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 خالصه
از پوشش های بتنی پيش ساخته معموال در حفاری مکانيزه برای نگهداری تونل 

می شود که از نظر اقتصادی بخش قابل توجهی از ساخت تونلها را شامل استفاده 

ا به می شوند و در صورت طراحی اقتصادی تر آنها می توان هزینه پروژه ها ر

جهت ارزیابی هر چه بهتر بارهای وارد بر پوشش ميزان قابل توجهی کاهش داد.

ی تونل با انجام تونل تاثير پارامترهای مختلف سازه های سطحی و مشخصات هندس

بر اساس بررسی شده است.  ABAQUSمدلسازی دو بعدی با استفاده از نرم افزار 

نتایج بدست آمده وجود سازه های سطحی بر ميزان بارهای وارد بر پوشش تونلها 

و بویژه تونلهای سطحی تاثير گذار بوده و ارزیابی دقيق بارهای وارد برپوشش 

بر اساس مشخصه صات سازه های سطحی می باشد. تونل مستلزم در نظر گرفتن مشخ

طبقه و بيشتر  5قطار شهری تبریز سازه های با  2های ناحيه مورد مطالعه خط 

برای این تاثيرات دارای تاثير قابل مالحظه روی بارهای پوشش می باشد. 

تونلهای کم عمق بيشتر بوده و با افزایش عمق تونل تاثيرات سازه ها کاهش می 

 یابد.

 
تونلسازی مکانیزه، مدلسازی عددی، پوشش تونل، سازه های سطحی، کلمات کلیدي: 

ABAQUS. 

 

 

  مقدمه .1
 

 به ازين تيجمع ندهیفزآ رشد و شهرها گسترش ، ینيشهرنش افزون روز شیافزا با 

 در معموال گرید طرف از. ابدی یم شیافزا یارتباط یراهها و ییربنایز ساتيتاس

 خاطر به و ندارد وجود راهها نیا ساخت جهت الزم یفضا به یدسترس یشهر مناطق

 زين وجود صورت در ای و نداشته وجود ساخت امکان یسطح مختلف یها سازه وجود

 و شلوغ مناطق در ژهیبو نيزم به ندهیفزآ ازين به توجه با .یی داردباال نهیهز

 جادیا جهت یتونلساز یها پروژه و ینيرزمیز یفضا از استفاده ، شهرها پرتراکم

 رياخ یسالها در یريچشمگ شیافزا ساختارها ریز و مترو خطوط ، یارتباط یراهها

تونلسازی مکانيزه به دليل مزایای فراوان نسبت به .  است داشته ايدن سرتاسر در

روشهای حفاری و نگهداری سنتی ؛ از جمله امکان حفاری در انواع مختلف خاکها و 

تراز آب زیر زمينی باال ، زمينهای نرم یا عمق شرایط سخت ژئوتکنيکی مانند 

سربار کم و امکان کنترل نشستهای سطحی ؛ بعنوان مهمترین روش تونلسازی دهه های 

 از تونل ینگهدار یبراروش این  در .اخير بویژه در مناطق شهری مطرح گردیده است

 یاقتصاد نظر ازکه  شود یم استفاده(  سگمنت قطعات)  ساخته شيپ یبتن یها پوشش

                                                 
 استادیار، گروه خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز 1
 دانشجوی دکتری، گروه خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز 2
 معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریزمهندسی کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشکده  3
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 تر یاقتصاد یطراح صورت در و شوند یم شامل را تونلها ساخت از یتوجه قابل بخش

 کاهش یتوجه قابل زانيم به را یتونلساز یها پروژه نهیهز توان یم آنها

اساسی ترین بخش طراحی بهينه پوشش تونلها ارزیابی دقيق بارهای وارد بر .داد

  پوشش تونل و تاثير عوامل مختلف بر ميزان این بارها می باشد. 

از جمله مختلفی  معموال توزیع و مقدار بار وارد بر پوشش تونلها به عوامل

، هندسه مقطع  سختی پوشش ،نوع و سختی زمينمشخصات زمين و پوشش تونل ) از قبيل 

روش حفاری و فرآیند نصب پوشش ،  ( ، شرایط ساخت تونل )از قبيل عرضی تونل 

، موقعيت صحيح دستگاه و عدم ایجاد کيفيت و زمان تزریق دوغاب پشت سگمنتها 

و اندرکنش مابين خاک و سازه های موجود ) از قبيل پوشش تونل و سازه  انحراف (

ر یکدیگر بوده و ابستگی دارد. در اکثر حاالت عوامل فوق در کن های سطحی مجاور (

بسيار پيچيده می گردند. برای تعيين بارهای وارد بر پوشش تونل عمدتا از روابط 

 اساس بر کهترزاقی و فشار کاهش یافته بر مبنای سست شدگی زمين استفاده می شود 

 ی عددی ارزیابی می گرددو یا روشها است شده ارائه همگن یخاکها در قوس جادیا

امروزه تکنولوژی روز ماشينهای حفار سپری با قابليت کنترل دقيق فشار در جبهه .

