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         Tunnel Condition( تونلی )روش نقبی  به  رانیلوله  طراحی سیستم مشخصات

 
        پیمان زندیه مدیر مهندسی و پشتیبانی تولید شرکت پارس اتیلن کیش

 
 Pe.zandiyeh@gmail.com، حرارت و سیاالت ، دانشگاه آزاد تهران جنوب  مهندسی مکانیک

 

  چکیده
با توجه به گسترش روش لوله رانی در چند سال اخیر و تباادل دانا    
در زمینه طراحی این روش برای اجرای خطوط مختلف آب و فاضالب 
الزم می نماید طراحان و مجریان این روش با اصاول طراحای اولیاه    

مباحث زیر کاه از مناابم مختلاف    در .روش نقبی آشنائی داشته باشند 
سعی شاده اسات اطالعاات کلای      شده است، جمم آوری و عینا نقل 

محاسباتی مربوط به این روش با فرمول های ساده مورد توجاه رارار   
 .گیرد 
 

 نقبی ، تونلی  لوله رانی ، آب و فاضالب،منهول ،:  کلمات کلیدی

 

  مقدمه
در این روش با ایجاد کوره و تونل در زمین و نگهداری آن باا کماک   

لولاه ی فاضاالب را در آن کاار    و یا سایر روشاهای موجاود   داربست 
 .گذاشته و فضای بین لوله و دیواره ی تونل را پر می کنند

 :نیروهای موثر وارد بر لوله در تونل عباتند از 
وزن منشور خاکی به پهنای تونل و ارتفااعی معاادل فاصاله ی     -الف

 تاج تونل تا سطح زمین 
ی بین منشور خاکی نامبرده و زمین نیروهای اصطحکاکی یا برش -ب

 مجاور
نیروهای چسبندگی بین ذرات منشور خاکی نامبرده با جدار زمین  –ج 

  مجاور
 

  روش های لوله رانی

 

 روش اول  -

در روش اول و با کمک دستگاه حفااری، ابتادا مسایر لولاه باه      
. صورت تونل حفاری شده و متوالیا غاال  گاذاری مای گاردد    
سپس لوله در داخل غال  نصب و پس از استقرار لوله، غالفهاا  

در این روش لوله گذاری، فشار زیادی باه لولاه   . خارج می شوند
باا  . اساتفاده نماود  وارد نشده و می توان از لوله های پلی اتیلن 

توجه به محدودیت های رطر غال ، حداکثر رطر لوله رانای در  
 . میلیمتر می باشد  044این روش 

 روش دوم  -

در روش دوم و با کمک دستگاههای حفاری و جاک، هممماان   
در . با عملیات حفاری،لوله نیم با جک زنی به جلو رانده می شود

له های مصرفی در این روش محدودیت رطر وجود ندارد ولی لو
 .این روش خاص هستند 

 (نقبی  )مزایا و کاربردهای روش لوله رانی  

 
 زیر از عبور  ربیل از مواردی در رانی، لوله روش به لوله نصب

 ابنیه و ها رودخانه ها، کانال آهن، راه ها، راه بمرگ و ها جاده

 عالوه  .گیرد می ررار استفاده مورد موضعی صورت به تاریخی،

 از منااطقی  در  زیاادتر  هاای  طول در رانی لوله روش این، بر

  زیربناایی،  تأسیساات   سااختمانها،  تراکم واسطه به که شهرها
 لوله یا و نداشته وجود ترانشه حفر امکان ، آن نظایر و ترافیک

 شهری فعالیتهای در اختالل باعث باز، ترانشه روش به گذاری

 باه  کاه  منااطقی  در همچنین .دارد زیاد کاربرد نیم  گردد می

 آبهاای  ساطح  باودن  بااال  یاا  و خاا   باودن  ریمشای  واسطه

 بااز،  ترانشاه  روش باه  لوله نصب و اجرایی عملیات زیرزمینی،

 از رانی، لوله روش از استفاده شود، می طوالنی و پرهمینه بسیار
 مای  مفیاد  هاا،  همینه کاه  و اجرا زمان نمودن تر نظرکوتاه

 .باشد

 در رانای  لولاه  روش از اساتااده  مزایاای  مهمترین

 : از است عبارت باز ترانشه با مقایسه

 مارور،  و عباور  جریاان  زیسات،  محای   به کمتر آسیب : الف

 عمومی و زیربنایی تأسیسات

 صعوبت دارای یا و پرتراکم مناطق در اجرا بیشتر سرعت : ب

 اجرا

 منااطق  در خدماتی و ارتصادی فعالیتهای به کمتر آسیب : پ

 مجاور ابنیه بهتر حفاظت و پرتراکم

 آسافالت،  گاذاری،  لولاه  مسایر  و جااده  باه  کمتر صدمه : ت

 زمین طبیعی بافت و ها روسازی

 لولاه  روش از اساتفاده  که شود می باعث باال عوامل مجموعه

 ترانشه روش با لوله نصب از تر همینه کم موارم برخی در رانی

 .باشد باز

 ی روش لوله گذاری تونلی اجرا مراحل
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 شفت عنوان به که شفت، یک از رانی، لوله عملیات از رطعه هر

