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2:nd Tomei highway 500 km ny trefilig motorväg mellan Tokyo 
och Osaka 

Gunnar Nord, Atlas Copco Rockdrills AB 

Inledning 

Den befintliga motorvägen mellan Tokyo och Osaka börjar bli så hårt utnyttjad att 
det är nödvändigt med en utbyggnad av kapaciteten. Japan highway har därför 
beslutat att bygga en andra motorväg som har givits beteckningen 2:nd Tomei 
highway. Sträckningen av trafikleden är fastlagd men leden är långt ifrån 
färdigprojekterad i alla delar. På några ställen har byggnadsarbetena satt igång och 
det är framför allt tunnlarna som har startats på några begränsade avsnitt. 

Den befintliga motorvägen ligger nära kusten och är i huvudsak dragen i flack 
terräng varför andelen tunnel av den totala sträckan är relativt liten för japanska 
förhållanden, ca 3%. Den nya kommer att förläggas längre från kusten vilket 
innebär att terrängen är väsentligt mer kuperad och tunnlar förväntas utgöra 20% 
av vägsträckan. 

Projektets omfattning och tunneldimensioner 

Motorvägsprojektet omfattar två delar, Second Tomei 320 km lång mellan Tokyo 
och Nagoya och Second Meishin 170 km lång mellan Nagoya och Kobe alltså 
totalt 490 km. Den byggs med 3 körfält i vardera riktningen och ges en standard 
enligt japansk beteckning till viss del Klass 1 standard A, vilket betyder design 
speed 140 km/tim och delvis Klass 1 standard C, vilket betyder design speed 100 
km/tim. De tre körfältens samlade bredd är hela 15 meter och varje fält har givits 
en bredd av 3,75 meter vilket ger att utrymme på 2,5 m för fordon att parkera vid 
nödstopp. Man har alltså givit körbanorna en hög standard men diskussioner pågår 
om man skall reducera bredden för att spara pengar. Den slutsatsen har dragits 
eftersom mindre tunnelareor då och då dyker upp vid diskussioner med i projektet 
inblandade personer. 

Inte mindre än 60% av sträckan utgörs av konstbyggnader där broar utgör 40% 
och tunnlar 20%. Resterande är bank och fyllnad. Vad gäller tunnlar är det en 
dramatisk ökning i jämförelse med den gamla motorvägen Tomei-Utishins 
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highway där tunnlar endast utgör 3%, vilket i sig är klart under snittet för japanska 

highways där motsvarande siffra är 8%. 

2:nd Tomei tunnlarna är i allmänhet korta. På en sträcka av 303 km har man 

fastlagt 52 tunnlar och av dessa är 30 stycken kortare än en kilometer. Den längsta 

tunneln är 4 km lång. Ofta är situationen den att man går från tunnel till bro och 

vise versa ungefär som situationen kan vara i Schweiz. 

Förklaringen till detta är självfallet den dramatiska topografin. Motorvägen har till 

merparten sin sträckning förlagts en bit in i landet för att göra så lite intrång som 

möjligt på befintlig bebyggelse. Man behöver inte förflytta sig så långt in i landet 

innan bergen reser sig och detta gäller inte bara på sträckan Tokyo - Osaka. 

Varje tunnel hyser alltså 3 körfält och tvärsektionen framgår av figur 1 nedan. 

Tunnelns maxbredd innanför betonginklädnaden är nästan 17 meter och höjden är 

näst intill 11 meter, vilket ger ett höjdbreddförhållande på 0,65. Den totalt uttagna 

arean är av storleksordningen 170-200 m2 beroende på bergförhållandena. 

Formen på tunneln grundar sig på att få en optimal påkänning på 

betonginklädnaden. 

16.888 

Fig.1 2:nd Tomei highway tvärsection bergkass Cl 

Betonginklädnaden utgör en mycket stor del av kostnaden för tunnlarna och 

dimensionerna framgår av figuren, som visar situation i bergklass Cl. 
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Betongarean är cirka 25 m2 oräknat över betongen, som dock bedöms som relativt 
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liten kanske ytterligare 15-20%. Härtill kommer sprutbetongen tillhörande den 
primära förstärkningen. 

