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خالصه

 يداریتونل ها و کنترل پا یکه در طراح(نیزم ییهمگرا یتونلها و منحن کیاسخ االستوپالستتونل بر پ رامونیشکسته پ هیاحاثر وزن ن قیتحق نیدر ا

در  يا رهیدا يتونلها پیرامون شکلرییمحاسبه تنش و تغ يبرا يمدل نظر کیاز  قیتحق نیمنظور در ا نیا يبرا. شودیم یبررس) شودیآنها استفاده م

 هیاثر وزن ناح یبررس يبرا. شودیکرنش در نظر گرفته م یبا نرم شوندگ کیفتار سنگ االستوپالستر. شودیاستفاده م کیتتوده سنگ االستوپالس

- ینشان م جینتا. شده است یمختلف بررس طیتونل در شرا رامونیپ يمکانهارییاستفاده شده است و اثر وزن بر تنشها و تغ یعمل ییشکسته از مثالها

. بر پاسخ تونلها داشته باشد یتوجه لتواند اثر قاب یشکسته م هیوزن در ناح يرویها ن یشکستگ و در صورت توسعه فیضع يدهند که در سنگها

.ییهمگرا یمنحن ،ينظر لیتحل ک،یتوده سنگ االستوپالست ،یثقل يروهاین: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

 راتییکه روند تغ نیپاسخ زم یرسم منحن يبرا. است نیاسخ زمپ یو رسم منحن ییتونلها استفاده از روش کنترل همگرا يداریپا لیتحل ياز روشها یکی

و ) ينظر(یلیتحل يکار با روشها نیا. شود یتونل استفاده م کیاالستوپالست لیدهد از تحل یتوده سنگ را نشان م ییالزم بر حسب همگرا لیفشار حا

  .قابل حصول است يعدد

 -یلیبسته  و تحل یلیاز دو نوع حل تحل نیپاسخ زم یمنحن میخصوص در ترس تونلها به کیاالستوپالست لیتحل یسنت ينظر يروشها در

در راه  گرید ياز سو]. 4- 1[شود  یترد استفاده م کیاالستوپالست ایکامل  کیبسته رفتار االستوپالست يهادر حل. شودیستفاده مابسته   ریغ يعدد

  ].8-5[شود یش استفاده مکرن ینرم شوندگ کیاالستوپالست ياز مدل رفتار ربستهیغ يحلها

و در  ،مختلف متفاوت است يدر امتدادها یدر واقع بار ثقل. شودیتونل صرف نظر م رامونیپ کیپالست هیروشها از اثر وزن ناح نیا در

 وارهیدر امتداد د ییادر امتداد تاج بزرگتر از کف تونل باشد و همگر ییکه همگرا ،رود یدر جهات مختلف ثابت باشد انتظار م یکه فشار داخل یصورت

ساده هوك  کیتوان با استفاده از تکن یرا م نیپاسخ زم یبه هر حال منحن. تونل است يباال کیامر وزن سنگ پالست نیا لیدل. ردیآنها قرار گ نیب یبجان

مقدار   قیبا جمع و تفر بیتاج  و کف تونل به ترت يپاسخ برا یروش منحن نیدر ا. نمود میترس] 9[و براون  ipg rR یبه فشار داخل
ip   بدست

آن وزن واحد سنگ ،   gکه در (د یآیم
ir  شعاع تونل و

pR به هر حال در . است یبیتقر کیتکن کیروش  نیا). است کیپالست هیشعاع ناح

  .در نظر گرفته شده است کیپالست هیاثر وزن ناح ]11[و کارنزا تورس و فایرهورست  ،]10[فر  یمیفرد و فه یمثل روش زارع یلیمحدود تحل يروشها

کرنش  یبا نرم شوندگ کیدر توده سنگ االستوپالست قیعم يارهیتونل دا لیتحل جیتونل بر نتا رامونیپ کیپالست هیمقاله اثر وزن ناح نیا در

