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مجله انجمن زمینشناسی مهندسی ایران
پاییز  ،1397جلد یازدهم ،شماره  ،3صفحه  47تا 60

برآورد حداقل فشار نگهدارنده جبههکار ناهمگن تونلسازی مکانیزه با استفاده از روشهای
تحلیلی و عددی ،مطالعه موردی :مترو تهران ،خط 7
کلثوم ترکمان جو  ،1مهدی نجفی* ،2جلیل قلیچ زاده  ،3حمید مهرنهاد
دریافت مقاله97/09/08 :

4

پذیرش مقاله97/12/24 :

چکیده
ناهمگنی یا مرزهای الیهها میتواند تاثیر مهمی بر روی پایداری سینهکار تونل داشته باشد .تجربیات عملی نشان میدهد که پایداری جبههکار در خاک ناهمگن
به نسبت مشکلتر از خاکهای همگن بوده و نمیتوان به راحتی این مشکل را به طور صریح و در عین حال توسط مدلهای ارایه شده برای خاک همگن حل
نمود .محاسبه فشار مناسب در جبههکار تونل هنگام پیشروی ،جهت جلوگیری از ناپایداری یک اصل اساسی است .از این رو در این تحقیق سعی شده است تا
با استفاده از روش کاهش مقاومت و مفهوم ضریب ایمنی ،وضعیت پایداری جبههکار در تونلسازی مکانیزه روش فشار متعادل کننده زمین ( )EPBدر شرایط
ناهمگن به کمک مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزار  Plaxis 3D Tunnelو  Phase2و محاسبات تحلیلی تعادل حدی بروئر و تنش حدی کارنزا تورس
بررسی و تحلیل شود و در نهایت نقش ناهمگنی و تاثیر الیههای با ویژگی ژئوتکنیکی ضعیفتر در شروع گسیختگی در جبههکار تونل مشخص گردد .با
مقایسه مقادیر ضریب ایمنی به دست آمده ،مقدارها نشاندهنده محافظه کار بودن روشهای تحلیلی است .نتایج نشان میدهد در زمینهای چندالیه که مواد
ضعیف در قسمت فوقانی جبههکار تونل قرار دارند میتوانند سبب افزایش قابل توجه فشار ریزش و نیز ریزش جزئی شوند .با مقایسه فشار جبههکار به دست
آمده به دو صورت یک الیه (فرض همگن گرفتن خاک و میانگینگیری از پارامترهای مقاومتی و فیزیکی خاک) و چندالیهای جبههکار ،میتوان دریافت که
فرض گرفتن یک الیه خاک به برآورد نادرست از حداقل فشار جبههکارمنجر میشود.

کلید واژهها :تونل ،حفاری مکانیزه ،جبههکار ناهمگن ،TBM ،نرم افزار Plaxis 3D Tunnel

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یزد
 .2دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزدmehdinajafi@yazd.ac.ir ،
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه یزد
 .4دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد
* مسئول مکاتبات
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 .1مقدمه

داده شده است( .)Guglielmetti et al., 2007از اولین تالش-

ریزش تاج تونل معموالً یک رویداد ناگهانی است که ممکن

های صورت گرفته برای تعیین فشار حداقل الزم برای پایداری

است در اثر عوامل مختلف اتفاق افتد .یکی از موارد وقوع این

جبههی حفاری تونل ،در خاک رسی به مطالعات برومز و

پدیده با از دست دادن ناگهانی فشار نگهداری تونل ایجاد می

بنمارک ( )Bromes and Bennermarkدر سال  1967اشاره

شود ( .)Kirsch,2009برآورد فشار نگهداری مورد نیاز سپر از

نمود ( .)Kirsch, 2009برویر( )Broere, 2001در سال  1998بر

نوع متعادل کننده فشار زمین ()EPB: Earth Pressure Balance

اساس مدل پایداری گوه که اساس آن از روش سیلو و گوه

برای اطمینان از پایداری کلی جبههکار یک موضوع تحقیق تا

گرفته شده ،روشی برای محاسبه فشار جبهه کار دو الیه ارایه

به امروز بوده است .با وجود تمام پیشرفت در تحقیقات و

داده است .ناهمگنی یا مرزهای الیهها میتواند تاثیر مهمی بر

فناوری ،ریزش جبههکار در حین ساخت تونلهای کم عمق

روی پایداری سینهکار داشته باشد از آنجایی که شکل ریزش

هنوز رخ میدهد ( .)Carranza-Torres et al., 2013تونلسازی

در  TBMخیلی شبیه به ریزش در ترانشههای پر شده با دوغاب

با استفاده از  TBMنوع  EPBبه منظور کاهش هر چه بیشتر

است ،از اینرو بروئر( )Broere, 2001برای هر دو حالت

ریزش خاک و محدود کردن نشستهای سطحی زمین توسعه

یکسری معادالت تعادل را در نظر گرفت و تجربیات به دست

یافته است .همراه با کنترل حجم خاک حفاری شده ،مدیریت

آمده از ترانشههای پر شده با دوغاب در شرایط ناهمگن را برای

فشار موردنیاز برای نگهداری جبههکار تونل از مهمترین عوامل

ساخت مدل گوهای چند الیه استفاده کرد .کارنزا و تورس

تضمین کننده بهرهبرداری و عملکرد موفقیتآمیز  TBMنوع

( )Carranza-Torres et al., 2013درسال  2004روشهای

 EPBاست .این رویکرد نیازمند استفاده از حداقل فشار موثر

تحلیلی برای تحلیل پایداری تونلهای کم عمق و یک شکل

است.

