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 خالصه

های ناشي از حفاری تونل در ها و مقادیر جابجایيهای حمل و نقل زیرزميني، كنترل تغييرمکانگسترش سيستمروز افزون جمعيت وا توجه به رشد ب

كار  ها به علت عدم اعمال فشار مناسب در سينهیش مقادیر جابجایيمحيط های شهری از اهميت باالیي برخوردار است. از طرفي با توجه به افزا

( در EPBترین عوامل در راندمان حفاری ماشين سپر فشار تعادلي زمين) كار تونل به عنوان یکي از مهم سينهفشار الزم برای نگهداری تونل، برآورد 

پارامترهای فيزیکي و مکانيکي خاک، شرایط آب زیرزميني، كار تونل به عوامل متعددی نظير  رود. فشار نگهداری سينه نواحي شهری به شمار مي

متروی مشهد با  ۱در خط  كار سينهبستگي دارد. در این مقاله فشار  ای هندسه تونل و بارهای ترافيکي و سازه فيل خاک باالی تونل، ضخامت پرو

ای بين  لي محاسبه شده و در نهایت مقایسههای تحليو روش  Plaxis 3D Tunnelاستفاده از نرم افزار المان محدود با  كيلومتر،  11طولي حدود 

های عددی تطابق نسبتاً قابل قبولي با  دهد در راستای این تحقيق روشمي ی تحليلي و روش عددی انجام گردیده است. نتایج نشانها روش

 های تحليلي استفاده شده در این تحقيق دارند. روش

 

 Plaxis 3D Tunnel.ی، مطالعه عدد ،یلیطالعه تحلم(، EPB) نیزم یفشار تعادل کار، سپر نهیس رفشا کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

و  مينز سطحدر  همچنينو  تونل كار سينهدر مينز اریپاید لكنتر جهت مهم اردمواز  یکي خاكي های    محيطدر  یشهرهای  تونل ریحفا نهيزم در

   های ماشيندر  كلي ربطو. دشومي تامين هستگاد ویپيشر انميزو  یاتاقک حفار ادمو لكنتر با رفشا ین. اباشدمي كار سينه رفشا بحث ،نشستاز  یجلوگير

 EPB  ،دهبر ونبير پيچرما نقالۀ یکاز  دهستفاا باآن  تحتاني قسمتاز  نهایتو در  هشد جمع یدر اتاقک حفار كاترهد توسط هشد ریحفا ادمو 

 رگ،بز های نشست عقوو و تونل یباال مينز شیزورفر د،وــنشوارد  ریحفا جبهه به هكننددلمتعا رفشا تــسس یها کخادر  گرا. [1]( 1)شکل شودمي

 جهترا  معيني رفشاو  هشد كمامتر زیاــس دهفشر  محفظهدر  دموجو کاــخ ه،نندرا  پيش های جک راــفش وینير شــیافزا اــب. ستا ناپذیر بجتناا

 خلدر دا وتاــمتف یهاازتردر  كه EPB یسنسورها طــتوس) هــكرفشا ین. اكند ميوارد  تونل جلویي قسمت به كار سينه شیزورفر زا یجلوگير

 همچنين. ستا همشاهد قابل ری،تواپرا كابين خلدا رمانيتوو در  هستگاد رتواپرا توسط( دشو مي یگيرازهندا ،ندا هدــش نصب زیاــسدهفشر  محفظه

 قابل( كنديم لكنتر زیسا دهفشر  محفظهرا از هشد  ریحفا ادمو تخليه سرعت كه)نيوحلز  نقاله چرخش سرعت كاهش یا یشافزا با ه،دــش دیا راــفش

. تــسا وتمتفا مينيزیرآب ز ازتر همچنينو  تونل جتا یباالدر  قعوا سنگ یا کخا یالیهها ضعيتو به بسته ر،فشا ینا بــمناس انميز. تــسا تنظيم
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 بر ک،خا جنس به توجه با اردمو برخىو در  هشد مينز سطحدر  نشست باعث ،باشد زمال انميزاز  كمتر رجبههكا به عماليا کخا راــفش كه تيرصودر 

 كمامتر کخا حداز  شــبي راــفش طرفىدارد. از  دوــجو ریحفا حيندر  رسرحفا اددــنسا نمکاا ،تونل یباالدر  کلــشای  هگوهناحي شیزورفر ثرا

