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 خالصه

-های طبیعی میها تحت فشار ناشی از تنشها قبل از احداث تونلکوهبه صورت کلی 
های موجود خوردگی در این محیط وضعیت تنشایجاد دستباشند. با احداث تونل و 

گردد. با توجه مختل گردیده و سبب پدید آمدن تغییر مکان در قسمت حفر شده می

ای ارنده از لحاظ سازهبه این که مقطع تونل و در برخی از موارد سیستم نگه د

نمایند. باشند، لذا تغییر مکانها ایجاد نیروی اضافی در سازه مینامعین می

تواند سبب بروز همچنین خارج از محدوده استاندارد بودن این تغییر مکانها می

مشکالت جدی شوند. بنابراین در این مقاله با مطالعه و بررسی متعدد تحلیلی 

در مورد تغییر مکان تاج تونل، کوشش  ABAQUSن محدود افزار المابه کمک نرم

شده است ارتباط بین میزان تغییر مکان و پارامترهای ابعاد، دانسیته و شاخص 

بدست آید و در نهایت به کمک نتایج بدست آمده از  (RMR)کیفیت توده سنگ 

های متعدد معادالتی ساده و با دقتی قابل قبول برای محاسبه مقدار تحلیل

 غییر مکان ارائه گشته است.ت

 

، شاخص کیفیت توده ABAQUSافزار تغییر مکان، تاج تونل، نرمکلمات کلیدي: 

  RMRسنگ 

 

 

  مقدمه .1
 

ها افزایش ساخت تونلهای حفاری و پیشرفت علم مکانیک سنگ امروزه با گسترش روش

می شود، های برجای سنگ گیری داشته است. حفاری تونل موجب آزادسازی تنشچشم

های ایجاد شده بنابراین ایجاد تغییرشکل اجتناب ناپذیر است. محاسبه تغییر مکان

عالوه بر ایجاد دیدگاه کلی نسبت به رفتار توده سنگی کمک شایانی به انتخاب 

 نماید. سیستم نگه دارنده می

هندسه مقطع،  Geostaticعوامل مؤثر بر تغییر مکان در توده های سنگی در حالت 

ن وو نسبت پواس (E)پذیری یزان سربار و خواص توده سنگی همچون مدول تغییر شکلم

(ν) ها از انجام باشند. با توجه به اینکه در مطالعات اولیه برای کاهش هزینهمی

نمایند و همچنین شاخص کیفیت توده آزمایش برای خواص رفتاری توده سنگ صرفنظر می

 و جداول ی تعیین خواص رفتاری از روابط تجربیلذا برا ،گرددسنگ حتما محاسبه می

   استفاده شده است.  1983و سرافیم و پریرا  1978بنیاویسکی  ارائه شده توسط
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 و فرم کلی هندسه مقطع نحوه محاسبه آنها مشخصات مصالح مورد استفاده، .2

 

-برای محاسبه پارامترهای رفتاری توده سنگ روابط تجربی بسیاری بر مبنای سیستم

موجود است. بنا بر توضیحات ذکر  GSIو  RMR ،Qهای مختلف طبقه بندی  همچون 

برای محاسبه مدول  1983و سرافیم و پریرا  1978بنیاویسکی شده در مقدمه از روبط 

استفاده  νو  Φپذیری توده سنگ و از جداول بنیاویسکی برای محاسبه تغییر شکل

 شده است. 

 

(1)                                                                                                                       

𝑬 = 𝟐𝑹𝑴𝑹 − 𝟏𝟎𝟎   𝑹𝑴𝑹 > 50 

(2)                                                                                                                          

𝑬 = 𝟏𝟎
𝑹𝑴𝑹−𝟏𝟎

𝟒𝟎           𝑹𝑴𝑹 < 50 
 

پواسن برای  ضریبزاویه اصطکاک داخلی و  -1جدول                             

RMR های متفاوت 

RMR 10 20 30 40 60 70 80 90 100 

Φ 7.5 15 20 25 35 40 45 55 65 

ν 0.435 0.37 0.329 0.288 0.213 0.0.179 0.146 0.09 0.046 

 

 
 هندسه مدل -1شکل 

 

 

 روش تحلیل و نحوه انجام محاسبات .3

 

ها را شامل می شوند با های نعل اسبی که بیشترین نوع تونلبرای مدلسازی از تونل

 2که در جدول شماره های متفاوت استفاده شده است. RMRها، ارتفاع و دهانه

 از نوع  آنالیزدو بعدی و  shellنوع المان به صورت است.  شدهاعداد آنها ارائه 

Geostatic های باالی تاج تونل در نظر تعریف گشته و همچنین بار وارده وزن سنگ

گرفته شده است. با توجه به اینکه میزان محدودی از سربار روی تونل در میزان 

به عنوان برابر ارتفاع تونل  10تغییر شکل آن مؤثر است لذا در این مطالعه 

به علت محدوده وسیع وزن مخصوص  ر در نظر گرفته شده است. عالوه بر این سربا

اختیار نموده ایم. در  3kg/m 1000سنگها، مقدار آن را به جهت بی بعد سازی 

ادامه و بعد از ارائه نمودارها و روابط محاسبه تغییر مکان نحوه تصحیح اثر 

 ییر مکان تاج تونل شرح داده خواهد شد.  میزان سربار و وزن مخصوص بر مقدار تغ

 های بررسی شدهپارمترهای مدل -2جدول 



 

