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خالصه

در حالی که بسیاري از تونل ها می توانند در مقابل . می شوند       در محیط هاي شهري  تونل هاي مترو اغلب در کنار پی ساختمان ها ساخته 

می توانند باعث حرکت هاي ناپایدار و یا      حرکت هاي کوچک مقاوم باشند، شمع هاي بارگذاري شده ي ساختمان هاي مجاور یا روي تونل 

بررسی پیشینه موضوع . افزایش سطح توزیع تنش در خاك اطراف تونل شوند، که ممکن است سبب بروز شکست در نگهداري تونل ها شود

داشته اند، در حالیکه اثري اندرکنش شمع و تونل حاکی از آن است که تاکنون بیشتر محققان توجه خود را به بررسی تاثیر تونل بر شمع معطوف 

این تحقیق در ارتباط با تحلیل . می باشدمحیط هاي شهري حائز اهمیت    که شمع هاي بارگذاري شده بر روي تونل هاي قطار شهري دارند نیز در 

مدل سازي عددي به صورت . دو تونل قطار شهري به روش المان محدود می باش) شمع هاي پافیلی(عددي رفتار اندرکنشی شالوده هاي نیمه عمیق 

شمع هاي کناري، طول شمع ها و    پارامترهاي اصلی مورد بحث در بررسی پارامتریک شامل فاصله بین تونل و ردیف . سه بعدي انجام شده است

اي مجاور باعث افزایش نتایج تحلیل ها نشان می دهد که افزایش طول شمع ها و همچنین کاهش فاصله بین تونل و شمع ه. تعداد شمع ها می باشد

می شمع ها و همچنین با افزایش فاصله بین تونل و ردیف شمع ها کاهش    همچنین جابه جایی افقی تونل نیز با کاهش طول . نشست تونل می شود

افزایش طول شمع ها و  تاثیر طول و فاصله شمع ها بر روي نیروي محوري و ممان خمشی وارد بر تونل نیز مشهود است، به این صورت که با. یابد

  .افزایش می یابدهمچنین کاهش فاصله بین تونل و ردیف شمع هاي کناري نیروي محوري و ممان خمشی وارد به تونل

يتحلیل عدد ،یتونل مترو، شالوده نیمه عمیق، شمع پافیل: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

کاربرد این روش ها محدود . تحلیلی  با دقت نسبتا باالیی تعیین کرد -ی یا روش هاي شبهجابجایی هاي ناشی از حفر تونل را می توان به روش هاي تجرب

در شرایطی که تونل ها در کنار سازه هاي موجود حفر شوند، اندرکنش سازه . به مناطقی است که هیچ سازه اي قبل از تونل در محل احداث نشده باشد

احداث شمع هاي سازه اي در پی سازي ساختمان ها و اثر آن ها بر از سوي دیگر  .اسب نمی باشندتونل نقش اساسی بازي کرده و روش هاي فوق من –

می باشند که امروزه حتی بیشتر از ) پافیلی(از جمله این شمع ها ، شمع هاي نیمه عمیق. روي تونل هاي قطار شهري از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد

از اثرات شمع هاي نیمه . می باشد... عمده کاربرد این شمع ها در زیر ساختمان ها، پایه هاي پل و. کار می روندشمع هاي عمیق در محیط هاي شهري به 

. ردعمیق بر روي تونل ها می توان به نشست هاي تونل در راستاي افقی و عمودي و همچنین لنگر خمشی و نیروي محوري ایجاد شده درتونل اشاره ک

                                               
)ژئوتکنیک(یکارشناس ارشد خاك و پ١
)ژئوتکنیک(خاك وپی -دکتراي مهندسی عمران٢
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از احداث شمع ها ساخته شود، باید به اثرات شمع ها در مرحله طراحی تونل توجه شود، زیرا می تواند بر روي نتایج تحلیل و  در این میان اگر تونل بعد

اما در حالتی که تونل قطار شهري وجود دارد و سپس شمع ها احداث می شوند اهمیت تحلیل براي اندرکنش تونل و . طراحی اثر مستقیم داشته باشد

ان می شود، زیرا تونل طراحی شده، ظرفیت پذیرش نیرو ها و لنگرهاي مشخصی را دارا است، در حالیکه احداث شمع ها سبب ایجاد شمع ها دو چند

