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خالصه

گردد و نیز اهمیت آنها در ها صرف میهاي فراوانی که براي ساخت هر یک از این سازهزمینی و هزینههاي زیربا توجه به توسعه روز افزون سازه

ها در شود الزم است که رفتار این سازهدیدگی آنها متوجه جان مردم میصورت آسیبنقل شهري و داخل شهري و خطري که در وشبکه حمل

اي که در محیط سنگی نسبتا اي تونل دایرهدر این تحقیق سعی شده که به بررسی پارامتریک پاسخ لرزه.برابر بارگذاري ناشی از زلزله بررسی گردد

 FLAC2Dبه صورت عددي در نرم افزار اي با استفاده از روش تفاضل محدود ونل دایرهپاسخ دینامیکی ت. دضعیف احداث شده است، پرداخته شو

، نیروي محوريکزیمم مقدار ممان خمشی، و همچنین ما) اعماق مختلف به سنگ بستر ( جابجایی افقی نسبی نتایجی مانند و  .آنالیز شده است

مقایسه  هاي مختلف با یکدیگرو نتایج بدست آمده براي اعماق و شعاع شدهج تونل استخرا پوششدر اطراف تنش فشاري افقی و تنش فشاري قائم

  .اندگردیده

اي، تونل، محیط سنگی، تحلیل عدديرفتار لرزه: کلمات کلیدي

  مقدمه.1

هاي صورت سازهسیسات شهري به تعدادي از تا ،ها به دلیل اشغال سطح زمین به وسیله تاسیسات مختلفدر حال حاضر در بسیاري از کشور

مناطق لرزه خیز ساخته تاسیسات زیرزمینی که در . باشندها از اهمیت بسیار زیادي برخوردار میتونل ،زمینیهاي زیردر میان این سازه. باشندزمینی میزیر

هاي زمینی در برابر زلزله نسبت به سازهزیر هايدهد که سازهشین نشان میمطالعات پی. هاي استاتیکی و دینامیکی مقاوم باشندباید در برابر بارشوند می

شوند، مرتعش میهاي سطحی فقط در سطح تحتانی خود به زمین اتصال دارند و به صورت آزاد زیرا سازه اند،حی خسارت کمتري را متحمل شدهسط

هاي بارها در مقابل تونل 1995سال  از تا قبل. ترندمقاومگیرنده داشته و بنابراین در برابر لرزش هاي زیرزمینی اتصال کاملی با محیط دربرولی سازه

توان به زلزله سال ها گردیدند که به عنوان مثال میهاي جدي در برخی تونلمیالدي باعث خرابی 1990هاي دهه اما زلزله شدند،دینامیکی طراحی نمی

1999chi chi ان و ریزش ایستگاه متروي هاي کوهستانی مرکز تایوتایوان و خسارت وارده به تونلDiakia  1995در زلزله سالKobe  ژاپن اشاره

  .باشدهاي دینامیکی حاصل از زلزله میها در برابر باراین مساله بیانگر اهمیت طراحی مناسب تونل. کرد

) 2(تغییر طول کششی و فشار محوري ) 1: (تگیرند که شامل سه حالزمینی در طی وقوع زلزله تحت تاثیر سه مد اصلی تغییر شکل قرار میهاي زیرسازه

-می) شکل جانبی و لوزي شکل مقاطع مستطیلی اي و تغییرهاي دایرهبه صورت تغییر شکل بیضی گون تونل( تغییر شکل مقطع تونل ) 3(خمش طولی 

، در مقطع تونل در اثر (ovailing)رغی شکل هاي بیضوي یا تخم متغییر شکل. اي بررسی شده استهاي دایرهدر این مقاله تغییر شکل تونل. باشد

یابند، امواج برشی که به صورت عمود و یا نزدیک به عمود بر محور تونل انتشار می تحقیقات نشان داده است. آیندمی اي به وجودانتشار امواج لرزه

  .[2,1]داده شده است نشان  1ي ذکر شده در شکل هاتغییر شکل. ها دارندبیشترین تاثیر را بر این تغییر شکل

