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 خالصھ

متر، یكي از پروژه ھاي بزرگ  64930تونل انتقال آب بھشت آباد با طول تقریبي 
(رود بھشت  كارونرود ھاي  آبرساني كشور بوده كھ با ھدف انتقال آب از سرشاخھ

مورد مطالعھ قرار گرفتھ است. امروزه با پیشرفت علم  رود بھ زاینده آباد)
از گیري داشتھ اند.  تحلیل عددي فضاھاي زیرزمیني رشد چشم رایانھ، روشھاي

این روشھا بھ لحاظ سادگی و صرفھ جویي در ھزینھ ھاي طراحي  اغلب آنجا کھ
چگونگي ملحوظ نمودن حالت  موارد،یکي از مھمترین  بصورت دو بعدي مي باشند،

سھ بعدي تنشھا و کرنشھا و تاثیر وجود سینھ کار می باشد. تعیین منحنی عکس 
. می باشدبا پیچیدگی ھایی ھمراه  پروفیل تغییر شکل طولی تونلالعمل زمین و 

ھمجواري یکي از روشھاي تحلیلي براي آنالیز تاثیر متقابل یا  - روش ھمگرایی
بان و پوشش مي باشد. چون روشھای تحلیلی براساس شرایط اندرکنش بین محیط میز

و فرضیات نسبتا� زیاد و ساده کننده ای استوار شده، در عمل ممکن است نتایج 
عددي بھره گرفت. ؛ براین اساس میتوان از دقت روشھای آن دور از واقعیت باشد

مرکب  تونل مذکور توسط ماشین سپر مضاعف، حفاری و با استفاده از حلقھ ھای
از چند سگمنت پیش ساختھ بتنی نگھداری خواھد شد. از آنجا کھ ھیچ گونھ ایده 

اساس روش مقاومت ای برای پوشش تونل مدنظر نبوده، سگمنت مورد نیاز بر 
ت پیشنھادی بھ آنالیز و تحلیل مقطع سگمننھایی طراحی شده است. در انتھا 

مقابل بارگذاری استاتیکی در  پوشش پیشنھادی د کھپرداختھ و مشاھده می گرد
  عملکرد مناسبی از خود نشان داده و تحت بارھای وارده پایدار خواھد بود.

 
ھمجواری، منحنی عکس العمل  - ، روش ھمگراییعددی دو بعدی تحلیلکلمات کلیدي: 

 شکل طولی تونل، طراحی پوشش سگمنتی زمین، پروفیل تغییر
 
 

 مقدمھ  .1

 

متر و قطر تمام شده  75/6ایران با قطر حفاری  انتقال آب بھ فالت مرکزی تونل
بزرگترین تونل انتقال آب در  ،مكعب میلیون متر 1070متر و آورد ساالنھ  80/5

تحلیل پایداري و طراحی پوشش سگمنتی  ،كشور خواھد بود. ھدف از این مقالھ
) با استفاده از مدلسازي عددي المان محدود 60+000محدوده خروجی تونل (کیلومتر 

در حال حاضر روشھاي عددي فراگیرترین روش محاسبھ براي مسائل مختلف می باشد. 
عددی دو بعدی، تخمین  حلیکي از مھمترین مسائل در روشھای مھندسي مي باشد. 

شکل ایجاد شده در جداره تونل قبل از نصب پوشش و اعمال ترخیص تنش  تغییر میزان
بدست آوردن منحنی عکس العمل می باشد. برای  معادل با ھمگرایی بوجود آمده

بررسی رفتار اندرکنشی سنگ و سیستم  ،تغیییرشکل طولی تونلپروفیل  زمین،
 5/8ورژن  دو بعدی لکسیساز نرم افزار پ و نیروھای وارده بھ رینگ بتنینگھداری 

مدنظر نبوده، تونل است. از آنجا کھ ھیچ گونھ ایده ای برای پوشش  استفاده شده
" شامل U.S. Army Corps of Engineersمقطع سگمنت از آیین نامھ "لذا برای طراحی 

                                                                 
 واحد دانشگاه آزاد اسالمی گرایش مکانیک سنگ ارشد مھندسی معدن یدانش آموختھ کارشناس 1

