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خالصه

ص زلزله از امروزه با توجه به پیشرفت در اصول تحلیل و طراحی لرزه اي تونلها، بررسی دقیقتر این سازه ها تحت بارگذاریهاي دینامیکی به خصو

با توجه به مدلهاي رفتاري غیرخطی که براي با درنظر گرفتن مدل دراگرپراگر براي خاك و مقاله در این . اهمیت زیادي برخوردار می باشد

فتاري استفاده می گردد، به بررسی آسیب در پوشش تونل تحت بارگذاري لرزه اي  با استفاده از دو مدل ر ABAQUSمدلسازي بتن در نرم افزار 

Concrete Damage Plasticity  وConcrete Smeared Cracking  و مقایسه اي بین مدلهاي رفتاري پوشش تونل انجام  شدهپرداخته

  .می گیرد

ABAQUSتونل، مدل آسیب دیده، دینامیکی، تاریخچه زمانی، : کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

رزمینی در برابر زلزله بیشتر سازه هاي زیرزمینی بدون مالحظه اثرات لرزه اي طراحی و اجراشده در گذشته به خاطر تصور در مورد ایمنی سازه هاي زی

گرفته  در سالهاي اخیر با توسعه و تکرار خسارات لرزه اي سازه هاي زیرزمینی، روشهاي نوین تحلیل و طراحی این سازه ها بیشتر مورد توجه قرار . اند

زلزله در سراسر جهان، میزان و وسعت  85با تحقیق و بررسی روي رفتار سازه هاي زیرزمینی در خصوص ) Judd)1991و  Sharmaمثال براي  . است

تخریب یا فرو ریختن ) سقوط سنگ از سقف ج) تغییرشکل مقطع تونل ب) الف: خسارت وارده به تونلها و سازه هاي زیرزمینی را این گونه بیان کردند

با گذشت ]. 1[تغییرشکل پوشش تونلها) جابجایی در امتداد گسلهاي متقاطع و) ترك خوردن سنگ اطراف تونل ه پوسته شدن و) دیواره یا سقف د

ژوهشگران زمان و توسعه آسیب و خسارت در تونلها و سازه هاي زیرزمینی در اثر زلزله، بررسی دقیق این سازه ها در سالهاي اخیر بیشتر مورد توجه پ

  .قرار گرفته است

اي، همانند هرگونه طراحی در مهندسـی سـازه، تعیـین ظرفیـت مـورد نیـاز سـازه بـه منظـور تحمـل نیروهـاي وارده و             طراحی لرزههدف از   

دهـد، هـر تـونلی در     هنگامی که زمین تحت اثر امواج زلزله تغییرشـکل مـی  . باشد هاي ایجاد شده در هر یک از اعضاي آن می ها و تغییرشکل تغییرمکان

. البته تونل باید براي تحمل سایر بارهاي دائمی و نیز ارضاي سایر نیازهاي عملی هم طراحی گردد. ر امواج، نیز تغییرشکل خواهد دادداخل زمین تحت اث

وپـذیري  بنابراین یک طرح مناسب و قابـل قبـول از تونـل عبـارت اسـت از در نظـر گـرفتن ظرفیـت کلیـه اعضـاي سـازه اي در قالـب مقاومـت، شـکل              

.]2[باشد و طرح کل مجموعه میپذیري  انعطاف

                                               
١

  ، ایرانسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانادانشگاه آزاد زلزله،  دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسیدانشجوي کارشناسی ارشد
، ایرانسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانادانشگاه آزاد مهندسی عضو هیئت علمی گروه مهندسی زلزله، دانشکده فنی و ٣و٢
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  پوشش تونل آسیب در براي مدلسازيبتن معرفی مدلهاي رفتاري  .2

  مقدمه  1.2

سه مسئله .بتن از جمله مواردي است که رفتار غیرخطی آن همواره مورد توجه بوده و مدلهاي گوناگونی براي تعیین رفتار غیرخطی آن ارائه شده است

اول اینکه رفتار بتن در فشار و کشش کامال از همدیگر متمایز می باشد، دومین مسئله ترك در بتن و سوم . بتن وجود دارد مهم در بررسی رفتار غیرخطی