حفاری و سيستم تزریق انتهایی پيوسته حفاری تونل را بدون سست شدگی زمين اطراف 

فراهم آورده است و بنابراین فشار زمين واقعی وارد بر پوشش تونل با استفاده 

در حاليکه اندازه . [1]داول به درستی قابل ارزیابی نمی باشد از  روشهای مت

گيریهای انجام شده مقادیر بارهای وارد بر پوشش تونل را حتی در پروژه های 

اجرا شده در زمينهای همگن متفاوت از مقادیر بدست آمده از روشهای مرسوم نشان 

لزوم مطالعه بيشتر برای ارزیابی دقيقتر بارهای وارد بر پوشش  [2] می دهد

تونلها وجود دارد بویژه اینکه در روابط پایه ای ترزاقی تاثير سازه های سطحی 

 در نظر گرفته نشده است.

بررسی اندرکنش سازه های موجود با حرکات زمين در سالهای اخير رشد زیادی 

ارزیابی آسيب های وارد بر سازه ها ناشی  داشته است ولی اکثر مطالعات بر روی

مطالعات بسيار کمی تا کنون در مورد تاثير سازه های سطحی بوده و از تونلسازی 

بر روی بارهای اعمالی بر پوشش تونل انجام گرفته است.در تحقيق حاضر سعی می 

گردد با مدلسازی عددی به مطالعه بيشتر موضوع پرداخته و تاثير وجود سازه های 

و  بار موضعی ناشی از آنها ،موقعيت قرار گيری سازه نسبت به محور تونل و سطحی

به  سربارو همچنين مشخصات هندسی مقطع از قبيل نسبت  فاصله سازه ها از یکدیگر

 .قطر تونل بر بارهای وارد بر پوشش تونل با دقت بيشتری مورد مطالعه قرار گيرد

ای وارد بر پوشش تونل در تحقيق حاضر به دليل پارامترهای زیاد موثر بر باره

جهت مشخصات هندسی تونل ) از قبيل قطر ، مشخصات پوشش تونل( ، پارامترهای 

مختلف دستگاه )از قبيل قطر حفاری ، اضافه حفاری ، مشخصات شيلد( و مشخصات 

قطار شهری تبریز استفاده شده است  2ژئوتکنيکی خاک مسير از مشخصات پروژه خط 

 های  انتخاب شده منطبق بر واقعيت باشد.تا پارامتر

  

 مدلسازی عددی .2

 