 [.۱]دشو مينز سطح رمتو باعث تواند مي زى،سافشرده محفظه خلدا

 
 [3زمین ]سپر فشار تعادلی  -1شکل

 (سگمنت -8نصاب،  -7نقاله مارپیچی،  -6جک فشاری،  -5دیواره فشار، -4اتاقک حفاری،  -3کله حفار،  -2کار،  نهسی -1)
 

 کار های  محاسبه فشار سینه روش .2

 

 .شونديم ميكار به سه دسته تحليلي، تجربي و عددی تقس های تعيين فشار سينه بطور كلي روش

 

 های تجربی روش .2.1

 
ها فشار نگهداری حداقل و  فاری شده نيز بدست آورد. این روشهای ح با توجه به تجربيات حاصل از تونلتوان  ل را ميكار تون فشار نگهداری سـينه

 حداقل متمایل هستند تا اصطکاک ولي بطور كلي به سمت فشار. كنند كردن در شرایط مناسب توصيه ميارار را برای كـبلکه فشحداكثر ارائه نمي كنند، 

كار را است كه فشـار سـينه COB (Dutch Centre Onderground Bowe) ها، روش اری افزایش یابد. یکي از این روشرعت حفـحداقل شود و س

 كند. يشتر از فشار فعال زمين توصيه ميكمي ب

                                                

(1)        
    √               

   

     در رابطه باال
 [.1است ]فشار آب    Pسربار در سطح زمين و    qچسبندگي خاک،    cفشار قائم موثر،     

 

 روش های تحلیلی .2.2

 

های تحليلي به دو دسته  كلي روششود. بطور  كار در نظر گرفته مي ينهـترهای متعددی در تعيين فشار سادگي، پارامـهای تحليلي در عين س در روش

های تحليلي  این بخش به معرفي تعدادی از روش در شوند. پایين پالستيک تقسيم مي های مبتني بر تئوری مرز باال و های تعادل حدی و روش روش

 پرداخته شده است.

 

 ( 1691)   1روش برومز و بنمارک    .1.2.2

 
 شود مي به صورت زیر تعریف  Nكند. نسبت پایداری عدد ی چسبنده زهکشي نشده ارائه ميها كار در خاک سينهحلي برای تحليل پایداری  راهروش   این

                                                
1 Broms  & Bennemark 
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 ( نشان داده شده است.۱نمایي از این روش در شکل ) 

N  
(     

)

  

 (   )  
 

  
⁄  

(۱)  

 

بار ترافيکي است. با توجه به   qsشعاع تونل،    Rروباره تونل،   Cنشده،   چسبندگي زهکشي   cuوزن مخصوص خاک،   γ    كه در این رابطه

 :مورد نياز برابر است با  Tϭاست. بنابراین حداقل فشار نگهداری      N≤6مشاهدات تجربي شرایط ناپایداری مطابق با مقدار 

 

   (   )            with   N≈6 (0)  

 

 
 [1] روش برومز و بنمارک در  کار نهیس یداریمدل پا -2شکل 

 

 (1611)   1.  روش اتکینسون و پاتز2.2.2

 

 رط حدی متفاوتـبنده برای تونل بدون پوشش، با دو شـک چسـرایط خاک خشـكار حفاری در ش ينهـاین روش برای تعيين حداقل فشار نگهداری س

(1 )qs>0  ، 0  =    (  ۱و  )qs=0   امل دو روش كران پایين است كه معموال با در نظر گيری یک ضریب ـمورد دوم ش شود.استفاده مي     > 0و

   :[0زیر است ] ایمني فرمول این روش مطابق روابط

 

(1) 
      

      

(  
   )

 

 

(5)    
      

      
 

 

 .ضریب فشار غير فعال خاک است   kpزاویه اصطکاک داخلي و    كه در این رابطه  

 

 (1691) 2.    روش کرش 2.2.2

 

طح گسيختگي شود. شکل )ب( یک مدل با س در نظر گرفته مي (0)، مطابق شکل گسيختگيكمترین فشار نگهداری برای حاالت مختلف در این روش 

است و در بسياری از موارد مدل نيم بيضوی كه ( 6) كار در رابطه ار برای حداقل فشار نگهداری سينهدهد كه متناظر با بيشترین مقد ربع دایره را نشان مي

 دهد.تری به واقعيت را نتيجه مي نزدیک( آورده شده است، حل 7در رابطه )

 

     
 

    
(
 

 
    

 

 
  ) 

(6)  

                                                
1 Atkinson  &Potts 
2 krause 
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  ) 

(7)  