 دیبا. شود یتونل ارائه م يبرا کیحل االستوپالست کیمنظور  نیا يبرا. شودیم یمورکولمب بررس کیپالست لیهوك و بروان و تابع پتانس میبع تسلو تا

                                               
استاد١
مربی٢
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. ندکرنش ا یبا نرم شوندگ کیاالستوپالست ياز مدل رفتار یترد حاالت خاص کیکامل و االستوپالست کیاالستوپالست يرفتار يذکر نمود که مدل ها

  .شود یدر نظر گرفته م ياند و در هر جهت شرط تقارن محورجهات مختلف استخراج شده يروابط برا

  

  مدل و معادالت حاکم اتیفرض  .2

کیمقالع  نیدر ا. اند کسانیجهات مختلف  يبرا لیتحل جیشود و نتایصرف نظر م کیپالست هیتونلها از اثر وزن ناح لیدر تحل ،همانطور که گفته شد

با شعاع  قیعم يارهیتونل دا
ir کیدروستاتیه هیقبل از حفر تونل تنش اول. شودیحفر شده در توده سنگ همگن و همسان نامحدود در نظر گرفته م

0Pدر  یثقل يروهایاز اثر نشودیمتقارن در نظر گرفته م طیچون شرا. شودیشکسته در نظر گرفته م هیاثر وزن ناح لیدر تحل گرید ياز سو. برقرار است

  .شود یصرف نظر م یامتداد مماس

  ].12[نوشت  ریتوان به صورت ز یمکان را م رییمعادله تعادل و رابطه کرنش تغ يمتقارن محور طیشرا در

)1(0


 r
rr F

rdr

d  

)2(
dr

du

r

u

r
r

r







  

که در آن 
ru مکان است ، رییتغ یه شعاعمؤلف

  و
r اند و  یو مماس یشعاع يکرنشها

rF در امتداد مورد  وزن یشعاع یحجم يروین

  .است نظر

یلبار ثق یتنها مؤلفه شعاع نیو بنابرا .شود یفرض م يمتقارن محور طیشرا ،که گفته شد همانطور singrF  شود   یدر نظر گرفته م

جهیدر نت). الف -1مطابق شکل (شود  یصرف نظر م یو از مؤلفه مماس
grF  0امتداد قائم و   يبراrFمطابق (آیدبدست مییامتداد افق يبرا

  .حاکم بر مدل نشان داده شده است يمرز طیو شراوارده  يارهاب هندسه، ب- 1در شکل ). الف - 1شکل 

  )الف(
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  )ب(

هندسه، شرایط مرزي و : بار وارده بر ناحیه پالستیک ب: الف. تحلیل االستوپالستیک تونل–1شکل 

  بارگذاري حاکم بر مسأله

  

  تحلیل تنشها و کرنشها  .3

کیپالست هیشعاع ناح
pR کرنش و با  یبا نرم شوندگ هیبه دو ناح کیپالست هیکرنش ناح یدر رفتار نرم شوندگ. ستین کسانیتلف مخ يدر امتدادها

شعاع  کیکه در  ،شود یم میمقاومت ماندگار تقس
sR اکرنش معادالت حاکم ر یو رفتار نرم شوندگ یدر نظر گرفتن بار ثقل لیبه دل. با هم در تماسند 

.به هم هستند هیشب يجهات مختلف تا حدود دربه هر حال معادالت حاکم . حل نمود يبه صورت عدد کیپالست هیدر ناح دیبا

]:13[هوك و براون بر توده سنگ حاکم است  یخراب اریمع

  )3(
5.2

331 cc sm    

در آن  که
1 بزرگتر و  یتنش اصل

3 وچکتر است؛ ک یتنش اصل
c سنگ بکر است؛  يتک محور يمقاومت فشارm  وs  يپارامترها 

توده سنگ بدست  GSIياستفاده از طبقه بندبا سنگ بکر و  ينمونه ها يرو يسه محور شاتیتوده سنگ اند و  از انجام مجموعه آزما یخراب اریمع