  ]3[.البته مورد سوم در بارگذاري رفت و برگشتی اهمیت بیشتري پیدا می کند. مدل کردن رفتار بتن در هنگام گذر از فشار به کشش و بالعکس است

ولی . الت بارگذاري استاتیکی را می توان با استفاده از روابط مقاومت مصالح و نوشتن تعادل بین کشش و فشار تعیین کردرفتار بتن در ح

در این حالت به علت ایجاد ترك و گسترش آن در . اي که داراي اهمیت فراوان است مدلسازي در حالت بارگذاري دینامیکی می باشد مسئله

در ابتدا براي بتن رفتار پالستیک، مانند فوالد فرض می شد ولی به دلیل دخالت ندادن .تاري متمایز از خود نشان می دهدبارگذاریهاي سیکلی، بتن رف

مقدمه اي براي ارائه مدلهاي بهتر رفتار  Kachanovبیان قضیه تنش موثر توسط  1985در سال ). الف-1شکل (تاثیر ترك، جوابها قابل اطمینان نبودند 

در مکانیسم آسیب فرض بر این است که کاهش سختی در اثر ایجاد و گسترش  .شد) Damage and Crack(ئوري آسیب و تركبتن، مانند ت

. )ب- 1شکل (اندازه گیري و مشخص کرد )Damage(بوده به طوریکه بتوان این کاهش را با پارامتري به نام آسیب ) Micro Crack(ترکهاي ریز 

کل غیراالستیک بر کرنشهاي برگشت ناپذیر غلبه می کند، درحالیکه در مکانیسم آسیب، آسیب دیدن ماده سبب کاهش در تئوري االستیسیته تغییر ش

  .سختی االستیک می شود

  

  
  مدلهاي رفتاري بتن - 1شکل

  

مدل ترك اندود  - 1.ددر این مقاله به دو مدل اصلی بتن که کاربرد فراوان در مدلسازي هاي عددي در مسائل غیرخطی بتن دارند اشاره می شو

  )Concrete Damage Plasticity(مدل آسیب پالستیسیته بتن -2، )Concrete Smeared Cracking(بتن

  
  

  )Concrete Smeared Cracking(مدل ترك اندود بتن   2.2

  

در مدل ترك . ترك اندود و) Discrete Crack(پس از اینکه مکانیسم آسیب ارائه شد، دو مدل رفتاري بر این اساس توسعه یافت، مدل ترك منفرد

قبل از ایجاد جدایی، لبه ها توسط المانهاي . منفرد، ترك به شکل جدایی لبه هاي المان زمانیکه معیار جدایی به وقوع می پیوندد نشان داده می شود

با جهت رشد واقعی ترك منطبق باشد، مسیر  در این مدل براي اینکه ترك مدل شده، در مرز بین المانها). الف- 2شکل(مشترك به هم متصل می شوند

  ]4[. گسترش می بایست از قبل مشخص باشد

به طور فیزیکی مدل ترك . یکی از مدلهاي ارائه شده براي بتن است که در بیشتر نرم افزارهاي المان محدود استفاده می شودمدل ترك اندود 

هنگامیکه . دل، جهت تشکیل ترك معموال با تنش اصلی کششی ماکزیمم تعریف می شوددر این م. اندود می تواند با یک سري ترکهاي ریز بیان شود

. یک ترك تشکیل می گردد، یک سیستم مختصات محلی طوري به ترك وابسته می گردد که یکی از محورها در جهت عمود به سطح ترك قرار گیرد

. درنظر گرفته می شود) Strain-Softening(صه نرم شدگی کرنشیسپس براي این محورهاي مختصات یک قانون تنش کرنش عمود برهم با مشخ

  ).ب - 2شکل (این مدل، ترك در بتن را به صورت یکسري ترکهاي موازي در عرض المان نشان می دهد 

و ترك ) Multiple fixed Crack(، ترك ثابت مضاعف)Fixed Crack(ترك ثابت: مدل ترك اندود سه نوع مختلف دارد

. به علت سادگی تئوري، کاربرد فراوانی در نرم افزارهاي المان محدود دارد و بیشتر به عنوان مدل ترك اندود شناخته می شود ترك ثابت.چرخشی

