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 خالصه

مدل محني پانه مورد بررسي قرار گرفته است. های دارای الیه بندی با مصالح ناهمگن،نلهای حفر شده در زمين با مدلسازی سه بعدی تودراین مقاله 

 03طول محوری  متر به 03سربار متر و 13كه درآن حفاری تونلي به قطرصورت گرفته است  Plaxis 3D Tunnelبوسيله نرم افزارتونل سازی 

جنس الیه اثر همگن بودن مصالح و بدون در نظرگرفتن بر اساس  گذشته صرفاً مطالعات آنجایي از.انجام گرفته است متری0متردر گامهای حفاری 

 شيب های مختلفو  در تغيير جنس الیه های خاکاز این جهت منحني پانه ،است بودهبر روی منحني پانه  ،یا شيب الیه بندی خاک وهای مختلف 

نتایج حاصل از این مدل سازی ها نشان مي دهد كه اگر الیه بندی افقي است. الیه بندی خاک كه مقطع تونل را قطع مي كند مورد بررسي قرار گرفته

مي شود و اگر خاک قرار گرفته در الیه باالیي قوی تر از خاک پایيني باشد منحني پانه خاک  باعث تغييرات نرخ جابه جایي مقطع تونل را قطع كند

اصالح از منحني پانه باید  ،برای طراحيوحالتهای شيب دار درحالت های فوق  ي گيرد.لذاالیه بندی شده ، پایين تر از منحني پانه خاک همسان قرار م

 شده برای تونل های منقطع بوسيله الیه بندهای خاک استفاده شود.

 

 plaxis 3D tunnelکلمات کلیدی : پایداری تونل، منحنی پانه ، الیه بندی خاک ،              
 

 

 .مقدمه

جابه جایي رو به داخل تونل و فشار فرضي در این روش  فاده مي شود.نصب پوشش است تحليل پایداری تونل و برایروش همگرایي مقاله از دراین 

مي در حالت مدل سازی دو بعدی  منحني پانه مبنای طراحي تونل واقعدر  گردد.منحني پانه تعيين مي  به كمکحسب فاصله تا جبهه حفاری پوشش بر 

 بندی و پوشش داخلي آن مسئله  مشکلي است. بررسي پایداری تونل و تعيين دقيق مشخصات حایلد. باش

با منحني پانه  1۳۳1در سال ( مورد بحث قرار گرفته است. 1۳90) AFTES 7های گروه بررسي این روش در مقاالت متعدد و به ویژه در توصيه نامه

وهمکاران اندازه گيری هایي از تغيير مکان های شعاعي تونل ها به صورت تجربي  Chern 1۳۳9ل برای مصالح ارئه شد ودر سا االستيک فرض رفتار
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ها قرار گرفت. در این منحني ها ارائه نمود و منحني پانه به دست آمده مبنای طراحيگيریهوک برازشي از اندازه 1۳۳۳ارائه كردند. در نهایت در سال 

تحليل  ۱332و همکاران در سال Shanرفتار مکانيکي و ناهمساني تنش های بر جای زمين لحاظ نشده است.  شکل هندسي تونل و ناهمساني احتمالي

در سال  Oresteدار با استفاده از معيار خرابي هوک و براون را مورد بررسي قرار دادند. های درزههای دایروی در توده سنگپالستيک تونل –االستو

و   Niciezaای با در نظر گرفتن همگرایي بين سنگ و پوشش را مورد بررسي قرار داد امل بولت اطراف تونل دایرهروش تحليلي جدید تزریق ك ۱332

و همکاران در  Kontogianniهمجواری را مورد بررسي قرار دادند. –اثر عمق نفوذ و شکل تونل در كاربرد روش همگرایي ۱332همکاران در سال 

مدل سازی  ۱330و همکاران در سال  Zhuتونل كه چه مقدار مستقل از زمان هستند را مورد بررسي قرار دادند . های شعاعيتغيير مکان ۱331سال 

ها و اثرات ساخت را مورد بررسي قرار دادند.در ایران، ساالری راد و همکاران  عددی سيستماتيک پایداری تونل سنگي با توجه به شرایط مختلف سنگ

