الباب األول  :مقدمة عامة

 1.1مقدمة:
مع التطور الحضاري لممسيرة اإلنسانية  ،والنمو اإلنساني المتزايد وزيادة الحاجة المستمرة لمبنية
التحتية األساسية إلشباع األىداف اإلقتصادية المتعددة لممجتمعات المتطورة ومع الطرق السريعة و
السكك الحديدية العابرة يتشكل لدينا صورة واضحة عما أصبحت عميو الحياة من إزدحام متزايد
بشكل كبير فوق سطح األرض .
لذا تم المجوء إلي صنع األنفاق التي تشكل أحد أخر الفضاءات والمساحات المتاحة لحركة
المركبات والقطارات  ،وتمديدات المجاري المائية والصحية وخطوط اإلتصاالت وخطوط الطاقة
لتقميص المسافات واجتياز السالسل الجبمية واألنيار وغيرىا.
ولكي يتم تنفيذ نفق كان البد من التعرف عمى ىذا النوع من المنشاءات وطرق تشييدىا وذلك
لمعرفة األحمال الواقعة عمييا لتعطي النتائج الواقعية من أجل التصميم األمثل .

 2.1أهمية المشروع:
تحسين وتطوير منشاءات البنيو التحتيو في السودان والحد من األثار البيئية مثل تموث
اليواء والتموث الضوضائي وتقديم حل عممي لتقميل اإلزدحام والحوادث المرورية .

 3.1أهداف المشروع:
 .1تسميط الضوء عمي أىمية ىذا النوع من المنشأت ودورىا الفعال في اإلقتصاد و تحسين
الحياة فوق سطح االرض .
 .2التعرف عمى األنفاق بصورة عامة .
 .3التعرف عمى أسموب البناء الحفر والردم ( )Cut and Coverفي تشييد األنفاق ومعرفة
مدى مالئمتيا.
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 .4التعرف عمي األحمال التي تتعرض ليا األنفاق.
 .5تقديم مقترح لدراسة حالة .
 .6إستخدام البرنامج الحاسوبي التجاري ( )AXISلتحميل النفق.
 .7عمل تصميم إنشائي لنفق من الخرسانة المسمحة .

 4.1منهجية المشروع:
 .1البحث في المراجع والبحوث السابقة .
 .2تجميع المادة العممية وصياغتيا واإلعتماد الكامل عمى المراجع .
 .3العمل عمى تصميم النفق بالمجوء الى أمثمة التصميم المتوفرة في المراجع.
 .4يمكن من خالل التصميم التوصل إلى نتائج عممية قابمة لإلختبار والتجربة .

 5.1هيكلة أبواب المشروع:
يحتوي المشروع عمي خمس أبواب :
الباب األول :مقدمة عامة ؛ ويتضمن تقديم عام لموضوع الدراسة وأىمية المشروع وأىداف
المشروع ومنيجية المشروع.
الباب الثاني :اإلطار النظري ؛ يحتوي عمي فصمين :
الفصل األول  :األنفاق ؛ يتضمن تعريف األنفاق واليدف منيا والفوائد  ،شروط إنشائيا
باإلضافة أنواع األنفاق والعناصر الرئيسية المكونة ليا  ،وخطوات إنشاء النفق ،وبطانة األنفاق
وأساليب تشييد النفق ،ونبذه عن أنفاق الطرق ووسائل واالت حفر التربة المستخدمة في التنفيذ.
الفصل الثاني  :أنفاق الردم والحفر ؛ منيجية التشييد  ،واألنظمة المستخدمة في تدعيم
الحفريات باإلضافة إلي األنظمة اإلنشائية وتدعيم ونقل المرافق العامة.
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الباب الثالث :متطمبات التصميم اإلنشائي وفقاً لممدونة األمريكية ؛ يحتوي عمي جميع
األحمال التي يتعرض ليا النفق  ،باإلضافة إلي كيفية التحميل والتصميم .
الباب الرابع  :التحميل والتصميم ؛ يحتوي عمي فصمين :
الفصل األول  :التحميل ؛ يحتوي عمى بيانات الموقع وحسابات عممية التحميل والنواتج
المتحصل عمييا من البرنامج .
الفصل الثاني  :التصميم ؛ يحتوي عمى حسابات التصميم وفق دليل التصميم االمريكي
(.)ACI-318
الباب الخامس :الخالصة والتوصيات.

3

