

نماید تا مراحل حفاری با امنيت کافی صورت پذیرد. نگهداری نهایی را ایجاد می

گردد که خارج از میراحل بعدی حفاری بربررسی سيستم پایداری مورد نياز به م

 باشد. موضوع مورد بحث این پژوهش می

باتوجه به شرایط پروژه که در محدوده حومه شهر قرارداشت اثر بار  -

ساختمان در مدل درنظر گرفته نشد اما در محدوده شهر بدليل حساسيت باال نسبت 

به قيمت و دسترسی آسان  به نشست، تاثير گذاری استفاده از ميکروسيليس با توجه

 باشد. این ماده بسيار قابل توجه می

با توجه به در حال اجرا بودن پروژه احداث تونل در ایستگاه بيمه، با در  -

گردد نظر گرفتن شرایط موجود در منطقه و ریزش تونل در صورت حفر پيشنهاد می

قبل از اقدام به حفر از سيستم پيش نگهدارنده طاق چتری استفاده گردد تا یک 

 حفاری ایمن و با هزینه بهينه در این ایستگاه محقق گردد. 
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