در کنار روشهای متداول بررسی پدیده های ژئوتکنيکی از قبيل مدلسازی فيزیکی ، 

روشهای تحليلی و یا روابط تجربی   ، پيشرفتهای سخت افزاری و نرم افزاری 

با ارائه نسخه و چشمگير امکان مدلسازی عددی مسائل ژئوتکنيکی را فراهم ساخته 

های جدید از نرم افزارهای ژئوتکنيکی محققان زیادی در سالهای اخير به مدلسازی 

.تونلسازی در عمل یک پدیده سه  [5-3]بعدی فرآیند تونلسازی پرداخته اند  3و  2

کرنش زمين در جبهه -بعدی بوده و سبب می شود تا عملکردی سه بعدی در رفتار تنش

بعدی اغلبا نيازمند هزینه  3د .اما از آنجایيکه تحليلهای حفاری تونل بوجود آی

محاسباتی و زمان تحليل باالیی می باشند، در کارهای معمول مهندسی و با توجه به 

بعدی مدل می  2طول زیاد پروژه های تونلسازی ، معموال فرآیند حفاری تونل بصورت 

وبی می توان از نتایج گردد. بویژه برای مقاطع دور از جبهه حفاری با تقریب خ

بعدی استفاده کرد.در حين حفاری تونل پدیده قوسی شدن زمين عمود و  2تحليلهای 

موازی با محور تونل به وقوع می پيوندد. در هنگام عمليات حفاری سختی زمين در 

نزدیکی محل حفاری کاسته شده و در جایيکه خاک برداشته می شود به صفر تقليل می 

سختی در محيط اطراف تونل سبب ایجاد شرایط سه بعدی گسترش تنش یابد.این تغيير 

و کرنش گردیده و تغيير شکلهایی در اطراف و باالی تونل ایجاد می نماید که نمی 

بعدی در نظر گرفته شود. بنابراین روشهای  2تواند بطور مستقيم در مدلهای 

لسازی ؛زمانی که از مختلفی پيشنهاد شده است تا اثرات سه بعدی بودن عمليات تون

مدلهای دو بعدی برای شبيه سازی حفاری تونل استفاده می شود ؛ به نحو مطلوبی 
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در نظر گرفته شود .در تحقيق حاضر از بين روشهای مختلف موجود در شبيه سازی 

 [ . 6حفاری تونلها ، روش کنترل افت حجم بکار گرفته شده است]

بعدی  2از یک مدل  6.10نسخه  ABAQUSبا کاربرد نرم افزار در این تحقيق 

المان محدود با شبيه سازی چند مرحله ای استفاده شده است مدل شامل تمامی 

مولفه های تاثير گذار در فرآیند حفاری از قبيل زمين اطراف و سطح آب زیرزمينی 

گام  5، پوشش تونل و دوغاب پشت سگمنت و ... بوده و حفاری و ساخت تونل در 

گردد. در اولين گام تعادل ژئواستاتيکی مدل با در نظر گرفتن  شبيه سازی می

ميدان تنشهای اوليه بر اساس الیه بندی و تراز آب زیرزمينی متناظر هر مدل 

برقرار گردیده و در گام دوم سازه ساخته می شود ولی تغيير شکلهای متناظر در 

ل تونل با غير گامهای بعدی در نظر گرفته نمی شود. در مرحله حفاری خاک داخ

فعال کردن المانهای حجمی متناظر حفاری گردیده و به مرزهای تونل متناسب با 

ميزان اضافه حفاری اجازه حرکت شعاعی به سمت داخل تونل داده می شود. در گام 

بعدی پوشش تونل نصب شده و همراه با اعمال فشار تزریق بر مرزهای حفاری تونل و 

نهای گروت با مشخصات دوغاب تازه فعال می گردد. در سطح خارجی پوشش تونل ،الما

آخرین مرحله ، بعد از زمان الزم برای گيرش دوغاب فشار تزریق حذف شده و مشخصات 

دوغاب به دوغاب سخت شده تغيير داده می شود. بر اساس تجارب پروژه های مشابه و 

زمان توقف  ثانيه و 5400تحت شرایط اپراتوری مناسب زمان الزم مرحله حفاری 

ثانيه در نظر گرفته می شود. حفاری تونل تحت  1800ماشين حفار در طول نصب پوشش 

 شرایط ایده آل با پيشروی حفاری تحت هدایت صحيح دستگاه مدل گردیده است.

گره ای پيوسته  4خاک اطراف تونل باالی ترازآب زیرزمينی بوسيله المانهای 

خاک پایين تراز آب زیر زمينی و و   (CPE4)مرتبه اول با انتگرال گيری کامل

 (CPE4P)مصالح دوغاب بصورت محيط متخلخل اشباع با کاربرد المانهای فشار منفذی 

مدل گردیده است که در نظر گرفتن آب زیرزمينی و فشار دوغاب را  امکانپذیر می 

سازد. مشخصات وابسته به زمان مصالح دوغاب در نتيجه هيدراسيون با در نظر 

ن مدول یانگ و ضریب پواسون وابسته به زمان مدل گردیده است. رفتار خاک با گرفت

کولمب با قانون جریان غير مرتبط مدل گردیده و یک -مدل االستو پالستيک موهر

رفتار االستيک برای مصالح پوشش تونل و سازه های سطحی در نظر گرفته شده است. 

استفاده شده و هر سازه با  [3] یبرای مدلسازی سازه های سطحی از روش سختی نسب

پوشش .  مدل شده استمعادل سازه متناظر و مدول یانگ دارای ضخامت یک تير سطحی 

گره ای خطی  2تونل و تيرهای االستيک معرف سازه های سطحی بصورت المانهای تير 

رفتار بتن پوشش تونل بصورت االستيک خطی با مشخصات متداول  .مدل گردیده است

در نظر گرفته می شود. از آنجایيکه پوشش تونل بصورت سگمنتال   C45/55برای بتن 

بوده  دارای سختی خمشی کمتر در مقایسه با یک رینگ کامل یکپارچه خواهد بود. 