 باه  و شروع شود، می نامیده  (LauncherbShaft)ارسال

 Receiving ) شافت دریافات   عناوان  باه  که بعدی، شفت

Shaft) ،ارسال شفت محل از رانی لوله .گردد می ختم است 

 و ارسال های شفت ترتیب، بدین .پذیرد می انجام طر  دو به
 مای  رارار  میاان  در یاک  صورت به رانی لوله درمسیر دریافت

 به تبدیل بعدی مراحل در دریافت، و ارسال های شفت .گیرند

 .شوند می( منهول ) رو آدم

 فاصاله  دیگار،  عباارت  باه  یاا  و رانای،  لوله از رطعه هر طول

 جنس و اجرایی امکانات به توجه با ارسال، و دریافت شفتهای

 کشورهای در .باشد می متغیر مؤثر، عوامل سایر و و لوله زمین

 اجارا  نیام  متار  500 باه  نمدیک تا رانی لوله رطعات صنعتی،

 شده، ذکر های محدودیت به توجه با ایران و در .است گردیده

 طاول  کاه  باشاد  مای  متر 100 حدود رانی لوله طول حداکثر

 .است معمول کامالً متر، 80 حدود

 متفاوت، های دیواره با شفت از مختلفی اشکال حاضر حال در

 هاای  دیاواره  با وجهی چند یا و دایره مستطیل، شفت ربیل از

 متفاوت ابعاد با بست، چوب و سپر ساخته، پی  بتن بتن درجا،

 .است گردیده اجرا

 شارای   باه  کاامالً  شافت  دیاواره  حفاظت نحوه و شکل ابعاد،

 وضاعیت  زیرزمینای،  آبهاای  ساطح  زمین، جنس مانند محلی،

 اجرایی امکانات همچنین و آن نظایر و منطقه و تراکم ترافیکی

 .دارد بستگی

 ابعاد و شکل اولیه، دیدگاه یک عنوان به صرفاً وزیر  شکل در

است  شده داده نشان دریافت و ارسال شکل مستطیل شفتهای
 تعیین پیمانکار توس  شرای  جمیم به توجه با باید نهایی ابعاد .

 .گردد اجرا ، مشاور مهندس تأیید از پس و
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  .است شده داده نشان رانی لوله عملیات کلی ذیل شمای شکل در

 

 ضروری اجرا از ربل پایه مطالعات رانی، لوله موفق اجرای برای

 و بررسای  ضامن  باید مشاور مهندس منظور این برای  .است
 ، خاا   دفم و حمل نحوه زیرزمینی، تأسیسات تعیین مورعیت

 و حساس ابنیه و تأسیسات مورعیت و زیرزمینی آبهای دوغاب،
 مورعیات  و نموده بررسی دریقاً را انرژی  نحوه تأمین همچنین

 .نماید مشخص را شفتها تقریبی

 بایاد  شافتها،  تقریبای  مورعیت و مسیر تعیین و بررسی از پس

 تعیاین  نقا   کاه  تکمیلی، یا و کامل خا  مکانیک مطالعات

 زیر اطالعات ارائه  .پذیرد انجام ، دارد کار اجرای کننده ای در

 جاک،  الزم نیاروی  تعیاین  بارای  خا  مکانیک مطالعات در

 الزم تجهیامات  محیطای،  زیسات  اثرات پشتبندها، مشخصات

 جلو لوله نو  مشخصات نسازی، روا نحوه دوغاب، و آب تخلیه

 .است ضروری لموم آالت حفار مورد ماشین و رونده

 خا ، رطوبت و خا  مخصوص وزن و بندی دانه و ترکیب  -

 خا  نوع به مربوط نکات سایر و ها دانه رطر

 خاا ،  برشی مقاومت و داخلی اصطکا  زاویه چسبندگی،  -

 خا  مقاومت به مربوط موارد سایر و استاندارد نفوذ آزمای 

 خمیاری  و روانای  حد و پذیری شکل تغییر تحکیم، ضریب  -

 (آتربرگ حدود)