                                               
خاك و پی مکانیک دانشجوي کارشناسی ارشد١
٢

  یارگروهمهندسیعمراناستاد
استاد یار گروه مهندسی معدن3
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  [1](ovailing)ايتغییر شکل بیضی گون مقطع تونل دایره -1شکل 
  

  مروري بر ادبیات فنی. 2

هاي اطراف تونل را هنگام وقوع زلزله با استفاده از روش تفاضل محدود پاسخ دینامیکی سنگRosenhouseو  2000Kirzhnerدر سال 

(FLAC2d) هاي هاي القایی به وسیله زلزله مورد مطالعه، معموًال بسیار کوچکتر از تنش مقاومتی سنگبه این نتیجه رسیدند که تنش. آنالیز کردند

 پاسخ دینامیکی تونلی که در2005Giannakou et alدر سال  .[3]شودباشند که در کل منجر به ایمنی باالي تونل در برابر زلزله میاطراف تونل می

ماکزیمم ممان خمشی، ماکزیمم نیروي محوري از روش تفاضل محدود آنالیز کردند و نتایجی مانند اي قرار گرفته بود را با استفاده معرض ارتعاش لرزه

ي در به آنالیز دو بعدي تونلی دایروYareevandو  2005Pakbazدر سال . [4]را بدست آوردند و اختالف جابجایی ماکزیمم بین سقف و کف تونل

که با نیروي برشی و نیروي محوري را  آنها تاثیر شتاب ماکزیمم را بر روي ممان خمشی،. پرداختند CA2برابر بارگذاري زلزله با استفاده از نرم افزار

فر و ولیزاده تغییر شکل بیضوي تونل دایروي را با استفاده از فهیمی 2009در سال .[5]تاب ماکزیمم روندي افزایشی دارند را نتیجه گرفتندافزایش ش

لغزش کامل مورد اي  در دو حالت بدون لغزش و تحت بارگذاري لرزه ABAQUSو نرم افزار  wang ،Penzienروابط تحلیلی ارائه شده توسط 

استفاده از روش عددي المان محدود بر روي ممان خمشی  اي را باو همکاران تاثیر بارگذاري لرزه2010Shahrourدر سال .[6]بررسی قرار دادند

در بخش پالستیک  ن خمشی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند کهو همچنین آنها  تاثیر بخش پالستیک را  بر روي مماپوشش تونل بررسی کردند

  .[7]ممان خمشی به طور چشمگیري کاهش یافته است

  

  

  شده در مدل سازيمشخصات مکانیکی مصالح استفاده .3

و نیز مقادیر استفاده شده در این  هاي مربوط به این مدلباشد که پارامترمدل رفتاري استفاده شده براي این تحقیق مدل هوك و براون می

3و  رهستندکمحوریسنگبکمقاومتفشاریتciبراونوکهوهایثابتmb ،s ،aدراینجدول .آورده شده است 1در جدول  تحقیق
cv/ci  حد ثابت حجمی تنش

  .باشدمحصور کننده می

  

  هاهاي مکانیکی سنگ اطراف پوشش تونل، مورد استفاده در تحلیلپارامتر - 1جدول 

  مدل رفتاري  ھوک و براون

3
cv/cici,Mpaambsهاي مدلپارامتر  

  سنگ ضعیف232/5*10- 4  85/0  ٢٠5/0  ٠

  

 .در نظر گرفته شده است32/0و لامگا پاسک 2241، کیلوگرم بر متر مکعب 2410پواسون سنگ به ترتیب برابر  دانسیته، مدول االستیسیته و نسبت

 (TBM)حفاري تونل به روش مکانیزه .شده است ارائه2هاي مربوط به پوشش استفاده شده به عنوان سیستم نگهدارنده تونل در جدول همچنین پارامتر

.گرددشود، انجام میکه سرعت زیادي دارد و همزمان با حفر تونل پوشش نهایی تونل نیز نصب می
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  هاهاي مکانیکی پوشش تونل مورد استفاده در تحلیلپارامتر - 2جدول 