 ζیب اصالح مناسب بنابراین برای در نظر گرفتن کاهش سختی در مفصل ها ، یک ضر
باید در نظر گرفته شود. این ضریب تابعی از تعداد سگمنتها و سختی زمين اطراف 

پيرامون پوشش می باشد. این مفهوم با اصالح مدول االستيسيته پوشش تونل  به 

برای مدول یانگ   0.3ζ=تحليل عددی منتقل می گردد. با در نظر گرفتن ضریب اصالح 

ی که باید در تحليل در نظر گرفته شود برابر است با بتن ، مدول یانگ واقع

 ( : 1)رابطه 

)1(2520036000)3.01()1( MPaEE CLSC  

 مدول بتن می باشد.  CLSEمدول یانگ ظاهری رینگ و  CEکه در رابطه فوق 

در طول مطالعه پارامتریک مشخصه های ژئوتکنيکی ثابت فرض گردیده و مطابق 

قطار شهری تبریز در نظر گرفته می شود .نفوذ آب درون  2با شرایط پروژه خط 

تونل در طی فاز ساخت تونل در نظر گرفته نمی شود که به این معنی است که 

، نوع المان و تراکم  ترازآب در طی عمليات ساخت تغيير نمی کند. شرایط مرزی

المانها بر اساس تحليل حساسيت انتخاب گردیده است بطوریکه نتایج تحت تاثير 

المان می  20000گره و  10000قرار نگيرد. مدل استفاده شده شامل حدود 

برابر قطر تونل پایين تر از کف تونل امتداد  2باشد.مشبندی مدل به ميزان 

تونل نسبت به مرکز تونل امتداد داده شده  برابر قطر 6یافته و بطور جانبی 

است. موقعيت مرزهای جانبی طوری انتخاب شده است که وجود مرزهای مصنوعی تاثير 

فشار منفذی نداشته باشد. در نهایت مدل  –کرنش  –قابل مالحظه در ميدان تنش 

 متر می باشد.   45و عمق  120ساخته شده دارای عرض 

 

 قطار شهری تبریز 2معرفی پروژه خط  .3
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نفر یکی از  1600000کيلومتر مربع و جمعيتی بالغ بر  160شهر تبریز با مساحت 

