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 خالصه

همواره نشست سطحي به عنوان چالشي در  حفر تونلهاي شهري مورد نظر بوده   

كه با اعمال فشار به جبهه  TBM-EPBاست. امروزه با استفاده از دستگاه هاي 

كار از اتالف حجم جبهه كار تا حد زیادي جلوگيري مي نماید، نشست هاي سطحي 

به حداقل رسانده مي شود. نكته اصلي در این مورد  تعيين فشار مناسب اتاقك 

متر از مسير  60حفاري براي رسيدن به حالت بهينه مي باشد.در این تحقيق، 

به همراه تونل دوقلوي  Q7متروي تهران در محدوده ایستگاه  7جنوبي خط -شمالي

 داراي زمين سطح در سربار هاي توحيد كه به واسطه نزدیكي تونلها و وجود سازه

 نرم از استفاده با محدود تفاضل بروش بعدي سه تحليل بوسيله است، اهميت

توسط ابتدا فشار مناسب  زانيمدلسازي شده است. م FLAC3D  عددي تحليل افزار

ورد شده است. در نهایت آبر یسپس  بوسيله تحليل عدد و  یتجرب-یليتحل یروشها

بار در  3شود كه فشاري حدود  ميبا بررسي نتایج حاصل از روش عددي  مشاهده 

 اتاقك حفاري براي كنترل نشست مناسب مي باشد.

 

  TBM-EPB  ،FLAC3Dفشار جبهه كار، نشست، روش عددي،  کلمات کليدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

که دارند مورد  یاريبس یایبه علت کاربرد ها و مزا ینيزم ریز یامروزه سازه ها

سازه ها روز به روز  نیاحداث ا یعلم و تکنولوژ رشدتوجه قرار گرفته و با 

حفر ساختمان هاي زیرزميني، علي رغم عمق آن، توده هاي خاکي و . ابدی شیافزا

بنابراین خاک شرایط تعادل خود را از دست مي دهد و تا  سنگي را بر هم مي زنند.

رسيدن به تعادل جدید، تغييرشکل مي یابد. در این فرایند، نشست سطح زمين به 

ناچار اتفاق مي افتد و بر ایمني ساختمان هاي مجاور تأثير مي گذارد. نشست با 

ز تأثير توجه به ميزان آن مي تواند باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیري، ا

 ها نامطلوب بر نما و زیبایي سازه هاي سطحي تا ناپایداري كامل و تخریب آن

 [1. ]نماید ایجاد
مهمترین عامل در ایجاد نشست ناشي از تونلسازي اتالف حجم مي باشد. براي 

(   اتالف حجم را به چهار دسته تقسيم کرده است: 1978تونلسازي با سپر، اتول)

ب( اتالف سپر. ج( اتالف زمين در حين و پس از نصب الینينگ. الف( اتالف جبهه کار. 
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د( اتالف زمين پس از تزریق دوغاب. اتالف حجم جبهه كار بيشترین نشست را ایجاد 

-TBM)نيکننده فشار زمنوع متعادل TBM [ در حفاري بوسيله دستگاه2مي كند. ]

EPB)تا حد زیادي اتالف  با ایجاد فشار در اتاقك حفاري  با استفاده خاك حفر شده

همراه با کنترل حجم خاک  حجم جبهه كار و در نتيجه نشست كنترل مي شود.

 نیکار تونل از مهمترجبهه ینگهدار یبرا ازيفشار مورد ن تیریمد شده،یحفار

 نی. اباشدیم TBM-EPB زيآم تيو عملکرد موفق یبردارکننده بهره نيتضم لعوام

 ستیبایتر مساده انياستفاده از حداقل فشار موثر است. به ب ازمندين کردیرو

)و  یحفار اتاقکشده( واقع در  یذرات جامد )خاک حفار قیفشار نگهدارنده از طر

. ابدیکار تونل انتقال ( به جبهههوافشار  ایو  یفشار آب منفذ قینه صرفا از طر

 یداریپا طیبه شرا یابيکار جهت دستفشار جبهه یبرا یطراح ریبرآورد مقاد [3]