شمال را  -همجواری در تونل البرز واقع در آزاد راه تهران –های همگرایي بر روی منحني مشخصه زمين با استفاده از روش تاثير حفاری چند مرحله ای

امامزاده هاشم را مورد بررسي قرار دادند.  1مورد بررسي قرار دادند. ابوذر بهاری و كاظم نجم  پيش بيني همگرایي و رفتار خزشي سنگ در تونل شماره 

ي و مهرداد خاتمي  تحليل عددی سه بعدی جهت ارزیابي روش های تحليل حدی در برآورد پایداری جبهه حفاری تونل را مورد بررسي قرار محمد ملک

محمود قضاوی و حميد كریم پور تاثير شيب سطح زمين بر پروفيل نشست ونيروهای داخلي الینيگ مورد بررسي قرار دادند.حسين صالح زاده و  .دادند

 حسنلو راد فرض كرنش مسطح در استفاده از منحني پانه جهت طراحي تونل با مدل سازی سه بعدی مورد بررسي قرار دادند.محمود 

تر، مانند روش اجزای محدود و غيره، مورد استفاده های عددی پيچيدهدرآمدی بر به كارگيری روشبه عنوان پيش «همجواری -همگرایي»ي روش تحليل

بر روی  ،یا شيب الیه بندی خاک و جنس الیه های مختلفاثر همگن بودن مصالح و بدون در نظر گرفتن بر اساس  لعات گذشته صرفاًمطا. گيردقرار  مي

الیه بندی خاک كه مقطع تونل را قطع مي  شيب های مختلفو  در تغيير جنس الیه های خاکاز این جهت منحني پانه  .منحني پانه لحاظ نشده است

برای  مي گيرد.مورد بررسي قرار   Plaxis 3D Tunnelبوسيله نرم افزار  ابتدا منحني پانه با مدل سازی سه بعدی لذا قرار گرفته است. كند مورد بررسي

الیه بندی خاک بر روی  اثرسپس  مي گرددمتری مدل سازی  0های حفاری  گامر د متر 03طول محوری  متر به 03متر و سربار  13به قطر يتونل این كار

در تونل سازی در اثر حفاری و قبل از نصب سيستم نگهداری، زمين اطراف مقداری از تغيير شکلهای خود را انجام ميدهد و .مي شودارائه  منحني پانه

سپس پوشش نصب ميگردد. روش معمول در طراحي تونل در حالت دو بعدی نيز بر اساس همين روند، یعني آزادسازی درصدی از تنش و تغيير شکل 

(، قبل از نصب سيستم ميباشد. سپس عمل نصب سيستم نگهداری مدل سازی مي شود. به نحوی كه 1بخش حفاری شده با استفاده از منحني پانه )شکل 

 در نهایت بر اساس نيروهای حاصله سيستم نگهداری طراحي مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ری شده تجربی و برازش آن ها)همگرایی برحسب فاصله تا جبهه حفاری (: منحنی پانه حالت االستیک و مقادیر اندازه گی1شکل           
 

 همين  با استفاده از روشهای تجربي پيشنهاد شده و  حفر كرد ، حداكثر دهانه ایکه بدون نياز به سيستم نگهداری ميتوان  براساس مشخصات مقاومتي زمين

( ونسبت آن به شعاع تونل Xنظر گرفته ميشود. برای طراحي با استفاده ازاین فاصله)درمدل سازی دوبعدی فاصله بين سينه حفاری وپوشش در مقدار 

(Rt( به كمک منحني پانه ،درصد آزاد سازی تغيير شکل محل حفاری قبل از نصب سيستم نگهداری ،)  

     
( مشخص مي گردد.بعد ازمشخص شدن 

(، سپس سيستم نگهداری مورد نظر u0اف تونل به اندازه مشخص شده تغييرشکل دهد)سازی دو بعدی، اجازه داده ميشودتا زمين اطراین درصد با مدل 

 .در مدل اعمال وتحليل ادامه یافته تا نيروهای مورد نظر برایطراحي سيستم نگهداری مشخص گردند

 

 فرضیات مدل سازی
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از مركز  تونل برابر شعاع 0بيش از حدود  یا  كه در فاصله ينقاط كهقابل ذكر این .  انتخاب گردید متر 03سربار  امتر ب 13به قطر  ،دایرهتونلشکل مقطع 

داده مي برابر قطر تونل ادامه  1به اندازه  از هر طرف مدلگيرند. ابعاد ي قرار نم یتحت تأثير حضور حفار یا ميزان قابل مالحظهه اند ب قرار گرفته یحفار

رسم گردید.رفتار زمين به صورت االستو پالستيک با معيار گسيختگي موهر خاک  یتر برام ۳3متر و به ارتفاع  113به عرض یدرنتيجه ابعادشوند.