توسعه یافته از یک راه حل تحلیلی شناخته شده به عنوان راهحل

روشهای تعیین فشار جبههکار به سه دسته تجربی ،تحلیلی و

کاکوت ( )Coqoutکه رابطهای برای برقراری سریع شرایط

عددی تقسیمبندی میشوند .در روشهای تحلیلی پارامترهای

پایداری برای مقطعهای تونل و جبههکار همگن تونل را ارایه

متعددی در تعیین فشار سینهکار درنظر گرفته میشود که این

میدهد ،مطرح کردند .آگوارد و همکاران ( Augardea et al.,

روشها مقادیر مناسبی برای طراحیهای مرحله تکمیلی در

 )2003رویکرد جدید و جالبی را که از روش اجزاء محدود و

اختیار طراح قرار میدهند ( .)Broere, 2001آنالیز عددی به

تحلیل حدی بر پایهی تئوری پالستیسیتهی کالسیک بهره می-

عنوان ابزاری ضروری برای مدلسازی شرایط پیچیده مانند

برد ارایه دادند که محدود به تحلیل دو بعدی است .لوییز و

حفاری دو تونل مجاور هم ،مدلسازی تداخل سازههای با

همکاران ( ،)Luis et al., 2005یک مدل عددی سه بعدی روش

اهمیت و مقایسه فرضیههای طراحی با ویژگیهای متفاوت،

المان گسسته ( )PFC3Dبرای ایجاد فرآیند تونلزنی با استفاده

استفاده میشود ( .)Guglielmetti et al., 2007در زمینه تحلیل

از  EPBتوسعه دادند و در نهایت نتایج عددی با دادههای واقعی

پایداری جبههکار تونل مطالعاتی زیادی انجام شده است که به

ثبت شده توسط ماشین در طول پروژه بزرگ مترو مادرید

طور نمونه تعدادی از محققان به شرح زیر آمده است:

مقایسه شده است .ژانگ و همکاران ()Zhang et al., 2011

طرح گسیختگی کلی سه بعدی برای اولین بار توسط روش

روش شبیهسازی المان گسسته ،با در نظرگرفتن وضعیت

هورن ( )Hornدر سال  1961معرفی شده است .این روش

حفاری خاک جبههکار ،اثرات مختلف فشار نگهداری جبههکار

دستور عملی کاربردی برای تعیین فشار نگهداری سینهکار ارایه

و تاثیر عمق روباره تونل که به روش سپر دوغابی  TBMحفر

نموده است ولی بعدها توسط محققین دیگری این روش بسط

میشود را مورد بررسی قرار دادند .قلیچزاده و همکاران
( ،)1391یک روش تحلیلی بر اساس تعادل حدی نیروها و با
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استفاده از معادالت تحلیل حدی ،میزان فشار جبههکار نگهداری

سالوادور و همکاران ( )Salvador et al., 2015یک مدل عددی

در شرایط ناهمگن محاسبه و صحت نتایج آن را با نتایج عددی

سهبعدی با استفاده از نرم افزار  FLAC3Dبرای تایید اعتبار

حاصل از  Plaxis 3D Tunnelو مقادیر واقعی ماشین بدست

نتایج تحلیل حدی ارایه دادند.

آمده از پایش دادههای اپراتوری ،مقایسه کردند .گرازیانی و

همانطور که روشن است روشهای عددی و تحلیلی انجام

همکاران ( )Graziani et al., 2012مسایل پایداری جبههکار

شده توسط محققان مختلف بیشتر بر روی جبههکار همگن و

تونل  EPBبر اساس تجربه به دست آمده در طول حفاری از

ناهمگن دوالیه پرداخته شده است و بررسی ناهمگنی سینهکار

یک قطعه از خط مترو کانادا در ونکوور را مورد تحلیل قرار

چندالیه پرداخته نشده است .هدف اصلی این تحقیق بررسی

دادند .در این تحقیق شرایط معمول جبهه کار مختلط با زمین

ناهمگنی سینهکار چندالیه بر پایداری تونل است که به کمک

الیهای با مقاومت و نفوذپذیری مختلف در نظر گرفته شده

روشهای تحلیلی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است.