 یهاطيدر مح یحفار یدر ط گرید یهاتیبه اولو دنيسپر و رس یشرويپ نيالزم در ح

حداقل برابر با فشار آب  یستیبا یارحف اتاقکفشار در  [4] .باشدیم یضرور ،یشهر

کنترل نشده خاک در  یهایاز ناهماهنگ یريجلوگ یبعالوه فشار فعال خاک برا یاحفره

و نشست  نيشکل زم رييکه باعث تغ یاز اضافه حفار بيترت نیباشد. بد یحفار اتاقک

 یاز تورم و باالزدگ یريجلوگ یخواهد شد. برا یريشود، جلوگ یم نيدر سطح زم

خاک  بعالوه فشار مقاوم یاز جمع فشار منفذ دیفشار خاک در جبهه کار نبا ن،يمز

 .[3در جبهه کار تونل تجاوز کند]
 

 

 Q7محدوده ايستگاه -متروي تهران 7معرفي خط  .2

 

خط هفت متروي تهران از شهرك اميرالمؤمنين در شرق تهران شروع شده و پس از 

عبور از بزرگراه بسيج و امتداد یافتن در طول بزرگراه شهيد محالتي و اتصال به 

ميدان قيام و گسترش آن در امتداد خيابان مولوي و هالل احمر و اتصال به 

جنوبي و در طول بزرگراه نواب -رگراه نواب صفوي، مسير آن در امتداد شماليبز

در حوالي  Q7یابد. محدوده ایستگاه  تغيير و در نهایت تا ميدان كاج ادامه مي

 .تقاطع بزرگراه شهيد نواب صفوي با خيابان آذربایجان مي باشد

 یبرا شود.مياستفاده  EPBنوع   TBMبراي حفاري خط هفت متروي تهران از 

متر از مرکز تونل می  41متر و مقدار روباره  9.2قطر اوليه تونل   پروژه مد نظر

آمده قرارگرفته  اريتوسط مشاور در اختبرای مدلسازی  ازيمورد ن یها داده باشد.

 Error! Reference source notخصوصيات محيط در برگيرنده و.Error! Reference source not foundاست)

found.)[5] .خصوصيات سيستم نگهداری 
 [5]در تونل رندهيدر برگ محيط ژئوتکنيکی اتخصوصي -  1جدول  

 45 – 65 30 – 45 15 – 30 0 – 15 عمق الیه )متر(

 هاجنس غالب الیه
خاک دستي، 

 هاي شنيالیه

شني با ميان 

 ايهاي ماسهالیه

شني با ميان 

هاي الیه

 ايماسه

شني و 

 ايماسه

) طبقه بندي خاک 

USCS) 
GM , GC GM, GC, SM, SC GM, GC , SM, SC GM, GC, SM, SC 

 2kg/cmچسبندگي ) 

) 
15/0-1/0 25/0-15/0 35/0-25/0 4/0-35/0 

زاویه اصطکاک 

 داخلي
34-32 36-34 38-36 40-38 

 3kg/mچگالي خشک ) 

) 
1700-1750 1750-1800 1800-1900 1900-1950 

 3/0 3/0 32/0 35/0 نسبت پواسون

مدول االستيک  ) 
2kg/cm ) 

1300-850 1800-1300 2500-1800 3300-2500 

 

 

 [5]یمانيو دوغاب س نگينيمشخصات ال -2جدول 

 
پوشش 

 سگمنتی

دوغاب 

 سيمانی

مدول 

 (GPaاالستيسيته)
30 9 

 0.25 0.2 نسبت پواسون
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 2800 2400 ( 3kg/m) چگالی

 8.85 8.15 )متر(قطر داخلی

 -- 8.85 قطر خارجی)متر(

 

 کارمحاسبه فشارنگهدارنده جبهه .3
 

 -1 کار عبارتند از:يل پایداری جبهههای موجود برای تجزیه و تحلبه طور کلی روش

های تحليلی را روشکه  های عددیروش -3   های تجربیروش -2  های تحليلیروش

های روشو ب( (LEM)های تعادل حدی کلی روشبندی کرد: الف(توان به دو دسته تقسيممی

 .LASM))تحليل حدی تنش 

پس به فشار جبهه کار ابتدا بوسيله روش تحليلی تعادل حدی گوه و س این مقالهدر

  روش عددی ارزیابی می گردد.