 

 

 

H B RMR 
4،5،6،8 2،4،6،8،10،12،14،16 10،20،30،40،60،70،80،90،100 

 

 

 
 

 نتایج بدست آمده از تحلیل ها:  .4

 

های معدنی بخش اعظم های عبور و مرور وسائل نقلیه و تونلاز آنجائی که تونل

 4دهند و ارتفاع آنها به صورت معمول حدود های سنگی را تشکیل میها در تودهتونل

متر ارائه گشته و به کمک روش عددی  4متر است لذا نتایج برای تونلی به ارتفاع 

به  Bnدر این جدول نحوه تعمیم این نتایج به ارتفاع های دیگر بدست آمده است.

  د.باشمتر می  nمعنای تونلی به عرض دهانه 

 

و  متر 4از تحلیل برای تونلی به ارتفاع  بر حسب متر بدست آمده تغییرمکان -3جدول 

 متر 16تا  4عرض 

 

متر و ارتفاع  6از تحلیل برای تونلی به عرض بر حسب متر تغییر مکان بدست آمده  -4جدول 

 متغیر

 
 

 

 : بر مقدار تغییر مکان RMRپارامترهای عرض، ارتفاع و بررسی اثر  .5
 

های مختلف با RMRمقدار تغییر مکان را بر حسب عرض دهانه برای  2شکل شماره 

دهد. با توجه به نمودار این شکل نتیجه میگیریم با متر نشان می 4ارتفاع ثابت 

این  نرخ تغییراتیابد که افزایش عرض میزان تغییر مکان به صورت خطی افزایش می

  یابد.زایش میافزایش با کاهش شاخص کیفیت توده سنگ اف

RMR H4 H5 H6 H8

10 -0.00338477 -0.00453673 -0.00607578 -0.00924705

20 -0.00193393 -0.00261629 -0.00349661 -0.00535583

30 -0.00109954 -0.00149581 -0.00199686 -0.00306996

40 -0.000623383 -0.000852603 -0.00113705 -0.00175418

60 -0.000177374 -0.000244844 -0.000326036 -0.000505938

70 -8.91025E-05 -0.000123494 -0.000164352 -0.000255688

80 -5.96052E-05 -0.000082887 -0.000110264 -0.000171901

90 -0.000044931 -6.28609E-05 -8.35711E-05 -0.000130791

100 -3.60321E-05 -5.06209E-05 -6.72775E-05 -6.72775E-05

RMR B4 B6 B8 B10 B12 B14 B16

10 -0.00269035 -0.00338351 -0.00411824 -0.00443632 -0.0056742 -0.00653637 -0.00732786

20 -0.0015414 -0.00193509 -0.00233828 -0.00252213 -0.00321469 -0.00368851 -0.00413395

30 -0.000877753 -0.00110081 -0.00132443 -0.00142983 -0.00181856 -0.00208167 -0.00233262

40 -0.000498259 -0.000624302 -0.000748073 -0.000808338 -0.001026 -0.00117185 -0.00131286

60 -0.000142149 -0.000177826 -0.000211529 -0.000228975 -0.000289521 -0.00117185 -0.000368868

70 -7.15E-05 -8.94E-05 -1.06E-04 -1.15E-04 -2.90E-04 -1.65E-04 -1.84E-04

80 -4.79E-05 -5.98E-05 -7.07E-05 -7.67E-05 -9.66E-05 -0.000109585 -0.000122663

90 -3.61E-05 -4.51E-05 -5.31E-05 -5.76E-05 -7.24E-05 -8.19E-05 -9.17E-05

100 -2.90E-05 -3.62E-05 -4.24E-05 -4.61E-05 -5.78E-05 -6.53E-05 -7.30E-05



 

 

 

 

 
        های متفاوتRMRعرض برای  -نمودار تغییر مکان – 2شکل 

 

 متر  16و  14،12،10،8،6،4های را برای عرض RMRتغییر مکان بر حسب  3شکل شماره 

دهد با افزایش شاخص کیفیت توده سنگ نرخ نشان می دهد. این نمودار نشان می

  RMR>60کند و همچنین به ازای به میزان ثابتی میل می مکانتغییر  تغییرات

 تاثیری بر میزان تغییر مکان ندارد. Bمقدار 

 

 
        برای عرض های متفاوت RMR -نمودار تغییر مکان – 3شکل 

 

های RMRتغییرات مقدار تغییرمکان بر حسب ارتفاع برای  4شکل شماره در 

بیانگر افزایش تغییرمکان به صورت  داده شده است. این نمودارمختلف نشان 
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تغییر مکان به  40بزرگتر از  RMRشود برای است. همچنین مشاهده می تقریبًا خطی

 ارتفاع وابسته نیست. 