Som framgår av figuren byggs inga kanaler för tvärventilation. All friskluft tillförs 
genom axiellt luftflöde med fläktar i taket riktade i tunnelns längdriktning. Så var 
tidigare inte fallet i många av de längre tunnlarna. 

Tiden för projektets genomförande 

Beslut om projektets genomförande har tagits men bara drygt 60% (303 km), har 
fått igångsättningsorder och den gavs av politikerna till Japan highway i november 
1995. Färre än 10 tunnelprojekt har delats ut till ett antal olika entreprenörer. 
"Delats ut" förefaller vara det rätta ordet eftersom reguljär konkurrensupphandling 
enligt västerländsk mening inte föreligger. 

Någon uppgift om när hela projektet skall vara klart har inte gått att hitta men 
bedömningen är att tidsåtgången blir cirka 10-12 år. 

Bergförhållanden längs den planerade tunnellinjen 

Japan som geologisk företeelse tillhör de yngre här på jorden. Landet utgör en 
öbåge på gränsen mellan den pacifiska havsplattan och den eurasiska 
kontinentalplattan. Som en följd härav är den seismiska aktiviteten stor, 
bergformationerna är rejält tektoniserade, och det råder en frekvent växling mellan 
bergarter. 

I princip förekommer alla typer av bergarter där svaga marina sediment såsom 
konglomerat, sandstenar, lerskiffrar, lerstenar och någon del kalkstenar utgör en 
väsentlig del. De vulkaniska bergarterna utgör också en väsentlig del och de är av 
tuffer, vulkanisk breccia och aska samt andesitiska lavor. Mellan Kyoto och 
Osaka förekommer större partier av magmatiska bergarter som gabbro, diabas och 
graniter. Metamorfa bergarter finns som grönstenar, serpentenit och grönskiffer 
växlande med reguljära gnejser. 

Som tidigare nämnts är de flesta tunnlarna relativt korta vilket också innebär att 
bergtäckningen i de flesta fall är relativt måttlig, max 400 meter. I ett så pass 
regnrikt land som Japan går vittring relativt djupt oftast mer än 50 meter ned 
under bergöverytan och det betyder självfallet att väsentliga delar av tunnlarna 
kommer att drivas i berg med varierande grad av vittring. 
Som exempel på den generella pågående vittringen kan nämnas den tunnel som 
under vintern 1994-~5 råkade ut för en kollaps vid portalen och då 20 personer i 
en buss blev klämda till döds. Tunneln som ligger mycket nära den Japanska sjön 
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på ön Hokkaido i norra Japan är förlagd i vulkaniska sediment av typ breccia och 

vulkanisk aska som har litifierats. Bergplinten gränsar direkt mot havet och stupar 

bitvis brant ned mot det. Berget bryts ned kontinuerligt och försvinner ut i havet. 

På nordön har man också vintrar med upprepad tining och frysning vilket också 

påskyndar nedbrytningsförloppet. 

Vid tunnelportalen står berget nästan vertikalt och hyser branta sprickor. En flera 

100 m3 stort klipp block släppte från bergsidan och stansade sig igenom 

betonginklädningen som var cirka 0,4 m tjock. Olyckligtvis passerade en buss just 

när raset skedde. 

Självfallet genomsätts tunnlarna på 2:nd Tomei highway av en mångfald 

förkastningar. Det kan som exempel nämnas att motorvägen stryker förbi berget 

Fuji, som inte är beläget där det är av en slump. Vid denna lokal stöter tre 

delplattor av den stora stilla havsplattan samman, vilket ger upphov till frekventa 

rörelser i bergmassivet och utsläpp av vulkanaska som har skapat berget Fuji. Det 

behöver väl heller knappast påpekas vad som hände i Kobe inte långt från Osaka 

så sent som två år sedan. 

Hur är då vattensituationen? Med den nederbörd som är i Japan borde man 

förvänta sig besvärliga vattenförhållanden men märkligt nog tycks inte vattnet 

vara särskilt besvärande. Åtminstone att döma av den mångfald av tunnlar som 

har besökts. Självfallet finns det tunnlar med besvärande inläckningar men 

miljöproblem typ Hallandsåsen synes förekomma sparsamt. Sannolikt beror det på 

två faktorer, dels så ger de oftast branta bergssidorna snabb avrinning av 

regnvattnet det vill säga ganska lite vatten lagras i bergsryggarna och dels för det 

andra innebär det sällan något miljöproblem att dränera bergmassan. 

