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  چکیده 

 بر اثر حفر تونل از خود نشان     مـی  ,دهرفتاري که زمین در شرایط آماسی یا فشارن         

 هـا، سـنگها بـه       زیرا در این زمین   . د، یکی از مباحث مهم در امر تونل سازي می باشد          ده

کنند و باعث بروز مشکالتی در نگهداري و ادامۀ کار تونل سازي می          ن تونل حرکت می   درو

 با توجه به این که یکی از کارهاي اساسی و اولیـه در تونـل سـازي تـشخیص نـوع               .شوند

دیـده    لذا براي تونل زنی در سنگهاي  آماسی و فشارنده نیاز است ابتدا نوع پ            ،زمین است 

حلـه اطالعـات دقیقـی در    بـه دلیـل اینکـه در ایـن مر    . دو شدت آن با دقت شناخته شـو   

عات در دسترس این کـار  ، باید از روش هاي مناسب و با توجه به نوع اطال دسترس نیست 

، فشار وارد بر سیستم نگهداري بـر اثـر        پس از شناخت این پدیده و درجه آن       . انجام گیرد 

ارندة مناسب انتخـاب و  د، آنگاه سیستم نگه   کل هاي ایجاد شده محاسبه می شود      تغییر ش 

همچنین تونل زنی در این زمین ها نیازمنـد بـه روش حفـاري اسـت کـه              . نصب می شود  

  .بتواند با تغییر شکل هاي بزرگ به وجود آمده و شرایط موجود هماهنگی ایجاد کند

به همین منظور و براي بیان بهتر این موضوع، این سمینار به دو بخش تقسیم شده       

ارزیابی پتانسیل تورم، روشهاي ،این سمینار به زمینهاي آماسیخش اول در ب. است

نگهداریهاي خاص اینگونه زمینها پرداخته شده است و بخش دوم  مختلف کنترل تورم و

پیش بینی شرایط زمین با استفاده از روشهاي تئوریکی وتجربی،  ،نیز به زمینهاي فشارنده

 خاص اینگونه زمینها که در سالهاي اخیر حفاريروشهاي نگهداري وانواع سیستمهاي 

در پایان هر بخش مطالعه موردي به منظور آشنایی بیشتر  ،اختصاص داردرواج پیدا کرده 

   .آمده است


