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 خالصه

 اتيعمل نيدر ح یکه ممکن است باعث بروز مشکالت اساس یهائ دهیاز پد یکی

 ريمس یسنگ ها شوندگیاز تونل شود، مچاله یو بهره بردار ینگهدار ،یتونلساز

 نيبزرگ وابسته به زمان تونلها در ح یها یبه همگرائ یآن است. مچاله شوندگ

تابع زمان در  یرفتار یاستفاده از مدلها شود. یگفته م یو بعد از حفار

شکل تونلها در  رييبمنظور کاهش نرخ تغمناسب  ینگهدار ستميس یطراح و ليتحل

 نيبه زم ریانعطاف پذ ینگهدار ستميس .است الزامی ،مچاله شونده یها نيزم

-یم ینگهدار ستميس یرو ادیکنترل شده را داده و مانع فشار ز یاجازه همگرائ
مقاله  نیدر ا .دشویفعال م یاصل ینگهدار ستميس ،یهمگرائ نیو بعد از ا شود

( موجود در نرم CVISC)کيپالست-سکویو-مدل وابسته به زمان االستو یريبا بکارگ

و  ریانعطاف پذ یبا نصب المانهاو  نيرفتار زم ینيب شيپ یبرا  FLAC2Dافزار 

با مقطع بزرگ، مشاهده  یرفتار تونل یوابسته به زمان برا زيانجام آنال

در اطراف تونل کاسته  کيشکلها و گسترش زون پالست رييکه از سرعت تغ دیگرد

 شده است.

 

 yielding)ریانعطاف پذ ینگهدار ستمی(، سsqueezing)یمچاله شوندگکلمات کلیدي: 

supportنیواکنش زم ی(، منحن(GRCمدلساز ،)یعدد ی 

 

 

  مقدمه .1

 

هاي بزرگ وابسته به زمان در طي حفاري تونل شوندگي  به همگرائيپدیده مچاله 

و مواد  یالقائ یتنش ها بيکه ترک افتدیاتفاق م یزمان دهیپد نی. اشودیگفته م

که خزش   یجائ-شده یفراتر از مقاومت برش یالقائ یتنش ها جادیباعث ا ف،يضع

                                                 
 کيتکن ی)پلريرکبيام یدانشگاه صنعت ،یمعدن و متالورژ یدانشکده مهندس اریاستاد  1

 تهران(
 سنگ کيارشد مکان یکارشناس یدانشجو 2
 سنگ کيارشد مکان یکارشناس یدانشجو 3
 مهندسی عمران یکارشناس یدانشجو 4
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تونل به داخل هجوم آورد. این  رافبخش از اط نیا شودیو باعث م -شود یآغاز م

ها ممکن است درطي حفاري تونل یا در دوره زماني طوالني ادامه داشته تغييرمکان

ها و وسعت حوزه ناحيه پالستيک در باشد. ميزان همگرائي تونل، نرخ تغيير مکان

، فشار شناسي و ژئوتکنيکي منطقه، تنش برجا، جریان آباطراف تونل به خواص زمين

 [.1سنگ بستگي دارد]و خواص توده ايحفرهآب 

تا به امروز پتانسيل پدیده مچاله شوندگی توده سنگ های واقع در مسير  

ها، می توان تونلها توسط روش های مختلفی ارزیابی شده است. از مهمترین این روش

های به روشهای تجربی مانند روش سينگ و گوئل، روشهای نيمه تجربی مانند روش

آیدان، جتوا و هوک و مارینوس اشاره کرد. روشهای تجربی بر اساس دو پارامتر 

استوار است و روشهای نيمه تجربی شاخص  Hو عمق تونل  Qطبقه بندی توده سنگ 

هائی را جهت تعيين پتانسيل مچاله شوندگی تونل ارائه ميدهند و این پتانسيل را 

ار در اطراف تونل، در یک ميدان تنش با استفاده از تغيير شکل های قابل انتظ

  .[2]هيدرواستاتيک پيش بينی می کنند

باشد. می 1تورین-یکی از تونلهای دسترسی برای تونل ليون  Saint Martinتونل 

 اروپا کشورهای نقل و حمل شبکه ارتباطی مسيرهای در ترافيک کاهش برای تونل این

 در ایتاليا و فرانسه کشور دو بين پيمان اساس بر تونل این. است گردیده حفر

 ماسه سياه، شيست شامل مسير سنگ توده جنس .است کرده کار به شروع 2001 سال

از آنجا که این توده سنگها  [.3]باشد می زغالی شيلی های الیه و زغال سنگ،

دارای مقاومت کمی بوده و روباره مسير تونل نيز زیاد می باشد، پتانسيل وقوع 

پدیده مچاله شوندگی بسيار باال است. در ادامه یکی از متراژهای این تونل 

 انتخاب شده تا تاثير نصب سيستم نگهداری انعطاف پذیر مشاهده گردد.