. باشد درحالت طبیعی وقتی ماده اي تحت بارگذاري فراتر از مقاومتش قرار می گیرد، ترك از نقطه اي شروع می شود که ماده در آن مقطع نقص داشته
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بنابراین در . یک نمونه با استفاده از مکانیک محیط هاي پیوسته مدل می شود، معموال فرض می گردد که ماده هیچ گونه نقصی نداشته باشدهنگامیکه 

که به عنوان سطح تسلیم یا سطح گسیختگی ) Dissipation Potentials(چنین مدلهایی براي تشکیل ترك و گسترش آن اغلب از پتانسیلهاي اتالف

  پتانسیل اتالف می تواند هم . مسیر گسیختگی، به وسیله مشتق پتانسیل با توجه به تانسور تنش یا کرنش تعریف می شود. شده اند، استفاده می شودشناخته 

  .تابعی از تنش باشد و هم تابعی از کرنش

  
  انواع ترکها در مدل ترك اندود - 2شکل

  

. بدین معنی که ترك وقتی اتفاق خواهد افتاد که تنشها به سطح تسلیم برسند.باشدترك اندود پتانسیل اتالف تابعی از تنش می در مدل 

همچنین سطوح ترك عمود بر جهت ماکزیمم تنش اصلی کششی فرض می شود که در نتیجه در حالت تنش فشاري هیچگونه آسیبی در نظر گرفته 

  .شود و پاسخ بتن به وسیله تئوري االستو پالستیک، مدل می گردد نمی

کرنشهاي همچنانکه تنش افزایش می یابد. زمانیکه بتن تحت تنشهاي فشاري قرار می گیرد، ابتدا پاسخ االستیک دارد 3مطابق شکل

هنگامیکه جهت بارگذاري . در هر نقطه بعد از حداکثر مقاومت فشاري بتن، شیب باربرداري موازي شیب اولیه خواهد بود. غیراالستیک اتفاق می افتد

در این . پاسخ بتن تا حداکثر مقاومت کششی، االستیک بوده بعد از آن مکانیسم ترك اتفاق می افتد و بتن آسیب می بیند) تنش کششی(دعوض می شو

  اگر دوباره تنش فشاري وارد شود با برگشت به حالت صفر، ترکها کامال . حالت می توان با کمک کاهش سختی االستیک، باز شدن ترکها را مدل نمود

  .خواهدشد 4مدل ترك اندود در حالت تنش چند محوره به صورت شکل .خواهند شدبسته 

  

  
  مدل ترك اندود تحت تنشهاي فشاري تک محوره - 3شکل

  
  

  )Concrete Damage Plasticity(آسیب پالستیسیته بتنمدل   3.2

  

درمدل پالستیک آسیب دیده بتن با استفاده از مفاهیم االستیک .است Abaqusنرم افزارپرکاربردترین مدل براي بتن دراین مدل رفتاري پیچیده ترین و

 -1:از جمله قابلیتهاي این مدل می توان به موارد زیر اشاره کرد.و پالستیک کششی و فشاري، رفتار غیرخطی بتن بیان می شودآسیب دیده ایزوتروپیک

درنظر گرفتن  - 4حساسیت نمونه به نرخ کرنش، در نظرگرفتن - 3ودینامیکی، انیقابلیت استفاده تحت بارگذاریهاي نوس -2قابلیت استفاده در بتن مسلح،

قابلیت استفاده از ویسکواالستیسیته در معادالت اساسی براي رسیدن به همگرایی بهتر در -5اي،  دورهتاثیرات بازیابی سختی االستیک در بارگذاریهاي

  ]5[.بخش نرم شوندگی

  



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٤

  
  ك اندود در حالت تنش چند محورهسطوح گسیختگی مدل تر -4شکل 

  

کامل شدن سطح شکست، با استفاده از متغییرهاي سخت شدگی . می باشد در این مدل مکانیسم اصلی شکست خرد شدن فشاري بتن

 
pl

c

pl

t
  .به ترتیب مربوط به مکانیسم هاي شکست تحت بارگذاریهاي فشاري و کششی هستند، کنترل می شود که,

 
pl

c

pl

t
نمودارهاي تنش کرنش بتن در کشش و فشار تک محوره آورده شده  5در شکل . در واقع کرنشهاي پالستیک معادل هستند,