Förundersökningen av bergförhållanden vid tunnlarna 

Förundersökningen genomförs relativt ambitiöst för varje enskilt tunnelprojekt så 

att man erhåller en prognos över bergförhållandena längs hela tunneln. 

Den består självfallet av ytkarteringar där så är möjligt, man utför seismisk 

undersökning samt kärnborrning. Hållfasthetstester utförs också och man synes 

betrakta berg med enaxlig hållfasthet större än 50 Mpa som bra berg, Det bör 

noteras att man använder reflektionsseismisk och inte refraktion som oftast är 

fallet i Sverige. 

Vid klassificering av berget enligt japansk modell lutar man sig i stor utsträckning 

på seismisk gånghastighet. En guide för hur berget skall grupperas i de skilda 

bergklasserna framgår bilaga 1. Den är till för både förundersökningsstadiet, 

kolumn 1-5, och utförandestadiet kolumn 4-6. Detta förfarande kan ge upphov till 

många tolkningar eftersom det är långt ifrån självfallet att ett enhetligt bergparti 

uppfyller alla de beskrivningar som hänför sig till en enskild horisontell rad. Det 
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ger sannolikt å andra sidan en större öppenhet och flexibilitet än de 
klassifiserings-system som tillämpas här i västerlandet där ett enhetligt bergparti 
beskrivs med en enda siffra. 

Resultatet av förundersökningen ges ut i en längdsektion där såväl geologi som 
bergklass framgår, se exempel nedan. 
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Fig. 2. Geologisk längdsektion genom en tunnel vid 2:nd Tomei highway 

Vid själva tunnelarbetena följs bergförhållandena upp enligt kolumn 4-6 enligt 
klassifiserings-tabellen. 
För varje bergklass finns en fastställd design som sällan synes frångå. Det är nog 
typiskt för den japanska mentaliteten att ha relativt fastlåsta regler. 

Rock class 

B 
CI 
CII 
DI 
DII 

Rockbolt Steel arch Shotcrete cm) 
Length (m) Space (m) 

Circumference Extension 

4 1.5 1.5 Hl 50 upper sec 15 
6 1.2 1.5 H200 20 
6 1 1 H200 25 
6 1 1 H200 30 
6 1 1 H200 30 

Tabell 1: Preliminära förstärkningsmängder och salvdjup vid skilda 
bergklasser 

Så vitt känt har ~u inte slutligt fastställts hur förstärkningen skall utföras för 

201 



© 1998, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1998

202 

2:nd Tomei highway. Den första tunneln under byggnation, Daisan-Shimitsu 

tunnel, utföres av Taisei och utgör något av ett testobjekt för att fastställa slutlig 

design. Denna tunnel är belägen vid staden Shimitsu inte långt från berget Fuji. 

För denna tunnel föreligger en preliminär design av förstärkningarna som till stor 

del har bestämts med hjälp av numeriska modeller typ FEM. De förstärkningar 

som påbjuds i skilda bergklasser som förstärkning vid drivning framgår av tabell 

ovan. 

Man kan konstatera att det är ett traditionellt japanskt upplägg med bult, stålbågar 

och sprutbetong. Redan i klass Cl har man så pass tunga bågar som 200 mm höga 

HEB balkar. Det skall tilläggas att stålbågarna fungerar som form för att få en väl 

genomförd betongsprutning. Den är helt enkelt en guide för betongsprutaren. De 

värden på sprutbetongtjocklek som anges är endast de teoretiska kraven. Vid utfall 

utanför den teoretiska linjen som normalt inte är mindre än 0,25 m tillkommer 

dessa mängder i sin helhet. En japansk tunnel har efter förstärkning en jämn 

kontur av sprutbetong som följer stålbågarna. 

2:nd Tomei tunnlarna skall helinklädas med betongs k lining och även det följer 

japansk standard. För Daisan-Shimitsu tunneln har tjocklekar enligt tabell nedan 

föreslagits. 

Rock class Arch thickness Invert thickness Structure 

B- C II 50cm 50cm No inforcement 

DI 60cm 80cm Single bar reinforcement 

DII 60cm 80cm Plural bar reinforcement 

Tabell 2 2:nd Tomei highway preliminära dimensioner på 

betonginklädnad. 

