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  هاي دوقلو تونلی و تغییرشکل بر ایمنمکانیکیو فیزیکی خاك تأثیر خصوصیات ارزیابی 

  3، مسعود میر محمد صادقی2لوئیان جلا، رسول 1هدي ابن النصیرممحمد 

mme_mohammad125@yahoo.com  

  : خالصه

شناسی خاص در بیشتر شهرهاي  هاي سطحی و شرایط زمین تراکم باالي سازه. است وابسته مانند تونلهاي زیرسطحی ساخت سازه بهیافته توسعه سیستم انتقال شهرهاي توسعه

یکی . اند طرفه بیشتر مورد توجه قرار گرفته هاي دوقلو یک هاي حمل و نقل عمدتاً دو طرفه بودند، اما امروزه تونل در گذشته تونل. کند ها را توجیه می جهان، ضرورت حفر تونل

به عالوه حجم . طراحی کرد رین عوامل مؤثر بر این رویکرد، این نکته است، که به منظور عدم اختالل در رفت و آمد وسایل نقلیه، باید سطح مقطع تونل تکی را بزرگتراز مهمت

هاي دوقلو  بنابراین در اکثر موارد احداث تونل. است نیاز یتونلچنین تري براي ساخت  آوري پیچیده بزرگتر است و به فنتکی مواد استخراج شده بیشتر و منطقه تأثیر تونل 

در . و تغییرشکل یکدیگر تخمین زده شود ایمنیها بر  با این وجود در هر پروژه باید میزان تأثیر تونلهاي دوقلو بر محیط و همچنین تأثیر آن. تر است تر مقرون به صرفه کوچک

رفتار  FLAC2Dافزار نرم.گردد ارزیابی میهاي دوقلو  تونلتغییرشکل و  ایمنیبر  مکانیکی و فیزیکی خاكخصوصیات ، میزان تأثیر FLAC2Dافزار  به کمک نرم تحقیقاین 

با توجه به نتایج . کندسازي میشدن به صورت پالستیک نیز رفتار کنند، شبیه کننده را که ممکن است، پس از تسلیممانند خاك، سنگ و تجهیزات تقویت ساختارهایی

ایمنی ضریب موجب کاهش با کاهش مدول االستیک، مقاومت چسبندگی و زاویه اصطکاك خاك و افزایش ضریب پوآسون، زاویه اتساع و چگالی خاك، ، يمدلساز

در مجموع . از بین این خصوصیات، تنها میزان اثرگذاري مدول االستیک، زاویه اصطکاك و چگالی خاك بر ناحیه تغییرشکل یافته مؤثر است. یابد کاهش میهاي دوقلو  تونل

  .   گذارد دوقلو دایروي میهاي  توان گفت، که از بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاك، زاویه اصطکاك خاك بیشترین اثر را بر ایمنی و وضعیت تغییرشکل تونل می

  .  یافته ناحیه تغییرشکلي دوقلو،ها تونل ایمنیخصوصیات مکانیکی و فیزیکی خاك، ، FLAC2Dافزار  هاي دوقلو، نرم تونل: کلمات کلیدي

  مقدمه- 1

ساختار بر اثر کاهش، تأمین نیازهاي محیطی، )هنآها و راهکوه، شاهراه: مثل(یکی از آب یا موانع فیز از جملهعبورمزایایی  دارايهاي حمل و نقل  تونلطراحی 

 )نشست(ها سطح زمین و ساختمانو کاهش اثرات نامطلوب ) ی صوتیبهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگ اکم حمل و نقل،از طریق کاهش تر(محیط زیست 

باید استانداردهاي روشنایی، تهویه،  البته در ساخت تونل. ستل شده اترین ساختارهاي حمل و نقل شهري تبدیرایجیکی از همین دلیل تونل به به  .باشد می

ي زیرزمینی براي ساخت هافضا طراحیتوجه مهندسین به  ،توسعه شهرهاي بزرگبه دلیل . [13 ,9]هاي شهري تأمین شود  امنیت و سایر استاندردهاي راه