در اثر کشش تک محوره منحنی تنش کرنش تا نقطه تنش خرابی . است
0tاي به صورت خطی تغییر می کند که این تنش با شروع و گسترش ترکه

پس از عبور از نقطه مذکور، خرابی ها به صورت ترك قابل مشاهده در می آیند که به صورت منحنی نرم شوندگی در . ریز در بتن همراه می باشد

 به صورت االستیک خواهد بود و رفتار در ناحیهتحت فشار تک محوره، پاسخ تا رسیدن به نقطه جاري شدن . فضاي تنش کرنش نمایش داده می شود

  منحنی ها به صورت منحنی نرم شونده درپالستیک عموما به صورت منحنی سخت شوندگی بیان می شود که در نهایت با رسیدن به نقطه تنش نهایی

  . می آیند

  

  
  در فشار - bدر کشش،  - a-در مدل آسیب پالستیسیته بتن پاسخ بتن تحت بارگذاري تک محوري -5شکل 

  

  :در این مدل داریم

 ipl

t

pl

ttt f,,,                                                                                                                                     (1)

 ipl

c

pl

ccc f,,,                                                                                                                                       (2)

 
pl

c

pl

t
  کرنشهاي معادل پالستیک معادل در کشش و فشار: ,

  
pl

c

pl

t
  معادل در کشش و فشار پالستیک کرنشهاينرخ : ,

  :دما  
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 ,....3,2,1ifi
  دیگر متغییرهاي میدانی تعریف شده: 

کاهش سختی اولیه توسط دو متغییر . 
tdو

cd نشان داده شده و فرض بر این است که این دو متغییر تابعی از کرنش پالستیک، دما و دیگر متغییرهاي

  .میدانی می باشند

  10,,,  ti

pl

ttt dfdd                                                                                                                        (3)

  10,,,  ci

pl

tcc dfdd                                                                                                                        (4)

.  

  معرفی مدل دراگر پراگر براي مدلسازي خاك  .3

ز قانون کلمب جهت تاثیر تنش هیدرواستاتیک در تسلیم منظور گردید و تابع تسلیمی به صورت این معیار به عنوان اصالحی بر معیار ون میسز، تقریبی ا

  ]6[:رابطه زیر ارائه شد

0.3 2  kjF m                                                                                                                                (5)

 



sin33

sin2


                                                                                                                                             (6)

 


sin33

sin6




c
k                                                                                                                                             (7)

  :روابطکه در این 

c :،چسبندگی خاك :زاویه اصطکاك داخلی خاك بوده که می توانند به صورت تابعی ازk ضریب سخت شدگی باشند .
2j: پارامتر تعریف شده

پیشنهاد نمود تسلیم وقتی رخ می دهد که تنش ) 1952(ون میسزدر االستیسیته که 
2j به مقدار مشخصی برسد.  

تونل پوشش  مشخصات هندسه و مصالح   .4

مطابق با   ABAQUSدر نرم افزار  ɸ 20متر با دو ردیف آرماتور خمشی 3/0با ضخامت    plane strainسازي پوشش تونل از المان  براي مدل

بتن  فشاري مشخصات غیر خطی 8و7شکلدر . آمده است 1مشخصات االستیک مصالح فوالد و بتن پوشش تونل در جدول . شده است استفاده6شکل 

و ترك اندودمشخصات غیرخطی کششی بتن در دو مدل رفتاري  2جدولدر.شده است  نشانآسیب پالستیسیته و ترك اندوددو مدل رفتاري  در

ترك ضرایب گسیختگی  بتن در مدل 4در جدول و آسیب پالستیسیته مدلمشخصات پالستیک بتن در3در جدول .نشان شده استآسیب پالستیسیته 

  .آمده استاندود 

  

  
  هندسه تونلی با مقطع دهان شکل -6شکل 

  