 [.1] حداقل فشار نگهداری است  Sminچسبندگي و    cدر این روابط  

 
 الف                                                      ب      ج                                              

 [4کار تونل به روش کرش ] های مختلف شکست در سینه ممکانیز -3شکل

 

 (1664) 1روش  جانسکز و استاینر.          4.2.2

 
 ( به صورت یک شکست سه بعدی كه شامل گوه گسيختگي در قسمت پایين و سيلوی خاک در قسمت باال است و 1۳61این روش بر طبق مدل هورن )

 ( ارائه شده است.1مطابق شکل )

 
 

 [4گسیختگی در روش جانسکز و استاینر ]نمایی از مکانیزم  -4شکل 

 

 آید.بدست مي ( 8) هداری از رابطه این روش حداقل فشار نگ در              
  

        
    (8)  

  

  ضریب فشار جانبي زمين،     kA3   كه در رابطه باال              
 توان بـا اسـتفاده از شـکل   را مي    kA3 مقدارفشار آب است.    pفشار قائم موثر و       

 بدست آورد. (5)

                                                
1 Jancsecz  & steiner 
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.  

 (Jancsecz  &  Steiner, 1994خاک )شکل ضریب فشار جانبی  -5شکل 

 

 (1669) 1.    روش آناگنوستا و کواری5.2.2
 

 کل زمين در این  روش موردـش( است. به دليل آنکه تغيير1۳61) گوه هورن( و مدل سـه بعدی سيلو و18۳5نسن )يلوی جاـاین روش بر اساس نظریه س

 كولمب استفاده شده است. كليات چگونگي اعمال-و برای معيار شکست از معيار موهر توجه نبوده است، رفتار خاک صلب خميری در نظر گرفته شده

 ده ازـش نگهداری موثر با فرض حالت زهکشي ار تعادلي فشارـپر فشـين سـان داده شده است. در این روش برای ماشـ( نش6کل )ـبار در این روش در ش

 آید. بدست مي( ۳) رابطه 

 
 Horn (1961)مکانیزم شکست سه بعدی  -6شکل 

 

(۳) 
      

          
       

  

 
 

 
 

 

ار بين ـافت فش  ∆hوزن مخصوص غوطه ور خاک،     'γبندگي خاک، ـچس   cقطر تونل،    Dار نگهداری موثر،  ـفش    ’s كه در آن،              

 ضرایب بدون بعدی هستند، كه تابعي از       F0,1,2,3اتاقک حفاری و خاک و 

 
و    

(    )

 
 هستند. همچنين كمترین فشار نگهداری از نظر تئوری در   

   های خشک  غيرچسبنده از رابطه زیر قابل محاسبه است. خاک

   

(13) 

 

            

 .[5]مخصوص خشک خاک است وزن    dفشار نگهداری كل و     sكه در این رابطه   

 های عددی روش . 2.2

                                                
1 Anagnostou  & Kovari 
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 ه بعدی استفاده كرد. در روش عددی ـباشد باید از نرم افزارهای س ه بعدی ميـيل اینکه ماهيت مسئله سكار به روش عددی به دل ينهـار سـجهت تعيين فش

 ار منفذیـها و...( مواردی مانند اثر فش ها، پل ازه های مجاور ) تونل، پي ساختمانـكار و حفاری تونل بر س ينهـالوه بر بررسي اندركنش فشار سمي توان ع

   PLAXIS  3D TUNNELو   FLAC 3Dكار را نيز مورد بررسي قرار داد. از نرم افزارهای متداول در این زمينه مي توان به بر پایداری سينه آب 

 مقادیرورده و نشـان دادند كه كار به روش عددی بدست آينهـار سـای برای تعيين فش ( رابطه ۱33۱و همکاران )  Vermeerا تـاشاره كرد. در این راس

  [.6د]كار ندار سطحي تاثيری بر مقدار فشار سينه فشار   H>Dو      25<  و  < 2D Hو       >20

Lee and  Nam (2001)             با استفاده از نرم افزارPENTAGON-3D   فشار منفذی در ای سيلتي  های ماسه ثابت كردند كه در خاک

ار منفذی در اثر تزریق لوله ای ـش فشـي كاهـ( به بررس۱331اران )ـو همک Leeبه كمک همين نرم افزار    [.7درصد هد آب مي باشد] ۱۱كار برابر  سينه

 [. 8توجهي دارد] كار تاثير قابل از عوامل مهم در ناپایداری سينه ای پرداخته و نشان دادند كه فشار منفذی به عنوان یکي مرحلهچند 