 

 روش تحليلی .1.3
 

معرفی شد  1961بعدی برای اولين بار توسط هورن در سال ای سهطرح گسيختگی گوه 

قسمت پایين و سيلویی در قسمت باال بود. این روش ای در که شامل گوه( 1)شکل 

 [6کار ارائه نکرد. ]شار نگهداری سينهدستور عملی کاربردی برای تعيين ف

  
 [6]مدل ارائه شده توسط هورن  -1شکل

کار در ماشين متعادل کننده ای همچنين برای محاسبه فشار سينهاز مدل گوه

. نتایج حاصل از این مطالعات به صورت چهار ه استفشار زمين بهره گرفته شد

ارائه شد که در بردارنده وابستگی فشار  F3و  F0 ،F1 ،F2فاکتور بدون بعد 

 ′Sنگهداری حداقل به قطر تونل، وزن موثر خاک، چسبندگی و فشار نگهداری موثر 

ها این است که این مدل اوليهای های گوه. مشکل مشترک برای مدل[7]می باشند 

رای شرایط خاک همگن مناسب هستند. برای مقابله با این مشکل کاتزنباخ یک مدل ب

بندی ( اما بدون الیه2)شکل  TBMهایی از خاک در باالی ای دو بعدی شامل الیهگوه

. بحث اینکه آیا این مدل تاثير قوسی شدن [8]کار تونل را ارائه کرد در جبهه

این ناهمگنی بر روی فشار نگهداری مورد  خاک باالی تونل و همچنين ميزان تاثير

نياز را در نظر گرفته یا نه همچنان باقيست. در واقع مدل کاتزنباخ یک مدل 

های جانسز و استاینر و همچنين آناگنستو و کواری بعدی ساده شده بر اساس مدلدو

 [8] .باشدمی
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 [8]ی آن ای دو بعدی با ستونی از اليه بندی خاک در باالمدل گوه -2شکل

ای را برای محاسبه فشار نگهدارنده بروئر مدل گسيختگی گوه 2001در سال 

های سپر دوغابی ارائه کرد. های ناهمگن و در حين حفاری با ماشينکار در خاکجبهه

بروئر قوسی شدن خاک باالی تونل، تاثير ميزان نفوذ دوغاب بنتونيتی به داخل 

کار ناهمگن را در مدل تعادل برای شرایط جبهه اسکلت خاک و ارائه یک سری معادالت

. به دليل [8]بينی حداقل فشار نگهداری لحاظ کرد پایداری گوه برای دقت پيش

هایی که در حفاری با روش سپر دوغابی و روش فشار تعادلی زمين در نحوه شباهت

وئر را ای برتوان روش تعادل گوه چند الیهکار تونل وجود دارد، مینگهداری جبهه

بدون در نظر گرفتن تاثير ميزان نفوذ دوغاب بنتونيتی به داخل اسکلت خاک و با 

خاک توسط  تودهانتقال نيروی نگهداری به  EPBتاکيد بر این واقعيت که در روش 

گيرد، استفاده کرد. در ادامه با استفاده از معادالت شده صورت میخاک حفاری

نين اعمال یک سری تغييرات، حداقل فشار تعادل ارائه شده توسط بروئر و همچ

 طع مورد بررسی محاسبه شده است.قنگهدارنده برای م

 

  
تعريف عالئم در مدل گوه  -4شکل [8]شده توسط سيلوی خاکگوه بارگذاری -3شکل

 [8]چند اليه 

 
 شده نوشته افقي جهت در را نيروها تعادل گوه، تکه هاي از یک هر براي اگر

 ها تکه مجموع براي نهایي رابطه آنها کردن جمع با. اعمال گردد مرزي شرایط و

 [8] بود: خواهد زیر بصورت

(1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
0 1 1 1 1

1 1
[ 2 ] 0

iN N N N N
i i i i i i

a s w i i i
i i i i i

Q G G T K E


  


      