  مقدار  هاي پوششپارامتر

٢٣٠۴٠٠٠٠(KN/m2)  مدول االستیسیته

  ٣/٠(m2/m)  مساحت عرض واحد پوشش

٠/٠٠٢٢۵(m4/m)  عرض واحد پوششممان اینرسی 

٢٢٠٠(Kg/m3)  وزن مخصوص

  ٣/٠(m)  ضخامت پوشش

  ٢/٠  نسبت پواسون

  

  

  هاي زلزلهمشخصات رکورد. 4

ماکزیمم شتاب هر . استفاده شده است Northrigdeو  Loma prieta ،Palm springsهاي در این تحقیق از سه رکورد مربوط به زلزله

  .هاي مقیاس شده آورده شده استرکورد 4تا  2هايمقیاس گردید که در شکل g25/0سه رکورد به عدد

  

  
  Loma prietaشتاب نگاشت مقیاس شده زلزله  -2شکل 

  

  
  Palm springsشتاب نگاشت مقیاس شده زلزله  -3شکل 

Northrigdeشتاب نگاشت مقیاس شده زلزله  -4شکل 

  

  

  مدل سازي عددي. 5

عرض و ارتفاع محیط . استفاده شده است FLAC2Dاي شکل از نرم افزار تفاضل محدود اي تونل دایرهبررسی رفتار لرزهدر این مقاله جهت 

براي تحلیل دینامیکی ارائه کرده  Lysmer & Kuhlemeyerبراي مش بندي مدل از توصیه اي که . باشدمتر می 50و  100مدل شده به ترتیب برابر 

هایی با دقت باالتر،اندازه مش محیط اطراف تونل که تقریبا به صورت با توجه به این توصیه و همچنین به دست آوردن جواب. [8]است،استفاده گردید 

استفاده  FLACدر نرم افزار  Beamل در شرایط عدم لغزش از المانبراي مدل سازي پوشش تون. متر انتخاب شد 1متر و سایر نقاط  5/0باشد مربعی می

اي چسبیده باشد و امکان هیچ نوع تغییر شکل خاص در هاي سازههاي سنگ اطراف به الماناند که الماناي مدل سازي شدهها به گونهاین المان. شد
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تند به وسیله ضریب هایی که در جهت عمود بر صفحه، داراي بعد قابل توجهی هسرا براي سازه Beamباید المان. و بتن وجود نداردمحل اتصال پوشش 

  :نشان داده شده است 1این اصالح در رابطه  .ددرون اصالح گپواس
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آرام در گیرد که با توجه به این نوع بارگذاري مرزهاي کناري مدل اي به صورت تنش برشی از قسمت تحتانی مدل انجام مینحوه اعمال بارگذاري لرزه

 5باشد که در آن نسبت میرایی برابر میرایی معرفی شده به مدل میرایی رایلی می. نظر گرفته شده تا از انعکاس امواج به داخل محیط جلوگیري شود

  :شودبه صورت زیر تعیین می 3و  2هاي درصد و فرکانس طبیعی سازه از رابطه

� =
��

��
=

�∗��

���.��
= 0.337	��� )2(

� =
�

�
=

�

�.���
= 2.97	�� )3(

  .[4]باشد فرکانس طبیعی سازه می fسرعت موج برشی در سنگ و  Csارتفاع مدل،  Hدوره تناوب،  Tکه در این روابط 

هاي متغیر مانند قطر و فاصله مرکز تونل از سطح زمین همانطور بر روي پارامتر. همگن انجام شد سنگی ضعیف ها با فرض کرنش مسطح و محیطآنالیز

  .، تحلیل تاریخچه زمانی صورت گرفته استنشان داده شده است 5که در شکل 

  

  
  FLAC2Dمدل دینامیکی ساخته شده در نرم افزار  -5شکل 

  

  نتایج و بحث. 6

تاثیر عمق و شعاع بر روي گشتاور خمشی . گیري شده استله میانگینزلزز نتایج به دست آمده سه رکورد جهت انجام تحلیل تاریخچه زمانی ا

