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  :چکیده

عبور . براي کاربردهاي مختلف حمل و نقلی و ارتباطی است زیرزمینیهاي شهري استفاده از فضاهاي  ترین روش توسعه پایدار در محیط مناسب

هاي سطحی  ن بر سازهلذا نشست حاصل از حفاري و اثرات آ. هاي سطحی امري اجتناب ناپذیر است تونل از مجاورت و یا عبور مستقیم از زیر سازه

ها از حد مجاز، گاه خسارت سنگین  در صورت تجاوز تغییر مکان. شود مسئوالن را در فضاهاي شهري را شامل میهمواره نگرانی اصلی طراحان و

یکی  .شود اده میوسازهاي زیرزمینی استف ساختاقدامات کاهشی زیادي براي کنترل و کاهش نشست در طی. شود هاي مجاور وارد می ی به سازهمال

سازي عددي تزریق جبران کننده جهت کاهش نشست سطح زمین این مقاله، مدلهدف . باشد تزریق جبران کننده می ،از این اقدامات کاهشی مهم

Plaxisبا کمک نرم افزار شده  مشخصبه روش کرنش از پیش شبیه سازي . باشددر اثر حفر تونل سطحی می 2D ها يشبیه ساز. شودانجام می

  .داردسطح زمین خوبی بر کاهش نشست  ثیرتادهد که تزریق جبران کننده نشان می

  

  شیبه سازي عددي ،، تزریق جبران کنندهسطحی نشست ،سطحی تونل: کلمات کلیدي

  

  

  قدمهم.         1

  

و تاثیر آن بر سازه و تاسیسات شهري ي نشست زمین هاي نرم در نواحی شهري مسالهدر زمین سطحیهاي از مهمترین مسائل در حفاري تونل

سطحی و هاي اثرات این تغییر مکان باید بر سازه. ي پروفیل نشست سطحی و میزان آن وابسته استبه گستره ،واردهمخرب اثرات  .باشدمجاور می

  .آن جلوگیري شود ازو بیشتر شدن نشست سطحی از حد مجاز  هاي مدفون و سرویس دهی آنها بررسی شده و در صورت نیازسازه

هاي روش .جست هبهرتونل خاك اطرافتوان از بهسازي  ، میبه منظورکاهش نشست زمین در اثر حفر تونل در مناطق شهري و تحمل بار

مایع  تزریق دوغاب روشی است که. استتکنیک برخوردار نظر تزریق از تنوع گوناگونی از درمیان آنها، مختلفی براي بهسازي زمین وجود دارد که 

سنگی و خاکی نفوذ کرده و باعث بهبود مشخصات فیزیکی و تشکیالتدرهاي موجوده یا حفر و شکافدرزخلل و فرج،دوغاب تحت فشار به داخل 

امروزه با  اما. توقف کردن جریان آب و تثبیت بوده است، مفضاي خالی پر کردندر ابتدا، کاربرد تزریق دوغاب سیمان محدود به . شود مکانیکی آن می

تقویت کردن زمین هاي زیرزمینی و تونل و توان از آن براي کم کردن نشست زمین در اثر عملکرد حفاريي تزریق، میها روشگسترش و توسعه 

  .رود مقاومت آن باال میها کم و در عوض در اثر تزریق، نفوذپذیري و تغییرشکل پذیري الیه.استفاده کرد

هاي داراي ذرات در حال حاضر، تزریق جبران کننده به عنوان تزریق سوسپانسیون ،در عمل. باشد ق جبران کننده میتزریانواع تزریق، یکی از 

هاي ساختمان به علت در اثر آن نشست. شودهاي زیر سطحی و یک ساختمان تعریف میریز با ویسکوزیته متوسط تا زیاد به داخل زمین، بین حفاري

                                        
دانشگاه فردوسی مشهد ،انشجوي کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، گروه عمران، دانشکده مهندسید -1