است .مالیی و همکاران ( ،)2012با مدلسازی عددی سهبعدی

 .2روش تحقیق

( )Plaxis 3D Tunnelتونلها حفر شده در زمین الیهای با

برای بررسی پایداری جبههکار ناهمگن مقطعی از خاکهایی با

مصالح ناهمگن ،منحنی پانه مورد بررسی قرار دادند .کارنزا

ضعیفترین پارامترهای مقاومتی در باال و در جبههکار تونل و

تورس ( )Carranza-Torres et al., 2013با استفاده از نرم افزار

به منظور بررسی اثر ناهمگنی سینهکار بر پایداری آن مقطعی از

 FLAC3Dحداقل فشار نگهداری مورد نیاز برای حفظ پایداری

مسیر تونل خط  7مترو تهران (برش زمینشناسی مهندسی مسیر

بخشی از تونلهای کمعمق استوانهای (تحت شرایط کرنش

تونل در شکل  1ارایه شده است) به دلیل داشتن ماسه در جبهه-

صفحهای) تعیین کردند .چاکری و همکاران ( )1392به محاسبه

کار تونل انتخاب شده است .از اینرو به منظور بررسی تاثیر

فشار سینهکار با دو روش تجربی-تحلیلی و عددی برای مسیر

شرایط ناهمگنی ،موقعیت الیههای خاک عبوری از جبههکار

تونل خط  2متروی تبریز برای کیلومتراژهای متفاوت مورد

تونل نشان داده شده در شکل  2نسبت به یکدیگر جابجا شده

بررسی قرار داده اند .وانگ و همکاران ()Wang et al., 2014

و مورد بررسی قرار گرفته که در شکل  3نشان داده شده است.

در تحقیق خود با استفادها روش کاهش مقاومت المان محدود

جدولهای  2 ، 1و 3نیز معرف پارامترهای استفاده شده در

به مطالعه پایداری تونلهای کم عمق و همچنین با آزمون مدل

روشها است .قابل ذکر است که عمق قرار گیری تاج تونل

فیزیکی مقایسه شده است .گوهرزادی و نورزاد ( )1393سه

نسبت به سطح زمین  16/58متر است .به منظور تحلیل پایداری

مدل آزمایشگاهی مختلف برای بررسی رفتار گسیختگی

جبههکار تونل ابتدا روشهای تحلیلی بروئر و کارانزاتورس و

سینهکار تونل در خاک ماسهای انجام دادند و در سپس نتایج

سپس روشهای عددی مورد بررسی قرار گرفته است و در

حاصل از مدلسازی با استفاده از نرم افزار Plaxis 3D Tunnel

نهایت نتایج مورد مقایسه قرار گرفته است.

با نتایج حاصل از تست سانتریفیوژ مورد مقایسه قرار دادند.
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شکل  .1برش زمینشناسی مهندسی بخش شرقی-غربی مسیر تونل خط هفت متروی تهران (شرکت مهندسین مشاور ساحل)1388 ،
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Sec. 2

Sec. 3

1  الیه بندی خاک در برش عرضی برای مقطع.2 شکل
Sec. 5

Sec. 4

Sec. 6

6  تا2  الیهبندی عرضی خاک برای مقاطع.3 شکل
)1388 ، پارامترهای مقاومتی انواع خاکها در مسیر خط هفت متروی تهران (شرکت مهندسین مشاور ساحل.1جدول
Physical Parameters
Soil Class
ET-1
ET-2
ET-3
ET-4
ET-6

 sat 

kN m 3

21.85
21.65
23
21.5
21.25



Mechanical Parameters

 d kN m3 

c kPa

  deg 

18.6
18.4
19
17
17

14
15
30
31
0

34
33
33
28
27

 MPa 

Et

80
75
50
35
10

Thickness
υ

h

0.3
0.3
0.32
0.35
0.35

1.74
4.80
4.30
7.30
5.51

)1388 ، مشخصات واحدهای زمینشناسی مهندسی تفکیک شده در مسیر تونل(شرکت مهندسین مشاور ساحل.2جدول
Soil Class

ET-1

ET-2
Very
gravely
SAND
with silt
& clay

ET-3
Very silty clayey
SAND with gravel,
very sand CLAY
(or SILT) with
gravel

Soil description

Sandy
GRAVEL
& gravely
SAND

Percentage
passing through
Sieve No. 200
Soil Type
(USCS)

ET-4

3-12%

12-30%

30-60%

22-34%

<60%

50%<

GW, GWGM,GPGC, SW &
SP

SC, SCSM &
GC

SC, SM & CL

SC, SM

CL, ML & CLML (rarely CH)

ML

Clayey silty
SADN with
gravel

ET-5
Clayey SILT &
silty CLAY
with sand, very
sandy CLAY
(or SILT)

ET-6
Very soft
clayey sandy
silt
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)(i

)(i

)(i

جدول .3خصوصیات ماشین  EPBخط هفت متروی

) (i + 1یعنی به ترتیب  Qaو  ،Qbوزن موثر خود گوه Gw

تهران(شرکت مهندسین مشاور ساحل)1388 ،

و یک نیروی روباره ) Gs(iتحت تاثیر قرار دارد .در صفحات

Unit
MN/m
MNm2/m
m
kN/m/m
-

Value
12600
85
0.285
50.77
0.00

Symbol
EA
EI
d
W



EPB TBM
Axial rigidity
Flexural rigidity
Thickness
Weight
Poisson ratio

-1-2تحلیل پایداری جبههکار ناهمگن با روشهای تحلیلی
روشهای تحلیلی مورد استفاده در این تحقیق روش تعادل
حدی بروئر و تحلیل حدی تنش کارنزا تورس و همکاران است
که در ادامه به به منظور پایدرای جبههکار ناهمگن مورد بررسی

گسیختگی مایل ،نیروی چسبندگی ) K (iموازی با سطح ،به
همین ترتیب نیروی اصطکاک ) R(iکه ناشی از نیروی عمودی
) N(iاست بر سطح گسیختگی عمل میکنند .بر سطوح جانبی
هر گوه فرض میشود نیروهای برشی ) T (iاعمال میشود که
در همان جهت ) ،K (iدرخالف جهت تغییر شکل گوه اعمال
میشود .تعادل نیروها وقتی حاصل میشود که نیروی موثر
زمین ) E(iدر سطحی که با نیروی آب ) W (iجمع میشود،
معادل نیروی نگهداری ) S(iگردد (.)Broere, 2001

قرار گرفته است.