در این حالت براي مشخص کردن صحت عملکرد تونل باید . شرایط جدید براي تونل می گردد، که تونل براي آن شرایط تحلیل و طراحی نشده است

   .ا تحلیل هاي مناسب انجام شودقبل از احداث شمع ه

 موضوع رفتار اندرکنشی شالوده هاي عمیق و تونل قطار شهري از جمله مسائلی است که طی سال هاي اخیر مورد توجه بسیاري از محققان و دانش

ت که از آن جمله می توان به در این راستا مطالعات زیادي هم در خارج از کشور و هم در داخل کشور صورت گرفته اس. پژوهان قرار گرفته است

، )1389( ، مهران سید رزاقی و همکاران)2009(، یانگ ژیائو و همکاران)2008(، یانیونگ ژیانگ و همکاران) 2007( مطالعات چنگ وهمکاران 

 هاي مترو نش شمع و تونلبررسی پیشینه موضوع اندرک. اشاره نمود) 1388(، محمدعلی روشن ضمیر و همکاران)1389(علیرضا جان نثاري و همکاران

و عموماً تاثیر حفر تونل بر  حاکی از آن است که تاکنون بیشتر محققان توجه خود را به بررسی فاصله تونل از سطح زمین و از شمع ها  معطوف داشته

ع هاي نیمه عمیق بر روي رفتار تونل ظرفیت باربري شمع را مطالعه نموده اند در حالیکه عمده بحث این تحقیق بررسی و مطالعه تاثیر اجراي     شم

.موجود است

. 
و تونل قطار شهري، شرایط و ) شمع هاي پافیلی(الزم بذکر است که درارتباط با موضوع تحلیل عددي رفتار اندرکنشی شالوده هاي نیمه عمیق 

ایط مختلف در نظر گرفته شوند، یا به عبارتی مطالعه جهت انجام یک بررسی کامل، الزم است که این شر. پارامترهاي تاثیرگذار متعددي وجود دارند

با تغییر پارامترهاي مختلف شمع و تحلیل عددي مساله، نتایج استخراج و با مدل مبنا مقایسه می شود، تا چگونگی و شدت تاثیر . پارامتریک انجام شود

  . داشته باشد     انتخاب شده است که بیشترین تطابق را با شرایط واقعی ویژگی هاي مدل مبنا به گونه اي . پارامترها ي شمع ها بر روي تونل مشخص شود

  روش و فرضیات تحقیق  .2

بدین منظور الزم است که ابتدا مدل تحلیلی بر . استفاده می شودABAQUSدر این تحقیق براي مدل سازي و تحلیل مساله از نرم افزار المان محدود

  : زیر در نظر گرفته شده است ترتیببه  يروند مدل ساز. نظر گرفتن شرایط مرزي مناسب آماده شوداساس هندسه و خواص مصالح با در 

  . محدوده مناسب زمین و تشکیل شبکه المان ها بانتخا-1

.انتخاب مدل رفتاري مناسب براي مصالح مختلف و تعیین پارامترهاي آن-2

.اعمال شرایط مرزي و تنش هاي اولیه به مدل-3

.ومدل سازي روند اجراي شمع هامدل سازي تونل -4

   .حل مجدد مدل و بررسی تاثیر هر کدام از این پارامترها-5

مدل تحلیلی  بایستی از محدوده تحت تنش یا تغییر مکان به مقدار کافی دور انتخاب گردد، به طوري که وضعیت تنش ها و تغییر شکل ها در  مرزهاي

. می توان از برخی روابط ریاضی موجود تعیین نمود   محدوده تقریبی تاثیر را . تفاوت چندانی نداشته باشداین نقاط قبل و بعد از اعمال تغییرات در مدل 

با استفاده از این روش می توان دریافت که تنش هاي شعاعی و مماسی در اطراف یک تونل دایره . از جمله این روابط می توان به رابطه کیرچ اشاره نمود

اطمینان بیشتر فاصله مرزهاي  يالبته برا. ر فاصله تقریبی  پنج برابر شعاع تونل از مرکز تونل به وضعیت اولیه میل می کنداي شکل در محیط همگن د