 

 

 ریپذ انعطاف ینگهدار ستمیس .2

 

تونل قادر  ینگهدار ستميکه س نستیا اد،یز یمچاله شوندگ طیدر شرا یراه حل منطق

به  ازيشکل ن رييتغ نیدر خود شود. ا یدچار خراب نکهیشکل باشد بدون ا رييبه تغ

شود،  ینصب م دهیا نیکه بر اساس ا ینگهدار ستميمطمئن دارد. س یاضافه حفار کی

المان  در این نوع سيستم نگهداری،. دشو یم رگفتهیانعطاف پذ ینگهدار ستميس

قرار  یطول یدر راستا ینگهدار ستميس نيشده ب هيتعب یدر شکاف ها انعطاف پذیر

 ميتسل نيدر ح ینگهدار ستميس [.4] شود یتونل م طيکاهش در مح عثو با  رديگ یم

 یتونل وارد م وارهیبه د یثابت یدر آن ثابت است و تنش شعاع یتنش مماس ،شدن

 .[5] (1شکل )کند
 

 
 [.5]یو نقش آن در کنترل همگرائ ریانعطاف پذ ینگهدار ستمیس – 1شکل 

 

 ستميس یبهمراه منحن یو عاد یدر دو حالت خزش نيپاسخ زم ی( منحن2در شکل)

 یبر رو دینشان داده شده است. تمام نقاط تعادل با ریسخت و انعطاف پذ ینگهدار

 یدر نظر گرفته نشود. فشار نهائ یاگر رفتار خزش یباشد حت نيواکنش زم یمنحن

باشد.  ی( مB)نقطه ریپذ انعطافاز حالت  شتري( بAسخت)نقطه  ستميس یبر رو نيزم

زمان نصب گردند. اگر  کیدر  ستميصورت گرفته که دو س یطیدر شرا سهیمقا نیا

                                                 
1 Lyon-Turin Base Tunnel 
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شود. البته با در نظر  ی( کمتر مC)نقطه ینصب گردد، فشار نهائ رتریسخت د ستميس

شود. با در نظر گرفتن  یفشار کمتر م نیتوده سنگ ا یبرا ینگرفتن رفتار خزش

 می منتقل ˊBبه  Bنقطه تعادل از  ریانعطاف پذ ینگهدار ستميسو  یرفتار خزش

  [.6شود]

 
 [.6]ریصلب و انعطاف پذ ینگهدار ستمیو س نیواکنش زم یمنحن – 2شکل 

 

 

تونل  ریتوده سنگ مس یو مقاومت یکیزیف اتی،خصوصیمچاله شوندگ لیپتانس .3

Saint Martin 

 

 Saintتونل  ر،یانعطاف پذ ینگهدار ستميعملکرد نصب س یابیو ارز یبه منظور بررس

Martin دهیگرد هانتخاب و مطالع ده،یالمانها در آن نصب گرد نیکه ا ايتالیدر ا 

( نشان داده شده است، مالحظه 3که در شکل) ريمس یشناس نيمقطع زم یاست. با بررس

ماسه سنگ،  اه،يس ستيش یاز جنس سنگ ها لتون رندهيگردد که توده سنگ دربر گیم

 نیا یو دگرشکل یمقاومت اتيخصوص نييباشد. جهت تعیم یزغال یليش یها هیزغال و ال

با توجه . دیانجام گرد یمختلف یکيو ژئوتکن یشناس نيزم یها یتوده سنگ ها، بررس

 اعو گسل ها و ارتف یبرخورد با زون برش رنده،يتوده سنگ در برگ فيبه جنس ضع

 یباالئ اريبس ليپتانس یدارا کنديکه تونل از آن عبور م یريروباره تونل، مس

تونل  نیدر هنگام حفر ا ینگهدار ستمينوع س نیچند .باشدیم یمچاله شوندگ یبرا

 طیشرا یبرا نيسنگ ینگهدار ستميکه که س دیمشخص گرد یاستفاده شد. اگرچه بزود

 .ستيمناسب ن یمچاله شوندگ

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 
 [.3] 1550تا  1200 یآن در متراژها اتیتونل  همراه با جزئ یشناس نیزم لیپروف – 3شکل 