متری  03متر از طول 0مرحله انجام شده و در هر مرحله 13كولمب و پارامترهای مقاومتي انتخابي برای زمين به شرح ذیل انتخاب گردید.عمل حفاری در

  در نظر گرفته شده به صورت زیر مي باشند: تونل حفاری گردیده است. اطالعات مربوط به مصالح
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های اوّليه در  مي باشد.تنش    زاویه اتساع و ،  ، زاویه اصطکاکc يچسبندگ ، ، ضریب پواسونEمدول یانگ پارمترهای به كاررفته شامل 

های اوّليه به وسيله مشخصه  تنش   PLAXISباشند. در  كالبد خاک متأثر از وزن مصالح و تاریخچه تشکيل آنها مي
oK  و یا با استفاده از بارگذاری

شود. روش  ثقلي ایجاد مي
oK ها شيبدار  گيرد. در این مدل سازی چون اكثر سطح زمين های افقي خاک و بدون شيب مورد استفاده قرار مي برای الیه

در  مي كنند.ماكزیمم هم افزایش پيدا  یها تغيير مکان شودكوچکتر انتخاب  یبند هر چه اندازه مش است از روش بارگذاری ثقلي استفاده مي شود.

چون انتخاب  ياز طرف هستند. بيشتراز متوسط تغيير مکان ها  و ها درحد قابل قبولي است تقریباً تغيير مکان ها در تاج و كف و دیواره mediumحالت 

اندازه  مي دهدبه چند ساعت و چند روز افزایش  را از موارد محاسبات يدر بعض يكند و حت يم يازه مش بندی محاسبات را طوالندان كوچکتر

باشند. مي متر0 یحفار یها گامگردد و  يم یمتر حفار 03 یباشد كه تونل در طول محور يمدل به این صورت م شود.ميانتخاب  medium یبند مش

مشخص این است كه دقت مدل سازی  منحني های پانه مقایسهاز هدف شود. يمتر یک صفحه اضافه م 0از هر بندی سه بعدی در نتيجه، در مش

در فاصله قبل از  :است  ارند این تفاوت ها از این قراربا هم فرق ددر حالت زمين بدون شيب و الیه بندی پيداست منحني ها  ۱.همانطوریکه از شکل شود

و  chernهای  هوک یک برازش از اندازه گيری پانه منحني.دنمنحني های پانه مدل زیر منحني برازش شده هوک قرار دار،  جبهه حفاریرسيدن به 

 : مي باشدروبرو  صورت هومعادله آن باست كه به صورت تجربي اندازه گيری كرده اند 1۳۳9همکاران درسال

 
x : نسبت فاصله از جبهه حفاری به قطر تونل            y نسبت تغيير مکان ها در هر فاز به تغيير مکان ماكزیمم : 

 

جبهه منحني های پانه مدل در قسمت قبل از 

 تقریباً  به منحني پانه االستيک نزدیک اند حفاری

منحني های پانه  جبهه حفاریو بعد از گذشتن از 

مدل باالی منحني پانه برازش شده هوک 

وتقریبا زیر منحني پانه االستيک قرار دارند. این 

ها را مي توان بعنوان یکي از معایب روش  تفاوت

عددی دانست كه ازدر نظر گرفتن مدل   ها ی

منحني كلمب نتيجه  –پالستيک موهر  -واالست

 جبهه حفاریهای پانه مدل در قسمت قبل از 

و بعد  تقریباً  به منحني پانه االستيک نزدیک اند

منحني های پانه مدل  جبهه حفاریاز گذشتن از 

باالی منحني پانه برازش شده هوک وتقریبا زیر 

 االستو پالستیکو  مقایسه منحنی پانه مدل با منحنی پانه االستیک-2شکل                                          این نتایج برای  . قرار دارند  االستيک  نهپا  منحني

