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ABSTRACT: 
    The present work is focused on the influence of shallow tunneling on the 
settlement of existed two storey building supported on different soil properties 
ranging from medium to stiff clayey soil that having young modules of "50,75 and 
100 MPa". Eight locations of the tunnel center "diameter = 4m" were fixed below the 
building strip footing "width = 2m" at different depths and locations to determine the 
critical location of the tunnel at each depth. 
A total of 24 Finite element CAD "ANSYS" solutions were performed on the eight 
locations for each of the three types of soil. 
The results of the FEM analysis show that the effect of tunneling was to increase the 
surface settlement and creating differential settlement at the different locations and 
the critical location of the tunnel was when the tunnel center is located below the 
center line of the footing at both depths. 
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  تأثیر األنفاق في الترب المتماسكة على األبنیة الموجودة
  :الخالصة

تم في ھذا البحث النظري  التركیز على تأثیر عمل األنفاق على أعماق قریبة من سطح التربة على      
مسبقاً  مكونة من طابقین ومستندة على تربة طینیة متماسكة مختلفة مقدار الھبوط المتوقع لبنایة موجودة 

الخصائص تتراوح كثافتھا بین المتوسطة الى القویة وتم أختیار معامل المرونة لھذه الترب 
أسفل احد " متر  4"تم اختیار ثماني مواقع للنفق المزمع تنفیذه و بقطر . میكاباسكال ) 50،75،100(

للبنایة الموجودة وعلى أعماق مختلفة ألجل تحدید الموقع الحرج " متر2عرض   ذو" األسس الشریطیة 
  .لكل عمق محدد

لغرض )  ANSYS (الدراسة أجریت بطریقة العناصر المحددة بإستعمال برنامج حاسوبي معروف
تربة حل لھذه المسألة على المواقع المفترضة للنفق وعلى الثالث أنواع من ال)  24( الدراسة وتم تنفیذ 
  .التي تم تحدیدھا

بینت النتائج من البرنامج الحاسوبي بأن تأثیر عم�ل األنف�اق ك�ان بزی�ادة الھب�وط الس�طحي وك�ذلك زی�ادة 
الھبوط التفاضلي لألسس في جمیع المواقع التي تم تحدیدھا للنفق وأقص�ى ت�أثیر للنف�ق یك�ون عن�دما یق�ع 

 .المحددة مركز النفق على أمتداد مركز األساس ولجمیع األعماق
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