 -1-1-2روش تعادل حدی بروئر
اساس روش تعادل گوه آنالیز تعادل حدی یک جسم خاکی
گوهای شکل در سینهکار تونل است که بوسیله یک حجم خاکی
بارگذاری شده است (شکل .)4
شکل  .5تعریف عالئم در مدل گوه چندالیه ،شکل4
بعالوه چند الیه()Broere, 2001
در حالت ناهمگن نیروی پایداری الزم در سینهکار تونل برابر
است با مجموع نیروهای پایداری الزم در هر الیه که با استفاده
از رابطه ( )2به دست میآید (معرفی پارامترها در ابتدای همین
بخش آمده است).
1
)(i

()1

شکل  .4گوه بارگذاریشده توسط سیلوی خاک (گوه

ζ−

n

)+ ∑ K (i

1

n

n

)Gs + ∑ W (i) + 2 ∑ T (i

)(i
ζ−
i=1
i=1
n
)(i
ζ
+
+ ∑ E(i) (i) = 0
ζ−
i=1

i=1

()2

ζ− = tanφcosθ − sinθ

()3

ζ+ = tanφcosθ + cosθ

یک الیه) ()Kirsch, 2009

در حالت ناهمگن ممکن است زاویه بین سطح شکست قطعهها

مدل گوه و سیلوی بروئر مطابق شکل  5است .ممکن است

با افق ( )θمتفاوت باشد که منجر به ارایه مدل چندشیبی برای

زاویه ) θ(iبین سطح شکست قطعهها با افق متفاوت باشد .هر

محاسبات خواهد شد ولی از آنجایی که تفاوت بین فشار

تکه  iبوسیله برآیند نیروهایی از تکه باال ) (i − 1و از تکه پایین

نگهداری محاسبه شده از طریق مدل چندشیبی و مدل اولیه (با
فرض  θثابت) که در واقع به عنوان ساده شده مدل چند شیبی
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بهحساب میآید ،قابل صرف نظر کردن است و زمان محاسبه

میانگینگیری مشخصات خاک و استفاده از روابط یک الیه

کمتری را نیز طلب میکند .لذا در ادامه ،محاسبات با فرض

روش بروئر مقدار حداقل فشار جبههکار نزدیک به صفر به-

ثابت بودن  θبرای تمامی الیهها صورت گرفته است .زاویه

دست میآید .که این مقدار با مقادیر فشار جبههکار ناهمگن در

گسیختگی را میتوان براساس شکل  6محاسبه کرد .با میانگین-

هر مقطع بسیار متفاوت است.

گیری مشخصات خاک و با استفاده از شکل  6مقدار زاویه

جدول .4حداقل فشار نگهداری در جبههکار ناهمگن با

لغزش  1/22رادیان که معادل آن  70درجه بهدست آمده است.

استفاده از روش بروئر

در نهایت حداقل فشار نگهداری کل برحسب کیلوپاسکال در

6

5

4

3

2

1

Section Number

تاج تونل به صورت زیر محاسبه میشود .الزم به ذکر است

50

58

32

62.7

60

36.4

Minimum Face
)Pressure (kPa

تمامی روابط ارایه شده در این بخش برگرفته از تحقیق
برویر( )Broere, 2001است.
()4

S
− γ0 ∗ D/2
D2
π.
4

= Stotal

 -2-1-2روش تحلیل حدی تنش کارنزا تورس و همکاران
کاکوت یکی از اولین روشهای استاتیکی مجاز برای تحلیل
پایداری تونلهای کم عمق ارایه داده است .مدل کاکوت که در

که در آن  ،γ0وزن مخصوص مصالح اتاقک حفاری است که

شکل  7نشان داده شده ،بر ادغام معادالت تعادل نیرو در یک

این مقدار در حدود  15کیلو نیوتن بر متر مکعب فرض شده

منطقه دایرهای اطراف یک تونل متکی است ،با این فرض که

(با توجه به اهمیت چگالی کافی مواد حفاری شده در اتاقک

خاک در تاج تونل به حالت تسلیم میرسد.

حفاری جهت محاسبه گرادیان فشار ،وزن مخصوص خاک
درون اتاقک حفاری با توجه به فشارهای ثبتشده توسط
فشارسنجهای موجود بر روی دیوار جداکننده و همچنین ارتفاع
قرارگیری آنها ،برآورد شده است ()Guglielmetti et al., 2007
که بین  14تا  15کیلو نیوتن بر متر مکعب در نظر گرفته می-
شود) D ،قطر تونل و  Sحداقل نیروی نگهداری در تاج تونل
است.
شکل .7مدل کاکوت ()Carranza-Torres et al., 2013
کارنزا تورس و همکاران()Carranza-Torres et al., 2013
مدل کران پایین کالسیک توسط کاکوت را تحلیل و مدلی برای
محاسبه حضور سرباره سطحی و وجود آب در خاک در حال
حفاری توسعه دادند .این مدل برای برآورد اولیه شرایط پایداری
تونلهای کمعمق در شرایط مختلف هیدرولیکی ،با استفاده از
یک راهحل فرم بسته ارایه شده است .مفهوم ضریب ایمنی که
شکل  .6برآورد زاویه لغزش برای تک الیه ()Broere, 2001
نتایج بهدست آمده از روش تعادل حدی بروئر برای جبههکار
ناهمگن در جدول  4آورده شده است .قابل ذکر است که با