.ندیآیم

.اند یو  مماس rیشعاع يتنشها بیبه ترت 1و  3موجود  يمتقارن محور يبارگذار طیشرا در

:دیآ یدر م ریکنند و رابطه هوك و براون به صورت ز یم رییهوك و براون تغ يپارامترها کیپالست هیناح در

  )4(
5.2

331 cgcg sm    

.کنند یم رییتغ کرنش  یاند و بر حسب پارامتر نرم شوندگ کیپالست هیهوك و براون در ناح يپارامترها gsو  gmدر آن  که

:است کیو پالست کیاالست يها کرنش کل برابر با مجموع کرنش کیپالست هیناح در
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مقاله  نیدر ا. اند کیو پالست کیکرنش االست يمشخص کننده مؤلفه ها pو  eاند و  یو مماس یکل شعاع يکرنشها و  rدر آن  که

تابع  نجایدر ا. بدست آورد کیپالست انیتوان بر اساس قانون جریرا م کیالستپ يکرنشها. شود یمشتق انجام م يرهایکرنشها بر حسب متغ لیتحل

:دیآ یبدست م یو شعاع یمماس کیپالست ياساس رابطه کرنشها نیبر ا. شود یک مورکولمب انتخاب میپالست لیپتانس
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و زمان است، یموهوم ریمتغمشخص کننده مشتق نسبت به  "نقطه"در آن  که
g  است کیپالست هیاتساع در ناح هیزاو .

eکیاالست يکرنش ها ،يکرنش صفحه ا طیشرا در
r  وe

 13[دیآ یاز قانون هوك بدست م کیپالست هیدر ناح:[
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شود که  یفرض م ک،یپالست هیو مقاومت در ناح يریپذ رشکلییاتساع، تغ راتییدر نظر گرفتن اثر تغ يبرا             
gm ،

gs ،
g و ،

gE  بر حسب

هیاول ریاز مقاد یکرنش به صورت خط
im  ،

is  ،
i  و ،

iE  0در ماندگار   ریتا مقاد
rm  ،

rs  ،
r  و ،

rEبزرگتر از پارامتر نرم  ریدر مقاد

*یبحران یشوندگ  یتفاضل کیکرنش پالست قیتحق نیدر ا.دنکنیم رییتغp
r

pp    شود یانتخاب م   یبه عنوان پارامتر نرم شوندگ.  

 طیبه هر حال شرا. حل نمود يمرز طیو شرا يدر نظر گرفتن توابع رفتار مکان را بارییتغ- معادالت تعادل و کرنش دیبا ،کیو پالست کیاالست یدر نواح

در  هیحنا نیدر ا .حاکم است کیاالست هیکرنش هوك بر ناح-اساس رابطه تنش نیبرا. متفاوت اند کیو پالست کیاالست یدر نواح يو مدل رفتار يمرز

کیدروستاتیتنش ه تینها یشعاع ب
0P يتنش مرز کیاست و در شعاع پالستبرقرار pRrr  تنشها و کرنشها در  طیشرا نیبا توجه به ا. برقرار است

 کیپالست هیبر ناح) 10(تا ) 3(يمعادالت رفتار گرید يسو از.قابل استخراج است] 12[روابط معروف المه  هیناح نیا يبرا. دارند یلیحل تحل هیناح نیا

يتنش مرز کیو در شعاع پالست .برقرار است لیفشار حا یدر شعاع داخل هیناح نیا در .حاکم اند pRrr  تنشها و  طیشرا نیبا توجه به ا. برقرار است

حل  يمحدود برااز روش تفاضل  نجایدر ا. حاکم را حل نمود دالتمعا يعدد يبا استفاده از روشها دیندارند و با یلیحل تحل هیناح نیکرنشها در ا

تنش مرزي  .شود یمعادالت حاکم استفاده م pRrr شکلها بین این دو ناحیه از شرایط تعادل و سازگاري تغییر بین نواحی االستیک و پالستیک  نیز