 بافق
 دانشیار دانشکده مھندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد 2
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(طراحی بر اساس  ACI 318-01، بھ ھمراه ضوابط آیین نامھ  EM-1110-2-2104استاندارد 
عنوان پوشش تونل، ھ نھایی) استفاده شده و با بررسی چند گزینھ ممکن بمقاومت 
 C35بھ ھمراه بتن میلیمتر  20با قطر  Aшمیلگرد فوالدی از جنس فوالد  12درنھایت 

بھ آنالیز و تحلیل مقطع سگمنت پیشنھادی پرداختھ و  در انتھاپیشنھاد شده است. 
نمودار اندرکنش نیروی محوری و  ، 4/8ورژن  CSiCOLبا استفاده از نرم افزار 

گشتاور خمشی مقطع پیشنھادی ترسیم و پایداری آن با در نظر گرفتن اثر درزه 
 شده است.حلقھ سگمنتی کنترل  (قطاعی بودن) داری

 ویژگي ھاي عمومي گستره مورد مطالعھ  .2
 

سیرجان واقع شده است. این پھنھ بواسطھ  -گستره مورد مطالعھ در پھنھ سنندج 
 سنگي شناسي متنوعی می باشد و واحدھايتغییرات ساختاري شدید، داراي زمین

در بر مي گیرد کھ شامل توف آندزیتي، آندزیت با بافت  حاضر را عھد ژوراسیك تا
ژوراسیك  ھاي شیل و ماسھ سنگھاي آندزیتي كھ در بین نھشتھ  بادامكي و دایك

آنھا تزریق شده است، می باشد. در رسوب كرده، بر روي آنھا جریان یافتھ و درون 
متر باالتر از  65متر و سطح آب زیرزمیني  160این بخش از تونل ارتفاع روباره 

احتمال ھجوم آب در  ،مرکز تونل می باشد کھ بھ علت نفوذپذیري پایین توده سنگ
 .]1[ رقوم تونل زیاد نیست

 
 

 مشخصات مدل  .3
 

توان از مدلھاي رفتاري مختلفي كھ در نرم افزار ایط محیط و مسئلھ میبستھ بھ شر
 بھ دلیل کولمب -از مدل رفتاری موھر مقالھوجود دارد استفاده نمود. در این 

و مشھور بودن در مسائل مھندسی ژئوتکنیک  آن پارامترھای ورودی ه بودنساد
. دقت نتایج حل یك مدل در دقیق بودن مقدار پارامترھاي نسبت می شوداستفاده 

. در صورتیکھ داده ھای ورودی معتبر نباشند، نتایج نیز می باشدداده شده بھ آن 
از اعتبار چندانی برخوردار نخواھند بود. خصوصیات اندازه گیری شده در 

برای  صیات بایدآزمایشگاه نباید بطور مستقیم برای توده سنگ بکار رود. این خصو
ھا و ناھمگنی ھای موجود در توده سنگ انطباق داده شوند.  حضور ناپیوستگی

 1در جدول جھت تحلیل استاتیکی استفاده شده،  کھ) Rock mass(مشخصات توده سنگ 
 ارائھ شده است.

  
مدول تغییر شکل توده 

  سنگ
E� = 1500 (MPa)    28مقاومت مشخصھ بتن 

  روزه
f�

� = 35 (MPa) 

پواسون توده نسبت 
  سنگ

υ� = �γ  وزن مخصوص بتن   0.3 = 24 (KN m�⁄ ) 

مقاومت فشاری تک 
  محوره توده سنگ

UCS = 4.5 (MPa)   نسبت پواسون بتن  υ� = 0.15 

C  چسبندگی سنگ = 0.65 (MPa)   ضخامت پوشش بتنی  t� = 0.35 (m) 
زاویھ اصطکاک داخلی 

  سنگ
φ = �E  مدول االستیسیتھ بتن   40° = 29 (GPa) 

نسبت تنش افقی بھ 
  تنش قائم

K� = وزن مخصوص شن نخودي و    1.2
  دوغاب

γ� = 16 (KN m�⁄ ) 

���γ  وزن مخصوص اشباع سنگ = 28 (KN m�⁄ نسبت پواسون شن نخودي    (
  و دوغاب

υ� = 0.25 

وزن مخصوص غیراشباع 
  سنگ

γ����� = 27 (KN m�⁄ مدول االستیسیتھ شن    (
  نخودي و دوغاب

E� = 10 (GPa) 

  ]2[پی گراولمشخصات پوشش بتنی و  - 2جدول  ]2[مشخصات توده سنگ  - 1جدول 
  

کند. رفتار ھا استفاده می پلکسیس از المان تیر برای مدلسازی پوشش تونل
 رفتار االستیک. صورت االستیک و یا االستو پالستیک باشدتواند ب این نوع المان می

