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چکیده
1

کاهش تدریجی تنش از روی سینهکار تونل به هنگام حفاری ،منجر به ایجاد تغییرشکلهایی در زمین دربردارندهی آن میشود .بیررونزدگری

سینهکار اولین مولفه پاسخ تغییرشکلی محیط به حفاری است .این پدیده به مقاومت و خواص تغییرشکلی هستهی پیشروی و همچنین میردان
تنش اصلی که تونل در معرض آن قرار گرفته و میزان قوس زدگی بستگی دارد و روی سطح سینهکار و در امتداد محور طولی تونل نمود پیردا
میکند .در پژوهش پیشرو به کمک مدلسازی سه بعدی قسمتی از تونل متروی خط  9تهران ،رابطهی بین تنش محصورکننده سینهکرار تونرل
و مقادیر بیرونزدگی آن بررسی شده و نتایج در قالب منحنی تنش محصور کننده-بیرون زدگی یا "منحنی مشخصهی تونل" ترسیم شده است.
در ادامه منحنی مشخصه تحت محورهایی به شکل بدون بعد ترسیم شده و مشاهده شد ،که این منحنریهرای بردون بعرد ،برا رعایرت شررایط
خاصی برای تونلهای مختلف روی هم قرار میگیرند .شرایط الزم برای روی هم قرار گرفتن منحنیها نیز در انتها آورده شده است.
واژگانکلیدی :بیرونزدگی سینهکار تونل ،منحنی مشخصه ،حفاری تونل ،تنش محصورکننده ،مدلسازی عددی ،رفتار االستوپالستیک.

 -1مقدمه ،ادبیات موضوع

در صورتی که کاهش تصاعدی تنش سرینهکرار ،موجرب تولیرد

به هنگام حفاری تونل میدان تنش اطراف قسرمت حفراری

تنش در محدوده االستوپالستیک در توده خاک اطراف آن شود،

شده تغییر کرده و سه حالت مختلرف ممکرن اسرت ره دهرد.

تغییر شکل سینهکار بره صرورت االستوپالسرتیک و بره سرمت

چنانچه تنشهای ایجاد شده در اطراف سینه کار در محردودهی

داخل حفرهی تونل (بیرونزدگی سینهکار) خواهد برود .در ایرن

االستیک باشرد ،سرینهکرار برا یرک تغییرشرکل کرامال جزئری و

حالت شرایط پایدار در کوتاه مدت وجود دارد و در بلند مردت

محدود ،پایدار باقی میماند .در این موارد ،انتقرال ترنشهرا بره

ممکن است ناپایداری ره دهد.

اطراف حفره (اثر قوسی ،)2به صورت طبیعی صورت میپذیرد.
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1 Extrusion

2 Arch effect
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تعیین منحنی تنش محصورکننده-بیرونزدگی جبهه کار تونل با

…

زمین ،عمق مدفون تونل و پوششی که به محیط تونل و تکی هگاه

بدان معنری کره در صرورت عردم پایدارسرازی ،وضرعیت

تونل اعمال میشود بستگی دارد [.]3

خمیری به صورت شعاعی و طولی نسبت بره دیروارهی فضرای
حفر شده گسترش خواهد یافت و رفته رفتره منجرر بره دورترر

یکی از راههای کاهش بیرون زدگی ،مسلح نمودن هستهی

شدن اثر قوسی از دیوارهها و انتقال آن به عمق تونل مریشرود.

پیشروی است .در سال  2212میالدی ،کیتچاه 1به بررسی تاثیر

در حالت سوم اگر کاهش تصاعدی فشار محصورکننده سینهکار

تسلیح سینهکار تونل تولون 2در فرانسه با استفاده از الیاف شیشه

موجب تولید تنشی در محدودهی شکسرت در زمرین مقابرل آن

در کنترل تغییرشکلهرای آن پرداختره اسرت [ .]4پرروژه او برر

شود ،در این صورت میزان تغییر شکل غیر قابرل قبرول بروده و

رفتار تونلهای سطحی تمرکز داشته و اندازهگیریهای برجرای

یک وضعیت ناپایدار بر زمین پیشروی سینهکار حاکم میشود.