  . کناري از مرکز تونل  از این مقدار بیشتر در نظر گرفته شده است

  :تحقیق حاضر عبارتند ازمد نظر قرارگرفته در مهم ترین فرضیات 

  .تر نظر گرفته نشده اسب زیرزمینی داثرات آ•

  .کیلونیوتن در نظر گرفته شده است 640بار وارد بر هر شمع ثابت و معادل •

  .قطر شمع ها در طول یک متر و در ناحیه پاشنه دو متر در نظر گرفته شده است•

  .دتهران می باشپارامترهاي تونل و خاك بر اساس مشخصات مزبور از خط هفت متروي•

  

  



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٣

  تحلیلیمعرفی مدل   .3

در مدل سازي، نیمی از تونل مدل شده . متري از سطح زمین حفر شده است 9در عمق و متر  9به قطر  ،در پروژه خط هفت مترو تهران، تونل مستقیم

مش بندي کاهش می یابد و در نتیجه مدت       زیرا در این حالت تعداد المان ها براي . است، دلیل این موضوع کاهش حجم عملیات محاسبه می باشد

این مساله در نگاه اول ممکن است زیاد مورد توجه قرار نگیرد، اما با افزایش تعداد . زمانی را که نرم افزار صرف  عملیات تحلیل می کند، کاهش می یابد

مش بندي استفاده شده به صورت المان هاي . ی آیدعملیات ها براي تحلیل موضوع و همچنین صرفه جویی در زمان امري بسیار ضروري به حساب م

این انتخاب به دلیل نوع مدلی است که می خواهد مورد بررسی قرار گیرد و همچنین شکل هندسی خواصی است که شمع هاي این مدل . مثلثی می باشد

در این تحقیق مقدار بار متمرکز . انتقال داده می شود بار وارد شده بر روي شمع ها از طریق جدار و نوك شمع به خاك هاي مجاور آن. دارا می باشد

در نهایت  . قطر شمع ها ثابت و برابر یک متر در میله و دو متر در پاشنه می باشند. کیلونیوتن در نظر گرفته شده است 640وارد بر هر یک از شمع ها 

  .شده است گرفتهمتر می باشد، در نظر  60رض و ارتفاع این تحقیق با توجه به توضیحات باال یک مکعب که داراي طول، ع یمدل تحلیل

  

  

  )یلیمدل تحل(زیآنال يبرا یمدل انتخاب -)1(شکل

  

  

تاکنون مدل هاي رفتاري مختلفی براي بیان . خاك ها از جمله مصالح مهندسی هستند که زیر اثر بارهاي مختلف رفتار پیچیده اي از خود نشان می دهند

در . این مدل ها بسته به میزان اهمیتی که براي هر یک از جنبه هاي رفتاري قائل می شوند، متفاوت خواهند بود. ه شده استویژگی هاي خاك ها ارائ

مدل رفتاري شمع ها و تونل در این تحقیق به صورت . کولمب استفاده شده است -تحلیل ها از مدل رفتاري موهر    تحقیق حاضر به منظور انجام 

می           مترو تهران  7در راستاي محور احداث خط  C2پارامترهاي مکانیکی خاك اندازه گیري مربوط به نقطه . رفته شده انداالستیک در نظر گ

  .در طول کل مسیر جمعاً هفده نقطه براي انجام آزمایش برداشت شده استالزم بذکر است که ]٨[.باشد

φ=31.45°  , C=26.8 KN/m^2     , γ=18.1 KN/m^3    , ν=0.32   ,   E=5.13e4 KN/m^2     
  

  یمدل تحلیل يمطالعات پارامتریک رو  .4

محور  يابتدا رو یو سه تائ یمختلف به صورت تک، دو تائ يبا طول ها یرفتار تونل مترو موجود، شمع پافیل يشمع بر رو يبه منظور مطالعه تاثیر اجرا

، )قائم یجابجائ(نشست: مد نظر در مطالعه پارامتریک يپارامترها. ه و نتایج تحلیل استخراج گردیدتونل و سپس با فاصله از محور تونل قرار داده شد
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الزم بذکر است که در تمام .زیر آمده است يباشد که بصورت خالصه در گراف ها یدر تونل م يمحور يو نیرو ی، لنگر خمش)یجانب(یافق یجابجائ