شهرهای بزرگ و پر جمعيت ایران در شمالغرب این کشور می باشد. بر اساس مطالعات 

قطار شهری  2خط مترو برای این شهر پيشبينی شده است. پروژه خط  4ترافيک اوليه 

کيلومتر که از منطقه قراملک در  22.4تبریز به طول تقریبی  تبریز از غرب به شرق

غرب تبریز شروع شده و در ادامه به سمت شرق امتداد یافته و در محدوده 

مسير پروژه بصورت مکانيزه  نمایشگاه بين المللی تبریز خاتمه می یابد. طول

خواهد حفاری  (Earth Pressure Balance TBM-EPB )توسط دو دستگاه با سپر تعادلی زمين 

 .شد

تا اعماق ، شهردر ناحيه مورد بررسی در این مطالعه واقع در منطقه مرکزی 

دانه هاي زیرسطحي عمدتًا از رسوبات آبرفتي درشتمتر( الیه 30حفاري شده )حدود 

هاي دانه، ميان الیهاند. در ميان این رسوبات درشتشني( تشكيل شده -اي)ماسه

جود دارد، ولي مسير تونل در این بخش عمدتًا از درون آبرفتي ریزدانه هم و

کند. بر اساس ( عبور مي GM)در بعضی مناطق  SMبندي دانه با طبقهرسوبات درشت

 50نتایج آزمایشات عدد نفوذ استاندارد در الیه های ماسه ای عمدتا باالتر از 

در نظر گرفته بوده و الیه ماسه ای بصورت متراکم می باشد. مشخصات ژئوتکنيکی 

قطر ارائه شده است.  1این بخش از مسير در جدول در  محيط اطراف تونلشده برای 

 9.18متر ، قطر خارجی پوشش بتنی ) سگمنتها (  9.49متروی تبریز  2حفاری تونل خط 

 9سانتيمتر در نظر گرفته شده است. طول سپر ماشين حفاری  35متر و ضخامت آنها 

 2متر )  9.44متر و در عقب آن برابر  9.46ر جلوی آن متر ، قطر خارجی سپر د

هاي تحليلي تن برآورد شده است. روش 650سانتی متر مخروطی ( و وزن ماشين حفاری 

مختلفي براي تخمين فشار مورد نياز پایداری جبهه کار وجود دارد كه در این 

و سادگي  با توجه به مقدار بيشتر COBمطالعه از روش تحليلی پيشنهادی مركز 

[.ميزان فشار تزریق دوغاب پشت 7گردد]كار استفاده ميروش براي تخمين فشار جبهه

بار بيشتر از فشار جبهه کار در نظر گرفته می شود . پس  0.5سگمنت بطور معمول 

از تعيين فشار جبهه کار متناظر با شرایط هر مدل  در تاج تونل با استفاده از 

تزریق متناظر در تاج تونل اعمال شده  و با توجه روش تحليلی ذکر شده ، فشار 

 به وزن دوغاب رو به پایين افزایش می یابد.

 مشخصات ژئوتکنیکی در نظر گرفته شده برای محیط اطراف تونل  -1جدول 
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3 34 7 0.3 40000 1E-006 20 16.25 SM 

با توجه به لزوم استفاده از بتن با مقاومت باال در ساخت سگمنت و با 

در  C45/55عنایت به پروژه هاي مشابه اجراء شده بتن مورد استفاده با طبقه بندي 

به همراه مشخصات دوغاب پشت نظر گرفته می شود که خصوصيات مقاومتی سگمنتها 

 ارائه شده است.  2در جدول سگمنت 

 مشخصات مصالح بکار برده شده در مدلسازی عددی  -2جدول 

ضریب 

 پواسون
مدول 

االستيسيته 

(MPa) 

 مقاومت فشاری

(MPa) 

وزن 

 (KN/m3)واحد

 مصالح

 پوشش تونل  25 40 25200 0.2

 بتن سازه های سطحی 23 21 22000 0.25

دوغاب پشت سگمنت )  18 0 5 0.47

دوغاب پشت سگمنت )  18 3 20 0.3 سيال(

  سخت شده (

 مطالعه پارامتریک .4

 

هدف از انجام تحقيق بررسی اثر وجود ساختمان های سطحی بر بارهای وارد بر پوشش 

تونل و تعيين ميزان این تغييرات و پارامترهای موثر بر آن می باشد. از 

آنجایيکه امکان بررسی تمام پارامترهای موثر در رفتار اندرکنش و ترکيب آنها 

ای اثرگذار انتخاب شوند. در این وجود ندارد ، الزمست تا تنها برخی از فاکتوره

متروی تبریز صورت می گيرد. لذا مشخصات زمين  2تحقيق مطالعه بر روی پروژه خط

تونلها ثابت و برابر مقدار موجود در نمونه مورد بررسی ابعاد مورد بررسی و 

فرض شده اند. از طرفی مدل رفتاری خاک و سازه ساختمان و تونل نيز ثابت در نظر 
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ه است. بنابراین از باقيمانده  فاکتورهای اثرگذار ، پارامترهای ذکر گرفته شد

انتخاب و مقادیر منطقی برای بررسی اثر تغييرات آنها در نظر  3شده در جدول 

 گرفته شده است .
 

 معرفی پارامترها و مقادیر بکار رفته در مطالعه پارامتریک -3جدول 

 پارامتر شرح مقادیر انتخاب شده

متر )به ترتيب  متناظر با  23و  4/18، 8/13

 ( C/D=1 , 1.5 , 2نسبت سربار به قطر 

 0Z عمق مرکز تونل

 W وزن سازه کيلوپاسکال 100و  80، 50، 30

 B عرض سازه متر 40و  30، 20، 15، 10

فاصله مابين مرکز سازه  متر 40و  30،  20،  10،  0

 تا خط مرکزی تونل
e 

متناظر با مشخصات  –متر  40و  30، 20، 15

 خيابانهای واقع در مسير کریدور پروژه

فاصله لبه تا لبه سازه 

 ها در طرفين تونل
L 

 

طبقه  10و  8، 5، 3برای مطالعه تاثير وزن چهار نوع ساختمان با طبقات 

باالی خط مرکزی تونل مدل شده است. ميزان وزن وارده از سوی ساختمان به زمين 

به ازای هر طبقه در نظر گرفته شده است. مطالعه تاثير کيلوپاسکال  10برابر 

هندسه سازه در مدلها با مدلسازی سازه های با عرض مختلف انجام گرفته و به 

منظور بررسی تاثير موقعيت ساختمان ، ساختمانهای با فواصل مختلف از مرکز تونل 

ن می شود و عمق مرکز تونل بر اساس پروفيل مسير عبور تونل تعيي مدل می گردد.