زیادی را درمورد تونل تولون انجام داده است .وی با استفاده از

در این حالت (اغلرب در زمرینهرای شرل و فاقرد چسربندگی)

جابهجایی سنج و شریب سرنج بره انردازه گیرری نشسرتهرای

شکلگیری اثر قوسی ممکن نیسرت و ایرن پدیرده بره صرورت

سطحی در حین عبور مقطع تونل و جابهجاییهای سینهکرار در

طبیعی ره نمیدهد ،پس باید آن را بره شرکل مصرنوعی تولیرد

حین حفاری پرداخته و نتایج به دست آمده را با مدلهای دو و

کرد [.]1

سه بعدی تونل ،ساخته شده با نرم افزار تفاضل محردود

FLAC

تاکنون مطالعات متعددی برای کنترل تغییرشرکل سرینهکرار

مقایسه کرده است .طبق مطالعات او ،مدل دوبعدی و سه بعدی

تونل و مشاهدهی رفتار مجموعرهی هسرته-سرینهکرار صرورت

با نتایج برجا هماهنگی خوبی داشته و تاثیر مسلحسازی با الیاف

گرفترره اسررت .پژوهشررگران مختلفرری برره بررسرری پدیرردهی

شیشه را به خوبی نشان میدهند.

بیرونزدگی سینهکار با اسرتفاده از مردلهرای دو و سره بعردی،

به تازگی و با همکاری دانشگاه پلی تکنیک مریالن ،یرک سرری

مدلسازی سانتریفیوژ و مدلهای آزمایشگاهی پرداخترهانرد .در

مطالعات آزمایشگاهی با ساخت نمونه کوچک مقیراس از یرک

گذشته ،اندازهگیری بیرونزدگری بیشرتر بررای کنتررل پایرداری

تونل ،با هدف توسعه روندی ساده اما قابل تعمیم برای مسرائل

سینهکار انجام میشد .امرروزه عرالوه برر آن ،میرزان همگرایری

سرراخت و سرراز زیرزمینری صررورت گرفترره اسررت [ .]5در ایررن

حفره نیز از روی میزان بیرونزدگیها قابل تخمین و پیش بینری

مطالعات منحنی مشخصه تونل یعنری رابطرهی ترنش محصرور

است .برای نمونه در تونل پیانورو ،1لوناردی 2و گاتی 3در سال

کننده -بیرونزدگی سینهکار در حین حفاری ،برای حالرتهرای

 2212ارتباط میان بیرونزدگی سینهکرار و همگرایری حفرره برا

سینهکار االستیک و االستوپالسرتیک مطرابق شرکل ( )1ترسریم

میزان سربار را نشان دادهاند [.]2

شده است .آنها پیشنهاد نمودند چنانچه این منحنی به گونرهای

در سال  ،2211کانتینی 4و همکاران ،طری مطالعرات خرود روی

رونزدگی باقیمانده االسرتیک
بی بعد شود که مستقل از مقادیر بی 

تغییرشکل جبهه کرار تونرل ،سرازوکار ایجراد بیررونزدگری در

( )ur,elو شرایط تنش اولیه ( )σ0باشند ،منحنی واحدی به دست

سینهکار را بدین صورت توضیح دادند کره بره هنگرام حفراری،

میآید که آن را "منحنی مادر" نامیدند .پریسرکو و لونراردی در

مقاومت شعاعی هستهی زمین مقابل سینهکار به تردریج کراهش

سال  2219درباره این منحنی ،پارامتر همگنی خاک را مهمترین

یافته و در نتیجه هسته بخاطر تنش شعاعی وارد شرده از طررف

پارامتر موثر در منحنی مادر دانسرتهانرد .سرایر پارامترهرا طرول