Man kan konstatera att det är mycket grova konstruktioner och det är inte att 

förvåna sig över. Det är stora tunnlar i bitvis mycket dåligt berg. Det enda som 

kan glädja beställaren Japan Highway är att överbetongen blir ringa eftersom det 

mesta över berget redan är utfyllt med sprutbetong. 

Tunneldrivningsförfarande 

Att i detalj beskriva hur tunneldrivningen kommer att genomföras låter sig inte 

göras eftersom den inte i alla delar är fastställd. Som sagts ovan utgör den första 

tunneln Daisan Shimitsu något av ett testfall där man provar olika 

förstärkningsmaterial och tekniker och likaså något annorlunda drivningskoncept. 

Vid 2:nd Tomei highway har man infört ett nytt drivningskoncept. Man driver en 

pilot i hjässan av tunneln längs hela dess längd. Pilotdrivningen skall utföras med 
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TBM och diametern skall vara 5 meter. Se figur nedan. Som det nu ser ut tycks 
förfarandet bli detsamma för alla tunnlar i detta projekt.J,>iloten driver man även i 
de få tunnlar där man förväntar sig riktigt bra berg. 

_4 m ForepHlng x 27 

Fig. 3: Uttagsordning med TBM-driven pilot 

PHot tunnel 
- Top lhea.dlng 
• Center ben:ch 

Alght ban,ch 
L __ J L•tt taenoh 
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Kritik har riktats mot Japan Highway för detta drivningsupplägg då det betraktas 
som onödigt och dyrt. Man hävdar också att detta är bara ett sätt hjälpa den tunga 
japanska industrin med att få leverera TBM. Det skall dock tilläggas att man till 
dags dato i Japan inte har producerat särskilt många hårdbergs-TBM och de som 
har tagits fram har ofta gjorts i samarbete med Robbins. 

För Daisan-Shimitsu tunneln valde man en dubbelsköldad TBM med diameter 5 
m tillverkad av Kawasaki. I de dåliga partierna valde man att sätta stålbågar med 
sprutbetong och i de bättre enbart sprutbetong med kompletterande bultning. Man 
satte alltså inte prefabelement av betong som annars är det normala förfarandet vid 
användning av dubbelsköld. 

Vid uttag av full sektion måste självfallet alla stålbågar och sprutbetong insatta i 
piloten lastas ut och huruvida man räknar med att återvinna stålbågarna är inte 
känt. Den sköldade TBM:n vid Daisan Shimitsu tunneln var en specialdesignad 
TBM som kunde klara extrema krökningsradier. Den skulle efter att ha borrat näst 
intill hela första röret själv gå över till nästa rör genom en u-sväng. Enligt rykten 
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skulle den ha kostat motsvarande 10 milj US$ vilket f'ar anses vara ett mycket 

högt pris för en 5 meters dubbelsköld. 

Det förefaller som om man har bestämt sig för att diametern skall vara 5 meter 

även för de tunnlar som nu närmast är på gång. Det blir varierande konventionella 

öppna och sköldade TBM. Det är uppenbarligen ett val som entreprenören gör. 

Man kan fråga sig vad är motivet för att sätta in TBM förutom det som har nämnts 

ovan. I Italien har det förekommit vid ett antal större tunnelprojekt att man först 

TBM-borrat en pilot för att sedan rymma upp med borrning och sprängning av 

skäl såsom att en riktig förundersökning vid aktuella höga bergtäckningar skulle 

bli mycket kostsam och osäker, drivningsförloppet vid sprängningsförfarandet blir 

klart snabbare än utan pilot och att man vinner fördelar vid ventilation under 

byggtiden. Inga av dessa skäl förefaller vara skäl för piloten vid 2:nd Tomei 

highway, möjligen att drivningshastigheten blir högre, men det kan inte vara 

avgörande då tunnlarna är så korta. Den rimliga slutsatsen är att man vill ha 

möjlighet att förstärka upp hjässan på den fulla tunnelsektionen innan den tas ut i 

sin helhet. 