در اکثر پروژه های مترو حداقل آن به نحوی تعيين می گردد که الاقل به اندازه 

یک قطر تونل روباره خاک در محل تاج تونل وجود داشته باشد و حداکثر آن نيز 

متر باالتر نمی رود. بر این اساس و با توجه به پروفيل تونل  35تا  30معموال از 

تمامی مقادیر این پارامتر در نظر گرفته شده است . مترو تبریز سه مقدار برای 

انتخاب شده برای پارامترهای مورد بررسی با توجه به پالن و پروفيل تونل مترو 

تبریز و بر اساس مشاهدات محلی و عرض خيابان های  متداول انتخاب شده است. این 

 نشان داده شده است.  1پارامترها بصورت شماتيک در شکل 

 

 
 معرفی پارامترهای مورد بررسی در تحقیق –  1شکل

 نتایج .5

 

بعدی و انجام مطالعه پارامتریک بوسيله نرم افزار آباکوس  2مدل  240با کاربرد 

، تاثير اندرکنش مابين تونل و سازه های سطحی بر روی بارهای وارد بر پوشش 

ی تاثير هر یک از پارامترهای مورد و نتایج بدست آمده برا تونل بررسی گردیده

بخش تقسيم گردیده و در  24. قابل ذکر است پوشش تونل به بررسی ارائه می گردد

 زاویه مابين مرکز هر بخش و تاج تونل می باشد.  өنمودارهای ارائه شده 

 )0Z(عمق تونل . 1.5
 

نيروهای ایجاد ، وجود سازه سطحی منجر به  مشاهده می شود 2چنانچه در شکل 

حالت زمين آزاد می گردد.با این وجود با افزایش عمق  اداخلی بيشتر در مقایسه ب

ه بر روی نيروهای پوشش کاهش می یابد ؛ بعبارت دیگر برای زتونل تاثير سا

های پوشش می باشد. وبر نير بيشترتونلهای کم عمق سازه های سطحی دارای تاثير 

 طبقه واقع در 10ساختمان بار افزایش نيروی محوری در نتيجه  ددرص الف3در شکل 

مرکز تونل برای عمق های مختلف نسبت به حالت زمين آزاد نشان داده شده  باالی

سازه  متر، 23و   18.4است. چنانچه دیده می شود نسبت به تونلهای واقع در عمق 

می باشد. متر  13.8سطحی دارای تاثير بيشتر بر روی پوشش تونل واقع در عمق 

و با خط تيره  شدهایجاد  تونل در دیواره های کناریکه نيروی محوری ماکزیمم )

 برای عمق تونل های مختلف نسبت به حالت زمين آزاد در شکل مشخص گردیده است (

 درصد افزایش می یابد.  20و  35، 70به ترتيب 
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متر ، واقع  15مختلف )عرض سازه نیروی محوری برای با ر سازه و عمق تونل های  –  2شکل

 باالی مرکز تونل(

 

نسبت افزایش نيروی محوری پوشش تونل نسبت به تونل واقع در عمق  ب 3 شکل 

رانشان می دهد. چنانچه مشاهده می شود تاثير عمق تونل در شرایط زمبن آزاد  13.8

که عمق بيشتر است ؛ بعبارت دیگر همانظور  یسه با حالت وجود سازه سطحیادر مق

ر دو هدر  c/d=1بد، نيروی محوری پوشش تونل در مقایسه با اتونل افزایش می ی

حالت افزایش می یابد اما تاثير بيشتر در حالت زمين آزاد قابل مشاهده می 

در تاج تونل ایجاد نيروی محوری باشد. همچنين در شرایط زمين آزاد عمده افزایش 

 دارای تاثير بيشتر در کف تونل می باشد.  سطحی های می شود در حاليکه وجود سازه
 

 
الف( درصد افزایش نیروی محوری برای عمق تونل های مختلف نسبت به حالت زمین  –  3شکل

 13.8آزاد،  ب ( نسیت افزایش نیروی محوری  برای عمق تونل های مختلف نسبت به عمق تونل 

 متر( 15متر )عرض سازه 

 