زمین ،تغییر شکل میدهد .در زمرین نررم ،هسرتهی پریشروی،

منحنیها را تغییر داده اما همگنی خاک که برا پرارامتر "ضرریب

تحت این فشارهای شعاعی تسلیم شده و به سمت درون حفره

همگنی" معرفی شده بود ،به طرز چشمگیری شرکل منحنری را

بیرون میآید .مقدار این بیرونزدگری بره مشخصرات مکرانیکی

تغییر داده است [.]6
پیشرو ،با مدلسازی سه بعدی مراحل اجرایری

در پژوهش

1 Pianoro
2 Pietro Lunardi
3 Gatti
4 Cantieni
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5 Fethi Kitchah
6 Tolon tunnel
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االستوپالسرررتیک تونرررلهرررا بررره صرررورت پرررارامترهرررای (

تونل متروی خط  9تهران ،مطالعهی نسبتا جامعی در خصروص
منحنی مشخصهی تونل صورت پذیرفتره اسرت .بردین من رور

* ).N

برای تونل مرورد مردلسرازی ،شررایط ژئروتکنیکی و هندسری

σf
σ0

(1 -

و

* ).N

u r,e l

 ) ( u fبرررای محورهررای افقرری و

قائم بدون بعد شوند ،منحنی به صورت شکل ( )2درمیآید .برا

متفاوتی در ن رر گرفتره شرده و هربرار منحنری مشخصرهی آن

وجود تنوع زیادی که برای پارامترهرای ژئروتکنیکی و هندسری

ترسیم شده اسرت و در پایران شررایط الزم بررای یکترایی ایرن

تونل در ن ر گرفته شده بود ،آنها ادعا نمودند کره همره منحنری

منحنی معرفی شده است.

مشخصههای بی بعد شده ،با رعایت شرایط ذیل به یک منحنری
واحد تبدیل میشوند [.]5

 -2جزئیات منحنی مشخصه

 -تونل عمیق باشد ()d/D>5

در همایش  ITUA1در سال  2211میالدی ،پترو لوناردی

 -خرراک برره صررورت یکنواخررت (همگررن) بررا رفتررار

نتایج یک مدل فیزیکی از فرایند حفاری تونل را ارائه نمود.

االستوپالستیک کامل بوده و وزن مخصوص اشباع خاک در ن ر

[ .]5در این مطالعات برای درک بهتر رفتار مدل فیزیکی،

گرفته شود.

تحلیلهای عددی به روش المان محدود برای تونل مورد

مطالعه و به کمک مدلسازی سه بعدی با کد

 -شرایط به صورت زهکشی نشده (تنشهای کل) در ن ر

MIDAS GTS

گرفته شده باشد.

 ،NXانجام گرفته است .روند مدلسازی شامل قرار دادن مدل

 -معیار گسیختگی برای خاک ،معیار ترسکا است.

تحت تنشهای اولیه ناشی از نیروی وزن ،برداشتن گام به گام

 -قانون جریان وابسته ره دهد.

بیرونزدگی سینهکار

تنش افقی از روی سینهکار تونل و مشاهده

 -پوشش کامال صلب و بسیار سخت تر از خراک بروده و

در هر گام است .با ترسیم تغییرات تنش محصورکننده 2در

در تمام طول حفاری دقیقا در محل سینهکار تمام شود.

مقابل بیرونزدگی ،) σf - uf ( 3برای سینهکار ،منحنی مشخصه

پارامترهای این منحنی به صورت زیر تعریف میشوند:

