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 صفحه 2 
 

 مقدمه: -1

ه داليلي نظير سرعت مناسب پيشروي، سهولت شهري ب قطار هاي مكانيزه در پروژه هايامروزه استفاده از تونل 

از قبيل نشست و تغيير مكان سازه (كاهش اثرات سوء محيطي هاي كارگاهي متعدد، و عدم نياز به زمينتونل اجراي 

به ويژه (ي ريزشي در خاك ها ايمنعملكرد و همچنين ، تامين سطح رفاهي مناسبتر براي كارگران ) يهاي سطح

مي بايست   (TBM)تونلبيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. غالبا براي آغاز به كار ماشين حفار ) نواحي آبدار

مشخصات هندسي اين  اطالق مي گردد.كه اصطالحا به آن شفت ورود  شودمناسب اختيار  عمقفضايي با هندسه و 

همچنين شرايط محيطي گود و همسايگي آن و الزامات تجهيزاتي و اجرايي ماشين حفار عمق تونل، تابعي از  ،شفت

  خواهد بود.

قطار شهري مشهد با تمركز بر طراحي  2 خط پروژه از سازه نگهبان شفت ورود ماشين حفار در كلياتي در اين مقاله،

  .شده استآن ارائه  يسازه و روش اجرا

  

 شفت ورود: معرفي و مشخصات عمومي -2

در نظر گرفته شده است كه يكي در شمال و ديگري  TBMدو دستگاه  ،قطار شهري مشهد 2براي اجراي تونل خط

در منتهي اليه جنوبي خط آغاز بكار نموده است. در مطلب حاضر به شفت ورودي شمالي واقع در شمال بلوار 

  خواهد شد.پرداخته  2 (اولين ايستگاه) و مجموعه دپوي خط A2طبرسي حدفاصل ايستگاه 

تملك زمين مناسب جانمايي شفت ورود، خارج از محدوده ايستگاه نخست، به دليل عدم امكان كه الزم به ذكر است 

  براي تامين و پشتيباني ماشين حفار بوده است. در محدوده آن ايستگاه

دار پس از پيشروي دستگاه، عهده را فراهم كرده و همچنين عمق مورد نظر درامكان ورود ماشين حفار ، اين شفت

، تردد پرسنل، تامين گروت و تونل هاي ماشين حفار از قبيل خروج خاك، ورود قطعات سگمنتپشتيباني فعاليت

موقعيت شفت و محدوده تجهيز كارگاه پشتيباني ماشين حفار نمايش داده  ،در كروكي زير فوم و . . . خواهد بود.

باشد و فضاهايي از قبيل: شفت، دپوي خاك، هكتار ميمترمربع)  1200(1.2 حدود  شده است. مساحت تجهيز كارگاه

اداري و . . .  هاي اتاقل، ديزژنراتور گروت، منابع سوخت، تعميرگاه،  براي ، منابع آب، بچينگهادپوي موقت سگمنت

- انه ساخت سگمنت در فاصلهكارخضمنا بيني شده است. اندازي و پشتيباني ماشين حفار در آن پيشبراي نصب، راه

  واقع شده است. ، در مجاورت دپوي خط دواي كمتر از يك كيلومتر نسبت به شفت مورد بحث
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  تجهيز كارگاه  ماشين حفار و محدودهپالن موقعيت شفت 

  

  
  88مرداد عكس هوايي سايت در 

  
  90آبان عكس هوايي سايت در 

N 
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 ماشين حفار:الزامات هندسي و عملكردي مونتاژ  - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر  110هندسه گود به شكل مستطيل و با ابعاد حدود  ،س الزامات نصب، راه اندازي و پشتيباني ماشين حفاربر اسا

، TBMبراي مونتاژ  داخل گود بهقطعات  امكان ورودمتر طراحي شده است. به منظور  17متر و عمق  15در 

متر در ميانه  14.6متر در جنوب گود (موقعيت شيلد) و 16.3 بازشوهايي به عرض كامل گود و به ترتيب به طول 