  انشگاه فردوسی مشهدد ،دانشکده مهندسی ،خاك و مهندسی پیمکانیک گرایش  استادیار گروه عمران،-2
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هاي مناسب با فشار زیادي به منظور جابجایی زمین با شکستگی  براي دستیابی به این هدف، دوغاب. یابدو کاهش می حفاري در حال انجام، خنثی

  .شوند هیدرولیکی موضعی یا متراکم کردن تزریق می

این روش در سال . هاي مختلف استفاده شده است میالدي براي جبران نشست خاك در مکان 1930تزریق جبران کننده یا اصالح کننده از سال 

به عنوان مثال، . میالدي براي جبران نشست ساختمان به سبب حفر تونل بهبود یافت و کاربردي موفقیت آمیزي در پروژه هاي مختلف داشته است 1990

 Jubileeا، گسترش خط متروي در نزدیکی مرز آمریکا و کاناد (Saint Clair)سن کلر ، مترو رودخانه شهر ونیز ایتالیاهاي متروي توان به پروژهمی

تزریق «شامل جایی خاك در محل  جابههدف تزریق با ، EN 12715نامه اروپا  طبق آیین.]3-1[اشاره کردشهر لیزبون پرتغال و خط زیرزمینی  در لندن

بهها کاهش تغییر مکانهاي تزریق، هدف اولیه از این روش و آیند حساب میاز نوع تزریق جبران کننده به» 2تزریق شکست هیدرولیکی و 1تراکمی

  .]4[باشد هاي نرم قبل از شروع حفاري می هاي خاك تغییر شکلهاي زیرزمینی و بهبود بخشیدن مقاومت و وجود آمده در اثر حفاري

فرستاده روشی است که مالت دوغاب با اسالمپ کم تحت فشاري نسبتاً زیادي در طول لوله یا غالف به داخل خاك به عنوانتزریق تراکمی

به داخل فرج خاكدوغاب خارج شده در انتهاي لوله، بدون نفوذ به خلل و. طرح کلی مکانیزم تزریق تراکمی نشان داده شده است 1در شکل . می شود

  . ]5[دهد هاي شل و براي بلند کردن سازه می اي براي تراکم خاكدهد که جابجایی کنترل شده میشود و تشکیل توده حبابی شکل را چسبیده می زمین

  ]6[طرح کلی مکانیزم تزریق تراکمی 1شکل 

  

هاي مترو، تزریق تراکمی براي کنترل نشست سطح  یستمسهاي نرم براي  حفر تونل در زمین مخصوصًا، یدر طی ساخت و سازهاي زیر زمین

به این ترتیب که تزریق دوغاب . شود یمزمین با پیش تزریق کردن براي متراکم کردن خاك و فشار آوردن به خاك در جهت باالآمدگی خاك استفاده 

بیشترین اثر در ایجاد آرکینگی باالي حفاري ) TBM(ل ین حفر تونماش، اندکی پس از عبور )ههاي تزریق دوغاب از پیش جایگذاري شدلولهز طریق ا(

باشد، اما به طور معمول براي  هاي نرم، شل یا دست خورده می هدف اولیه از تزریق تراکمی، افزایش تراکم خاك. ]6[باشد یمو کنترل نشست را دارا 

  .]7[شود استفاده می) هاي موجود دیگرها، و سازه ها، پل خیابان(تراز کردن وهاي نامتقارن، باال بردن کاهش نشستکنترل نشست،

از  TAM3هاي دوغاب مایع با فشار زیادي از طریق لوله نشان داده شده است، 2همانطور که در شکل ، شکست هیدرولیکی تزریقدر روش 

در این روش با تزریق دوغاب در خاك و ایجاد شکست . شوداي، تزریق میپیش جایگذاري شده در داخل زمین، به واحد خاك در محل محدود شده

شود و ها باعث باالآمدگی خاك می دوغاب کنترل شده با ورود به شکاف. گردد کنترل میدر اثر تونل سازي هاي ساختمان ن، نشستهیدرولیکی در آ