 ،یمچاله شوندگ ادیز اريبس طیکار و کنترل بهتر شرا طیبه منظور بهبود شرا

. سطح مقطع دی( استفاده گرد 1DSM) ریانعطاف پذ ینگهدار ستميس دیمتد جد کیاز 

است و در دو مرحله  رهیبه دا کیباشد. شکل مقطع نزد یمتر مربع م 70 یحفار ديمف

شده است و  یبصورت تمام مقطع حفار لتوان گفت تون یم با  یشود. اما تقر یم یحفار

شده و قاب  تیتقو تی( بهمراه شاتکر2HiDCon)یتونل از المان ها نیا یدر نگهدار

همراه با  قتريدق یها ليبه تحل یابي[.  بمنظور دست3استفاده شد] TH36 یفلز

 1440تا  1300از متراژ  ،یرياندازه گ جیبا توجه به نتا زيو ن شتريب اتيجزئ

. ارتفاع متوسط دیانتخاب و استفاده گرد دهیپد نیا یو مدلساز یعدد زيآنال یبرا

 متر است. 450در آن حفر شده متراژها که تونل  نیروباره در ا

انجام  یبرا ازيمتراژ، مورد ن نیا یو مقاومت یکیزيف اتي( خصوص1در جدول)

قطعه  یمچاله شوندگ ليپتانس یابیحاصل از ارز جی( نتا2و در جدول) یعدد ليتحل

آمده  یتجرب مهيو ن یمختلف تجرب یتوسط روشها 1440تا  1300متراژ  نيواقع شده ب

انجام شده در  یابیحاصل از ارز جیونتا ريجنس توده سنگ مس با توجه به است.

 .باشدیبرخوردار م یمچاله شوندگ یباال لي، تونل مذکور از پتانس2جدول 

 

 [.3توده سنگ] فیزیکی و مقاومتی اتیخصوص -1جدول 

Value Units Parameter 

30 - GeologicalStrengthIndex,GSI  

20 Mpa UniaxialCompressiveStrength,𝝈𝒄𝒊 

0.61 Mpa Cohesion,c 

28 ° Friction angle, ∅ 

0 ° Dilitancy angle, 𝝋 

1441 Mpa Deformability modulus,E 

                                                 
1 Descenderie Saint Martin 
2 High Deformable Concrete 
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0.25 - Poisson’s ratio, 𝝂 

 

 مهیو ن یتجرب یبه روشها یمچاله شوندگ لیپتانس ینیب شیپ سهیو مقا یابیارز -2جدول 

   یتجرب
 -متراژ از  سینگ Valueگوئل جتوا آیدان هوک و مارینوس

 تا

مچاله شوندگی 

 شدید

مچاله شوندگی 

 زیاد

مچاله شوندگی 

 زیاد

مچاله شوندگی 

 زیاد

مچاله 

 شونده

1300-1440 

 

 

 Saint Martinشبیه سازی عددی مچاله شوندگی تونل  .4

 

 یاز مدل خزش Saint Martinدر تونل  یمچاله شوندگ یعدد یدو بعد یساز هيدر شب

ه در مدل ک نیاستفاده شد. ا FLAC 2Dموجود در نرم افزار  کيپالست-سکویو-االستو

 یمدلها نیمعروف است، از پرکاربردتر CVISCبه مدل  FLAC 2Dبرنامه تفاضل محدود 

المان برگر  کیکولمب شامل -موهر ميتسل حرفتار تابع زمان است. مدل مذکور با سط

 .شده است بيترک یبه صورت سر کيلغزنده پالست کی( که با کيواالستسکیبوده)رفتار و

با انجام  CVISCمدل  یبرا ازيمورد ن یخزش یو پارامترها اتيخصوص

اندازه  یها یهمگرائ یبا استفاده از داده ها یا رهیتونل دا یبرا ونيبراسيکال

( 3بدست آمده و در جدول) 1440در متراژ  یرياندازه گ یشده توسط ابزارها یريگ

 نشان داده شده است.