در ارزیابی پایداری شیب در مصالح چسبنده اصطکاکی استفاده
میشود ،در مدل گنجانده شده است .مساله تحلیل شده در
شکل  8نشان داده شده است .حفاری تونل استوانهای یا کروی

پاییز  ،1397جلد یازدهم ،شماره 3
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با شعاع  ،aواقع در عمق  ،hزیر سطح را شامل میشود .مواد

الزم به ذکر است که معادله باال تنها زمانی معتبر است که با

دارای وزن واحد  γو مقاومت برشی تعریف شده توسط معیار

توجه به پارامترهای موهر-کولمب برای خاک منجر به یک

موهر کولمب با پارامترهای  cو ( φبه ترتیب چسبندگی و زاویه

حالت تعادل حدی برای تونل شود .وضعیتی که حفاری در

اصطکاک داخلی) است σv .توزیع تنشهای عمودی قبل از

آستانهی فروپاشی است .در این معادله  kپارامتر نوع حفاری در

حفاری (لیتواستاتیک) است ( )σv = qs + γ ∗ hو نسبت تنش

نظر گرفته شده را بیان میکند k=1 :برای حفاری استوانهای،

افقی به عمودی واحد فرض میشود (  .) σv = σhفشار

 k=2برای حفاری کروی و پارامتر  Nφضریب فشار جانبی

نگهداری سازهای  PSاست که به تاج تونل اعمال میشود ،در

مقاوم خاک که از رابطه زیر به دست میآید:

حالیکه سرباره یکنواخت  ،qsدر سطح زمین فعال است .سربار

1 + sin φ
1 − sin φ

()6

= Nφ

نشان دهندهی انتقال بار توسط پی ساختمانهای موجود به زمین

عامل ایمنی ،FS ،برای تونلهای کمعمق نسبت واقعی

است ( .)Carranza-Torres et al., 2013الزم به ذکر است

پارامترهای موهر کولمب و پارامترهای بحرانی موهر کولمب

تمامی روابط ارایه شده در این عنوان ،برگرفته از رفرنس

که منجر به شکست تونل میشود ،تعریف میشود.
c
tan φ
()7
= FS = cr
c
tan φcr
اکنون با تعریف ضریب ایمنی داده شده در رابطه باال ،معادله 5

( )Carranza-Torres et al., 2013است.
رابطه زیر مربوط به فشار داخلی PS ،است و باقیمانده پارامترها
در باال معرفی شدهاند.
Ps
γa

() 5

qs
c √Nφ
)h −k(Nφ−1
=( +2
) ()
γa
γa Nφ − 1 a
1
)h −kNφ −1
h −1
−
) ([
] ) (−
k(Nφ − 1) − 1 a
a
c √Nφ
−2
γh Nφ − 1

را میتوان به صورت زیر نوشت:
−K(NFS
)φ −1

Ps
qs
c
1
h
=( + .
) ()
γa
γa γa tanφ a

FS

()8

)h −K(Nφ −1
([
)
FS
−K(Nφ
− 1) a
1

c
1
.
γa tanφ

که در آن:
()9

−

− 1] − 1.

tanφ
)
FS
tanφ
1 − sin (tan−1 .
)
FS
1 + sin (tan−1 .

FS
Nφ
=

معادله ( )9برای هر مقادیر داده شده با پارامترهای  cو φ

موهرکولمب معتبر است و میتوان یک ضریب ایمنی تونل در
مواد چسبنده اصطکاکی را محاسبه نمود ( Carranza-Torres

 .)et al., 2013این معادله پارامترهای مقاومت برشی
موهرکولمب  cو  φپارامترهای موثر هستند .همچنین برای
شکل .8طرح اصلی کاکو– کرزل برای محاسبه فشار وارد
بر تونل ()Repetto et al., 2006

شرایط خشک میتوان به صورت زیر بیان نمود:
()10
()11
()12

γh ∗ γd h
= ⃒
c
c
∗ qs
qs
= ⃒
γh
γd h
∗ Ps
Ps
= ⃒
γh
γd h

برای شرایط مرطوب و تراز آب باالی سطح زمین:
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()13
()14

()15

()16

γh ∗ γd h γs γw
= ⃒
) ( −
c
c γd γd
γd h
∗ qs
qs c
= ⃒
γh
∗⃒ γd h γh
c

جدول .5حداقل فشار نگهداری در جبههکار تونل بهدست
آمده از روش کارنزا تورس

جدول  6ضریب ایمنی بهدست آمده ار روش کارنزا تورس را

γd h
∗ Ps
Ps
c
= ⃒
γh
∗⃒ γd h γh
c

نشان میدهد .با توجه به ضریب ایمنی حاصل شده روشن است
که مقطع  4 ،1و  6مقطع بحرانی هستند (مقادیر جدول ضریب
ایمنی حاصل از فشار نگهدارنده جبههکار بدست آمده از روابط

در غیر اینصورت از معادله  16استفاده میشود .در نهایت،

ارایه شده توسط برویر است).

