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فهرست مطالب–مهندسی تونل

زیرزمینیسرفصل درس  طراحی و اجزای تونل و فضاهای 

مقدمه و معرفی درس
ت مشکال–مهندسی تونل و الزامات برنامه ریزی تاریخچه -1

طراحی تونلها
برنامه ریزی برای طراحی–طراحی مراحل -2
–میدانی و صحرایی و توصیف زمین اطراف تونلبررسی -3

نگی مطالعات ژئوتکنیکی و زمین شناسی محیط های خاکی و س
محل تونل

الیه ساختارها و عوارض ساختاری زمین مثل درزها،شناسایی -4
و روش های جمع آوری اطالعات ژئوتکنیکی–بندی و گسل ها 

شناسیزمین 



فهرست مطالب–مهندسی تونل
(هادام)زیرزمینیسرفصل درس  طراحی و اجزای تونل و فضاهای 

تنش ها و تغییر شکل ها در اطراف حفاری های تحلیل -5
دمنفرتوزیع تنش در اطراف حفاری های –زیرزمینی و تونل ها 

ونل حوزه تاثیر ت–توزیع تنش ها در تونل های دایره ای روابط -6
(تونل های مجاور هم)

ر عوارض تحلیل اث–شکل مقطع تونل بر توزیع تنش ها تاثیر -7
ساختاری مهم بر توزیع تنش ها مثل اثر گسل ها

ها بر تحلیل تنش–تخمین تنش ها در تونل های کم عمق روش -8
(اثر سیلو)پایه تغییرات تنش قائم نسبت به عمق 

فشارهای وارد بر پوشش در طاق و کف تونلتخمین -9
ی استفاده از تئور–داخلی و خارجی وارد بر تونل نیروهای -10

های مرزی در تخمین نیروهای وارد بر پوشش



فهرست مطالب–مهندسی تونل
(هادام)زیرزمینیسرفصل درس  طراحی و اجزای تونل و فضاهای 

فاهیم اصول و م–سیستم های تقویت و پوشش تونل ها طراحی -11
مرتبط با تقویت و پایداری تونل ها

و پایدارسازی گوه ها و بلوکهای انفرادی در معرضطراحی -12
سقوط و لغزش

ش مورد های نظری و تحلیلی برای تعیین مشخصات پوشروش -13
نیاز تونل ها

ت سینه کار حفاری در تونل ها و کنترل نشسپایدارسازی -14
های تقریبی برای تخمین تنش ها در سینه کارروش ، زمین

های پیش بینی نشست زمین باالی تونلروش -15
های پایدارسازی سینه کار حفاریروش -16



فهرست مطالب–مهندسی تونل
(هادام)زیرزمینیسرفصل درس  طراحی و اجزای تونل و فضاهای 

–های مختلف حفاری تونل ها، روش های چال و انفجار روش -17

آرایش چال ها، مزایا و معایب روش های چال و انفجار، روش های 
ماشینی حفاری تونل ها
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