 

 

 [.7]ونیبراسیبعد از کال  CVISCمدل یتوده سنگ برا یپارامترها -3جدول 

Value Units Parameter 

1650 Mpa.day Kelvin viscosity, 𝜼𝒌 

498 Mpa Kelvin shear modulus, 𝑮𝒌 

10280 Mpa.day Maxwell viscosity, 𝜼𝒎𝒂𝒙 

 

شکست در نظر  اريمع کولومب بعنوان-موهر اريتوده سنگ مورد نظر مع یبرا

 یبعلت همگرائ یاضافه حفار یبرا زيتونل و ن 4/1 ن تقار طیشرا بعلت .گرفته شد

ابعاد مدل در . در نظر گرفته شد (m)5.2شعاع تونل  ت،یتونل و ضخامت شاتکر

برابر شعاع تونل  10بر پاسخ مدل،  یمرز طیشرا ريبخاطر کاهش تاث y و x یراستا

کرنش  طیها بر اساس شرا ليو تحل کيدرواستاتيتنش ه طیشرا .(4)شکل دیانتخاب گرد

 انجام شد. یصفحه ا

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

 
 .یساز هیشب یمدل در نظر گرفته شده برا – 4شکل 

 

 هيشب یباشد. برا یمتر م 1 یساز هيشب یدر نظر گرفته شده برا یگام حفار 

به  یثابت یکه فشار شعاع ریانعطاف پذ ینگهدار ستميس یبخش دوم منحن یساز

متر  یسانت 40با ارتفاع  HiDConالمان  8 ميشود، فشار تسل یتونل وارد م وارهید

حلقه  6با  TH36 یقاب فلز ومتر  یسانت 20شده به ضخامت  تیتقو یتیشاتکر زيو ن

. در بخش گرددیتونل اعمال م وارهیبه د ی، محاسبه و بصورت فشار مجاز1یاصطکاک

 ریمربوط به بخش انعطاف پذ یها یهمگرائ ر،یانعطاف پذ ینگهدار ستميس یسوم منحن

و صلب عمل  کپارچهیمجموعه  کیبصورت  تیبهمراه شاتکر یاتفاق افتاده و قاب فلز

 هيشب یابرآمده است.  4خصوصيات قاب فلزی بهمراه شاتکریت در جدول . کننديم

 یو قاب فلز تیشاتکر یمعادل برا ري، از المان تFLAC 2Dبخش در  نیا یساز

 [.7استفاده شد]

 

 

 

 

 

 

 

 TH36 [7.] یو قاب فلز تیشاتکر یمقاومت اتیخصوص -4جدول 

moment of inertia(I) Young’s modulus (E) cross-sectional area(A) Support Type 

𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟑𝟒 (𝒄𝒎𝟒) 𝟐𝟎 (𝑮𝒑𝒂) 𝟏𝟔𝟎𝟎 (𝒄𝒎𝟐) Shotcrete 

𝟗𝟔𝟗 (𝐜𝐦𝟒) 𝟐𝟎𝟎 (𝑮𝒑𝒂) 𝟒𝟔 (𝒄𝒎𝟐) TH36 

 

 

 Saint Martinتونل  یعدد یساز هیحاصل از شب جینتا لیتحل .5

 

 یبرا یعدد یساز هيحاصل از شب یو عاد یدو حالت خزش یبرا نيواکنش زم یمنحن

 یبرا ینگهدار ستميس یشکل، منحن نیا ی( آمده است. در قسمت باال5تونل  در شکل)

 یو عاد یدر دو حالت خزش نيواکنش زم یمتر، منحن یسانت  20با ضخامت  تیشاتکر

 ستميبا س یشود. اما منحن اقعو ديتواند مف ینم جهيرا قطع نکرده و در نت

را قطع کرده و  نيواکنش زم یمجاز منحن رشکليياز تغ ر،پسیانعطاف پذ ینگهدار

 شود. یم شتريب یمانع جابجائ

 ینگهدار سستميدر دو حالت با س یهمگرائ یمنحن ،یمنحن نیا نیيدر قسمت پا

شود  یآورده شده است. همانطور که مشاهده م ینگهدار ستميو بدون س ریانعطاف پذ

 شیبسرعت افزا یهمگرائ زانيشکلها و م رييسرعت تغ ،ینگهدار ستميبدون نصب س

                                                 
1 Friction Loop 
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 ینگهدار ستميبا نصب س کهيگردد. در حال یو باعث مسدود شدن تونل م افتهی

مجاز،  یشکل کاسته شده و بعد از مقدار جابجائ ريياز سرعت تغ ریانعطاف پذ

 شده است. وارهید شتريب یفعال و مانع همگرائ یاصل ینگهدار ستميس

 

 
 ستمیس یبهمراه منحن یدر دو حالت مستقل از زمان و خزش نیواکنش زم یها یمنحن – 5شکل 

 تونل. وارهید یهمگرائ ینگهدارنده و منحن

 