الزم به توضيح است طول  ) پيش بيني گرديده است.Backup -  سيستم پشتيباني قائم قطعات گود (به منظور انتقال

  تعيين شده است. TBMنصب قطعات مشخصات دستگاه و استراتژي بر مبناي  گود و ابعاد بازشوها 

 

 
 

 

 نماي ماشين حفار و الزامات هندسي براي مونتاژ

   

   

 2شمالي خط  TBMمشخصات كلي دستگاه 
  قطارشهري مشهد

  فرانسه NFMشركت  :شيلدسازنده
  )EPBمتعادل كننده فشار زمين ( نوع دستگاه:

  ميليمتر Cutter Head(: 9430( قطر خارجي كاترهد
  متر12حدود  با احتساب كاترهد: )Shield( طول شيلد

  متر (بدون احتساب طول شيلد) Backup: 85طول 
  تن 1100وزن كل مجموعه: 

14.616.3 

Backup  مجموعه Push Frame شيلد ماشين حفار 
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 :مشخصات ژئوتكنيكي محدوده طرح -4

جنس عمومي خاك ريزدانه بوده و تراز آب زيرزميني پايين تر از عمق كف گود برآورد  ،ژئوتكنيك گزارشبر اساس 

  باشد.توان گفت كه نوع خاك در محدوده عمق شفت، نسبتا سست ميدر مجموع مي گرديده است.

 
  خالصه مشخصات اليه هاي خاك

  

 :سيستم سازه اي و روش اجرا - 5

بر اساس الزامات هندسي و عملكردي ماشين حفار، شرايط توده خاك و همچنين مستحدثات محيطي گود، روش 

اجراي شفت به صورت ترانشه باز با جدار قائم در نظر گرفته شده است. به منظور پايدار سازي ديواره ترانشه، پس از 

موقعيت بازشوهاي مونتاژ در صورت موضعي ( و بهاز سيستم شمع و استرات مختلف، مقايسه سيستم هاي سازه اي 

TBM) از سيستم دوخت به پشت (Tie Back.بهره گرفته شده است (  

  
  مقطع عمومي عرضي سازه نگهبان
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  ماشين حفارنماي سه بعدي از سيستم سازه نگهبان و شالوده 

  

  مشخصات كلي سازه نگهبان

  ترانشه باز با جدار قائم روش اجرا:

هاي ناپيوسته و يك رديف استرات در تراز تقريبي شمع سيستم سازه:
3
  عمق شفت 2

 متر و طول ريشه 2.5  مركز به مركز قطر يك متر به فواصلهاي بتن آرمه درجا با شمع ها:مشخصات عمومي شمع

   متر5 حدود                                         
  هاي فلزي در ورودي تونلبه همراه شمع                                     

  متر 7.5ميليمتر به فواصل  17و ضخامت  800لوله فلزي به قطر  ها:مشخصات عمومي استرات
  ها:ساير ويژگي

 شود.هاي قطري، نيروهاي هر سه شمع به يك استرات منتقل ميبا استفاده از المان  
 طولي سرشمع استفاده شده است.ها از تير به منظور هماهنگي عملكرد شمع 

 ها از تير طولي فلزي (به منظور هماهنگي عملكرد شبكه استراتWale.استفاده شده است ( 

 گردد.ها با پوسته شاتكريت كنترل ميريزش موضعي خاك حدفاصل فضاي بين شمع  
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 .استشده ارائه   (B)و برش موضعي   (A)مراحل اجراي گود در مقاطع اصلي  ،در ادامه

  

  
KEY PLAN 

 
 

 

   
مراحل اجرايي مقطع 
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 به صورت دستي با اجراي كوره )Tie Back(روش مهار دوخت به پشت  )Bدر مقطع ( اين نكته ضروريست كهذكر 

  انجام مي گردد.به صورت حفاري كوره عمود بر آن  )Anchoring Joint(و تامين گره مهار  در خاك