مدول  Eشود کھ در آن تعریف می  EAو صلبیت محوری  EIبا استفاده از صلبیت خمشی 
 مساحت مقطع می باشد. Aخنثی و ممان اینرسی مقطع حول محور  Iاالستیسیتھ بتن، 

یكي از ملزومات ھا  سگمنت تزریق مخلوط شن نخودي و دوغاب سیمان در فضاي پشت
نقش مقاومتی خاصی در  مي باشد. این ناحیھ عمال�  بسیار مھم در حفاري مكانیزه

کنواخت یوان انتقال دھنده و توزیع کننده پایدار سازی زمین نداشتھ و فقط بھ عن
دین منظور سانتیمتر ب 5/12از طرفین پوشش  .]3[ عمل می کنددر اطراف پوشش تنش 
مشخصات پوشش بتنی و مخلوط شن نخودي و ، 2در جدول  نظر گرفتھ شده است.در 

 جھت تحلیل استاتیکی ارائھ شده است. شده استفادهسیمانی دوغاب 
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 و پروفیل تغییرشکل طولی تونل عکس العمل زمین ترسیم منحنی  .4
 

وجود دارد. یکی از این روشھا، روشھای مختلفی جھت تحلیل تونلھای ساختھ شده 
مشاھده می شود در این روش،  1ھمانطور کھ در شکل . ]4[) می باشد βروش بتا (

کھ بھ  Pk.(β-1) قسمت کیبھ  )Pkتنشھای اولیھ موجود در اطراف محل ساخت تونل (
) کھ بھ پوشش داخلی β.Pk( یک قسمت شود و وارد می )ترخیص تنش( تونل بدون پوشش
نحنی عکس العمل گردد. باید توجھ شود کھ در م شود، تقسیم می تونل وارد می

فشار  ا ھمانی بر زمین سیستم نگھداریوارده از طرف فشار  زمین، ارتباط بین
دیواره  با تغییر شکل ل و عکس العمل)(عم وارده از طرف زمین بر سیستم نگھداری

کھ ھمان پوشش از طرف زمین بر  اعمال شدهفشار بنابراین  .تونل بررسی می گردد
داده و مقادیر جابجایی  بتدریج کاھش را عکس العمل پوشش یا فشار حائل می باشد

 GRC دست آورده و با استفاده از این مقادیر، منحنیب را حداکثر برای ھر مرحلھ
، مقدار جابجایی نھایی در سقف GRCالف). با رسم منحنی  -2(شکلمی گردد ترسیم 
 میلیمتر محاسبھ شد. 75/26رابر با تونل ب

  

 
  شکل شماتیک روش بتا برای آنالیز تونل ھا - 1شکل 

 

  
 پروفیل تغییر شکل طولی تونل - ب منحنی عکس العمل زمین  - الف

 روش عددی توسطمنحنی عکس العمل زمین و پروفیل تغییر شکل طولی تونل بدست آمده  - 2شکل 

  

در روشھای تحلیل دو بعدي غالبا� سنگ این فرصت را دارد كھ قسمتي از تغییر 
صب  بل از ن ھداریشكل را ق ستم نگ ین  سی بھ ا عددي  سازی  گر در مدل ھد. ا جام د ان

سئلھ ظار م ستی انت شود، مسلما� نبای جھ ن بل  تو شت. جواب قا بول از آن را دا با ق
ضای  عدی ف سھ ب یل  یھ و تحل بھ تجز توان  می  حوری  قارن م سازی ت ستفاده از مدل ا
حفاری پرداخت. در این آنالیز، روش ورودی بھ صورت دو بعدی می باشد در حالیکھ 

 3. ھمــانطور کــھ در شــکل ]5[نتایج بدست آمده ناشی از حالت سھ بعدی مــی باشــد 
گردد، مقطع عمودی تونل در حال پیشرفت توسط مدلسازی تقارن محوری مدل مالحظھ می 

شده است. در این شکل کنتور جابجایی در جھت طولی تونل و تغییر شکل توده سنگ 
بدست آمده از نقاط  با توجھ بھ مقادیر اطراف سینھ کار نشان داده شده است.