                     

(2) ( ) ( ) ( ) ( )tan cos sini i i i       

(3) ( ) ( ) ( ) ( )tan sin cosi i i i        

 زمين( مي توان مجموع نيروي مؤثر 1از رابطه)
( )iE   آورد.را بدست 
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اگر محيط همگن باشد. در این صورت تنها یک تکه گوه خواهد بود. در این صورت 

 :بصورت زیر ساده مي شود (1رابطه)

(4) ( ) ( 2 )s wG G K T
E








  
   

 که

(5) . . ( )s tG B D Cot z   

(6) 
2. .cot

2
w

B D
G


   

(7) .

sin

B D
K c


  

(8) 
2 cot

( tan )
2

D
T c K 


      

(9) 

1
( )

3
tz D     

 

، عرض گوه: B که  زن مخصوص غوطه ور:و ،K :ضریب فشار جانبی  ،D : قطر

، چسبندگی خاک:  c، زاویه اصطکاک داخلی:   ، تونل
   : قسمت تنش قایم در

)، باالی گوه )tz   :[8] می باشد. تنش قایم در عمق 

 [9] محاسبه کرد. 5توان بر اساس شکل را می θزاویه گسيختگی 

 
 [9]برآورد زاويه بين سطح شکست گوه با افق  -5شکل

 :برابر است با (S)به طور کلی نيروی پایداری کل الزم در جبهه کار تونل

(10) 
wS S F 

 
کار تونل است که باید بزرگتر یا نيروی پایداری موثر در جبهه Sکه در آن 

S(باشد  Eمساوی  E ( .Fw  نيروی آب وE  نيروی موثر زمين می باشد. برای محاسبه

حداقل فشار نگهداری کل تونل مجموع نيروی آب و نيروی موثر زمين را بر سطح 

 :کنيممقطع تونل تقسيم می

(11) 
total 2

S
S

.D / 4

  

داده شده  طبق هندسه و مشخصات با توجه به خشک بودن محيط و برای این قطعه

 3.27کيلوپاسکال ) 327جبهه کار مناسب در این قطعه ، مقدار فشار 2و  1در جدول 

 بار( تخمين زده شده است.
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 روش عددی .2.3

 

اي كه براساس روش هاي عددي كار مي كنند، براي  یانهامروزه با پيشرفت كدهاي را

-متر از مسير شمالي 60برآورد فشار بهينه استفاده مي شود. در این تحقيق، 

به همراه تونل دوقلوي توحيد كه  Q7ر محدوده ایستگاه متروي تهران د 7جنوبي خط 

زمين داراي اهميت است،  سطحبه واسطه نزدیكي تونلها و وجود سازه هاي سربار در 

بوسيله تحليل سه بعدي بروش تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار تحليل عددي  

FLAC3D .مدلسازي شده است 

 

 

 
 مدلسازي هندسي -

 یشوند، ول ليبا ابعاد مختلف تحل تواندیمدل م ،یکياستات ليتحل در

از  یناش یالقائ یهاتنش عیکه توز شودیانتخاب م یاابعاد مدل به گونه نیترنهيبه

 نیترنهيقبل از حفر برابر شوند. به هيمدل با تنش اول یحفر تونل در مرزها

همچنين در انتخاب   [10] .اشدفاصله مرز برابر دو و نيم برابر  قطر تونل مي ب

ابعاد مدل به روابط تجربي موجود براي زاویه تأثير نشست ناشي از حفر تونل نيز 

توجه شده است. به علت وجود تونل توحيد در فاصله كمي از این تونل، از اثرات 

متقابل آنها نمي توان چشم پوشي كرد و بنابراین در مدل هندسي تونل توحيد نيز 

در محدوده مورد مطالعه ساختمان هایي با ارتفاع حداكثر  نمچنيلحاظ شده است. ه

دوازده طبقه موجود مي باشند كه براي در نظر گرفتن اثر این سربار بر ميزان 

نشست، بار ناشي از وزن آنها بصورت نيروي گسترده اي به عنوان شرایط مرزي به 

 .تمدل مزبور نشان داده شده اس 6مدل اعمال شده است. در شكل

 
 مدل هندسي مورد مطالعه  -6 شكل 

 شرایط اوليه و مرزي  -
در  یمصنوع یدر مرزها ،یکياستات ليمناسب در تحل یمرز طیشرا جادیا یبرا