 زیرا تفاوت  قبول مي باشد قابل   مدل  پانه منحني 

دل در بين منحني پانه برازش شده هوک و زیادی بين منحني پانه مدل و منحني پانه مورد استفاده در طرا حي های تونل وجود ندارد و منحني های پانه م

متر برای حالت خاک الیه بندی شده مدل  03متر در طول محوری  03متر وسربار  13در این بخش حفاری تونلي به شعاع منحني پانه االستيک قرار دارند

 د با شيب های مختلف الیه بندی انجام مي گيردمي شود. این مدل سازی در حالت های دو الیه خاک كه فصل مشترک آن ها مقطع تونل را قطع مي كن
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 خاک با الیه بندی سطح زمین افقی )مدل اول(
 و الیه پائيني به ترتيب زیر مي باشدمشخصات خاک در الیه باالیي  شود.مدل مي  0در مورد اول خاكي با مدل هندسي مطابق شکل 

 E=2.000E+06(,(ν=0.250),(C=200.000),(φ=35.000),(ψ=5.000),(G=8.000E+05),(Eoed=2.400E+06)) مشخصات خاک در الیه باالیي

 E=5.000E+04(,(ν=0.300),(C=35.000),(φ=30.000),(ψ=0.000),(G=1.923E+04),(Eoed=6.731E+04)) مشخصات خاک در الیه پائيني

 

          و با منحني پانه مدل بدون ( 1و4)شکلهای گردددیواره ها رسم مي  محني پانه را برای تاج وكف و

            Dقطر تونل   استx  فاصله هر صفحه تا جبهه حفاری  نسبت منحني پانهگردد.درشيب مقایسه مي 

                 ها  مکان  . تغييرقرار مي گيرندروی محور افقي بدست آمده و   این نسبت ها برای هر فاز مي باشد

 (uri  در هر فاز ثبت )  به تغيير مکان ماكزیمم هر فاز نسبت تغيير مکانشوند مي( urmax)  محاسبه              

 مي شوند.مي شود. این نسبت ها در محور قائم مشخص 

   1هندسه مدل خاک الیه بندی شده 3شکل                                                                                                                                               

 
 مقایسه منحني پانه خاک الیه بندی شده با خاک همسان در تاج -4شکل                          كفمقایسه منحني پانه خاک الیه بندی شده با خاک همسان در -1شکل

 

در خاک الیه بندی شده منحني پانه تاج پایين تر از منحني پانه حالت بدون الیه بندی قرار مي گيرد. این موضوع بدان  دهمانطوریکه مشاهده مي گرد

دی معني است كه اگر در حالت خاک الیه بندی شده همگرایي و فشار وارد بر پوشش بر اساس منحني پانه هوک انتخاب شود )كه در تحليل دو بع

صورت مي گيرد(مقدار فشار وارد بر پوشش تونل ودر نهایت نيروهای داخلي كمتر از واقعيت لحاظ خواهد شد. لذا اگر پوشش ضعيف انتخاب شده 

 .در منحني پانه كف تغيير زیادی دیده نمي شود 1ظبق شکل باشد خطر تخریب آن وجود دارد. 
 

 دوم( مدلخاک با الیه بندی سطح زمین افقی )
 

 ه ترتيب زیر مي باشد.و الیه پائيني بمشخصات خاک در الیه باالیي  دشومدل مي مشابه مدل اول ، خاكي با مدل هندسي 

 E=1.000E+04(,(ν=0.350),(C=125.000),(φ=25.000),(ψ=0.000),(G=3703.704),(Eoed=1.605E+04)) مشخصات خاک در الیه باالیی

پائینیمشخصات خاک در الیه   (E=2.000E+05(,(ν=0.250),(C=25.000),(φ=35.000),(ψ=5.000),(G=8.000E+04),(Eoed=2.400E+05) 
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دیواره های تونلالیه بندی با مدل خاک همسان در  دوممقایسه منحني پانه مدل  6كف تونل                            شکلالیه بندی با مدل خاک همسان در  دوممقایسه منحني پانه مدل  2شکل      

 از مقایسه منحني های پانه خاک الیه بندی شده )با مصالح مختلف ( وخاک همسان مي توان نتایج زیر را بدست آورد :  