 -2) مطابق با نمودار شکل LDPگرھی اقدام بھ رسم پروفیل تغییر شکل طولی تونل (
 ب می نماییم.
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  کنتور جابجایی در جھت طولی تونل در مدل تقارن محوری - 3شکل 

 طراحی سیستم نگھداري بر اساس اندرکنش حائل با توده سنگ  .5
  

بمنظور تعیین پوشش الزم جھت حفظ پایداري فضاي حفاري شده و کمک بھ ایجاد تعادل 
مین از ید در ز یق  جد ییروش تلف جواري -ھمگرا ید و  با ھم ستفاده گرد عددی ا روش 

ترسیم گردید، لذا در این مرحلھ می بایســت فاصــلھ جبھــھ  LDPو  GRCمنحنی ھای 
تغییر شکل ایجاد شده در جداره تونل قبل از نصب پوشش و ترخیص ، کار از پوشش

 تنش معادل با ھمگرایی بوجود آمده با توجھ پارامترھاي مواد تا لحظھ اسقرار
 پوشش تعیین گردد.

متر و میزان گام پیشروي برابر با  10در این پروژه طول ماشین سپر مضاعف 
می باشد. با توجھ بھ شرایط اجرایی، سگمنتھای بتنی در داخل  )عرض سگمنت( متر 1

سپر تشکیل رینگ بتنی را می دھند و با حرکت سپر بھ سمت جلو، رینگ ساختھ شده 
ف مقطع حفاری شده قرار می گیرد. عملیات تزریق شن از قسمت انتھایی سپر در ک

نصب صورت در حال در یک ردیف قبل از آخرین ردیف سگمنت و دوغاب سیمانی نخودي 
متر می باشد.  12جبھھ کار می گیرد، بنابراین فاصلھ نھایی سگمنت تزریق شده از 

ر، مقدار کا جبھھمتری سگمنت تزریق شده از  12و فاصلھ  LDP منحنیبا توجھ بھ 
جابجایی بوجود آمده در اثر پیشروي سپر با توجھ بھ نرخ ناھمجواري، برابر با 

و فاصلھ نصب  GRCبا توجھ بھ منحنی  ب). -2(شکل  دیآمی میلیمتر بدست  23
بھ پوشش داخلی تونل (فشار  از طرف زمین میزان تنش اعمالی الینینگ از جبھھ کار،

درصد و بنابراین میزان ترخیص  4تر جابجایی، میلیم 23وارده بر حائل) معادل با 
 د.می گرددرصد تعیین  96اعمالی بھ مدل  تنش

، ھمواره فشار GRCدر روشھاي موجود جھت ترسیم منحنی الزم بذکر است کھ 
وارد بر سیستم نگھداری با ازدیاد جابجایي كاھش مي یابد كھ در تناقض با 

در صورت عدم نصب سیستم نگھداري،  . در عملكارشناسان مي باشد واقعیت و نظر
ھا بھ یك مقدار حداقل كاھش رد نیاز براي محدود كردن جابجایي فشار حائل مو

كند. جھت منظور نمودن وضعیت فوق در روش افتھ و مجددا� شروع بھ افزایش مي ی
درصد بھ تنش اعمالی  20 نیز تاثیر خزش سنگھا در دراز مدت،ھمجواري و  -ھمگرایي

درصد  76اعمالی بھ مدل بنابراین میزان ترخیص تنش  ،گرددضافھ می ابھ پوشش 
الف ترخیص تنش معادل با ھمگرایی بوجود آمده با  -2د. در شکل تعیین می گرد

 توجھ بھ پارامترھاي مواد تا لحظھ نصب پوشش نشان داده شده است.
بمنظور محدود کردن نیروھای پیشران (کاھش فشار وارده بر نگھداری) و 

لوگیری از گیر کردن انتھای ماشین سپر، معموال� پوستھ سپر بصورت مخروطی شکل با ج
کاھش قطر آن از بخش پیشانی بھ سمت دنبالھ سپر ساختھ می شود. اختالف قطر قسمت 

میلیمتر می  30و انتھایی سپر مورد استفاده در این پروژه در حدود  پیشانی
منحنی یی ماشین سپر از سینھ کار و باشد. با در نظر گرفتن فاصلھ قسمت انتھا

LDP مقدار جابجایی عمودی (در سقف تونل) بوجود آمده در انتھای سپر در اثر ،
 میلیمتر بدست می 22پیشروي سینھ کار با توجھ بھ نرخ ناھمجواري، برابر با 