Så fort som TBM har avslutat sitt arbete sättes bultning igång med 6 meter långa 

bultar i hjässan av TBM tunneln som är belägen i hjässan av själva huvudtunneln, 

se figur nedan. Man vill försäkra sig om att det inte blir någon uppluckring i 

hjässan. Det kan mycket väl diskuteras om detta är en riktig tanke. 

advanced reinforcement ' advanced reinforcement 

n-~·· ·. 
. unnel TBM ~~~t. tunnel 

. . . . .. . ·.· 
--·-·-·--:..· .. ·.::. 

top heading 

low heading 

cross section vertical section 

Fig. 4: Förstärkning av huvudtunnel från TBM borrad pilot. 

Vid Daisan Shimitsu tunneln har man satt kablar 6 m långa i taket. Kabeln är av 

dimensionen 30 ton och hålet är 51 mm. Andra bulttyper har givits begränsade 

avsnitt i piloten för testning och Swellex fick en mindre sträcka med mycket dåligt 



© 1998, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1998

berg. Swellexinstallationen kunde genomföras med mycket tillfredsställande 
resultat. 
Man kan konstatera att sätta 6 m bult i en 5 meters tunnel kräver speciella 
arrangemang och det var väl ett av skälen till att man valde kabelbultning och ett 
annat var att beställaren tillhandahöll kabelbultningsutrustningen. 
För att klara 6 m Swellex bultar har Altas Copco framtagit en prototyp av 
skarvbara superswellex och skarvar 2 styckeen 2, 1 meters med 1 stycke 2,4 meters 
bit och får då en 6,6meter lång bult. Provbultarna som än så länge är handgjorda 
framgår av figur nedan. 

Fig. 5: Prototyp av skarvbar Superswellex 

När väl piloten är förstärkt börjar uttaget av full tunnelsektion och då har en 
uppdelning i galleri med två pallar skett. Se figur ovan. Höjden på de två pallarna 
kan varieras något eftersom den andra pallen är mycket låg och är egentligen bara 
ett uttag av bottenbågen. I den absolut sämsta bergklassen har man ändrat på 
uttagsordningen och utökat antalet piloter till 3. Man har alltså lagt till tvås k side 
drifts för att i ett tidigt skede säkra anfangen för bågen. 
För att taga hand om instabil front som mycket väl kan inträffa finns också ett 
standardförfarande för spiling, Någon vidare uppdelning av galleriet för att 
handskas med fronten föreligger inte. Galleriuttaget sker med korta salvor med 
skandinaviska mått mätt. Största salvdjup är 2,0 meter och det gäller för vad som 
kallas A-och B-berg. En tabell över accepterade salvdjup framgår nedan. 

205 



© 1998, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1998

206 

Bergklass Salvdjup 
A+B 2,0 

Cl 1,5 

CII 1,2 

DI 1,0 
DII 1,0 

Tabell Accepterad salvdjup 

Uttag av pallar sker relativt kort sträcka bakom galleriet och pallen delas då 

vertikalt så att det finns möjlighet att hela tiden nå gallerifronten via ramp på den 

halva av pallen som inte är upptagen av palluttaget. 

Vid tunneldrivning i Japan då man inte har en pilot som vid fallet med 2:nd 

Tomei highway tillämpas även då de korta salvorna som angivits i tabell ovan. 

Salvöppningarna utgörs då nästan uteslutande av plogkilar. Vad gäller 

konturhålsprängning är hålen normalt placerade som i Skandinavien 0,4-0,6 m. 

Håldiametern är normalt 48 mm man använder företrädesvis plastiska 

sprängämnen men Anfo är på väg in. V ad gäller tändmedel håller man fortfarande 

fast vid elektriska tändare men Nonel börjar bryta in. 

Ett för Japan unikt uttagssystem bör omnämnas även om det inte tillämpas på 2:nd 

Tomei highway. Det är den sk microbench-metoden vilken innebär att man borrar 

och spränger galleri och pall samtidigt. Pallen har bara en längd av 2-3 meter 

varför utlastningen kan göras i ett arbetsmoment. V ad är då syftet med denna 

minipall. Rent tekniskt så innebär den en reduktion av tunnelfrontens höjd vid en 

jämförelse med fullfrontsdrift. Men ursprungligen uppstod metoden som ett 

konkurrenskraftigt alternativ till att först driva galleriet och sedan pallen. I Japan 

får entreprenören mer betalt om han driver med microbench istället för fullsektion 

och är därför angelägen om att utföra tunnlar på detta sätt. Se figur nedan. Det är 

därför med en viss förvåning man konstaterar att microbench ej förekommer vid 

2:nd Tomei highway. 
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Vicwcd from a glohal s1andpoin1, 1hc Japanesc archipclago belongs 10 1hc Circum-Pacific 