با بتن  متر 14و ارتفاع  شفت نظيرمتر و عرض  12اي به طول حدود محدوده ،واقع در جنوب شفت Cدر مقطع 

در  هاي چسبيده به هم گردد كه براي اجراي اين محدوده، از شمع(مخلوط بتن ريزدانه و بنتونيت) پر ميپالستيك 

) Tympan(اين بخش به بتن تامپون  استفاده شده است.خارج گود و بتن ريزي مرحله اي (بلوكي) در داخل گود 

لح است و بنابر ضرورت شروع به كار ماشين حفار (پايداري سينه خاك در جبهه آغاز حفاري و اجتناب از ورود طمص

  محتمل آب موجود در خاك) در اين ناحيه پيش بيني شده است.

سانتيمتر   Backup (30متر و در ساير نواحي (محدوده كاركرد  1.5ضخامت تقريبي دال كف در محدوده شيلد 

  منظور شده است.

   

  Tie Back: مقطع سازه نگهبان در محلBمقطع   
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  محدوده شمالي شفت -سازه نگهبان خاك -نماي سه بعدي از مدل هندسي

  

  
  جزئيات اتصاالت -سازه نگهبان خاك -نماي سه بعدي از مدل هندسي

  ها (كمانش در صفحه قائم) استفاده شده استنگهدارنده استرات به منظور مهار وزن و كنترل كمانش استراتهاي مايل المان

  

  طراحي و آناليز: -6
سازه نگهبان شفت دسترسي بايد بتواند بارهاي جانبي خاك، ترافيك سواره، بارگذاري هاي قابل انتظار در همسايگي 
گود، بارگذاري جرثقيل و ساير بارهاي محتمل را تحمل نمايد. همچنين در كف گود، شالوده (كف سازي) بايد براي 

گاهي براي شروع حركت (قاب فلزي تكيه Push-Frameبارهاي ناشي از ماشين حفار، سيستم پشتيبان و سازه 
TBM.طراحي گردد ( 
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تحليل خطي (مدلسازي سازه نگهبان با رفتار االستيك و اعمال بارگذاري  يعالوه بر روش ها ،در فرآيند تحليل گود
از  مدلسازيآثار تغييرات پارامترهاي ز استفاده شده است. در اين راستا، نيتجربي خاك) از روش تحليل غير خطي 

و نظر قرار گرفته  نيز مد و ترك خوردگي المان هاي سازه ،اليه هامكانيكي رفتاري خاك، مشخصات  مدلنوع قبيل 
  حساسيت نتايج آناليز، نسبت به اين تغييرات بررسي شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازه -مدل اندركنشي خاك و طراحي نمونه نتايج تحليل

   

 هاي مدل خاك و سازهتغيير شكلهاي مدل خاك در بخش شمع و استراتتنش

 Tie Backهاي مدل خاك در سيستم تنشسازه-نقاط پالستيك در مدل خاك

 دياگرام اندر كنش
 هانيروهاي داخلي ايجاد شده در شمع لنگر خمشي شمع در مقاطع مختلف –نيروي محوري 
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 :كنترل تغيير شكل هاي محيطي گود -7

طراحي سازه نگهبان، عالوه بر معيارهاي مقاومتي، در 

الزم است تغيير شكل هاي حاصل از خاكبرداري و اجراي 

سازه نگهبان نيز كنترل گردد. به عبارت ديگر تغيير شكل 

هاي حاصل از اجراي سازه، در تدوين روش اجرا و تعيين 

  سختي اجزاي سازه اي  دخيل مي باشد. 