میلیمتر اضافھ  8آید، بنابراین استفاده از تکنیک بیش حفاری با در نظر گرفتن 
 میلیمتر پیشنھاد می گردد. 15ھش خطای محاسبات، بھ مقدار تر جھت کا

 
 

 مدلسازی عددی پس از نصب سیستم نگھداری  .6
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تونل، نیروی محوری، نیروی تاج دیاگرام جابجایی افقی دیواره و قائم  4در شکل 
برشی و لنگر خمشی وارد بر رینگ بتنی با ذکر مقادیر حداکثر نشان داده شده 

ایی افقی و قائم بھ ترتیب در دیواره و سقف تونل اتفاق می است. حداکثر جابج
افتد. حداکثر نیروی محوری و لنگر خمشی، در سقف و کف و حداکثر نیروی برشی در 

±محل اتصال دیواره ھای جانبی با سقف و کف پوشش در زاویھ 
�

�
 وارد می شود. 

 
ب با ذکر مقادیر آتونل انتقال  60+000دیاگرام نتایج تحلیل استاتیکی کیلومتر  - 4شکل 

 حداکثر
حداکثر تغییر مکان 
افقی دیواره تونل 

  (میلیمتر)

حداکثر تغییر 
مکان قائم تاج 
  تونل (میلیمتر)

حداکثر نیروی 
  محوری

)KN/m(  

حداکثر نیروی 
  برشی

)KN/m(  

حداکثر لنگر 
  خمشی

)KN.m/m(  

-13/77  -12/27  -3450  -9/28  -21/76  

  
  

 
 طراحی پوشش سگمنتی تونل  .7
 

) در تونلھای طویل بصورت گزینھ ای مناسب TBMامروزه ماشینھای حفاری تونل (
گیرند. این ماشینھا قابلیت نصب ھمزمان سیستمھای  مورد استفاده قرار می

نگھداری را دارا می باشند. این سیستمھای ایمنی بصورت الینینگ ھای مرکب از چند 
سگمنت متصل بھم می باشد. باربري سازه اي قطعات پیش ساختھ بر اساس دستور 

ھ ب ACI . روش مقاومت نھایی کھ در آئین نامھ]7،6[تعیین مي شود  ACI-318العمل 
نام روش طراحی بر مبنای مقاومت موسوم است، حاصل مطالعات گسترده روی رفتار 
غیر خطی بتن و تحلیل عمیق مسئلھ ایمنی در سازه ھای بتن آرمھ می باشد. در این 

افزایش بار بھ کمک ضرایب بار (برای  -1روش ایمنی در دو مرحلھ تامین می شود: 
تقلیل مقاومت بھ  -2  ب ازدیاد بار می شود)منظور کردن عوامل احتمالی کھ سب

کمک ضرایب کاھش مقاومت (برای منظور کردن عوامل احتمالی کھ سبب کاھش مقاومت 
می شود). الزم بذکر است کھ ضرایب بار برای انواع بارھا یکسان نبوده، بلکھ 
 تابعی از میزان احتمال افزایش بار از مقدار پیش بینی شده برای آن می باشد.

بستھ بھ مفروضات محیطی، ضرایب مختلفی را  ادر طراحی تونلھ استانداردھای مختلف
ضرایب افزایش  ،برای بار قائل می شوند. در این پروژه با توجھ بھ شرایط محیطی

) بار مرده پوشش DL) در نظر گرفتھ می شود کھ در آن (1.3DL+1.4RLبار بصورت (
، ضریب کاھش ACIباشد. طبق آیین نامھ ) بار سنگ یا وزن روباره می RLبتنی و (

در نظر گرفتھ می  ∅0.7 =  مقاومت برای حالت گسیختگی فشار محوری ھمراه با خمش،
 .]9،8[شود 

اگر در مدل ارائھ شده در قسمت گذشتھ، ضرایب بارگذاری فوق اعمال گردد، 
شده  می توانیم طراحی پوشش را بصورت کاربردی و عملی انجام دھیم. در مدل ارائھ

(پوشش بصورت یکپارچھ فرض شده  بوددر قسمت قبل، از تاثیر درزه ھا صرف نظر شده 
). واضح است کھ با در نظر گرفتن پوشش بصورت یکپارچھ نسبت بھ حالت قطاعی، بود

بھ بررسی تاثیر درزه بحث لنگر خمشی وارد بر پوشش افزایش می یابد. در ادامھ 
برای ترکیب بارگذاری فوق (بار ، از تحلیلھا پرداختھ خواھد شد. نتایج حاصل 