برای شرایط مرطوب و تراز زیر سطح ایستایی:

()18

()19

()20

56.4

)Minimum Face Pressure (kPa

γd h
γd h
∗ Ps
Ps
c − γw (1 − a + |hw |) c
= ⃒
γh
γd h γh ⃒∗ γd
h
∗⃒ h γh
c
c

فرمول  15زمانی کاربرد دارد که تونل خشک حفاری میشود

()17

1 to 6

Section Number

hw
hw
a
γh ∗ γd h | h | γd h 1 − h − | h | γs
= ⃒
+
(
a
c
c 1−a
c
γd
1−
h
h
γw
) −
γd

γd h
∗ qs
qs c
= ⃒
γh
∗⃒ γd h γh
c

γd h
γd h
∗ Ps
Ps
γw
a
hw
c
= ⃒
−
(1 − − | |) c
γh
γd h γh ⃒∗ γd
h
∗⃒ h γh
c
c

γd h
∗ Ps
Ps
c
= ⃒
γh
∗⃒ γd h γh
c

جدول .6ضریب ایمنی بدست آمده از روش کارنزا
تورس
6

5

4

3

2

1

Section
Number

0.98

1.04

0.79

1.06

1.03

0.8

Safety Factor

-2-2تحلیل پایداری جبههکار ناهمگن با نرم افزار Plaxis
3D Tunnel
آنالیز المان محدود به وسیله نرم افزار  Plaxis 3D Tunnelشامل
رسم هندسه ،شرایط مرزی و خصوصیات مواد ،مشبندی،

معادله  19زمانی کاربرد دارد که تونل خشک حفاری میشود

اعمال شرایط اولیه شامل اعمال فشار آب (در صورت وجود)

در غیر اینصورت از معادله  20استفاده میشود γd .وزن واحد

و فشار موثر اولیه است .مدلسازی مقاطع با توجه به متقارن

خشک γs ،وزن واحد اشباع ،به ترتیب وزن با توجه به ارتفاع-

بودن مقطع تونل بهصورت نیمه تقارن انجام شده است .هندسه

های  hwو  h − a − hwاست .بنابراین معادالت  17تا 19

مدل برای این پهنه با طول  50و عرض  40متر و امتداد  45در

زمانی معتبر است که  ، h − a > hwاگر زمین خشک باشد،

جهت محور  Zدر نظر گرفته شده است .خصوصیات مواد

تحلیل حفاری باتوجه به مورد آخر انجام میشود (Carranza-

شامل گروههای خاک و همچنین ماشین حفاری است که

 .)Torres et al., 2013در جدول  5نتایج بهدست آمده از روابط

جدولهای  1و  2نیز معرف پارامترهای استفاده شده است .به

باال برای حداقل فشار جبههکار با قرار دادن  FS = 1برای

عنوان نمونه مراحل مدلسازی برای مقطعی با جزئیات ارایه

مقاطع (به دلیل اینکه رابطه پیشنهادی کارنزا تورس برای مقطع

شده است .شرایط مرزی یک مدل عددی ،شامل متغیرهای

همگن است ،فشار جبههکار تمامی مقاطع با میانگینگیری

میدان نظیر تنش و جابجایی است .با انتخاب شرایط مرزی،

پارامترهای مکانیکی و فیزیکی بهدست آمده که برای تمامی

مرزهای پایین در دو جهت قائم و افقی ثابت میشوند و

مقاطع یکسان است) مختلف نشان داده شده است.

مرزهای کناری در جهت افقی ثابت ولی در جهت قائم امکان
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جابجایی دارند .خصوصیات مواد شامل گروههای خاک و
همچنین ماشین حفاری است .بعد از رسم مدل و اختصاص
دادن مواد به اجزای مدل در نرم افزار  Plaxis 3D Tunnelابتدا

مدل هندسی به صورت دو بعدی به ابعاد  40  50متر و سپس

به صورت سه بعدی به ابعاد  45  50  40متر مشبندی می-

کند .نوع اصلی المان در مش ،المان مثلثی  15گرهی است .در
شکل  9و شکل  10به ترتیب هندسه ،مشبندی دو بعدی،
شرایط مرزی و مشبندی سهبعدی نشان داده شده است .با رسم
هندسه مدل و مشبندی ،شرایط اولیه شامل فشار آب مبنی بر
سطح آب زیرزمینی و تنش مؤثر ایجاد میگردد .الزم به ذکر
است ورودی این نرم افزار فشار جبههکار محاسباتی از روش

تحلیلی و خروجی آن حداقل فشار جبههکار است.