  

ي ميداني و استعالم هاي مرتبط با ابنيه تاثيرپذير در همسايگي شفت، مجموعه اي از بازديدها به منظور ارزيابي

 شده كه درج "شناسنامه ابنيه موجود"در فرم هايي با عنوان  و اطالعات كسب شدهمشخصات ابنيه انجام پذيرفته 

استفاده گرديده از آنها كل ها ارزيابي تغيير ش در مرحله و (ثبت وضعيت بنا به لحاظ حقوقي) مستندسازي جهت

  است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
  هاي تهيه شده براي ابنيه مجاور گودبرداريه شناسنامهننمو

  هايآسيببندي عمومي انواع تقسيم
  وارد به ابنيه اطراف ناشي از نشست

 آسيب به نما و زيبايي عمومي بنا 

 برداري از سازه يا تاسيسات اختالل در بهره
 مستقر در آن

 آسيب به اجزاي سازه 

 ايجاد تهديد براي پايداري سازه  
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با توجه به فاصله و نوع ساختمان هاي موجود در  گودبرداري،سطح زمين در اثر اجراي  مجاز حداكثر نشست

در مجاورت ساختمان ها در اثر ، نشست مطلق سطح زمين هري تعيين مي گردد. در اين پروژهمجاورت پوسته ش

 1:400 متري) به مقدار  5ميليمتر و ميزان اعوجاج شالوده آن ها (در بحراني ترين بازه  25اجراي سازه نگهبان به 

  است. شدهمحدود 

 
  تغييرمكان در سازه هاي اطراف كنترل معيار
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 :پروژه حاضر ويژگي هاي خاص سازه نگهبان -8

- سازد به شرح زير ميهاي مشابه متمايز ميهاي خاص سازه نگهبان پروژه حاضر كه آنرا نسبت به ساير پروژهويژگي
 باشد:

 متري گود17استفاده از تنها يك رديف استرات با توجه به عمق حدود الف) 
از دو رديف استرات استفاده شده است كه كاهش  معموالهاي مشابه با توجه به عمق شفت در ساير پروژه

  آن به يك رديف باعث افزايش  سهولت و سرعت اجرا و كاهش هزينه خواهد شد.
 

 يل به شمع ها صرفا بر پايه اتكا واتصال مجموعه استرات و   )ب
از ورق و ميلگردهاي دوخت  ،به شمع )ويل( طولي ها و يا تيرها در محل اتصال استراتدر اغلب پروژه

در طرح حاضر  . اماگرددبولت استفاده مي) و يا رولEmbedded Plateبرشي به صورت مدفون (
 باعث افزايش سهولت و سرعت اجرا باشد. اين نگرشمكانيسم اتصال صرفا بر اساس اتكا (بدون دوخت) مي

  گردد.ها ميتبع آن كاهش هزينهبه و 
 

 ) به صورت دستي با اجراي كوره هاي آدم روTie Backكشيده دوخت از پشت ( سيستم پس استفاده از   )ج
- ها و تجهيزات خاص انجام مي) بوسيله دستگاهAnchor -ر كششي (دوخت از پشتاعمدتا اجراي مه

هاي تواند باعث ايجاد توقفمي ،هاي اجرايييك موضوع كاري جديد به فعاليتتحميل گردد كه عالوه بر 
بايست گردد. چراكه در موارد مشابه غالبا مي هاي مختلف)(توقف در عمق خاكبرداري احلمرمتعدد در 

به صورت رديف انكر منظور نمود. در پروژه حاضر تنها با اجراي يك رديف مهار كششي ( 4الي  3حدود 
  رو) نيروي رانشي شمع كنترل شده است.كوره آدم

 
 تحليل برگشتي داده هاي رفتار سنجي  )د

و رفتارسنجي سازه و توده خاك  پايش و كنترل تغيير شكل هاي محيطي و داخلي گود با ابزاربندي 
انجام و  تحليل معكوس نتايج براي ارزيابي سازه اجرا شدهدر خالل اين فرايند، و پيرامون آن انجام گرديده 

 بعضا تعديل طرح، متناسب با اين نتايج صورت گرفته است.
 