در مجاورت  هاي جدید به ساخت تونل ، طراحان ملزمتراکم شهرهاي بزرگبا افزایش روزافزون . [16]شده استبیشتر تأسیسات و تسهیالت حمل و نقل 

ساخت تونل  .[6]شوند  هاي اصلی به صورت ساختارهاي زیرزمینی ساخته میتعداد زیادي از سازهکوهستانی، در کشورهاي  .[2,3]د شون هاي موجود می تونل

ها به صورت تکی و با دو مسیر رفت و  مناسب، تونلآوري  عدم وجود فندر گذشته به دلیل . شود می زمان و مسافت حمل و نقل بین شهري نیزباعث کاهش 
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و ي تکیها ، باید تونلامروزه به منظور جلوگیري از انسداد ترافیک. شد مد وسایل نقلیهمیاین روش باعث محدودیت رفت و آ. [8]شدندبرگشت ساخته می

هاي دوقلو تر از تونلبراي ساخت آن پیچیده آوري الزمهایی زیاد و فن نلتأثیر چنین تو محدودهشده و  جم مواد کندهاما ح. دطراحی شوباسطح مقطع بزرگتر

  . [6]شود  ترجیح داده می) هاي دوقلو نلتو(تر  مجاور یکطرفه کوچک بنابراین، امروزه ساخت دو تونل. است

افزار  در ابتدا کفایت دقت نرمدر این راستا، . است FLAC2Dافزار پیوسته دوبعدي  از نرمهاي دوقلو با استفاده  ارزیابی رفتار تونل،این کار تحقیقاتی هدف

 ایمنیبرتأثیر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاك  سپس. گردد آن توسط بررسی می مدل مشابه با یکی از مراجعافزار با  مورد استفاده، توسط تطبیق نتایج نرم

  . گردد ابی میهاي دوقلو مترو تبریز ارزی هاي دوقلو با خصوصیات مشابه تونل تونل

، میزان اثرگذاریخصوصیات )3بخش (FLAC2Dافزار  و معرفی مختصر نرم) 2بخش (در ادامه پس از ارائه تاریخچه مختصري در زمینه تحلیل رفتار تونل 

  ). 4بخش (گردد  هاي دوقلو ارزیابی می رشکل تونلی و تغییخاك بر ایمنمختلف  فیزیکی و مکانیکی

  مروري بر تحقیقات گذشته - 2

تونل پرداختند، که در آن وزن و سختی معادل یک سازه  -بعدي المان محدود به مطالعه اندرکنش سازه ، با کاربرد تحلیل سه2003در سال  1مرو و شاهرور

بر اساس . را بر نشست طولی زمین بررسی کردند ماشین حفاري تمام مقطعاثر عملکرد  2006در  2مشکهکسپر و . [22]سطحی اسکلتی در نظر گرفته شده بود

. [25]تونل، نشست عرضی هم مهم است و  باید در تحلیل وارد شود - بعدي مفهوم نشست، در مسائل اندرکنش سازه 3نظر این دو محقق با توجه به طبیعت 

تونل و اثرات پارامترهاي اجرا بر نشست کمک کرد، اما اندرکنش پارامترهاي مؤثر در  -ش درك اندرکنش سازهاگر چه چنین مطالعاتی به پیشرفت دان

  .گرفت ساخت تونل دوقلو را در نظر نمی

ت برجا مشاهدا ، البته تطبیق نتایج مدلسازي عددي با نتایج[26 ,23 ,22 ,21 ,20 ,12]ها است  تونلمیان ترین روش تحلیل اندرکنش  مدلسازي عددي رایج

  . افزاید بر دقت تحلیل می

 ,10 ,5 ,4]اند  شده توسط پایل تحقیق کرده و سالمت عملکرد پی نگهداري ایمنیساخت تونل بر  از ناشیمحققان زیادي در زمینه ارزیابی اثر حرکات زمین 