 آورده شده است. 3ضریبدار) در جدول 
  

  نتایج تحلیل برای ترکیب بارگذاری - 3جدول 
حداکثر لنگر خمشی 

(KN.m/m)  
حداکثر نیروی 

  (KN/m)برشی 
حداکثر نیروی 

  (KN/m)محوری 
ترکیب 
  بارگذاری

92/33 -  07/13 -  4950 - 1.3DL+1.4RL  

 
تحت بار محوری و لنگر خمشی معموال� بھ محاسبات طوالنی و آنالیز مقاطع 

دشوار نیاز دارد زیرا طراحی یک مقطع برای یک مقاومت الزم مستلزم انتخاب یک 
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 مقطع مشخص، تعیین مقاومت اسمی مقطع و مقایسھ آن با مقاومت الزم است. در صورتی
اتی در ابعاد یا کھ مقطع انتخاب شده جوابگوی مقاومت الزم نباشد باید تغییر

آرماتورھای مقطع بھ عمل آورد و مراحل قبل را تکرار کرد و این امر باید آن 
قدر ادامھ یابد تا مقاومت محاسباتی مقطع انتخاب شده در حدود مقاومت الزم 

ظر عملی باشد. می توان قضاوت کرد کھ این راه حل معموال� بسیار طوالنی و از ن
راحی مقطع از منحنی ھای اندرکنش فشار و خمش ، از این رو جھت طمردود است

 .]10[استفاده گردید 
  

  مشخصات مصالح پوشش سگمنتی پیشنھادی برای تونل انتقال آب - 4جدول 
 مشخصات بتن

بتن  صھ  شاری مشخ مت ف مقاو
  روزه 28

f�
� = 35 (MPa) 

�γ  وزن مخصوص بتن = 24 (KN m�⁄ ) 

�E  مدول االستیسیتھ بتن = 29 (GPa) 
�t  ضخامت پوشش بتنی = 0.35 (m) 

�υ  نسبت پواسون بتن = 0.15 
�b  عرض سگمنت در واحد طول = 1 (m) 

 مشخصات آرماتور

�f  حد تسلیم فوالد = 400 (MPa) 

�E  مدول االستیسیتھ فوالد = 200 (GPa) 

ھا در  ندی آرماتور شبکھ ب
  جھت طولی

2Φ20 @ 17 cm 

ھا در  ندی آرماتور شبکھ ب
  جھت عرضی

2Φ14 @ 25 cm 

بسیار کمی می باشد لذا برای مصالحی کھ الزم است بتن دارای مقاومت کششی 
شود. برای تحمل نمایند، تعدادی آرماتور بھ ھمراه بتن استفاده می  تنش خمشی را

فشاری نیز از آرماتور استفاده می جلوگیری از شکست فشاری زود ھنگام، در قسمت 
است کھ در  ذکرع بتن آرمھ بصورت متقارن مسلح میشوند. الزم بشود. معموال� مقاط

. در تونلھای حفر می باشدحساس تر  فشاری سازه ھایی مثل سگمنتھا، وظیفھ فوالد
نسبت بھ حلقھ قبل تغییر پیدا می  ھا در ھر حلقھ، موقعیت سگمنتTBMشده با 

ده از کند، بنابراین بدلیل عوض شدن جھت لنگر خمشی در جداره تونل، استفا
رسی و ارزیابی چند گزینھ ممکن بعنوان برباشد. با آرماتورھای فشاری ضروری می 

میلیمتر پیشنھاد  20با قطر  Aшآرماتور از جنس فوالد  12 پوشش تونل، در نھایت
گردد. چون مسئلھ در حالت کرنش مسطح است (بارگذاری در طول تونل ثابت می 

بوده)، بنابراین خمشی در جھت عرضی وجود ندارد، پس باید از حداقل آرماتور 
و  4پیشنھادی در جدول  سگمنتمشخصات بتن و آرماتور مصرفی در  .]8[نمود  استفاده

برای بدست آوردن این مشخصات، رویھ طراحی  .آورده شده است 5مقطع آن در شکل 
عنوان پوشش مناسب تعیین ھ ب پیشنھادیبرای چندین حالت بررسی گردید و نمونھ 

 گردید.
  