معموالً براي جبران کردن تمام نشست ایجاد شده در ساختمان، تزریق دوغاب در چند مرحله در سطوح . نماید نشست ایجاد شده قبلی را جبران می

تزریق شکست هیدرولیکی که به عنوان یک فرم تزریق جبران در .]6[گردد و با انجام آن، خاك مسلح و تقویت می شود وده اجرا میمختلف زیر شال

هاي دوغاب، هاي شکستگی در امتداد جریاندوغاب با ویسکوزیته کم تحت فشار زیادي به داخل زمین به منظور تشکیل سطح ،شودکننده محسوب می

  .شودتزریق می

  

                                        
1- compaction grouting
2- fracture grouting
3- tube à manchette
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  ]8[طرح کلی مکانیزم تزریق شکست هیدرولیکی2شکل 

  

به مواردي مثل کاهش و یا معکوس کردن روند اختالف نشست و یا نشست کلی وتوان  از کاربردهاي روش تزریق شکست هیدرولیکی می

از این روش اصوالً به منظور افزایش ظرفیت باربري و مقاومت برشی . سازي اشاره نمودها به علت اجراي عملیات تونل جلوگیري از نشست ساختمان

حفر تونل در زمین نرم به منظور باال بردن سازه و جبران و حتی پس از طور همزمان  توان پیش از حفاري تونل یا به همچنین می. شود خاك استفاده می

  .]10[هاي پیش بینی شده استفاده کرد کردن نشست

  

  سازي عددي تزریق جبران کنندهمدلهاي انواع روش  .2

  

با . شودشود، زمین آماده سازي میدر مرحله اول که پیش شرط تزریق نامیده می. شودتزریق جبران کننده معموًال در سه مرحله انجام می

کند و ه و زمین را براي مرحله دوم تزریق آماده میشدشود، اجرا استفاده از تزریق دوغاب تا زمانی که تغییر مکانی کوچک در سطح زمین مشاهده 

روندي که به تزریق (شود ، دوغاب همزمان با پیشروي تونل تزریق میدر مرحله دوم. کند که هر تزریق پس از آن بی درنگ موثر باشدتضمین می

سومین . شودهاي موجود در سطح زمین کنترل میساختمانهاي سطح زمین یا این مرحله با رفتارنگري دقیق تغییر مکان). شودهمزمان نسبت داده می

سازي عددي منتشر بیشتر مدل.هاي تحکیم احتیاج داشته باشدمرحله از تزریق ممکن است به زمان بیشتري بعد از تکمیل تونل به منظور جبران نشست

کرنش از پیش «در این زمینه عموماً بر اساس استفاده از روش  تحقیقات پیشین وشده است) همزمان(شده تزریق جبران کننده، محدود به مرحله دوم 

  .این دو روش به صورت خالصه در زیر آورده شده است.]9[سازي تزریق بوده است  براي مدل2»شدهفشار از پیش مشخص«و روش  1»مشخص شده

هاي تزریق  بیان کننده خاك المان هاياز کرنش در  ییق دوغاب با اعمال کردن مقادیر مناسب، تزر»کرنش از پیش مشخص شده«در روش 

فشار از پیش مشخص «در روش . تعریف شودهمسانغیر  و هاي غیر ارتجاعیاي از کرنشمجموعهمی تواند بصورت شود که شده، شبیه سازي می

اثر فشار که نشان دهنده مناسبی به المان هاي خاك،  تنش در مرحله اول، . شودسازي میدلي ما رویه دو مرحلهیک ، تزریق دوغاب معموًال با »شده

افزایش سختی و مقاومت خاك تزریق شده در مدل سازي لحاظ می شو، بدین در مرحله دوم،  .است، اعمال می شودهاي مجاور خاك بردوغاب مایع 