اطراف مدل، مرزها فقط در جهت محور عمود بر آن وجه ثابت شده و اجازه حرکت 

با توجه به  هياول طیحرکت دارند. شرا اجازه گریو در دو جهت د شوندیداده نم

. همچنين بار گسترده ناشي از شوندیم جادیا نيزم یفشار افق بیو ضر یمقدار چگال

 [10سازه هاي موجود روي زمين بر سطح مدل اعمال شده است. ]
با مقاومت  ليتحل کیدر مدل،  هياول یهاتنش طیبه منظور رسيدن به شرا     

و صفر  هيتعادل اول طیبه شرا دنيكششي و چسبندگي باال انجام شده و بعد از رس

. با شودیم یو حفار راتييمدل آماده تغ ل،يتحل نیحاصل از ا یهاییکردن جابجا

فرض اینكه تونل توحيد در زمان حفر تونل خط هفت به تعادل رسيده است، از 

جابجایي هایي ناشي از حفر تونل توحيد صرف نظر مي شود. به عبارت دیگر فقط 

 تونل خط هفت مترو مورد توجه قرار گرفته است. نشست ناشي از حفر

 حفاري -
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که طبق  یسپر، بعد از هر مرحله حفار یتوجه به قطر کاترهد و قطر خارج با

 وارهید نيمتر ب یسانت 2متر در نظر گرفته شده است،  5/1شرایط واقعي برابر با 

سپر  یو پيشروي سپر، در انتها یشود. همزمان با حفار تونل و سپر فاصله خالي مي

 یمانيتونل توسط دوغاب س وارهیو د یپوشش بتن نينصب شده و فاصله ب یپوشش بتن

 .افتدیهمانند آنچه که در عمل اتفاق م شود،یپر م

 مدل تحليل -

كه از روابط تحليلي  (بار 2) کيلوپاسکال200 اجراي مدل با فشاري در حدود

سيدن به مقدار بهينه، با فشارهاي مختلف تكرار مي ر تابدست مي آید شروع شده و 

شود. فشاري مقدار بهينه است كه نشست در آن به حداقل مقدار برسد و در عين حال 

حداکثر برای  نشست سطحي  7 شكلنمودار باالآمدگي در سطح زمين ایجاد نشود.  در 

ا حدودي از . اعمال فشار بر جبهه كار تهر یک از فشار های جبهه کار آمده است

اتالف حجم در جبهه كار جلوگيري مي كند. همچنين باید توجه داشت كه نشست نشان 

نهایي نشست نيست و مطلوب فقط یافتن فشار جبهه كار و  دارداده شده در شكل، مق

كنترل نشست ناشي از یك مرحله حفاري است. از شكل بدست مي آید كه با اعمال 

بر جبهه كار نشست سطحي تا حد زیادي كنترل  (بار 3.06 کيلو) 306ود فشاري در حد

 شده است.

 
 در برابر فشار جبهه کار نشست سطح زمين نمودار حداکثر  -7شكل

 

 

 نتيجه و جمع بندي .4

 
زیادي بر مقدار نشست ایجاد شده در اثر حفر تونل تأثير  پارامترهاي

دارند. یكي از عوامل بسيار مهم در كنترل نشست، فشار جبهه كار مي باشد. در 

کيلوپاسکال و  327بوسيله روش تحليلی تعادل گوه در حدود این مقاله فشار بهينه 

 دود بدست آمد.به كمك روش عددي تفاضل مح بار( 3.06کيلوپاسکال ) 306در حدود 

روش عددي نتایج دو روش انطباق خيلی خوبی با یکدیگر دارند با توجه به اینکه 

 توانایي در نظر گرفتن بسياري از جزئيات و پارامترها می باشد و سيار كارآمدب

به نظر می آید که کمتر بودن مقدار فشار الزم بدست آمده در این روش  را دارد،

 معقول می باشد.
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