 باا  مارتب   ماوارد  و تخلخال  نسابت  نفوذپاذیری،  ضاریب  - 

 نفوذپذیری

 آن نوسانات و زیرزمینی آبهای سطح  -

 منطقه خیمی زلمله وضعیت  -

 مای  توصایه   عملیات، در تسریم و موفقیت افمای  منظور به

 یک دریافت، و ارسال شفتهای از یک هر مجاورت در که شود

 معماول  از زیادتر شفتها فاصله که صورتی در .شود گمانه حفر

 باا  .گاردد  حفار  بایاد  نیم مسیر در گمانه الزم تعداد به ، باشد

 و شافتها  مورعیات  فاو،،  پایه اطالعات آوری جمم و دریافت
 .شود می تعیین نهایی صورت به رانی لوله مسیر
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  مصرفی های لوله

 لولاه  تعاوی   فاراوان  مشکالت و محدود امکانات به توجه با

 هاای  لوله انتخاب رانی، لوله اجرای حین در دیده صدمه های

 مشخصاات  ساایر  و کاالس  جانس،  نظار  از رانی لوله مناسب

 .است برخوردار های ویژ اهمیت از مرتب 

 غربای  کشاورهای  در رانی لوله برای مصرفی های لوله جنس

 .باشد می رانی لوله مخصوص  بدار لعا سفالی های لوله عمدتاً

 .شود نمی تولید ایران در فعالً لوله نوع این

 کاه  هایی لوله جنس کشور، داخل تولید امکانات از نظر صر 

 زیر شرح به گیرند ررار استفاده مورد رانی لوله برای توانند می

 .است

 بتنی های لوله 

 G.R.Pفایبرگالس های لوله 

 دار لعاب سفالی های لوله 

 نشکن چدن های لوله 

 استفاده شده ذکر روش بااتیلن  پلی های لوله 

 غال  از

 کوتاه های طول در اتیلن پلی های لوله 

 روش به رانی لوله برای مصرفی های لوله کهرابل توجه است 

 هاای  لولاه  و شاوند  تولیاد  عملیات این خاص باید زنی، جک

 مناساب  کاار  ایان  بارای  شده، برده نام های جنس از معمولی

 .نیست

  رانی لوله برای جک نیروی محاسبه

 و بینی پی  برای رانی لوله در جک نیاز مورد نیروی محاسبه
 در دریافات  و ارساال  شافتهای  احادا   و الزم تجهیمات تهیه

 در ها دیواره و بندها پشت مقاومت همچنین، و فواصل مناسب

 از زنی جک نیاز مورد نیروی .است ضروری کامالً ارسال شفت
 .گردد می زیر محاسبه رابطه

P = P1 + P2 + P3 

 : آن در که

= P تن  زنی جک نیروی   

 Intrusive لولاه  جلاوی  باه  حرکات  برابار  در مقاوم نیروی

Resistance Force)) تن=  P1 

 P2  =  تن  خا  و لوله بین اصطکا  اثر در مقاوم نیروی

 P3 = تن  لوله وزن از ناشی مقاوم نیروی

 زیر رابطه از لوله، جلوی به حرکت و نفوذ برابر در مقاوم نیروی

 .است محاسبه رابل

 

 : آن در که

 D  = اولیاه  روناده  جلاو  لولاه  یاا  حفار نو  خارجی رطر ( 

Lead Pipe) متر به  

 = t متر به رونده جلو لوله جداره ضخامت  

) = γ مترمکعب در تن) خا  مخصوص وزن 

) = H متر) لوله روی خا  ارتفاع 

= Φ درجه خا  داخلی اصطکا  زاویه 

 زیر رابطه از خا  و لوله بین اصطکا  از ناشی مقاوم نیروی

 .شود می محاسبه

P2 = 0.5. π. D. μ. L [ W + 0.5 (W1 + W2) 

] 

 : آن در که

= μ خا  و لوله بین اصطکا  ضریب  

) = L متر) زنی جک طول 

) = W مترمربم بر تن) عمودی خا  فشار 

 = W1 +W2 بر تن لوله پائین و باال در خا  جانبی فشار 

  مترمربم

) = D متر) لوله خارجی رطر 
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 زنی جک حین در لوله بر وارد فشارهای

 شکل به توجه با اینجا در که

= h لوله باالی روسی آزاد خا  ارتفاع  

) = K یک معادل ) ترزاری ضریب  

 

 .گردد می محاسبه زیر رابطه از لوله وزن از ناشی مقاوم نیروی



                                                                                  واحد مهندسی و پشتیبانی تولید شرکت پارس اتیلن کیش 

 

7 
 

 

 تن) لوله متر یک وزنWp = (  آن در که

باروی لولاه در   خاا  و مصاالب بناا ی    محاسبه بار مرده 

 سیستم لوله گذاری تونلی 

با توجه به شناسائی نیروهای موثر بر تونال و طباق رابطاه مارساتون     
  .شودمقدار نیروی وارد به لوله می 

                