 رذیپامکان بعدي و سه هاي عددي دو برنامهامکان مدل سازي تزریق با این روش ها، در . یابدصورت که پارامترهاي الیه خاك تزریق شده، تغییر می 

  .]9[است 

ده از روش تحقیقات زیادي در ناحیه اثر باالزدگی تزریق جبران کننده با استفاد از شبیه سازي عددي که معموالً بر اساس استفا ،در حال حاضر

تزریق روش (تزریق جبران کنندهعددي شبیه سازي در ادامه، . وغاب در حال انجام استبراي مدل کردن تزریق د ،کرنش یا روش فشار تعیین شده

Plaxisبا استفاده از نرم افزارشده مشخصبه روش کرنش از پیش  )تراکمی 2D سی قرار مورد بررسطح زمین در اثر حفر تونل براي کاهش نشست

  .گیردمی

  

  مطرح شده براي شبیه سازي اثر تزریق جبران  کننده مدل  .3

  

                                        
1- Prescribed strain 
2- Prescribed pressure  
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 فاز پیش شرط تزریق نشان داده شده است،  3همانطور که در شکل .باشدمی زیرشکل  به صورتدر این مقاله تزریق تراکمی روشسازي مدل

گسترش دوغاب در این مرحله . شودمیبل توجهی در سطح زمین شبیه سازي بدون هیچ گونه تغییر شکل قا ،به عنوان اصالح مقاومت و سختی خاك

اي در حالت یا استوانه(تواند در اطراف منطقه تزریق می) a(، شعاعی از فضاي مجازي کروي این محدودهبراي . باشدشدیداً وابسته به شرایط زمین می

VV(به حجم نهایی ) 0V(حجم این منطقه از حجم اولیه خودش . مطرح شود) ايکرنش صفحه 0 (در آن، یابد کهافزایش میV حجم ،

  .شود تعریف میهاي باز شده در منطقه هاي تمام شکستگیتزریق شده یا به عنوان حباب در حال رشد در منطقه تزریق و یا به عنوان مجموع حجم

  

  
  منطقه تزریق شده  تعریفسازي اولیه روند تزریق و مدل-3شکل 

  

نشان داده شده است،  4همانطور که در شکل . باشدروش مطرح شده در این مقاله، استفاده از کرنش حجمی به عنوان پارامتر ورودي میدر 

  .شودهاي تزریق اختصاص داده میهاي الماناز پیش مشخص به مرز هااین کرنش

  

  
  )تحت تاثیرتزریق و ناحیه  المان(تعریف منطقه تزریق شده-4شکل 

  

  مشخصات محیط و مدل در نظر گرفته شده  .4

  

متر  10اي با قطر یک تونل دایرهمدل اول، در . شودمی تعریف5شکل  مختلف مطابقمدل جهت بررسی تاثیر تزریق بر نشست سطح زمین، دو 

 در حالت دوم. داشته باشدکاهش حجم % 2می شود که در آن، فرض می شود که تونل حین حفاري  واقع شده است، مدل سازيمتري  15در عمق که 

صورت دایره و به  تحت تاثیرمنطقه . شودمی درنظرگرفتهمتر  سهنقطه با فاصله مرکز به مرکز  10، تزریق جبران کننده در باالي تاج تونل در مدل سازي

ابعاد و  .گیردمورد بررسی قرار میشبیه سازي ها در ) سمت چپ(مدل به علت تقارن هندسه، تنها نصف .ودشمتر اطراف نقطه تزریق فرض می سهقطر 

  .نمایش داده شده است 5سه مدل عددي درنظرگرفته شده، در شکل دهن
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  هندسه مسئله تزریق جبران کننده-5شکل 

  

در . هاي ورودي توزیع غیر یکنواختی دارنددوغاب. دهد ان میهاي تزریق را نشي مختلف الگوي توزیع کرنش در محلحالت ها1جدول 