تونل رسم شده  4های متفاوت برای  RMRتغییر مکان بر حسب  5در شکل شماره 

ناسب است و به مت RMRدهد میزان تغییر مکان با مقدار است. این نمودار نشان می

 اثر تغییرات ابعاد بر مقدار تغییر مکان ناچیز می شود. RMR>60ازای 

 

 

 های متفاوت RMRبرای  ارتفاع -نمودار تغییر مکان – 4شکل 

 

 
 RMR -نمودار تغییر مکان – 5شکل 

 

 

  تصحیحات الزممحاسبه مقدار تغییر مکان به همراه  .6
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با ضریب   4منحنی های فوق از درجه  معادالت عددیبه کمک روشهای محاسبات 

% برای هر عرض دهانه بدست آمده است. که فرم کلی آن به 99همبستگی بزرگتر از 

 آیند.بدست می 4از جدول شماره  Eتا  Aمی باشد و ضرائب   3رابطه شماره  صورت

 

(3 )                                                                            

𝑼 = 𝑨 × 𝑹𝑴𝑹𝟒 + 𝑩 × 𝑹𝑴𝑹𝟑 + 𝑪 × 𝑹𝑴𝑹𝟑 + 𝑫 × 𝑹𝑴𝑹 + 𝑬                   

 

  های مختلفبرای عرض Eتا  Aضرائب  -5جدول 
2R E D C B A عرض 

0.9997 -4.4E-3 2E-4 -4E-6 -3E-8 -1E-10 4 

0.9997 -5.5 E-3 3E-4 -5E-6 -4E-8 -1E-10 6 

0.9997 -6.7 E-3 3E-4 -6E-6 -5E-8 -2E-10 8 

0.9997 -7.3 E-3 3E-4 -6E-6 -6E-8 -2E-10 10 

0.9996 -9.4 E-3 5E-4 -9E-6 -8E-8 -3E-10 12 

0.9914 -1.16 E-2 6E-4 -2E-5 -2E-7 -6E-10 14 

0.9997 -1.2 E-2 6E-4 -1E-5 -1E-7 -3E-10 16 

 

اثر وزن مخصوص، سربار و ارتفاع باید مقدار تغییر مکان  تصحیح برای

 درضرائب تصحیح زیر ضرب شوند.
 تصحیح وزن مخصوص: 

ضرب  1000برای تصحیح وزن میزان تغییر مکان را در نسبت وزن مخصوص مورد نظر به 

 نمائیم.می

 تصحیح اثر سربار: 

ضرب می  10Hجائی را مقدار سربار تقسیم بر به منظور اثر تصحیح سربار جابه

 نمائیم.

 تصحیح ارتفاع: 

متر باشد باید مقدار تغییر مکان در ضریب  4غیر از  (H)در صورتیکه ارتفاع تونل 

 آید.بدست می 6از جدول شماره  RMRبراساس  nضرب نمائیم که مقدار  n(0.25H)اصالحی 

های متفاوت و ل با ارتفاع و عرضبا مدل سازی تون n  الزم به ذکر است مقدار

 بهروش سعی و خطا بدست آمده اند. 

 

 های متفاوتRMRدر ضریب اصالح ارتفاع برای  nتوان  -6جدول 

n RMR 

1.313 10 

1.354 20 

1.379 30 

1.403 40 

1.445 60 

1.463 70 

1.478 80 

1.505 90 

1.523 100 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری .7

 



 

 

 

 

یابد که نرخ میزان تغییر مکان به صورت خطی افزایش میبا افزایش عرض  (1

  یابد.تغییرات این افزایش با کاهش شاخص کیفیت توده سنگ افزایش می

به میزان ثابتی  مکانتغییر  تغییراتبا افزایش شاخص کیفیت توده سنگ نرخ  (2

تاثیری بر میزان تغییر  Bمقدار   RMR>60کند و همچنین به ازای میل می

 ارد.مکان ند

با افزایش ارتفاع، تغییرات تغییر مکان به صورت تقریبًا خطی است. همچنین  (3

تغییر مکان به ارتفاع وابسته  40بزرگتر از  RMRشود برای مشاهده می

 نیست. 

اثر  RMR>60متناسب است و به ازای  RMRمیزان تغییر مکان با مقدار  (4

 تغییرات ابعاد بر مقدار تغییر مکان ناچیز می شود.
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