تونل برای عمق و بار  اد شده درون پوششنمایانگر لنگر خمشی ایج 4شکل 

می باشد. چنانچه مشاهده می شود در حالت زمين آزاد با افزایش سازه های مختلف 

برابر  2و  1.5تونل لنگر خمشی ایجاد شده افزایش می یابد . در سربار معادل  عمق

بر برایک زیمم ) ایجاد شده در کف تونل( نسبت به سربار کقطر تونل لنگر خمشی ما

درصد افزایش می یابد. زمانيکه بار سازه اعمال می  37و  20قطر تونل به ترتيب 

گردد متناسب با بار سازه ، لنگر خمشی ماکزیمم در مقایسه با حالت زمين آزاد 

افزایش یافته و در تاج تونل ایجاد می شود اما افزایش عمق دارای تاثير قابل 

 یاد. زطبقات تعداد  بویژه در سازه با  شدنمی بامالحظه در لنگر خمشی ایجاد شده 

 
مقایسه لنگر خمشی ایجاد شده در حالت زمین آزاد و وجود سازه برای عمق های  –  4شکل

 تونل مختلف

 

  (B)عرض سازه .  2.5

 

الف  درصد افزایش نيروهای داخلی برای مقادیر مختلف عرض سازه نسبت به 5شکل 

نشان می دهد. چنانچه قابل مشاهده  است ،  متر را برای بارهای متفاوت 10عرض 
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افزایش عرض سازه هر دو نيروی محوری و لنگر خمشی در پوشش تونل را افزایش می 

دهد. با این وجود عرض سازه دارای تاثير بيشتر بر روی نيروهای محوری در 

مقایسه با لنگر خمشی می باشد. همچنين با کاهش بار سازه تاثير عرض بر روی 

ب  تاثير عرض سازه بر نيروی محوری 5پوشش تونل کاهش می یابد. در شکل  بارهای

طبقه باالی مرکز تونل  نشان داده شده  10ایجاد شده در پوشش تونل برای سازه 

 است .
 

 
متر برای بارهای سازه  10الف( درصد افزایش نیروهای سازه ای نسبت به عرض سازه  –  5شکل

طبقه واقع بر  10ایجاد شده برای عرض سازه های مختلف ) سازه مختلف ب ( نیروی محوری 

 باالی مرکز تونل(

 

  (e)موقعیت سازه روی سطح   .3.5
 

طبقه و   10یک الگوی کلی از تاثير این پارامتر برای سازه با بار  6در شکل 

متر نشان داده شده  18.4متر بر روی نيروی محوری پوشش تونل واقع در عمق  10عرض 

. چنانچه مشاهده می شود بعنوان یک قانون کلی با افزایش فاصله سازه از خط است

مرکزی تونل تاثير سازه روی نيروهای پوشش کاهش می یابد. ميزان این کاهش به 

عرض سازه و عمق تونل وابسته می باشد. برای تونلهای کم عمق و سازه های با عرض 

رود. بعنوان مثال چنانچه در شکل  کم تاثير بار سازه در فواصل کمتر از بين می

تاثير وجود  e=30mمتر در فاصله  10و عرض  c/d=1.5نشان داده شده است در حالت  7

سازه غير قابل مالحظه بوده و گراف نيروی محوری ایجاد شده تقریبا با شرایط 

 زمين آزاد یکسان می باشد.

 

 
 طبقه  10لنگر خمشی ایجاد شده برای فواصل مختلف سازه ازمرکز تونل با  بار –  6شکل

  (L)فاصله مابین سازه ها .  4.5
 

 الف 7نشان داده شده است. شکل  7تاثير تغيير فاصله لبه تا لبه سازه ها در شکل 

. می گرددکاهش تاثير سازه ها روی بارهای پوشش سبب   Lنشان می دهد که افزایش 

تاثير فاصله ، بار سازه ميزان قابل مشاهده است که با کاهش  ب 7همچنين در شکل 

سازه ها روی بارهای اعمالی کاهش می یابد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در 

لنگر خمشی ماکزیمم در کف تونل روی می دهد. ، تونل طرفين حالت وجود سازه در 

لنگر خمشی  ،ی مرکز تونل اعمال می شود بار سازه باالبه طور عکس و زمانی که 

 ماکزیمم در تاج تونل ایجاد ميشود. 
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ارزیابی تاثیر فاصله لبه تا لبه سازه های سطحی واقع در طرفین تونل  الف(  –  7شکل 

 طبقه 10و  5طبقه ،  ب( سازه های  10سازه 

 