  .آورده شده است 7و  6هاي تونل در شکل  پوشش و نیروي محوري ایجاد شده بر روي

  

  
در برابر زاویه اطراف تونل در  ماکزیمم گشتاور خمشی) ب(متر  r=3در برابر زاویه اطراف تونل در  ماکزیمم گشتاور خمشی) الف(- 6شکل

r=5 متر  
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در برابر زاویه اطراف تونل در  ماکزیمم نیروي محوري) ب(متر  r=3در برابر زاویه اطراف تونل در  ماکزیمم نیروي محوري) الف(- 7شکل

r=5 متر  

  

- افزایش می پوشش تونلماکزیمم گشتاور خمشی ایجاد شده بر روي  ،شود با افزایش عمق در شعاع ثابتدیده می 6همانطور که در شکل 

توان روند می  7با توجه به شکل  . یابدکاهش میگشتاور خمشی ،با افزایش شعاع در عمق ثابتدهند که نشان میب  - 6الف و - 6هاي شکلهمچنین.یابد

هاي مختلف در مشاهده کرد که بیشترین مقادیر براي اعماق و شعاع عاع تونل با افزایش عمق قرارگیري تونل و نیز افزایش ش افزایشی نیروي محوري را

  .افتدچهارم تونل اتفاق می ربع ربع سوم و

 8هاي هاي مختلف به ترتیب در شکلمیزان تغییرات تنش فشاري افقی و تنش فشاري قائم ناشی از بارگذاري زلزله در اطراف تونل براي اعماق و شعاع

  .ه استآورده شد 9تا 

  

  

  
تنش فشاري افقی ماکزیمم در برابر زاویه اطراف تونل،  ) ب(متر  r=3تنش فشاري افقی ماکزیمم در برابر زاویه اطراف تونل،  ) الف(- 8شکل

r=5 متر  

  



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1و  مهر 30

٦

  
تنش فشاري قائم ماکزیمم در برابر زاویه اطراف تونل،  ) ب(متر  r=3تنش فشاري قائم  ماکزیمم در برابر زاویه اطراف تونل،  ) الف(- 9شکل

r=5 متر

  

نسبت به گشتاور خمشی  تنش فشاري افقی و قائم ماکزیممبا افزایش عمق در شعاع ثابت، روند افزایش  شودمشاهده می 9و  8هايدر شکلهمانطور که 

ب براي تنش فشاري -9الف و -9هاي براي تنش فشاري افقی و شکلب -8الف و -8هاي همچنین شکل. باشددر همه نقاط اطراف تونل محسوس می

  .یابنددهند که با افزایش شعاع در عمق ثابت، هم تنش فشاري افقی ماکزیمم و هم تنش فشاري قائم ماکزیمم افزایش میقائم نشان می

ر افقی کمترین مقدار را دارد تنش فشاري قائم بیشترین مقدار درجه که تنش فشا 180توان مشاهده کرد که در زاویه می 9و  8هاي با نگاه کلی به شکل

  .دهدرادر این زاویه از خود نشان می

در شکل  Loma prietaدر اثر بارگذاري زلزله براي رکورد ) سنگ بستر  جابجایی اعماق مختلف به تفاضل جابجایی نقاط در(جابجایی افقی نسبی 

  .باشدمتر حفر شده است، می 5متر و با شعاع  21و  18، 15هایی که در اعماق این نمودار براي تونل. آورده شده است 10

  

  
  جابجایی افقی نسبی در برابر عمق - 10شکل 

  

هایی که تونل حفر شده هایی در جاهتفاوت کند و همچنینرفت با نزدیک شدن به سطح زمین، جابجایی افقی نسبی افزایش پیدا میهمانطو که انتظار می

  .است در شکل نمایان است
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٧

مم و یروي محوري، تنش فشار افقی ماکزیبر روي درصد افزایش مقدار حالت دینامیکی به حالت استاتیکی براي ن)h=15m( تاثیر شعاع در عمق ثابت 