مختلف کرنش چهار حالت در این مقاله  .باشدبه حجم دوغاب تزریق شده وابسته می ،شده ههاي حجمی به کاربردهاي عملی، مقدار کرنشمسئله

  .گیردمورد بررسی قرار می شود و تاثیر آن در کاهش نشست سطح زمینهاي تزریق به کار برده میقهحجمی در منط

  

  )تزریق المان(هاي حجمی بکار برده شده در منطقه تزریق شده کرنش- 1جدول 

  )5شکل (منطقه تزریق شده 

  

  

1          2          3          4           5  

  

  

  

کرنش حجمی بکار برده 

  (%)شده 

  

  

  1  1  2  2  3  1حالت 

  2حالت 

  
3  2  1  1  5/0  

3حالت 

  
2  2  1  1  5/0  

  5/0  5/0  1  1  2  4حالت 

  

که اثرات مرزها به  ندنان در نظر گرفته شده اچمرزهاي مدل نیز . رفتار خاك استفاده شده استيسازکولمب براي مدل - رفتاري مور از مدل

 .هستندعمودي در پایین مدل دل و مرزهاي ثابت در راستايافقی در اطراف م این مرزها شامل مرزهاي ثابت شده در راستاي. ترین حد ممکن برسدکم

  .دنباشمی) 3(، )2(هاي مطابق جدول و پوشش تونل  پارامترهاي مربوط به خاك

  

  پارامترهاي ژئوتکنیکی خاك-2جدول 

  نوع خاك )/(
3

mKNC )/(
2

mKN )(E )/(
2

mKN   )(

  10  3/0  50000  40  20  18  دارماسه رس

  

  

  تونل) پوشش(خصوصیات سازه  -3جدول

EA )/( mKNEI )/(
2

mKNmW )//( mmKNt )(m

107*4/1  105*43/1  4/8  15/0  3/0  

  

در مرحله دوم، حفر تونل در . شودهاي خاك اعمال میشرایط تنش اولیه در الیهدر مرحله اول . محاسبات این نرم افزار در سه مرحله انجام شد

 .گرددیفعال منیز در این مرحله، پوشش تونل . شودانقباض از مدل حذف می%  2فضاي تونل با در نظر گرفتن  ،در این مرحله. شودمدلسازي انجام می
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اثر تزریق جبران  ،در مرحله سوم. آیدمییابد و نشست سطح زمین بدست پایان می در نظر گرفتن تزریق جبران کننده مدل بدونتحلیل این شرایط، در 

هاي تزریق منطقه هاي بیان کنندهالماندر  1هاي از پیش مشخص شده مطابق جدول این مرحله شامل اختصاص کرنش. گیردکننده مورد بررسی قرار می

  .باشدمی 5شده مطابق شکل 

  

  تحلیل و نتایج   .5

Plaxisسازي به کمک نرم افزار نتایج حاصل از مدل 2D گرفته شده نتایج در دو حالت مورد بررسی قرار . نشان داده شده است 6در شکل

نشست  حداکثر،شوده میظهمانطور که مالح. شده استمحاسبه،نشود اجرادر صورتی که عملیات تزریق  سطح زمین نشست ،اول بخشدر . است

 ،در اثر حفر تونل دوم، نشست سطح زمین بخشدر . باشدسانتی متر می 6سطح زمین در اثر حفر تونل بدون در نظر گرفتن تزریق جبران کننده در حدود 

در چهارحالت با کاربرد  ونل عملیات تزریق در باالي تونلپس از حفر ت قسمت،در این . در صورتی که عملیات تزریق انجام شود، محاسبه شده است

هاي مختلف حاکی از آن است که تزریق در تزریق در باالي تونل در حالتنتایج مدلسازي . شودشبیه سازي می هاي تزریقالمانهاي مختلف در کرنش

کمترین اثر در . شودمتر میسانتی 3شست سطح زمین در حدود باشد و باعث کاهش نحالت اول بیشترین اثر را در کاهش نشست سطح زمین دارا می