 

 ايستگاه ها در كفسازي ماشين حفار و شالوده  (ادغام) ح تلفيقيطراحي و اجراي طر  )ه
با توجه به طرح دقيق و كامال هماهنگ كفسازي ماشين حفار در اين شفت و به تبع آن اجراي مطلوب 

ها در يكديگر تلفيق و شالوده ايستگاه TBMجزئيات كفسازي و عنايت به تجربه موفق اين جزء از پروژه، آن، 
 ،ماشين حفار به صورت موقت اجرا و پس از عبور ماشينكفسازي  ،هاي مشابهپروژه در معموالدر حاليكه  .گرديد

و سبب كاهش زمان  ،جويي در هزينه اجراييبر ايجاد صرفهگردد. اين طرح تلفيقي عالوهشالوده ايستگاه اجرا مي
 گردد.ر حين عبور ماشين حفار ميهاي وارده به كفسازي ددر برابر نيروحتي افزايش ضرايب اطمينان 
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 :عمليات اجرايي -9

ان تجهيزات ماشين حفار شفت شمالي، عمليات اجرايي شفت در اوايل متولي پس از انجام طراحي سازه در تعامل با

 25در تاريخ  فضاي شفت ماه اجرا گرديد و 8 موثر طي مدتعليرغم وجود برخي معارضات آغاز و  1389سال 

نصب و راه متوليان مربوطه قرار گرفت. فرآيند در اختيار  ،آنو تجهيزات ماشين حفار  براي نصب 89اسفندماه 

قطارشهري  2اجراي تونل خط 90تيرماه  15ماه به طول انجاميد و نهايتا در تاريخ  3حدود اندازي ماشين حفار 

  مشهد از جبهه شمالي آغاز گرديد.

هاي استفاده شده در اين سازه بنابراين استرات .تونل برچيده خواهد شدتوضيح آنكه اين شفت پس از پايان اجراي 

به عنوان  اصالح مورد استفاده مجدد قرار گيرد. اعمالها) با هاي مرتبط خط (مانند ايستگاهتواند در ساير سازهمي

  براي تعريف نمود.اي بر حسب ضرورت و امكان هاي ويژهتوان در آينده كاربريراهكار جايگزين برچيدن شفت مي

  

 مجموعه تصاوير مقايسه طراحي و اجرا - 10

در اين پروژه، با توجه به تعامل دقيق طراحي با الزامات اجرايي، هماهنگي بسيار خوبي بين آنچه اجرا شده است با 

  هاي آن در تصاوير بعدي نمايش داده شده است.اي وجود داشته كه نمونهطرح سازه
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  عكس سازه اجرا شده با مدل طراحيمقايسه 

  )Tie Backنماي گره اتصال استرات و  – BackUp(محدوده بازشوي انتقال 
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  عكس سازه اجرا شده با مدل طراحيمقايسه 

  )نصب شده BackUpسيستم استرات و  شبكه -روبه شمال(نماي 
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  عكس سازه اجرا شده با مدل طراحيمقايسه 

  )تير ويلاسترات و اجزاي (نماي گره اتصال 
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  منابع و مراجع:

 مهندسان مشاور سانو -هاي محاسباتي و نقشه هاي سازه شفت ورود ماشين حفارگزارش -1

مهندسان  -)Tekla Structuresافزار بعدي سازه نگهبان شفت ورود ماشين حفار (در محيط نرممدل هندسي سه -2
 مشاور سانو

شركت پارس  - )قرارگاه خاتم االنبياء (ص -قطارشهري مشهد 2گزارش ها و مستندات فني پيمانكار عمومي خط -3
 مترو

  ن مشاور ساحلمهندسي -رارگاه خاتم االنبياء (ص)ق -گزارش مكانيك خاك شفت ورود ماشين حفار -4
 مهندسين مشاور پژوهش (مشاور كارفرما) -مجموعه مستندات فني شفت ورود ماشين حفار -5

  ي مشابه در خطوط سه و هفت متروي تهرانهاربيات مهندسين مشاور پژوهش در پروژهتج -6
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