 ,7]پایل انجام گرفته است - خاك -طقه اثر اندرکنش دوبعدي تونلهاي عددي در ارزیابی من سازيلمد همچنین مطالعاتی در زمینه کاربرد .[24 ,18 ,17 ,15

بر اندرکنش بین پایل و ) مانند فاصله پایل از مرکز تونل، موقعیت نوك پایل نسبت به محور افقی تونل، قطر تونل و پایل(اثر پارامترهاي مختلف .  [14 ,11

  . [19]ه استتونل ارزیابی شد

                                                  
1. Mroueh and Shahrour, 2003
2. Kasper and Meschke, 2006
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. هاي دوقلو پرداختند به تحلیل اندرکنش بین تونلهاي دوقلو و روش ساخت  سازي موقعیت نسبی تونل با توجه خاص به بهینه1، چهاده و شاهرور1389در سال 

هاتحلیل  در کار آن. این محققان، توسط مطالعه پارامتري به ارزیابی اثر این دو عامل بر حرکت خاك ونیروهاي داخلی منتج از ساخت تونل پرداختند

ترتیب ساخت (ها مؤید این نکته است، که روش ساخت  نتایج کار آن. وقعیت تونل دوقلو، شامل قراگیري افقی، عمودي و شیبدار مدلسازي شدعددیبراي سه م

  . [3]گذارد هاي خمشی اثر می اك و ممانبر نشست سطح خ) ها تونل

به کمک  1391و نوازي و محمد در سال  1389زاده در  شریفپور و  ، عفیف1389، یونس زرد و همکاران در 1389محققانی چون پروري و آزادي در 

 ,19 ,2]شده مجاور پرداختند  هاي نصب هاي دوقلو مترو تبریزو شیراز بر نیروهاي داخلی شمع به مطالعه اثر حفاري تونلدو و یه بعدي PLAXISافزار  نرم

27, 28] .  

  مواد و روش تحقیق- 3

افزار رفتار ساختارهایی مانند خاك، سنگ و تجهیزات نگهداري را این نرم. محاسبات مهندسی استیک برنامه دوبعدي مورد استفاده در  FLAC2Dافزار نرم

ان شوند و هر الم مواد توسط المان یا مناطق سازنده یک شبکه تشکیل می. کند سازي میکه ممکن است، پس از تسلیم به صورت پالستیک نیز عمل کنند، شبیه

  . دهدشده به شرایط مرزي و نیروهاي اعمالی واکنش نشان میکرنش خطی یا غیرخطی تعیین- بر اساس قانون تنش

، )�(، زاویه اصطکاك)υ(ضریب پوآسون، )C(، مقاومت چسبندگی)E(خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاك، شامل مدول االستیکدر این تحقیق تأثیر 

با قطر موازي افقی شامل دو تونل دایروي  مبنابه این منظور یک مدل . گردد ارزیابی می هاي دوقلو و تغییرشکل تونل ایمنیر ب) ρ(و چگالی ) �(زاویه اتساع

m6 داري  و فاصلهm6 و خاکی با خصوصیاتE ،C ،υ ،ρ ،�  برابر �وMPa30 ،kPa20 ،25/0 ،kg/cm31600 ،30  درجه در نظر گرفته شده  0درجه و

نیز برابر یک در نظر گرفته شده ) تنش افقی به قائم(k0مقدار . متر و کل مدل خشک فرض شده است 12میزان ارتفاع روباره بر تاج تونل برابر .است

نصب شده  MN/m2225و  MN/m104*3متر و خصوصیات سختی محوري و خمشی   3/0و پوشش نهایی تونل با قطر  حفرشده TBMتونل توسط .است

محوره مواد سازنده آن  و مقاومت فشاري تک GPa5/23آن ، مدول یانگ2/0، ضریب پوآسون آن kN/m32400چگالی قطعات پوشش برابر . است