 ینگهدار ستميو بدون نصب س یتنشها در اطراف تونل در حالت خزش عی( توز6در شکل)

انعطاف  ینگهدار ستمينشان داده شده است. با نصب س ینگهدار ستميبا نصب س زيو ن

 زانيم کرده است. دايمتر کاهش پ 10متر به  17از  کيشعاع زون پالست ریپذ

و  ینگهدار ستمينسبت به فاصله از مرکز تونل در دو حالت با س یشعاع یهمگرائ

انعطاف  ینگهدار ستمي( نشان داده شده است. نصب س7در شکل) ینگهدار ستميبدون س

از  یدر طول فاصله افق یهمگرائ نیا زانياز م یمنجر به کاهش قابل مالحظه ا ریپذ

 تونل داشته است. وارهید

 

 
 .یدر حالت خزش ینگهدار ستمیو با س یتنشها در اطراف تونل بدون نگهدار عیتوز – 6شکل 
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و بدون  یاز مرکز تونل در دو حالت خزش یافق یدر راستا یشعاع یجابجائ عیتوز – 7شکل 

 .ریانعطاف پذ ینگهدار ستمیو پس از نصب س ینگهدار ستمیس

 

( آورده شده است. 8در شکل) یشده و تونل اصل یساز هيتونل شب یبرا یهمگرائ

 یم یريبه جواب اندازه گ کینزد یساز هيشود، جواب شب یهمانطور که مشاهده م

 :است ریدو نمودار وجود دارد بعلت موارد ز نیا نيکه ب یزيباشد. اختالف ناچ

 .آن که در دو مرحله حفر شده است یو نحوه اجرا یشکل مقطع حفار •

شکل ها  رييباشد که در آن تغ یم یمدل رفتار کیکه  CVISC یمدل رفتار •

 وابسته به زمان هستند. 

 

 
شده و محاسبه شده بعد از نصب  یریاندازه گ یهمگرائ یها یمنحن نیب سهیمقا – 8شکل 

 .ریالمان انعطاف پذ

 

 

 نتیجه گیری .6

 

 یريبا در نظرگ نيو زم ریانعطاف پذ ینگهدار ستميس نيمقاله اندرکنش ب نیدر ا

متد  نیکه از ا ايتالیدر ا ینشان داده شد. تونل نيزم یرفتار مچاله شونده برا

توسط نرم  یدو بعد یعدد زيآنال کیو  دیاستفاده نموده انتخاب گرد ینگهدار دیجد

در نظر  رهیتفاوت که شکل مقطع دا نیاآن انجام شد. با  یبر رو FLAC 2D افزار

  :حاصل شد ریز جیتان یساز هيگرفته شد. و بعد از انجام شب

 مهم است و  اريمچاله شونده بس یها نيدر زم یاز رفتار خزش حيصح ینيب شيپ

 .رديقبل از مرحله اجرا مد نظر قرار گ دیبا

 انعطاف  ینگهدار ستمياز س دیمچاله شونده با ینهايدر زم یتونلساز یبرا

آن و انجام  یو فعالساز ریانعطاف پذ یاستفاده کرد. با نصب المانها ریپذ

شکلها و گسترش  رييکه از سرعت تغ دیوابسته به زمان، مشاهده گرد زيآنال

 در اطراف تونل کاسته شده است. کيزون پالست

 را قطع کرده و مانع  نيپاسخ زم یمنحن طیشرا نیدر ا ینگهدار ستميس یمنحن

المانها و اجازه انجام  نیا یشده است. با فعالساز شتريب یهمگرائ

کاسته شده و از  ینگهدار ستميس یاز فشار رو ن،يکنترل شده به زم یهمگرائ

 .قرار گرفته است یمنیسازه مورد نظر در محدوده ا زين یمنیلحاظ ا
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 قدردانی .7

 

 یمرا با مساعدت ها قيتحق نیکه در انجام ا یکسان هياز کل دانميالزم م نجایدر ا

دکتر  یبنده جناب آقا یکنم. از استاد گرام ینموده اند تشکر و قدردان یاریخود 

 یاری قيتحق نیخود بنده را در انجام ا یها یراد که با راهنمائ یساالر نيحس

 مانهيصم یهایاز همکار دانميم الزم ني. همچنمینما ینمودند تشکر و قدردان

استون، و  رانیمشاور ا یمهندس مشاور شرکت مهندس ،یحسن ميمهندس رح انیآقا

 یم قيتوف یآرزو زانیعز نیا یو تشکر نموده و برا ریتقد یمهندس مسعود نوروز

 .مینما
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