 Sun          ( با استفاده از نرم افزار ۱336و همکاران )ANSYS كار پرداخته و نشان دادند كه عدد پایداری  ينهـازی فشار سـس به مدل(N)  ارائه شده

 [.۳]افتدمي بيشتر در كف تونل اتفاقهای ماكزیمم  كه تغييرشکلهمچنين نشان دادند ( با نتایج عددی همخواني دارد. 1۳83و همکاران )  Davisتوسط 

Mollon            ( با استفاده از نرم افزار  ۱33۳و همکاران )FLAC-3D   سازی كردند و نشان دادند كه بين نتایج آناليز حدی  كار را مدل فشار سينه

انجام یک طراحي بر پایه اطمينان بيان كردند كه فشار  سازی عددی تفاوت چنداني وجود ندارد.آنها در نهایت با بدست آمده از مکانيزم شکست و مدل

 [. 13تونل با افزایش همبستگي بين پارامترهای مقاومت برشي و كاهش ضرایب تغيير، كاهش مي یابد ]

Wong          ( یک آناليز عددی سه بعدی د۱31۱و همکاران )بار به عمق مختلف های سركار در ماسه برای نسبت ر زمينه مکانيزم شکست مقاوم سينه

 [.11] درصد بيشتر است 53گيری شده آن،  محاسبه شده نسبت به مقدار اندازهكار  انجام دادند و نشان دادند كه فشار سينه
 

 کار تونل سازی عددی تعیین فشار سینه مدل .2
 

 كار تونل و توان كمترین فشار سينه ها مي مي باشد كه بوسيله آن    Plaxis  3D Tunnelازی سه بعدی در برنامه ـس تحليل عددی شامل چندین مدل

  33+733 -33+633  لومتراژـكيكار در ي فشــار سيـنهـقيق جهـت بررسـر این تحي كرد. دـطح زمين را بررســهای بوجود آمده در س ـستهمچنين نش 

 علت انتخاب این مقطع، داشتن روباره كم تونل و وجود اطالعات ابزار .متروی مشهد استفاده شده است ۱خط    DH-4ازمشخصات مقطع محل گمانه  

 دقيق ) اكستنسومتر( در این محدوده مي باشد. 

متر حفاری مي شود.  ارتفاع  10/۳قطر به  EPBو به روش فشار تعادلي زمين  TBMمکانيزه ماشين حفاری  روی مشهد با استفاده ازمت ۱خط            

سازی به دليل تقارن فقط نصف تونل مدل مي  راز كف تونل مي باشد. در این مدلتر از ت طول مسير پایيندر طح آب زیرزمينيـمتر و س 5/13روباره تونل 

ده است. این مدل دارای یک الیه خاک ـدر نظر گرفته ش  Zت محور ـدر جه 53متر و امتداد  13و عرض  13شود. هندسه مدل برای این پهنه با طول 

ي شده تحليل شده و مدل ـازی در حالت زهکشـس آورده شده است. این مدل 1ر جدول خصات ژئوتکنيکي آن دـاست كه مش  ( CL-ML) يـرس

 كولمب است.-كارگرفته شده مدل موهر رفتاری به

 

 DH-4 [12]مشخصات ژئوتکنیکی خاک در محل گمانه  -1جدول 

 عمق خاک

(m) 
 جنس خاک

 خاک وزن مخصوص خشک

( 
  

   ) 

 چسبندگي

(
   

   ) 

 زاویه اصطکاک داخلي

( ) 

 مدول االسيسيته

(
  

   ) 

ضریب 

 پواسون

3- ۱5 CL-ML 16 ۱5 ۱5 ۱33 0/3 

 

كار و برآورد فشار نگهداری سه فاز برای محاسبات تعریف شده است. در فاز اول ابتدا تونل  سازی جهت بررسي پایداری سينه در این مدل              

كار  كه در این فاز با كاهش فشـار سيـنهكار جلوگيری به عمل آید. فاز دوم  ـنهكار وارد مي كنيم تا از فروریختن سي فشار مناسـبي بر سيـنهو  حفاری شده

شود. در فاز سوم یک آناليز ایمني با كاهش پارامترهای مکانيکي خاک در  ت در خاک ميـشکست در خاک ایجاد شود باعث ایجاد شکس تا حدی كه