بدسات مای آیاد، در     (1 )جادول شاماره  از    در این رابطاه مقادار   
را برابر عمق تااج تونال رارار     hصورتیکه بجای عو، تاج لوله مقدار 

وزن مخصاوص زماین روی تونال و      برابر پهناای تونال،    bدهند، 
برابار   2برابر ضریب چسبندگی اسات کاه از جادول شاماره      cمقدار 

در  cباید توجه داشات کاه مقاادیر    . زمینهای گوناگون بدست می آید
نامبرده کافی است که جدول نامبرده تقریبی و تنها در صورتی تقریب 

 .زمین روی تونل کامال همگن باشد

بروی لوله در سیستم لولاه گاذاری   محاسبه بارهای زنده 

 تونلی

بارهای زنده یا بارهای متحر  وارد به لوله های فاضالب عبارتناد از  
نیروهائی که در اثر حرکت وسائل نقلیه به زمین و در نتیجه باه لولاه   

 :این نیروها به دو صورت زیر به لوله تاثیر می گذارند . وارد می آیند

 ناشی از وزن وسیله ی نقلیه وهای استاتیکی نیر –الف 

نیروهای دینامیکی ناشی از حرکت وسیله نقلیه به صورت ارتعاش  -ب
 و ضربه 

 : عواملی که در مقدار این نیروها موثرند به ترتیب اهمیت عبارتند از 

 وزن وسیله نقلیه  -1

 عمق لوله در زمین  -2

 سرعت وسیله نقلیه -3

 نوع راه سازی راه -0

 پهنای گو  -5

 فنرهای آنع وسیله نقلیه از نظر ساختمان نو -6

شکل کارگذاری لوله در زمین و میمان کوبیدگی خا  در  -7
 .روی آن 

تعداد تکرار بارگذاری یا تعداد وسایل نقلیاه ایکاه از روی    -8
 .لوله می گذرد
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با توجه به عوامل نامبرده مالحظه می شود کاه دساتیابی   
هرچه عمق . به نتایج دریق و کاملی امکان پذیر نمی باشد

لوله بیشتر گردد درصد تاثیر نیرو بر آن کاساته مای شاود    
بطوریکه عمال برای عماق هاای بیشاتر از دو متار تنهاا      

لاذا  . درصد کمی از نیروهای نامبرده بر لوله تاثیر می کند
روش محاسبه تقریبای اثار نیروهاای    اینجا ساده ترین  در

 . نامبرده بر لوله طبق استاندارد  دین آلمان بیان شده است
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طبق استاندارد دین آلمان مقدار ماکمیمم نیاروی وارد بار   

ی توان از رابطه زیر که بر تئوری بوزینسک پایاه  لوله را م
 :گذاری شده است بدست آورد 
 

              
 

رطر خارجی لوله بر حسب متار ،   daدر رابطه فو، مقدار 
بر (نیمی از وزن یک محور آن )وزن چرخ وسیله نقلیه    

    حسب کیلوگرم بر متر مربم از تصویر افقی لوله و 
 :ضربه است که از رابطه های ذیل بدست می آید ضریب 

 

        
   

 
 (1رابطه ) 

      
   

 
 (2رابطه )   

برای راهها و گذرگاههای معمولی است ورتی که  1رابطه 
بارای   2و رابطه . متر باشد 4.5حدارل  hعمق لوله یعنی 

حادارل یاک    hفرودگاهها و زیر راه آهن است که عماق  
حادارل هاائی       کهر ووتسور  برای مقدار . متر باشد

پیشنهاد کرده اند که باا ناوع روساازی راه بصاورت زیار      
 :بستگی دارد 

باارای روسااازی هااای آساافالتی و یااا بتناای         -الااف
        

      بااارای روساااازی هاااای سااان  فااارش شاااده    -ب

        
    بااارای روساااازی هاااای رلاااوه سااانگی و شااانی   -ج

        
 

بر حسب تن بر متر مربم از (  3 )از جدول شماره   مقدار 
وزن سنگین ترین وسیله . تصویر افقی لوله بدست می آید

وزن ) تن  24نقلیه داده در جدول نامبرده برای هر محور 
و سابکترین آنهاا   (تان   14برابر هر دو چرخ بهم چسبیده 

تان و   4.5برابار  کامیونهائی هستند که وزن هر چرخ جلو 
 .هر چرخ عقب یک تن است

طبق مشخصات وزارت راه و ترابری ایران وزن هر جفات  
تن می باشاد   9چرخ سنگین ترین کامیونها در ایران برابر 

 (.تن  18هر محور ) 
ممکان اسات مقادار    ( حدود یک متر )برای عمقهای کم 

بمرگتر از وزن چرخ یعنی نصف وزن        حاصلضرب 
بایاد وزن چارخ در محاساابه   در اینصااورت . رددمحاور گا  

 .دخالت داده شود
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