  .ندحاالت بار وارده و قطر شمع ها ثابت می باش

  شمع روي نشست قائم تونل و فاصله تعدادتاثیر هاينمودار -)2(لاشکا
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  تونل جابجائی افقیتاثیر تعداد و فاصله شمع روي  ينمودارها -)3(لاشکا

  

  

  وارد بر تونل یتاثیر تعداد و فاصله شمع روي لنگر خمش ينمودارها -)4(اشکال
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  بر تونل نیروي محوري واردفاصله شمع روي  تاثیر تعداد و ينمودارها -)5(اشکال

  

  

  گیرينتیجهجمع بندي و   .5

 لیذ جینتانتایج تحقیق و گراف هاي ترسیم شده در ارتباط با تحلیل اندرکنشی تاثیر اجراي شمع هاي پافیلی روي تونل هاي قطار شهري موجود براساس 

  :باشدیبرداشت م      قابل 

براي نمونه . همان طوریکه در نمودارها این مطلب کامال مشخص می باشد. زایش نشست قائم تونل می شودافزایش تعداد شمع ها باعث اف

افزایش دهیم، نشست قائم تونل برابر  2اگر تعداد شمع ها را به عدد . میلی متر می باشد 5/2متر، نشست قائم برابر  5/4براي تک شمع با طول 

متر را به عدد سه افزایش دهیم، این مقدار  5/4اگر تعداد شمع ها با طول . متر افزایش را نشان می دهد میلی 7/5میلی متر می شود، یعنی   2/8

به عبارتی افزایش تعداد شمع ها از یک شمع به سه شمع باعث افزایش نشست تونل به میزان . می رسد  میلی متر  3/15افزایش یافته و به عدد 

    .میلی متر می شود 8/12

متر را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده  5/4براي نمونه اگر شمع با طول . داد شمع ها باعث افزایش جابه جایی افقی تونل می شودافزایش تع

هنگامیکه تعداد شمع ها را به عدد دو افزایش می دهیم، . میلی متر می باشد 2/1می کنیم که در حالت تک شمع، جابه جایی افقی تونل برابر 

در حالتیکه سه شمع را مدل می کنیم، . میلی متري را نشان می دهد 5/4میلی متر می رسد، یعنی افزایشی  7/5ی تونل به عدد جابه جایی افق

  .میلی متر افزایش جابه جایی را نسبت به حالت تک شمع نشان می دهد  4/7به عبارتی . میلی متر می باشد  6/8جابه جایی افقی برابر 

متر در حالت  5/4براي نمونه براي شمع با طول . می شود  ث افزایش لنگرخمشی و نیروي محوري وارد به تونل افزایش تعداد شمع ها باع

 9/28متر برابر  5/4این مقدار براي دو شمع با طول . کیلونیوتن متر می باشد9/7تک شمع، مقدار حداکثر لنگر خمشی وارد به تونل برابر

در حالتیکه سه شمع در مدل وجود دارد، میزان . کیلونیوتنی را نشان می دهد 21الت تک شمع افزایش کیلونیوتن می باشد، در مقایسه با ح

  .نشان می دهد            کیلونیوتن متر را نسبت به حالت تک شمع  1/69کیلونیوتن متر می باشد، که افزایشی برابر  77لنگر وارد به تونل برابر 

متر را مورد بررسی قرار دهیم،  5/7براي مثال درحالیکه شمع با طول . اهش نشست قائم تونل می شودافزایش فاصله از محور تونل باعث ک

متري از محور تونل   8مشاهده می کنیم که با افزایش فاصله شمع از تونل، به تدریج از میزان نشست قائم تونل کاسته می شود، و در فاصله 

   .صفر می رسد         نشست تونل به 
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متر  جابه جایی افقی تونل  5/7براي نمونه براي تک شمع به طول . ش فاصله از محور تونل باعث کاهش جابه جایی افقی تونل می شودافزای

   .میلی متر می باشد، که این میزان در فاصله شش متري از محور تونل به صفر می رسد 5/2برابر 

5/4نمونه می توان دو شمع به طول  به عنوان. ي محوري وارد به تونل می شودافزایش فاصله از محور تونل باعث کاهش لنگرخمشی و نیرو 

کیلونیوتن متر می باشد و در فاصله شش متري از  9/28در حالت تک شمع این مقدار در محور تونل برابر . متر را مورد بررسی قرار داد

.محور تونل این مقدار به صفر می رسد
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