  .به صورت کامل ارائه شده است 3تنش فشاري قائم ماکزیمم در جدول 

  

  مم و تنش فشاري قائم ماکزیممیروي محوري، تنش فشار افقی ماکزیدرصد افزایش مقدار حالت دینامیکی به حالت استاتیکی براي ن - 3جدول 

زوایاي اطراف 

)درجه( تونل

تنش افقی ماکزیمم حالت  افزایش ددرص

دینامیکی به استاتیکی

تنش قائم ماکزیمم حالت  افزایش ددرص

دینامیکی به استاتیکی

نیروي فشاري ماکزیمم  افزایش ددرص

حالت دینامیکی به استاتیکی

r=3 m r=5 m r=3 m r=5 m r=3 m r=5 m

0 17.25563 8.025801 0.851846 1.353398 8.227915 5.853619

30 39.99365 34.31626 6.859263 15.34689 35.52328 38.96133

45 23.11702 19.82158 24.44108 31.82236 37.50391 44.61783

60 6.024693 8.356137 41.6589 57.39185 31.04967 36.01226

90 1.723641 0.223899 18.21326 12.36176 8.017367 5.718304

120 9.387811 12.65457 65.77358 91.56283 49.06969 57.54067

135 36.73954 37.39299 38.52856 50.23496 59.30764 71.08328

150 63.44904 59.17008 10.7035 23.89845 56.07458 61.88758

180 16.80444 13.77881 0.770357 0.860438 8.044351 5.309138

210 37.5862 44.20761 5.022219 13.22303 35.75811 39.42732

225 21.74775 34.38573 21.4034 27.69422 37.60746 43.93896

240 5.684897 26.38028 37.43108 45.32019 31.08373 38.23462

270 1.607829 0.137035 15.99397 10.05791 8.023933 5.472224

300 8.871719 34.82108 58.89891 71.98362 48.89826 60.52472

315 34.48789 51.42579 33.79906 42.61892 59.21239 69.66543

330 59.26077 70.1873 8.056081 21.28746 56.2547 62.61628

360 17.25563 8.025801 0.851846 1.353398 8.227912 5.853619

  

  

 330زاویه ( مشخص است براي تنش فشاري افقی و تنش فشاري قائم بیشترین درصد افزایش به ترتیب در ربع چهارم  3همانطور که از مقادیر جدول 

و ربع چهارم ) درجه  135زاویه ( همچنین براي نیروي محوري بیشترین درصد افزایش در ربع دوم . افتداتفاق می) درجه  120زاویه ( و ربع دوم ) درجه 

  .افتددرجه اتفاق می) 315زاویه ( 

  

  

  نتیجه گیري. 7

-آمده نشان مینتایج به دست . هاي متغیر پرداخته شده استاي در محیط سنگی ضعیف در اعماق و شعاعدر این مقاله به بررسی اثر تونل دایره

زیاد شده که این افزایش براي گشتاور خمشی در  میکی نسبت به حالت استاتیکیهاي وارد شده به الینینگ تونل در حالت دیناها و نیرودهد که  تنش

از این لحاظ  پوشش تونلبراي طراحی سیستم نگهدارنده به روش مکانیزه باید این قسمت از  بیشترین مقدار را دارد که 315و  225، 135، 45زوایاي 

هاي ایجاد شده از لحاظ اندازه افزایش پیدا ها، نیروها و گشتاورتنشبا افزایش عمق در شعاع ثابت، . شودا در هنگام زلزله دچار آسیب نتقویت شود ت

از لحاظ اندازه روندي افزایش دارند که  هاي ایجاد شدهها وتنشیابد نیروکنند و با افزایش شعاع در عمق ثابت به جز گشتاور خمشی که کاهش میمی
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٨

شود تنش فشاري قائم مینیمم شده و همچنین نقاطی که در آن تنش فشاري افقی ماکزیمم می. وارد نیز باید مد نظر قرار گیرددر هنگام طراحی این م

  .برعکس
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