Orogenic Bclt. which undcrgocs ac1ive diastrophism. As il is posi1ioncd on 1he orogcnic och. Japan is 

under vcry unfavorable condi1ions lopographically and gcologically. In order 10 huild road tunnels in 

such a country, design and construction havc lo be carricd out lo suit complcx geolog.ical fcaturcs. 

Taking its past construction achicvcmcnts into account. JH classifics Ground conc.litinn as shown 

in Tablc 2-2 . which is associa1ed wi1h the selection of cxcava1ion mclhods and dimcn1ion of supports 

in design s1age on the basis of the resuhs of prior geological su rvcy . 

Table 2-2 Classification of Ground Condition 
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Gc:neritlly h.t s morc 1h,rn 90% corc: 
rccovery ,md shows .t pcrfcc1 colu mnar 
shapc . Rardy con1ains fr.igmcnts . 

Gencntll\' h.is mori: than 70t,; core reCO\"Cf\' 

and shoV:.s :1 sh.!pc of ra1her l;,arie fr.igmcn,;I 
rock . a shon columnar shl!pc, or a rod- likc 
shapc: . \1os1 CNCS arc 10 10 :!O cm in lcng1h 
bul lhcrc u c somc wi1h lcni1hs of about 5 cm. 

90 or more 

90-70 

· Very hard and fresh rock forming largc mass which is 
con1inuous and s1able with few cracks. 

· No dc1eriora1 ion causcd by wa1cr. 

• Fn:i-h and hard rock. rclatively fcw crad:.s. 
· Despi1c considcrablc hardness. rock appears 10 have 

bcc:n degener,tted by wea1hcring. 
· Rock is hard bu1 in s1ra1a: s1ra1ific•t1ion or schiS1osity is 

found and rock easily breakablc along lhe plane. 
· No delerioration causcd by wa1er. 

Hammer spr ings bitck. 
Strong hammcring barely 
breah 10 e,:pose fresh 
plancs. 

10010 50 
minimum 

· In vcry good self-standing 
stare and no loosening fora 
long lime. 

· Loos.ening hei1h1 is 1.6m. 

· Fm: sunds by iuclf. l!nsupponcd 
Broken whcn hammered I I ucm1cdfJCtshovo1local fallofrocts 
strongly bul breaks mos1l y bultt:maim,cncn.lly~blc. 
run along crads or joims. I 70-IO 1 · lf1hcrcuclocall~-1~poniON. 
and brokcn picces arc lhe,roundnecckpaniahupponinJ. 
relatively large. · Loosening hci~ is 15-~.0 in. 

· ~ Corc rcCO\'ery ra1cs r,mgc from 4010 • Ahered by wea1hering and rock is somewhal sof1cncd. ~sily br~kcn by a ha~mcr I 1 · :;i:~~o~r::
1
~n~ ~:~ 

~~ - 70%. A largc nu~bcr_ of crJ_c~s .tre · Though ~ock is r~la1ivclr hard, fine cr.tck.,; arc formcd mro rcla11vcl y sma 11 p1c:cc:s immcdi!tcly ~•er _bl.cstin,:. 
found. Dccreascs m s1zc as 11 ,s crushc:d and clay 1s sandw1ched 1hmly bc1ween !hem. alo n g cnckcd plancs. • Looscning hc:1~ht 1s 2.0-4.0 m. 

~W c:asily. . Roc.k shows clc:ar s1n11ifica1ion. Very thin and casily Brcaking is ra1hcr difficuh About 50 . Facc s1:.1nds by i1sclf. Un-~ 4 Pic:ces whi~h arc S cm or l~ss are 70 - I O . ~i~~: and small faulls are ~ndwiched. on plancs othcr lhan cr.tcks. minimum supponed exc:.1v:.11ed fitcc hiL'-~ or morc rccovcrcd m_ a~undance. D1fficuh 10 . Less dcierior.tlion caused by water. fall of rocks nc.tr 1hc cr?wn • "f>'~=r+---1f---t--------I rcs1orc to ont,mal shapc. .t nd 1he ground re~uirc s ~ _ prcsupponing. il 'W · Looscnint hc:ight is 2.0-4.0 m. 