 پیشنھادی مقطع پوشش سگمنتی - 5شکل 

 
  

مقاومت  نیز ذکر است کھ با استفاده از روشھای کالسیک مقاومت مصالحبالزم 
 و تعیین گردید کھ سگمنتمحاسبھ  ، لنگر ترک خوردگی و مقاومت برشی مقطعخمشی

 .]11[بود اعمال شده پایدار خواھد  پیشنھادی تحت نیروھای
 

 

 بررسی اثر درزه داری  .8
 

شود، اما پیوستھ و فاقد درزه بررسی می در اکثر مطالعات، سیستم الینینگ بصورت
شواھد موجود از پروژه ھای موجود نشان داده کھ بررسی دقیق محل اتصاالت در رینگ 
ھای بتنی از اھمیت باالیی برخوردار می باشد. با توجھ بھ مشکالت موجود در تعیین 

ضرایب  ا اعمالممان خمشی محل درزه، در اکثر پروژه ھای مھندسی سعی می شود کھ ب
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صورت پیوستھ در نظر گرفت. مشخص است کھ اگر ضریب ایمنی مقدار ایمنی، رینگ را ب
کھ ضریب ایمنی باالیی  کمی باشد، طرح الینینگ مستعد آسیب پذیری بوده و در صورتی

توان می 6ھمانند شکل  .]12[در نظر گرفتھ شود، ھزینھ اقتصادی طرح باال می شود 
با ضخامت کمتر، مربوط بھ سطح تماس بین قطاع ھای  ھا را بھ وسیلھ مناطقه درز

 .]13[ یک حلقھ مدل کرد
  

 
  قطاعی nمدل کردن یک حلقھ  - 6شکل 

  

معادل حلقھ سگمنتی در این حالت توسط رابطھ مدول االستیسیتھ (مدول یانگ) 
 ) بدست می آید:1(

E =
�

�(���)��
E�                                                               

                             
                                                 (1) 

 
زاویھ مرکزی یک  θ ھای شعاعی،ه ضخامت کاھش یافتھ در محل درز eα کھ در آن

 شعاعی و هدایره ای متوسط یک درزعرض  Rθβ قطاع،
Em  (معادل) اینرسی موثر می باشد. ممانمدول یانگ مصالح تشکیل دھنده حلقھ ھا 
 ) مطرح می گردد:2بصورت رابطھ (نینگ با توجھ بھ اثر درزه ھا یال

I = I� + �
�

�
�

� ��

��
                                                              

                                                                          
                                                 (2) 

 
ضخامت سگمنت  e ھا وه تعداد درز nھا، ه در محل درز ینرسیممان ا Ij کھ در آن

 ) بدست می آید:3ھا از رابطھ (ه ممان اینرسی در محل درزاست. 

I� =
����

��
                                                                            

                                                                           
                                            (3) 

  
  

 تعیین نیروھای وارده بر حلقھ سگمنتی  .9
 

 و تسلیح پوششھای شعاعی حلقھ ه در قسمت گذشتھ، از تاثیر درز در مدل ارائھ شده
نظر شده بود (پوشش از جنس بتن و بصورت یکپارچھ فرض شده بود)، لذا در این  صرف

پیشنھادی و تعیین نیروھای  پوششمنظور بررسی رفتار اندرکنشی سنگ و ھ قسمت ب
روی مدل اعمال و پوشش بر وارده بر حلقھ سگمنتی، اثر تسلیح و قطاعی بودن 

 (بدون ضریب) برای ترکیب بارگذاری عادیتحلیل  د. نتایج حاصل ازیگردمجددا� حل 
 آورده شده است. 5در جدول  ضریب دارو ترکیب بارگذاری 

  
  نتایج تحلیل بر روی مدل - 5جدول 

حداکثر لنگر خمشی 
(KN.m/m)  

حداکثر نیروی برشی 
(KN/m)  

حداکثر نیروی 
  (KN/m)محوری 

ترکیب 
  بارگذاری

  عادی 3470  84/6  07/13

25/20 90/8 4960 1.3DL+1.4RL 
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 آنالیز پوشش بر اساس دیاگرام اندرکنش نیروی محوری و گشتاور خمشی  .10
  

در مقاطع بتن مسلح کھ اندرکنشی بین نیروی محوری و گشتاور خمشی وجود دارد، دو 
مام و یا قسمت اعظم است تناحیھ خرابی ممکن است ایجاد شود. در ناحیھ اول ممکن 