شکل .10مشبندی سه بعدی در نرم افزار Plaxis 3D

( Tunnelمقطع)1
در این تحقیق عمل محاسبه در نرمافزار  Plaxisبه چند فاز
تقسیم میشود .فاز اول ساختار فعال کردن بار ترافیک تعریف
شده است (بار یکنواختی که در مسیر حفاری  20کیلو پاسکال
در نظر گرفته شده است) (مهندسین مشاور ساحل .)1392 ،فاز
ساختاری دوم که شروع آن از فاز دوم محاسباتی است شامل
حفاری خاک و نصب ماشین حفاری است .با ایجاد فاز سوم
که شروع آن از فاز دوم محاسباتی است بار تعریف شده به
عنوان فشار سینهکار (در این مورد فقط جهت  Zنماینده فشار
سینهکار است) به تدریج به سمت صفر کاهش پیدا میکند تا
مقدار حداقل فشار نگهدارنده جبههکار حاصل شود.
شکل  .9هندسه و مشبندی دوبعدی و شرایط مرزی در
نرم افزار ( Plaxis 3D Tunnelمقطع)1

در این تحقیق عالوه بر نرمافزار  Plaxis 3D Tunnelاز نرم
افزار  Phase2نیز استفاده شده است .با محبوبیت نرمافزار المان
محدود و تفاضل محدود در طراحی عملی و تحلیل مهندسی
ژئوتکنیک در سالهای گذشته  ،با در دسترس بودن روش
کاهش مقاومت برای هر مساله اساسی میتوان با نرمافزار مدل

tan φ
 φcr( FS = cccr = tanو  c crبه ترتیب زاویه
کرد .رابطه
φcr

اصطکاک داخلی بحرانی و چسبندگی بحرانی نام دارند) همان
تعریف ضریب ایمنی ای است که در اجرای روش کاهش
مقاومت برای مواد موهر-کولمب موجود در تفاضل محدود
تجاری و کدهای المان محدود از جمله  Phase2در نظر گرفته

برآورد حداقل فشار نگهدارنده جبههکار ناهمگن تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش های تحلیلی و عددی ،مطالعه موردی :مترو تهران ،خط 7

57 /

________________________________________________________________________________________________

شده است ( .)Carranza-Torres et al., 2013مساله نیز با
استفاده از روش کاهش مقاومت در  Phase2حل شده است .در
نرم افزار  Phase2مشبندی به صورت یکنواخت  6گرهی
انجام میشود .در شکل  11هندسه و مشبندی و شرایط مرزی
در نرم افزار  Phase2نشان داده شده است .فشار ورودی در نرم
افزار  ،Phase2فشار به دست امده از رابطه ارایه شده توسط
بروئر است و خروجی این نرمافزار ضریب ایمنی و نمودارهایی
مربوط به جابجایی و المان تسلیم است ..قابل ذکر است نتایج
بدست آمده از روش کاهش مقاومت تعریف شده در نرم افزار
 Plaxis 3D Tunnelبا دیگر نتایج تفاوت زیادی داشته و از
آوردن این نتایج چشم پوشی شده است (دلیل آن ،استفاده این
فاکتور در این نرم افزار برای پایداری شیروانی است که ضریب
ایمنی غیرقابل پیشبینی به دست میآمد) .دلیل دیگر استفاده از
نرم افزار  Phase2در این پژوهش ،تعریف محل بحرانی ریزش،
نمایش بهتر روش کاهش مقاومت در نتایج خروجی این نرم
افزار و نزدیک بودن نتایج حاصل به نتایج تحلیلی بوده است.

شکل .11هندسه و مشبندی و شرایط مرزی در نرم افزار
( Phase2مقطع)1

نتایج بهدست آمده از نرم افزار  Plaxis 3D Tunnelو Phase2

در ادامه بیان شده است.
شکل  12جابجایی کل مربوط به فاز سوم (کاهش فشار جبهه-
کار) جابجایی خاک به داخل جبههکار در نرم افزار Plaxis 3D

( Tunnelبرای نمایش جابجایی کل ،کانتور حاصل چرخانده
شده است) و شکل  13و شکل  14به ترتیب جابجایی کل و
مقدار ضریب ایمنی به دست آمده از روش کاهش مقاومت در
نرم افزار  Phase2را نشان میدهد .بررسیهای انجام شده نشان
میدهد نتایج بدست آمده از نرم افزار  Plaxis 3D Tunnelو
 Phase2تطابق خوبی با هم دارند (شکل  12و  .)13در جدول
 7نتایج حاصل از نرم افزار  ،Plaxis 3D Tunnelحداقل فشار
جبههکار و ضریب ایمنی حاصل از نرم افزار  Phase2نشان داده
شده است.

شکل  .12جابجایی کل حاصل از نرم افزار Plaxis 3D

( Tunnelمقطع)1
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49

51

43

1.42

1.62

1

1.76

1.28

1.25

Section No.
Minimum Face
)Pressure (kPa
Safety Factor

شکل  .13جابجایی کل در نرم افزار ( Phase2مقطع)1
با توجه به جدول  7روشن است که مقطع  4بحرانیترین مقطع

شکل  .14مقدار ضریب ایمنی بدست آمده از روش

است که فشار سینهکار مقطع  1مقدار کمتری نسبت به مقطع 4
دارد ولی ضریب ایمنی آن ،مقدار بیشتری است که این میتواند
بخاطر الیهبندی متفاوت مقاطع و مکان قرارگیری ماسه در این

کاهش مقاومت در نرمافزار Phase2

(مقطع)1

-3مقایسه نتایج روشهای تحلیلی و عددی
برای جمع بندی بهتر ،نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی و

الیه بندی باشد .با مقایسه مقادیر ضریب ایمنی به دست آمده

همچنین روشهای تحلیلی در جدول  8نشان داده شده است.