به صورت شکل ( )1به دست آمده است.
f

شکل  .1منحنی مشخصه تونل برای سینهکار االستیک و االستو-

 σتنش افقی محصور کننده سینه کار

σ0

پالستیک

4

:تنش متوسط اولیه (برجا) در محیط روی سینه کار

1

2

f

: uکار االستوپالستیک زدگی بیشینه در سینهبیرون

u r,e l

9

 :االستیک سینه کار تونل زدگی باقیماندهبیرون
a

()1

N * = k 0 .N

γd+ q

()2

=N

cu
a = 0 .8 2

در ادامه شررایط ژئروتکنیکی محریط و مشخصرات هندسری

Fig. 1. Characteristic curve for elastic and elasto-pelastic
tunnel face

تونل مدلسازی شده در این پژوهش برای یافتن رابطهی ترنش
محصورکننده-بیرونزدگی سینهکار و پرژوهش درمرورد منحنری

طبررق ایررن مطالعررات ،اگررر منحنرری مشخصرره سررینهکررار

مشخصه بیبعدِ تونل ،تشریح میشود.
Space

Undeground
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and

Tunneling

1 Internatinal
Association
2 σface
3 uface

4 Horizontal confinement pressure onto the face
5 Initial stress state in the ground onto the face
6 Maximum face extrusive displacement
7 Medium elastic residual extrusive displacement
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…

شکل  .3محدوده انتخابی از مترو خط  9تهران برای مدلسازی تونل

شکل  .2منحنی مشخصه بدون بعد شده برای تونل مورد بررسی در
تحقیقات دانشگاه پلی تکنیک میالن
80

Mother Curve

70
60

40
30

ET-2

*uf /ur,el .N

50

ET3-Layer

20
10

Tunn
el

0
8

10

6

4

2

0

*1-(σf/σ0).N
Fig. 2. Non-dimentioal characteristic curve for the tunnel
]which is studying in milano-polytechnic university [5

 -3مشخصات تونل مورد مدلسازی
برای مدلسازی از مشخصات ژئوتکنیکی قسرمت ابتردایی
خط  9مترو تهران (کیلومتراژ  2+722تا  2+1222از کل قسمت
حفرراری نشررده ،شررامل ایسررتگاه  A7در مجرراورت شررهرک

Fig. 3. The range of tehran subway line 7 for modelling

امیرالمومنین (کیلومتراژ )2+722تا ایسرتگاه  N7واقرع در تقراطع

جدول  .1اطالعات ژئوتکنیکی خاکهای مسیر تونل

Layer

Applicable
range

Recommended Value

ET-2

34
32

33

0.19
0.11

Applicable
range

Applicable
range

Recommended Value

Applicable
range

Recommended Value

Applicable
range

Value

ET-3

0.36
0.24

0.30

38
28

33

]Table 1.Geotechical properties of tunnel soil [7

 ET2و  ET3در ن ر گرفته شده و منحنری مشخصره بررای ایرن

 -2-3هندسه تونل

حالت نیز ترسیم میشود( .حالت چهارم جدول ()3

تونل مورد مطالعه از نوع دایرهای شکل با قطرر

اطالعات ژئروتکنیکی مربروط بره هرر دو نروع خراک ،در

D=9.16m

سطح مقطع کلی  Atotal=65.9m2است .برای عردم تاثیرگرذاری

جدول ( )1آمده است [.]7
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0.32
400
450
350
23
27
22
0.4
0.48
0.32

در همان عمق قرار داده شده ولی مدل متشکل از دو نوع خراک

1.90

برای پژوهش بیشتر در مورد اثر غیرهمگنی خراک ،تونرل

0.3
600
750
600
29
30
28
0.18
0.22
0.13

است (شکل .)3

1.84

محدوده مدلسرازی و در عمرق قرارگیرری تونرل از نروع

ET3

Recommended Value

مطابق دفترچره اطالعرات ژئروتکنیکی خرط  ،9خراک در

Value

 -1-3اطالعات ژئوتکنیکی

0.15

شده است.