  (W)وزن سازه ها .  5.5

 
به عمق پوشش تونل  نيروی محوری ایجاد شده درون بر روی  ها  وزن سازه تاثير

در مقایسه با  مشاهده می شودنشان داده شده است. چنانچه  8در شکل  متر 18.4

افزایش وزن سازه منجر به افزایش بارهای پوشش می گردد. با  ،حالت زمين آزاد

این وجود تاثير دقيق وزن سازه به عمق تونل ، نوع خاک و پارامترهای سازه 

وابسته است. نتایج نشان می دهد که در شرایط زمين آزاد ماکزیمم مقدار نيروی 

محوری و لنگر خمشی به ترتيب در گرده های پایين و کف تونل روی می دهد. زمانی 

که سازه باالی مرکز تونل موجود باشد ماکزیمم مقدار نيروی محوری و لنگر خمشی 

 وی می دهد.به ترتيب در دیواره های تونل و تاج آن ر

 

 
ارزیابی تاثیر وزن سازه واقع در باالی مرکز تونل بر روی نیروی محوری ایجاد  –  8شکل

 شده 

 

 حاصل ازاعمال نيروهای پوشش  ایجاد شده در افزایشبا افزایش عمق تونل 

. بعنوان مثال درصد افزایش نيروی محوری و لنگر خمشی کاهش می یابد بار سازه

ماکزیمم در نتيجه بار سازه ها برای مقادیر مختلف عمق تونل و بارهای سازه در 

خالصه بندی گردیده است. بعنوان یک الگوی  4مقایسه با شرایط زمين آزاد در جدول 

که ، کاهش عرض کلی ، تاثير وزن سازه برای تونلهای کم عمق بيشتر است در حالي

 سازه و افزایش فاصله تا مرکز تونل تاثير وزن را کاهش می دهد. 

 

 درصد افزایش نیروهای سازه ای در مقایسه با زمین آزاد -4جدول 

سازه 

 سطحی

C=1D C=1.5D C=2D 

N(KN) M(KN.m) N(KN) M(KN.m) N(KN) M(KN.m) 

طبقه 10  70 112 35 79 20 55 

طبقه 8  58 92 27 63 16 44 

طبقه 5  35 60 17 40 10 28 

طبقه 3  20 36 10 24 6 17 
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 رانیا کيژئوتکن یدسكنفرانس ملي مهناولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 

 240نرم افزار آباکوس ، کاربرد تبریز و قطار شهری  2با توجه به مشخصات خط 

وزن  ومدل دو بعدی تحليل گردیده و تاثير پارامترهای مهم از قبيل عمق تونل 

بدست  نتایجسازه ها ، عرض و محل قرار گيری آنها بر روی سطح ارزیابی گردید. 

توزیع بار در  ارزیابی ميزان و  آمده از این تحقيق می تواند در جهت بهبود

 بکار گرفته شود. بر اساس نتایج حاصل :های مکانيزه  طراحی پوشش تونل

ب افزایش نيروهای پوشش بعنوان یک الگوی کلی وجود سازه های سطحی سب -1

تونل نسبت به حالت زمين آزاد می گردد. با این وجود ، مقدار این تاثير وابسته 

به ترکيب پارامترهای هندسی و مکانيکی تونل، سازه های سطحی و خاک پيرامون می 

بعنوان یک روند ، تاثير وزن سازه برای تونلهای کم عمق بيشتر است در باشد. 

ض سازه و افزایش فاصله تا مرکز تونل تاثير وزن را کاهش می حاليکه ، کاهش عر

 و اندركنش ساختمان مسئله در پارامتر مؤثرترین ساختمان عرض پارامتر همچنيندهد. 

 . یابد مي افزایش نيز سایر پارامترها اثرگذاري ساختمان عرض افزایش با بوده و تونل

مشخصات تاثير  و طراحی بهينه پوشش تونلها برای اطمينان از نتایج دقيق -2

سازه های سطحی در طراحی باید در نظر گرفته شود. بر اساس مشخصه های ناحيه 

طبقه و بيشتر دارای  5قطار شهری تبریز سازه های با  2مطالعه کریدور خط مورد 

ت تاثير قابل مالحظه روی بارهای پوشش می باشد. برای تونلهای کم عمق این تاثيرا

 بيشتر بوده و با افزایش عمق تونل تاثيرات سازه ها کاهش می یابد.

 

 

 قدردانی .8

در  تونلهابتنی مقاله حاضر بخشی از طرح پژوهشی با عنوان " بهينه سازی پوشش 

 مکانيزه " مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایلخچی می باشد. روش حفاری 
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