  .بدست می آید

  اثر وزن ناحیه پالستیک  .4

برنامه تفاضل محدود  جیحاصل از روش ارائه شده با نتا جیبه عالوه نتا. شودیم یبررس کیپالست هیمثال اثر وزن ناح کیقسمت با استفاده از  نیدر ا

FLAC شوند یدر نظر گرفته م ریز يمنظور داده ها نیا يبرا. شود یم سهیمقا:  
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يحاصل از برنامه عدد جیشکلها نتا نیدر ا. شده استداده  شیو قائم نما یافق يتنش در امتدادها عیو توز نیپاسخ زم یمنحن 3و  2يدر شکلها

FLAC برقرار است يو عدد یلیتحل جینتا نیب یشود که انطباق مناسب یمشاهده م. شده است میترس زین.  

تداد تاج در ام کیو شعاع پالست ستین کسانیمختلف  يدر امتدادها کیشعاع پالست کیپالست هیوزن ناح لیکه به دل ،شود یمشاهده م 2شکل  در

  .مقدار را دارد نیبزرگتر

تاج  يبرا ییهمگرا ،روش نیشود که در ا یمشاهده م. شده است میترس زین] 9[تخمینی  حاصل از روش هوك و براون نیپاسخ زم یمنحن 3شکل  در

  .و اقتصادي نیست است نانیت اطمدر جه يادیز زانیروش هوك و براون به م یعنی. شود یزده م نیتخم نییکف پا يشود و برا یزده م نیباال تخم
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  مختلف يامتدادها يتونل برا رامونیتنشها در پ عیتوز–2شکل 
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  مختلف يامتدادها يبرا نیپاسخ زم یمنحن–3شکل 
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  اثر افزایش سطح تنشهاي اولیه  .5

هیاول يسطح تنشها شیافزا جهینترعمق تونل و د شیقسمت اثر افزا نیدر ا
0P در نظر  کیدروستایعمق ها ه هیتنشها در کل تیوضع. شودیم یبررس

  شود یگرفته م

  :است ریقسمت به صورت ز نیمورد استفاده در ا يها داده
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MPapiمتفاوت  یدو مقدار فشار داخل يبرا لیعالوه تحل به 0.0  وMPapi 0.1  شود یم انجام.   

هیاول کیدروستاتیمختلف تنش ه ریمقاد يبرا کیشعاع پالست راتییتغ 4شکل  در
0P  شده است میترس.  

MPaPحالت  يبرا نیپاسخ زم یمنحن زین 5شکل  در 675.50  شده است میترس.  

MPapiدر حالت   0.0  ییو همگرا کیشعاع پالست نحالتیدر ا نیبنابرا. تونل وجود دارد رامونیو گسترده پ دهید بیبه شدت آس کیپالست هیناح 

MPapiدر حالت  گرید ياز سو. و قائم اختالف دارند یافق يدر امتدادها 0.1 در  نیبنابرا. تونل وجود ندارد رامونیپ یفعال کیپالست هیناح

  .هستند کسانیبًایو قائم تقر یافق يامتدادها در ییو همگرا کیتشعاع پالس نحالتیا
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  مختلف یدو فشار داخل يبرا هیاول کیدروستاتیه يبر حسب تنشها کیشعاع پالست راتییتغ–4شکل 
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  گیرينتیجه  .6

شکسته در نظر  هیکه در آن اثر وزن ناح است ارائه شده ي دایره اي عمیقتونلها لیتحل يبرا کیاالستوپالست عددي –یلیروش تحل کیدر این مقاله 

دهند  نتایج حاصل نشان می .کندکه فرضیات استفاده شده را تأیید می نتایج حاصل از روش ارائه شده با روش عددي مقایسه شده است. گرفته شده است

تخمینی هوك و با روش  لیتحل جینتا.تواند قابل اغماض باشدمیندر اطراف تونل اثر وزن ري در اثر حفاکه در صورت زیاد بودن میزان آسیب دیدگی 

  .محافظه کارانه است]9[روش هوك و براون دهد  یشد که نشان م سهیمقا ]9[براون 
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