  االستیک فوالد وبتنمصالح  مشخصات  - 1جدول

جرم مخصوص  ضریب پواسون






3m
kg  مدول االستیسیته 2m

N  مشخصات االستیک  

0.2  2250  1010064.2 بتن  

0.3  7850  11101.2   فوالد  
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٦

  
  بر حسب کرنش پالستیک براي مدل رفتاري ترك اندود بتن فشارينشمنحنی ت -7شکل 

  
  

  
بتن آسیب پالستیسیتهبراي مدل رفتاري  غیرخطیبر حسب کرنش  فشاري تسلیممنحنی تنش  -8شکل 

  مشخصات غیرخطی کششی بتن در مدل ترك اندود و آسیب پالستیسیته - 2جدول 

تنش کششی  کرنش پالستیک 2m
N  

05105.2 

0.001  3105.2   

  Concrete Damage Plasticityمشخصات پالستیک بتن در مدل  - 3جدول 

  )زاویه اتساع بتن(  ) روج از مرکزیتخ(  ) نسبت تنش تسلیم فشاري دومحوره به تنش تسلیم فشاري تک محوري(K  )پارامتر ویسکوزیته(

0.01  0.667  1.16  0.1  20  

  

  Concrete Smeared Crackingبتن در مدل  )Failure Ratios(ضرایب گسیختگی- 4جدول 

Ratio 4  Ratio 3  Ratio 2  Ratio 1  

1  1.25  11.18  

  سازي المان محدود خاك و تونل مشخصات خاك و مدل   .5

 T=0.55sدر مود اول  مدل خاك وتونلبا انجام تحلیل مودال،  پریود .استفاده شده است 5سازي خاك، مدل دراگرپراگر مطابق جدول در مدل

نهایت بودن مدل واقعی، انرژي وارد  با توجه به نیمه بی.، براي خاك مورد مطالعه ساختگاه براي محاسبه شده استβو  αمقادیر 6در جدول .بدست آمد
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٧

یکی از این روش ها ، مرز . روشهاي مختلفی براي اعمال مرز جاذب انرژي وجود دارد). میرایی هندسی(به مدل بایستی از طریق مرزها خارج شود شده 

interfaceباتوجه به اینکه اطراف سازه هاي زیرزمینی خاك وجوددارد،.]7[در این روش المانهاي میراگر در مرزها قرار داده می شود. ویسکوز است

محاسبه شده ضریب اصطکاك . اصطکاك بین خاك و سازه ازدو رفتار نرمال و برشی تشکیل شده است. باید به نحو درستی تعریف شود خاك وسازه

]8[.درنظر گرفته می شود 35/0مورد بررسی براي خاك

در مدل سازي وزن خاك نیز باید دقت .ه است،نشان داده شد m5بخشی از مدل المان محدود تونل و خاك با ارتفاع روباره  9در شکل 

.اشدشود که وزن خاك به صورت یکنواخت به تونل وارد نشود ، بلکه به صورت میدان تنش ژئواستاتیک تعریف گردد تا نتایج به واقعیت نزدیک تر ب

  .آمده است 10در شکل  Gazliزلزله شتاب و تاریخچه زمانی  7مشخصات زلزله مورد نظر در جدول 

  دراگر پراگرمشخصات خاك مطابق مدل رفتاري  - 5دول ج

Flow Stress Ratio(K)  مدول االستیسیته  ضریب پواسون  زاویه اصطکاك  )درصد(میرایی  زاویه اتساع 2m
N  جرم مخصوص







3m
kg  

0.80.25  30  0.3  1134000000  1900

  

  

  ماتریس میرایی خاك  βو  αمقادیر  - 6جدول 

  

  

  متري سطح زمین 5بخشی از مدل المان محدود تونل و خاك در عمق  -9شکل 

  

  Gazliمشخصات رکورد زلزله - 7جدول 

km(  PGD(cm)  PGV(cm/s)  PGA(g)  Mw(فاصله گسل هاي لرزه اي 
  زلزله

22.5  20.8  61.5  0.6166.8Gazli  

  