ھای فشاری باشد بطوریکھ قبل از جاری شدن فوالد کششی، تغییرشکل مقطع تحت تنش
ھ کنترل فشار یبرسد، کھ بھ این ناحیھ اصطالحا� ناح 003/0نسبی فشاری در بتن بھ 

شود. در ناحیھ دوم ممکن است بخش اعظمی از مقطع تحت کشش قرار داشتھ گفتھ می 
رسد، تغییرشکل  می 003/0وقتی تغییر شکل نسبی فشاری در بتن بھ باشد بطوریکھ 

باشد ل نسبی نقطھ جاری شدن (تسلیم) مینسبی در آرماتورھا بزرگتر از تغییر شک
روش پیشنھادي برای  شود.ناحیھ کنترل کشش گفتھ می کھ بھ این ناحیھ اصطالحا� 

نیروی محوری و گشتاور بررسی پایداری چنین مقاطعی، استفاده از نمودار اندرکنش 
خمشی می باشد. در این روش مقادیر گشتاور و بار وارده بر مقطع پوشش محاسبھ و 

ای کھ اگر مقادیر نیروی محوری و با مقادیر مجاز مقایسھ می شوند، بھ گونھ
گشتاور خمشی حاصل از تحلیل در زیر نمودار قرار بگیرد، مقطع با چنین ترکیبی 

 .]10[اور خمشی پایدار خواھد بود و گشت از نیروی محوری
  

 
 سگمنت پیشنھادینمودار اندرکنش نیروی محوری و گشتاور خمشی مقطع  - 7شکل 

با پیشنھادی تحت بارھای محوری و خمشی،  بررسی پایداری پوششبھ منظور 
نمودار اندرکنش نیروی  ترسیماقدام بھ  4/8ورژن  CSiCOLاستفاده از نرم افزار 

ک برنامھ ید. این نرم افزار یگرد 4خمشی مقطع با مشخصات جدول محوری و گشتاور 
طراحی برای تحلیل و  قابلیت محاسبھ بھ روش مقاومت نھاییبا  نیرومند و کاربردی
با توجھ بھ شکل مقطع، آرایش و قطر آرماتورھا،  می باشد.مقاطع بتن آرمھ 

نشان داده شده است. مشاھده می گردد  7نمودار اندرکنش مقطع پیشنھادی در شکل 
کھ مقادیر نیروی محوری و گشتاور خمشی ضریب دار در داخل نمودار قرار گرفتھ 
است، بنابراین مقطع با چنین ترکیبی از نیروی محوری و گشتاور خمشی پایدار 

 خواھد بود.
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با استفاده تونل انتقال آب بھ فالت مرکزی ایران  60+000کیلومتر حاضر،  در مقالھ
مورد استفاده دو مدلسازی و تحلیل گردید. از آنجا کھ روش  از نرم افزار پلکسیس

تخمین میزان تغییرشکل ایجاد شده در  ،بعدي مي باشد، یکي از مھمترین مسائل
ود آمده ترخیص تنش معادل با ھمگرایی بوج اعمال جداره تونل قبل از نصب پوشش و

ھمجواري و روش  -با تلفیق روش تحلیلی ھمگراییبنابراین  ؛می باشددر نرم افزار 
ترخیص تنش معادل با ھمگرایی و ترسیم  LDPو  GRC، منحنی ھای المان محدود عددی

 تعیین و در مدل اعمال گردید. بوجود آمده
" شامل U.S. Army Corps of Engineersبرای طراحی مقطع سگمنت از آیین نامھ "

استفاده گردید.  ACI 318-01، بھ ھمراه ضوابط آیین نامھ EM-1110-2-2104استاندارد 
با در نظر گرفتن اثر تسلیح و قطاعی بودن حلقھ سگمنتی، مقادیر نیروی محوری و 
گشتاور خمشی ضریب دار توسط نرم افزار پلکسیس محاسبھ و پایداری مقطع سگمنت 
پیشنھادی با استفاده از نمودار اندرکنش نیروی محوری و گشتاور خمشی کنترل 

توان ادعا نمود ایج ارائھ شده در قسمت ھای قبل می کل با توجھ بھ نت در گردید.
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 رانیک ایژئوتکن یاولین كنفرانس ملي مھندس
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یدانشکده فن
 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30

 

 

در مقابل بارگذاری استاتیکی عملکرد مناسبی از خود منتی پیشنھادی کھ پوشش سگ
 نشان داده و پایدار خواھد بود.
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