MPa45  عالوه بر پوشش نهایی در فاصله بین پوشش و فضاي تونل نیز به میزان ). مشابه خصوصیات قطعات پوشش مترو تبریز(استcm20 یزي شده ر نیز بتن

بودن سایر  ضمن ثابت(کی یا مکانیکیی، یکی از خصوصیات فیزسپس در مرحله بعد. باشد می m5برابر  مبناها در مدل  است، بنابراین قطر نهایی تونل

  . دیگردهاي دوقلو ارزیابی  یرشکل تونلو تغی ایمنید و اثر آن بر ش تغییر داده ) و خصوصیات خاكها  تونلخصوصیات هندسی 

الزم به ذکر است، که سعی شده . ارائه شده است 1در جدول  �و  �، E ،C ،υ ،ρدیر حداقل، حداکثر بازه مفروض مقادیر و مقادیر منتخب پارامترهاي مقا

. است، بر اساس منابع مورد مطالعه، در هر مورد یک بازه معقول از این مقادیر در نظر گرفته شود

                                                  
1. Chehade and Shahrour, 2008
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  نمو تغییرات منتخب پارامترهاي فیزیکی و مکانیکی خاكمقادیر حداقل، حداکثر و  -1جدول 

مقادیر منتخبمقدار حداکثرمقدار حداقلکمیت

E (MPa)5305 ،10 ،20  30و

C(kPa)0200 ،5 ،10 ،15  20و

υ25/035/025/0 ،28/0 ،32/0  35/0و

ρ(kg/cm3)160019001600 ،1700 ،1800  1900و

�(degree)203520،25 ،30  35و

�(degree)0150 ،5 ،10  15و

اتساع توسط زاویه اتساع تعریف می شود، که با نسبت تغییر حجم . الزم به ذکر است، که اتساع برشی معادل تغییر حجم خاك حین تغییرشکل برشی است

شده  آل رابطه ایدهبه عنوان مثال در شکل زیر . شود گیري می محوره اندازه سه این زاویه عموماً توسط آزمون. پالستیک به کرنش پالستیک برشی متناسب است

زاویه اتساع توسط نمودار کرنش حجمی در برابر کرنش محوري تعریف . محوره تعریف شده است کولمب آزمون سه - اتساع بر اساس معیار شکست موهر

زاویه اتساع به . باشد تساع میالزم به ذکر است، که در این نمودار، شیب دوم که با رژیم تغییرشکل پالستیک مرتبط است، معادل زاویه ا). 1شکل (می شود 

  . کند درجه تغییر می 15تا  0بنا بر نظر ورمیر و بوره زاویه اتساع خاك بین . توجهی کوچکتر از زاویه اصطکاك خاك است طرز قابل

  
  محوره نتایج آزمون سه بر اساسشده زاویه اتساع  سازي آل رابطه ایده -1شکل

 10000ها از  مدل. ها در نظر گرفته شد، تا از اثر منفی شرایط مرزي جلوگیري شود برابر قطر تونل 4ها  ي مرز مدل از کناره تونل ها حداقل فاصله در کلیه مدل

  . کند متر در مرکز تونل تغییر می 6/0متر در جداره تونل تا  1ها از  اند، که اندازه آن مش درست شده

  ينتایج مدلساز- 4

ارائه  3و  2هاي  افزار به ترتیب در شکل هندسه این مدل و نتایج نرم. [6]افزار ساخته شد، با مدل چو و همکارانش یکسان بود  مدلی که به منظور تأیید اعتبار نرم

  .  شده است
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  با خصوصیات مشابه مدل فیزیکی چوFLAC2Dافزار  شده توسط نرم مدل ساخته - 2شکل 

  
  )FLAC2Dافزار  خروجی نرم(هاي دوقلو  برشی در محدوده تونل تغییرات کرنش - 3شکل 

هاي  و تنها در بخش) هاي بنفش و زرد به ترتیب رنگ(متغیر است  5/7×10- 5تا  5×10-5اي سطح محدوده سقف بین  با توجه به شکل کرنش در بخش عمده