  .باشد که تاثیر کمی در کاهش نشست زمین داردکاهش نشست مربوط به حالت چهارم می

  

  
  نشست سطح زمین در اثر حفر تونل و تزریق جبران کننده-6شکل 

  

هاي مختلف ارائه شده ي حالت بدون تزریق و تزریق در حالتهاي بوجود آمده در سطح زمین برانشستحداکثر مقایسه بین  4در  جدول 

  .ه استدر حدود پنجاه درصد کاهش پیدا کرد) 4حالت (شود که نشست سطح زمین در اثر حفر تونل در بهترین حالت ه میظمالح .است

  

  تزریق يهاي بوجود آمده براي شرایط بدون تزریق و در حالت اجرامقایسه نشست- 4جدول

  الت هاانواع ح
  حداکثر نشست سطح زمین

  )مترسانتی(

  97/5  نشست بدون در نظر گرفتن تزریق

  92/2  تزریق حالت اول

  61/3  تزریق حالت دوم

  1/4  تزریق حالت سوم

  66/4  تزریق حالت چهارم
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و درنتیجه، و می آید جود وبباالي تاج تونل مقداري نشست در خاك  لحاظ می شود،مدل سازي دوم  مرحلهدر نتیجه حفاري تونل که در

سازه (محاسبه بار وارده به سیستم نگهداري تونل  ،ها یکی از مهمترین مسائل در زمان طراحی تونل. گردد در پوشش تونل میکل مقداري تغییر شدچار 

هاي مختلف آورده ریق براي حالتنیروي محوري و لنگر خمشی در پوشش تونل قبل از تزریق و بعد از تز 5در جدول . باشد میحین تزریق ) نگهداري

د، بیشترین نیروي محوري و لنگر گردهمانطور که مالحظه می. عالمت منفی در نیروي محوري به معنی ایجاد کشش در پوشش می باشد. شده است

در پوشش  یو لنگر خمش يرمحو يروین 7در شکل . باشدخمشی مربوط به حالت اول تزریق بوده و کمترین مقدار مربوط به حالت چهارم تزریق می

  .نشان داده شده است) 1حالت (جبران کننده  قیو کاربرد تزر قیبدون تزر يها حالت يتونل برا

  

  )هاي مختلفبراي حالت(نیروهاي محوري و لنگرهاي خمشی در پوشش تونل قبل تزریق و بعد از تزریق -5جدول

)/(نیروي محوري   هاانواع حالت mKN  لنگر خمشی)/( mKNm  

  22/276  -95/287  بدون در نظر گرفتن تزریق

  08/337  -88/425  حالت اول تزریق

  66/331  -64/422  حالت دوم تزریق

  58/321  -80/399  حالت سوم تزریق

  31/305  -46/361  حالت چهارم تزریق

  

  
  )براي حالت اول(و بعد از تزریق  نیروي محوري و لنگر خمشی در پوشش تونل قبلتوزیع  -7شکل 

  

  نتیجه گیري  .6

  

هاي هاي سطحی باید از نشستبه منظور ایمنی سازه. شودمیآن و توده خاك باالي دیده نشست در سطح زمینپ ها موجب ایجادحفر تونل

باشد به منظور پیش تونل می بااليدر  ان کنندهجبر ت تزریقیازمین اطراف تونل، انجام عمل بهسازيهاي روشیکی از. یش از اندازه جلوگیري کردب

Plaxisاز نرم افزار  ن کنندهو تزریق جبرابینی نشست در اثر حفر تونل  2D سطح زمین در  دهد که میزان نشستمطالعات نشان می. استفاده شده است

خاك  سازي تودهبهانجام عملیات تزریق به منظور  ،ز این روا. خواهد کرددر صد کاهش پیدا پنجاهدر حدود اثر حفر تونل و اجرا تزریق جبران کننده 

  .شودتوصیه میزمین اطراف تونل و کاهش میزان نشست در سطح 
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