 استاگر فصل مشترک دو الیه خاک مقطع تونل را قطع كند منحني پانه پایين تر از منحني پانه خاک همسان قرار مي گيرد. این موضوع بدان معني  -1  

كه اگر در حالت خاک الیه بندی شده همگرایي وفشار وارد بر پوشش بر اساس منحني پانه هوک انتخاب شود )كه در تحليل دو بعدی صورت مي 

شد خطر گيرد(مقدار فشار وارد بر پوشش تونل ودر نهایت نيروهای داخلي كمتر از واقعيت لحاظ خواهد شد. لذا اگر پوشش ضعيف انتخاب شده با

اگر خاک قرار گرفته در الیه باالیي قوی تر از خاک پایيني باشد منحني پانه خاک الیه بندی شده پایين تر از منحني پانه  -۱آن وجود دارد.تخریب 

 حني پانه خاک همسان زیادتر مي شود.خاک همسان قرار مي گيرد. و هر چه خاک قوی تر مي شود اختالف منحني پانه خاک الیه بندی شده با من

 

 ر الیه بندی شیبدار در دو الیه خاک که فصل مشترک آنها مقطع تونل را قطع می کنداث
 

مشخصات خاک در  شود.مي  رسم  9خاكي با مدل هندسي مطابق شکل  مدل :درجه( 81)شیب الیه بندی شده شیبدار در محل برخورد الیه ها

 ي و الیه پائيني بدین تر تيب مي باشدالیه باالی

الیه باالییمشخصات خاک در   (E=1.000E+04(,(ν=0.350),(C=125.000),(φ=25.000),(ψ=0.000),(G=3703.704),(Eoed=1.605E+04) 

پائینیمشخصات خاک در الیه   (E=2.000E+05(,(ν=0.250),(C=25.000),(φ=35.000),(ψ=5.000),(G=8.000E+04),(Eoed=2.400E+05) 

 

                                                                                                                 

 

 

 شدهالیه بندی خاک برای  شیبدار اول هندسه مدل 8شکل 
 

 

 

 
  دیواره باالی شيب ه بندی شده برایمقایسه منحني پانه خاک همسان با خاک الی            برای دیواره باالی شيب مقایسه منحني پانه خاک همسان با خاک الیه بندی شده 
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 کف تونل مقایسه منحنی پانه خاک همسان با خاک الیه بندی شده برای                          تونل مقایسه منحنی پانه خاک همسان با خاک الیه بندی شده برای تاج

 درجه( 62)شیب محل برخورد الیه هامدل الیه بندی شده شیبدار در 
 

در منحني پانه تاج و این چنين نشان مي دهد كه  تمشاهدا.درجه است ۱6شيب این مدل مدل خاكي با مدل هندسي ، مدل قبل رسم مي شود منتهي  

 .تفاوت زیادی وجود نداردتونل كف 

  
 دیواره پایين شيب،الیه بندی با مدل خاک همسان دوم مقایسه منحني پانه مدل             دیواره باالی شيب ،الیه بندی با مدل خاک همسان دوممقایسه منحني پانه مدل 

 

 .مطابق تغييری در منحني پانه دیواره باالی شيب مشاهده نمي شود . ولي منحني پانه دیواره باالی شيب مقداری افت كرده است

 

 درجه( 26)شیب الیه بندی شده شیبدار در محل برخورد الیه ها سوممدل 
 .درجه رسم مي شود 0۱مطابق مدل قبل مدل خاكي با شيب 
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 دو الیه خاک كه سختي آنها تفاوت زیادی با یکدیگر دارندمنحني پانه پيشنهادی برای             م الیه بندی با مدل خاک همسان در دیواره باالی شيبسومقایسه منحني پانه مدل 

 

منحني پانه دیواره باالی شيب در ابتدا مقداری پایين تر از منحني پانه خاک همسان قرار  .ين شيب تغيير نکرده استیمنحني پانه در تاج وكف و دیواره پا

با توجه به اینکه الیه بندی . گرفته استباالی منحني پانه خاک همسان قرار  دهش ازسينه كار منحني پانه مدل الیه بندی گذشتنگرفته است و بعد از 