زیرا چو و همکارانش مقدار . از دقت کافی برخوردار است FLAC2Dافزار  هاي فوق، نرم با توجه به داده). سبزرنگ(نیز رسیده است  1×10- 4کوچکی به 

  . ارزیابی کرده بودند 7×10-5کرنش را برابر 

  . باشد می 4طابق شکل محاسبه شد و وضعیت تغییرشکل مدل م 73/26برابر  m6هاي دایروي با قطر  شامل تونل مبناضریب ایمنی مدل 

شده مدل مبنا به همراه طرح نرخ کرنش برشی ضریب ایمنی محاسبه - 4شکل 

  اثر مدول االستیک خاك - 1- 4
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هاي مذکور به ترتیب  ضریب ایمنی مدل. مقایسه شد MPa30داراي مدول  مبنامگاپاسکال تکرار شد و نتایج با مدل  20و  10، 5برابر  Eمدلسازي در مقادیر 

طرح  5در شکل. است 8/2%و  2/3%، 6/3%به ترتیب برابر ) 73/26ضریب ایمنی (مبنامیزان کاهش ایمنی در مقایسه با مدل . است 98/25و  88/25، 76/25برابر 

  . ارائه شده است MPa5برابر  Eتغییرشکل و نرخ کرنش برشی مدل داراي 

  
)E=5MPa(طرح نرخ کرنش برشی و ضریب ایمنی مدل تونل دوقلو  - 5شکل 

  . است، اما وضعیت تغییرشکل تغییر خواهد کرد، تغییرات ضریب ایمنی ناچیز Eحین تغییر با توجه به نتایج مدلسازي، 

  اثر مقاومت چسبندگی -2- 4

کاهش یافته  25/7%و  7/10%، 1/14%، 5/17%، به ترتیب به میزان )C=20kPa(اولیه ، ضریب ایمنی نسبت به حالت kPa15و  10، 5، 0در مقادیر چسبندگی 

، در کلیه حاالت Cتوجه ایمنی مدل به تغییر پارامتر  بر خالف وابستگی قابل). باشد می 79/24و  86/23، 95/22، 04/22به ترتیب مقادیر ضریب ایمنی (است 

  . است مبنات تغییرشکل در محدوده مدل مشابه مدل وضعی) C=0حتی در مورد خاك غیرچسبنده داراي (

  اثر ضریب پوآسون-3- 4

مقدار کاهش ایمنی در . است 76/25و  64/25، 64/25ضریب ایمنی این سه مدل به ترتیب برابر . ساخته شد 28/0و  32/0، 35/0سه مدل با ضریب پوآسون 

الزم به ذکر است، که در این مورد وضعیت تغییرشکل در هر سه مدل، دقیقاً . است 6/3%و  1/4%، 1/4%به ترتیب برابر  25/0برابر  υداراي  مبنامقایسه با مدل 

  . است مبنامشابه مدل 

  اثر زاویه اتساع-4- 4

با افزایش زاویه اتساع ضریب ایمنی مدل کاهش مشخص گردید، که ) 0=�(با مدل مبنا  15و  10، 5با مقایسه نتایج مدلسازي در حالت اختصاص زاویه اتساع 

و  4/5%، 5%است و درصد کاهش ایمنی، نسبت به مدل مبنا، به ترتیب برابر  16/25و  28/25، 4/25ضریب ایمنی سه مدل مذکور به ترتیب مساوي . یابد می

  ). ماند وضعیت تغییرشکل ثابت می(باشد  می %9/5
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  اثر زاویه اصطکاك خاك-5- 4

ضریب ایمنی به ترتیب برابر . مقایسه شد) درجه 30برابر  �(افزار با مدل مبنا  درجه مدلسازي تکرار شد و خروجی نرم 20و  25، 35برابر  �در سه مقدار 

ول مؤید افزایش ضریب عدد منفی ا. است 3/34%و  3/19%، -14%به ترتیب برابر  مبنامیزان کاهش ضریب ایمنی نسبت به مدل . است 56/17و  58/21، 49/30