  
  Gazliزلزله شتاب تاریخچه زمانی  - 10شکل 

  بر روي مدل المان محدود خاك و سازهآنالیز دینامیکی غیرخطی نتایج  .6

  .ده شده استکه وزن خاك به مدل اعمال شده نشان دا استاتیکی تحلیل در ابتداينحوه توزیع تنشهاي بوجودآمده در خاك 11در شکل

 Concrete(و در مدل )Compression Damage(متغیر آسیب فشاري ، )Concrete Damage Plasticity(در استفاده از مدل 

Smeared Cracking( ، کششیمتغیر آسیب)Tensile Damage( 12در شکل . باشد به صورت تابعی از کرنش غیراالستیک قابل تعریف می

الزم به ذکر است که پوشش تونل  .می بینیمGazliرکورد زلزله  در انتهايپوشش تونل را  کششیآسیب  کانتور 13شکل و در  آسیب فشاري کانتور

 Concrete Smeared(و در مدل) Tensile Damage(هیچ گونه آسیب کششی Concrete Damage Plasticity(در حین زلزله در مدل 

Cracking(هیچ گونه آسیب فشاري)Compression Damage (با استفاده از این مدلهاي رفتاري ندیده است.

  m(  α  β(ارتفاع روباره 

50.2130.0112
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٨

  
  نحوه توزیع تنشهاي بوجودآمده در خاك - 11شکل 

  

  
  در مدل Gazliرکورد زلزله  در انتهايبه وجود آمده در پوشش تونل Compression Damage- 12شکل 

Concrete Damage Plasticity  
  

  

  
Tensile- 13شکل  Damageرکورد زلزله  در انتهاير پوشش تونل به وجود آمده دGazli در مدل  

Concrete Smeared Cracking  
  

  :موارد زیر نتیجه می شود 13و 12با دقت در شکلهاي 

  .وسعت آسیب فشاري در پوشش تونل به مراتب وسیع تر از آسیب کششی است -1

درمدل آسیب پالستیسیته مکانیسم شود و  بی در نظر گرفته نمیدر مدل ترك اندود در حالت تنش فشاري هیچگونه آسیبا توجه به اینکه   -2

اصلی شکست، خرد شدن فشاري بتن می باشد، در نتیجه در مدل ترك اندود  آسیب فشاري و در مدل آسیب پالستیسیته، آسیب کششی در حین وقوع 

  .زلزله مشاهده نمی شود

  .یب رخ داده استدر مدل آسیب پالستیسیته، درگوشه پایین تونل کمترین آس -3
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٩

  .در مدل ترك اندود، در نواحی کناري پوشش آسیب وارد شده و در بقیه نواحی تقریبا بدون آسیب مانده است -4

  

  نتیجه گیري  .7

(Concrete Smearedبتن در این مفاله سعی شد با بررسی آسیب پذیري رفتار پوشش تونل در برابر زلزله، با استفاده از دو مدل رفتاري پیشرفته

Cracking و(Concrete Damage Plasticity درABAQUS  اي پوشش تونل با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی   بین رفتار لرزه مقایسه اي  

.خاك و پوشش تونل انجام گیرد

لت تنش فشاري با توجه به اینکه در مدل ترك اندود سطوح ترك عمود بر جهت ماکزیمم تنش اصلی کششی فرض می شود، در نتیجه در حا

در نتیجه اگر رفتار  .هیچگونه آسیبی در پوشش تونل ایجاد نمی شود و پاسخ بتن در حالت رفتار فشاري به وسیله تئوري االستو پالستیک، مدل می گردد

  .کششی بتن پوشش تونل در تحلیل لرزه اي مدنظر باشد، استفاده از این مدل رفتاري بهتر است

کانیسم اصلی شکست خرد شدن فشاري بتن می باشد،  مواقعی که رفتار فشاري بتن پوشش تونل در تحلیل لرزه اي مدر مدل آسیب پالستیسیته 

  .مدنظر باشد، استفاده از این مدل توصیه می شود

خرابی  ی ودیدگ تاثیر زیادي در آسیب) خاك یا سنگ(انتخاب مدل رفتاري سازه تونل، هندسه تونل، بزرگی زلزله و نوع محیط پیرامون تونل

  .تونلها و سازه هاي زیرزمینی دارند
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