الیه دیگر خاک در حالتي بر روی منحني پانه تاثير اساسي مي گذارد كه سختي الیه ها با یکدیگر تفاوت زیادی داشته باشند. )مثال یک الیه از سنگ و

ختي زیادی نسبت به الیه پایيني داشته باشد منحني پانه به شدت افت مي كند لذا در این حالت از خاک تشکيل شده باشد( به ویژه اگر الیه باالیي س

 .استفاده شود باال)سمت چپ(پيشنهاد مي شود از منحني پانه شکل 
 

 :مدل سازی خاک با سه الیه که مقطع تونل را قطع می کند

 :الیه  بدین تر تيب مي باشد 0مشخصات خاک در  . .رسم مي شود شکلالیه مطابق  0مدل الیه بندی شده در 

 E=2.000E+06(,(ν=0.250),(C=195.000),(φ=35.000),(ψ=5.000),(G=8.000E+05),(Eoed=2.400E+06))  مشخصات خاک در الیه باالیي

 E=1.000E+04(,(ν=0.350),(C=125.000),(φ=25.000),(ψ=0.000),(G=3703.704),(Eoed=1.605E+04))   مشخصات خاک در الیه باالیي

 E=5.000E+04(,(ν=0.300),(C=200.000),(φ=15.000),(ψ=0.000),(G=1.923E+04),(Eoed=6.731E+04))  مشخصات خاک در الیه باالیي

 

      تونل با مدل خاک همسان در تاج خاک مقایسه منحنی پانه مدل سه الیه                      

            

    
 مقایسه منحني پانه مدل سه الیه با مدل خاک همسان در دیواره پایين شيب                             تونل پانه مدل سه الیه با مدل خاک همسان در كف مقایسه منحني

 

 :نتیجه گیری

است اگر فصل مشترک دو الیه خاک مقطع تونل را قطع كند منحني پانه پایين تر از منحني پانه خاک همسان قرار مي گيرد. این موضوع بدان معني  -1

كه اگر در حالت خاک الیه بندی شده همگرایي و فشار وارد بر پوشش بر اساس منحني پانه هوک انتخاب شود )كه در تحليل دو بعدی صورت مي 

 يرد(مقدار فشار وارد بر پوشش تونل ودر نهایت نيروهای داخلي كمتر از واقعيت لحاظ خواهد شد. لذا اگر پوشش ضعيف انتخاب شده با شد خطرگ

 تخریب آن وجود دارد.                                    
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خاک الیه بندی شده پایين تر از منحني پانه خاک همسان قرار مي اگر خاک قرار گرفته در الیه باالیي قوی تر از خاک پایيني باشد منحني پانه  -۱

 گيرد. و هر چه خاک قوی تر مي شود اختالف منحني پانه خاک الیه بندی شده با منحني پانه خاک همسان زیادتر مي شود

چه شيب افزایش پيدا مي كند به منحني پانه هر  منحني پانه دیواره های پایين وباالی شيب درحالت خاک الیه بندی شده با فصل مشترک شيبدار -0

از آن روی منحني پانه حالت همسان قرار مي گيرد. این مسئله را مي توان اینگونه  بيشتردرجه و  ۱6خاک همسان نزدیک مي شود. تا در شيب  تحال

نشان مي دهد كه اگر خاک دیواره ها از یک نوع  كرد كه هر چه شيب افزایش مي یابد خاک دیواره ها تبدیل به یک نوع مصالح مي شود و این تفسير

ي تغييری در منحني پانه دیواره ها مشاهده نمي شود. منظور از دیواره ها نقطه های (دو نوع خاک دیواره را قطع نکرده باشداگر دیگر  به عبارت) باشد

 .شده اند ( درنظر گرفتهA,Bنقاط  هستند كه در طرفين تونل )

 
تونل شکل مقطع  

 

موجب  یادتر مي شود. این افشاردر مدل سازی با سه الیه خاک منحني پانه به شدت افت مي كند. هر چه الیه های باالیي قوی تر باشند مقدار افت ز -4

   خطر ناک شدن طراحي تونل بوسيله منحني پانه هوک مي شود. 

                                                                                             

در حالتي كه سه الیه خاک قطع تونل را قطع -1

 :ارائه مي شودروبرو كند منحني پانه 
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