از طرف دیگر با تغییر زاویه اصطکاك وضعیت تغییرشکل مدل دچار تغییرات . است مبناایمنی  است، زیرا در این حالت، زاویه اصطکاك مدل بزرگتر از مدل 

  ). 6شکل (زیادي شده است 

    
  درجه 25زاویه اصطکاك برابر   درجه 20زاویه اصطکاك برابر 

    
  درجه 35زاویه اصطکاك برابر   )مدل مبنا(درجه  30اصطکاك برابر زاویه 

  هاي دوقلو به دلیل تغییر زاویه اصطکاك خاك تحول وضعیت تغییرشکل در محدوده تونل - 6شکل 

  اثر چگالی خاك-6- 4

هاي مذکور به ترتیب مساوي  ضریب ایمنی مدل. جایگزین شد kg/cm31900و  1800، 1700با مقادیر ) 1600مقدار (در سه مدل این بخش چگالی خاك 

الزم به ذکر است، که در این مورد . ارزیابی شد) kg/cm31600با چگالی برابر  مبناکاهش نسبت به مدل  15%و  9/5%، 5%به ترتیب (71/22و  16/25، 4/25

به عبارت دیگر، عامل اصلی تغییر . نیز تغییر داده شود) چگالی در وزن مخصوص خاكحاصلضرب (خاص عالوه بر تغییر چگالی، باید میزان وزن روباره مدل 

  .ایمنی مدل، تغییر تنش اعمالی است

  ). 7شکل (در دو مورد اول، وضعیت تغییرشکل مشابه مدل مبنا است، اما در مورد سوم الگوي تغییرشکل به کلی متفاوت است 
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1900مقدار چگالی طرح تغییرشکل تونل دوقلو در - 7شکل 

  بندي و ارائه پیشنهادات جمع- 5

هاي  تونلو تغییرشکل  ایمنیبر خصوصیات فیزیکی و مکانیکیخاك بر ، میزان تأثیر  FLAC2Dافزار  در این تحقیقات با کاربرد مدلسازي عددي توسط نرم

  : ، کهتوان دریافت با توجه به نتایج مدلسازي می. ارزیابی شددوقلو 

 توجه است تغییر  یافت، ولی تغییرات الگوي تغییرشکل قابل 4%درصدي مدول االستیک، ضریب ایمنی حدود  80با تغییر .

 یابد کاهش می 4%درصدي ضریب پوآسون، الگوي تغییرشکل مشابه مدل مبنا است و ایمنی تنها  25) افزایش(با تغییر .

15از صفر به  �به عنوان مثال با تغییر . دل مبنا است و میزان کاهش ضریب ایمنی هم کم استبا تغییر زاویه اتساع، وضعیت تغییرشکل مشابه م ،

. یابد کاهش می 8%ضریب ایمنی حدود 

 در مورد خاك غیرچسبنده . یابد کاهش می 7%، ضریب ایمنی حدود 75%با تغییر مقاومت چسبندگی خاك به میزان)C=0( میزان کاهش ایمنی ،

. اما در کلیه حاالت الگوي تغییرشکل مشابه مدل مبنا استاست،  17%حدود 

 در این . توجه است یابد، که به نسبت رقمی قابل کاهش می 34%، ضریب ایمنی خاك حدود 30%با کاهش زاویه اصطکاك داخلی خاك به میزان

  . شد مورد الگوي تغییرشکل نیز به کلی متحول 

  . کند هاي دوقلو ایفا می تونل ایمنیاویه اصطکاك داخلی بیشترین اثر را بر افزایش تغییرشکل و کاهش بنابراین در بین خصوصیات مکانیکی خاك، ز

 شده ناشی از وزن  دلیل این کاهش قابل توجه، تغییر تنش اعمال. کاهش یافته است 15%، ضریب ایمنی حدود 19%با تغییر چگالی خاك به میزان
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