~ Core rccovcry rcduces 10 40~ or less. . Subjc:clcd 10 SC\'erc weathering. rock is panially Readily crushcd by a . Bolh face and unsup~ned 
~~ Corc bccomcs smal l pi.:ces or transformed 1o soil. Sofi and briule wi1h sl igh1ly bard hammcr. Rock is britt le and ~xcav~l~d facc htc cii_hcr ---~ ~-.......,,'N-- I 4 or morc somc1imcs sand mixcd wi1h ponions rcmaining inside. ca.-.i ly brokcn by hand. hl~gc-scal; fall~ rocks or ~,,,~ I I brcccida1cd pcbblcs, or clay. Joinrs arc so numerous thal ~raping in places oiher 1han slight squcc~ang. !hc 

4-2 

2 or morc 

No more than 
about 10 

cr.tcks is possible. ground needs 1mmcd1a1c 
· Crush zone which still has time to be changcd _ prcsupponing and carly 

comple1cly to clay; cohcsivc soil is mixcd wi1h rock suppon. 
fragments. con1:.1ining some hard ponions. · Plasticity r.tngc or 

· Soil. talus conc , c1c . looscning heighl is .l .0-
. lf face is soflenc:d by watcr, thc ground is classified 

6.0m. 
under D11. 

· F.tcc has l:.1rgc-scalc fall of 
rocks. Unsupporlcd e xca• 
va!cd facc: h.ills squccz ing 

Slight 

Slight 

50 or less 

60 or less 

2-.1 

Crushed when hil sl ightly 
with a hammcr. The cnd of 
the hammer runs inlo 1he 
ground. pressurc. I 200 or 

· Plas1ici1y range or looscn- less 
ing height is 3.0--6.0m. 

I or less 

· Faulls conspicuously chitnged to clay. under high 
unsymme1rical canh pressure or circumferen1ial eanh 
pressurc. and consider.ibly largc in wid1h. 

· E.tsily de1crior.i1ed by w.tler 10 be soflcned. 

· Squcczing is c:i1used on 
face. F.tccs may be thruS1ed 
out by canh pressurc. 

· Un!iupponcd c: xc:.1v:.11ed fuce 
has circumfcrc:n1ial squcezing 
prcssure. 

· Pl:.tsticity r.tnge>7 .0 m 

400or 
less 

(1':ncesJ I . Type or Rocks 11 : ~ciamorphic rock (phylli1c. gr.1phitc sehist, siliccous graphi1e schisL qua.nz schist. gr«n schisi. gn(iss. scrpcnunilc. hornfels.. e1c.1. plu1onic 
rock (gabbro. pcrid01i1e, etc.) 

d : Tcniary s1ra1a and lowcr diluvium stra1a (mud Slonc, shalc. siliceous 5hale. sands1onc and conglomeDCe. 1uff. 1uff brccc:ia. aulomcr.11c. Clc.) Howevtr. by using lhc uniu.ial 
comprcssi,'C s1rcng1h Cqu) 200 kgf/cm! of frc:i.h rock samplcs as a n:fcrcncc. this rock 1ypc is s.ubdividcd inifl dl and d1. b : Palacozoic stma and Mcsozoic s1rata (sla1c, s.andstonc and eonglomcra1c. hatd sandAonc. limeSlont!. qu~zi1c:. diab!isic 1uff. c1c.) 

c : Volcanic rock (quanz trachy1c. andcsi1c. bas.all. c1c.) 
Dike rock (gr.1ni1c porphyry, q0.1nz porphyry. porphyri1c. diabasc. c1c.J 
Mu1onic rock (grani1c. diori1cJ 

S1a1c or Boring Con=. RQO and Crack Pich arc 11pplied ro rock rypcs a. b and e. 

d1: q ... .:2ookgf /cmJ 
d:: q ... <200k,:f /cm! 

c : Uppcr diluvium s1u1a (loam and clay. \'Olcanic pyroclas1ic maner). alluvial su.11a (talus. surf.cc soil. CIC.) 
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