 شود. مي نظر گرفته
 

 نتایج حاصل از تحلیل عددی .4
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 كار بزرگ است. بيشترین تغيير شکل در انتهای ماشين اتفاق ه اندازه كافي برای پایداری سـينهكار ب شود كه فشار سينه ( به خوبي مشاهده مي7در شکل )

دهد.  كار را نشان مي كار( جابجایي خاک به داخل سينه )كاهش فشار سينهربوط به فاز دوم ( م8افتد كه دليل آن ناشي از انقباض خاک است. شکل ) مي 

 تگيـزدگي دارد. در سطح زمين نيز شکس نوت طوری است كه خاک تمایل به بيرـکسـمکانيزم ش  (phi-cوم )كاهش  ــ( مربوط به فاز س۳کل )ـدر ش

 Chambon  and Corte (1989)  [13] باشد كه این نتيجه با مطالعات مي طر تونلـاز ق رـود كه دهانه آن بزرگتـشاهده ميـکلي مشـقيفي ش 

Leca and Dormieux (1990) [14 ] و همچنين با مشاهدات تجربي and Leca (1993)    Colough [15]  .مطابقت دارد 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 کار(دوم )کاهش فشار سینه انیکل در پا ییجابجا - 8شکل                                     کل در پایان فاز اولجابجایی  -7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم انیکل در پا ییجابجا -9شکل 

 

 مقایسه روش های تحلیلی و عددی  .5

 
 ونـترزاقي و روش اتکينست آمده از روش تجربي ـار بدسـان مي دهد كه مقادیر فشـنش  ۱های تجربي و تحليلي در جدول  ه نتایج عددی با روشـمقایس

تفاده از روش ـاس كاربرد دارد. ۱های عميق با نسبت سربار به عمق بزرگتر از  وپاتز كمي محافظه كارانه است و استفاده از روش ترزاقي در تونل 

مناسب نيست. در روش عددی، به  تفاده از این روش برای خاكهای چسبندهـتا و كواری در این تحقيق جواب مطلوبي به ما نمي دهد زیرا اسـآناگنوس

 كار تونل پایدار است. در باالی سطح آب زیرزميني، سينه دليل چسبندگي باالی خاک و همچنين قرارگرفتن تونل
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 66+766تا  66+666 کیلومتراژهای تجربی و تحلیلی در  مقایسه نتایج عددی با روش -2جدول 

 عددی وكواری آناگنوستا پاتز و اتکينسون استاینر جانسکز و COB ترزاقي نوع فشار

كار در حداقل فشار سينه

 (kpa)  تاج تونل
66 50 51 71 3 

حداقل فشار با در  كار پایدارسينه

 كيلو ۱3نظرگرفتن 
 پاسکال دامنه تغييرات

86 70 71 ۳1 ۱3 

 

 صحت سنجی مدل .9

 

 از  Cدهد. با توجه به این منحني، جابجایي نقطه  را نشـان مي  33+653  كيلومتراژتاج تونل( در برابر گام زماني در)   Cمنحني جابجایي نقطه  13کل ـش

  ۱خط   33+61۳ كيلومتراژنقطه ای نصب شده در وسط مسير )تاج تونل( در 1سنج  منحني تغييرات كشيدگي 11ميلي متر متغير است. شکل  0/۱صفر تا 

 سازی به خوبي صورت گرفته است. دهد كه مدل متر است و نشان مي ميلي ۱ده در حدود دهد كه حداكثر جابجایي ثبت شمتروی مشهد را نشان مي

 

 
 66+656 کیلومتراژدر  Cمنحنی جابجایی نقطه   -16شکل 
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 [11] 66+649 کیلومتراژمنحنی تغییرات کشیدگی سنج نصب شده در   -11شکل 

 

 گیرینتیجه .1

 
در روش عددی، با درنظرگيری  باشد.كار مي ، فشار سينه  EPBهای خاكي با استفاده از دستگاه  محيط ها در یکي از پارامترهای مهم در حفاری تونل

دليل اینکه تونل باالتر از تراز آب زیرزميني  پارامترهای بيشتری از خاک مثل مدول االسيسيته، ضریب پواسون و خصوصيات ماشين حفاری وهمچنين به

فشار   و روش تحليلي جانسکز و استاینر،   COB ي استفاده شده در این تحقيق، روشتجرب های تحليلي و در بين روش كار پایدار است. قرار دارد سينه

 شود.  كار توصيه مي و استاینر جهت محاسبه فشار سينه استفاده از روش جانسکز  دهد لذا در این تحقيق،كار قابل قبولي را به ما ميسينه
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