با روش کارنزا و  ،Phase2مقدارهای بدست آمده از روش
تحلیلی کوچکترند (محافظه کارانهتر هستند) .تفاوت نتایج فشار
نگهدارنده جبههکار حاصل از تحلیلی بروئر و نتایج فشار

جدول .8حداقل فشار نگهداری در جبههکار تونل و

نگهدارنده جبههکار بهدست آمده از نرم افزار Plaxis 3D

ضریب ایمنی حاصل از روش عددی و تحلیلی

 Tunnelو همچنین نتایج ضریب ایمنی حاصل از روش تحلیلی
کارنزا و تورس و نتایج حاصل از نرم افزار  ،Phase2به دلیل
این است که نرم افزار شرایط الیهبندی و تاثیر سطح آب را بهتر
میتواند مدل نماید و در رابطه تحلیلی بروئر مقدارعددی
پارامترهایی فرض یا به با میانگین گیری در رابطه قرار گرفته
اند .با توجه به این که رابطه بروئر برای خاک ناهمگن و رابطه
کارنزا تورس برای خاک همگن ارایه شده است.

Safety Factor
CarranzaPhase2
Torres
method

0.8
1.03
1.06
0.79
1.04
0.98

1.25
1.28
1.76
1
1.62
1.42

)Minimum Face Pressure (kPa
Carranza- Plaxis
Broere
Torres
3D
method
method
Tunnel

43
51
49
46
55
51

56.4
56.4
56.4
56.4
56.4
56.4

36.4
60
62.7
32
58
50

Section
Number

1
2
3
4
5
6

همانطور که از جدول  8مشخص است مقادیر حداقل فشار
جدول .7حداقل فشار نگهداری در جبههکار بهدست آمده

بدست آمده از روش تحلیل حدی تنش کارنزا تورس و عددی

از نرم افزار  ،Plaxis 3D Tunnelضریب ایمنی حاصل از نرم

همخوانی خوبی با هم دارند (با توجه به اینکه روش تحلیلی

افزار Phase2

کارنزا برای جبههکار همگن ارایه شده است .با مقایسه مقادیر
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ضریب ایمنی به دست آمده با روش کارنزا و ،Phase2

مقاومتی و فیزیکی خاک) و چندالیهای جبههکار ،مقادیر حداقل

مقدارهای بدست آمده از روش تحلیلی کوچکترند (محافظه

فشار بدست آمده از روش تحلیل حدی تنش کارنزا تورس،

کارانهتر هستند) .با مقایسه فشار جبههکار بهدست آمده از روش

تعادل حدی بروئر و روش عددی میتوان دریافت که فرض

بروئر به دو صورت یک الیه (فرض همگن گرفتن خاک و

قرار دادن خاک چند الیه بعنوان یک الیه خاک به برآورد

میانگینگیری از پارامترهای مقاومتی و فیزیکی خاک) و

نادرست از حداقل فشار جبههکار میشود.

چندالیهای جبههکار میتوان دریافت که فرض گرفتن یک الیه

با مقایسه مقادیر ضریب ایمنی به دست آمده با روش تعمیم

خاک به برآورد نادرست از حداقل فشار جبههکار میشود .با

یافته  Caquotو  ،Phase2محافظه کارانه خواهد بود و این

توجه به اینکه رابطه تحلیلی کارنزا تورس برای خاک همگن

واقعیت است که یک روش استاتیکی مجاز با شرایط جبههکار

ارایه شده است ،میتوان بیان نمود ( با مقایسه نتایج حاصل از

همگن مانند روش کارنزا تورس شرایط پایداری برای تونل در

این روش و روش های عددی و روش تحلیلی بروئر) ،برای به

خاک ناهمگن را بیاهمیت جلوه میدهد.

دست آوردن حداقل فشار نگهدارنده جبههکار از روابط مربوط

با توجه به کانتور جابجایی کل این نتیجه حاصل میشود که با

به خاک ناهمگن استفاده شود زیرا روابط خاک همگن به نتایج

قرار گرفتن الیه ضعیف در تاج تونل بیشترین جایجایی در

واقعی نزدیک نیست.

جبههکار تونل را خواهد داشت .همچنین در زمینهای چندالیه

الزم به ذکر است که چون الیههای خاک واقع در هر مقطع

که مواد ضعیف در قسمت فوقانی جبههکار تونل قرار دارند

متفاوت است و الیه ماسه باعث ریزش جبههکار شده ضریب

سبب افزایش قابل توجه فشار ریزش میشوند و همچنین

ایمنیها متفاوت بدست آمده است.

ریزش جزئی را ممکن میسازد.

 -4نتیجه گیری

بر اساس بررسیهای انجام شده مشخص گردید که فرض

در این تحقیق بررسی اثر جبههکار ناهمگن بر پایداری سینهکار

روشهای تحلیلی که شروع گسیختگی از پایینترین نقطه

تونل با روشهای تحلیلی و عددی پرداخته شد .مهمترین نتایج

سینهکار میدانند در مورد جبههکار ناهمگن صادق نیست و

این تحقیق به شرح زیر است.

ممکن است در فاصله باالتری از کف تونل قرار داشته باشد.

با مقایسه فشار جبههکار بهدست آمده به دو صورت یک الیه
(فرض همگن گرفتن خاک و میانگینگیری از پارامترهای
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