Recommended Value

خیابان قزوین و بزرگرراه نروا( (کیلرومتراژ )2+12222اسرتفاده

'C
)(kg/cm2

'φ
)(degree

γd
φcu
Ccu
)υ E (kg/cm2
)(g/cm2
)(degree) (kg/cm2

شرایط مرزی روی تونرل ،از هرر طررف بره انردازهی کرافی از
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مرزهای تونل فاصله گرفته و ابعاد نهایی به صورت  122متر

گسیختگی پیشِرونده مانند تونل و معادن سرنگی و بارگرذاری

در جهت  ( xاز مرکز تونل  12متر در هر طررف) 122 ،مترر در

دینامیکی سازههای خاکی و سرنگی ماننرد سرد و تونرل بسریار

جهت ( zاز مرکز تونل  22مترر بره سرمت براال و پرایین) و در

کاربردی است []8

جهررت  yنیررز  122متررر (طررول تونررل ،کیلررومتراژ  2+722تررا
شکل  .5شبکهبندی صورت گرفته در نرمافزار

 )2+1222در ن ر گرفته شد .بار ساختمان نیز مطابق با گرزارش
ژئوتکنیررک معررادل  15ton/m2در طررول تونررل ( )10<y<90و
محدوده  -30<x<30و به سطح زمین ( )z=60اعمال شد.
اطالعات باال به صورت خالصه در شکل ( )4آمده است.
شکل  .4هندسه تونل

Fig. 4. Tunnel’sgeometry

در حالتی که تاثیر ناهمگنی خاک مدل را مورد بررسی قرار
دادهایم ،الیهی تونل  Tunnel layerدر شکل ( )4به طور کامل از
جنس خاک نوع

ET2

مطابق جدول ( )1در ن ر گرفته شده و

الیههای باال و پایین مانند قبل شکل ( )4از جنس خاک نوع
 ET3باقی مانده است .همچنین در حالتی که تونل را سطحی در
ن ر گرفتهایم ،تونل به طور کامل در الیه خاک  ET3باالیی قرار
گرفته است (حالت پنجم جدول .)3
شبکهبندی هندسه در نرم افزار

-3-3
برای مدلسازیها از نرمافزار  FLAC3Dبهره گرفتره شرده
است FLAC3D .یک برنامه تفاضل محدود سره بعردی و یرک
کد چند من وره بررای مردلسرازی محردوده کراملی از مسرائل
استاتیکی و دینامیکی به حسا( میرود .این نرمافزار در تحلیرل
مسررائل مربرروط برره پای رداری ماننررد ش ریروانی و پ ری ،تحلی رل
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جدول  .2مشخصات پوشش بتنی جداره تونل

سختی زیاد را به جدارههای حفرره ترا محرل سرینهکرار اعمرال

Specification
amount
Grout Elastisity Module
E=10.5GPa
Poisson Module
ʋ=0.25
Thickness
t=30cm
Density
γ =2500g/cm3
Table 2. Concrete Specifications of tunnel walls

میکنیم .برای شبیهتر بودن شرایط حفاری مدل به شرایط واقعی
حفاری ،گامهای مدلسازی به شرح زیر انجام شد:
 حفرراری محرردوده تونررل از  ،y=0-30mاعمررال پوشررشصلب به جدارهها تا محل سینهکار و همچنین اعمال تنش افقری

شبکهبندی مدل در شکل ( )1نشان داده شده و همانطور کره


اولیه به سینهکار و انجام تحلیل توسط نرم افزار برای تشرخیص

مشاهده میشود ابعاد شبکه در محدود اطراف تونل کره شررایط

پوشش حفره و تنش اعمال شده به سینهکار و همچنرین انتقرال

تنش-کرنشی بسیار حساس است ،ریزتر در ن ر گرفته شرده ترا

تنشها بین خاک و پوشش.
 -برداشتن ترنش اعمرالی از روی سرینهکرار در گرامهرای

دقت به هنگام حفاری زونها بیشتر باشد.

مساوی ،هربار  %22از کل ترنش اعمرالی اولیره کاسرته شرده و

 -4-3مشخصات المان به کار رفته به عنوان پوشش 1بتنیی دیدار

بیرونزدگی سینهکار مشراهده مریشرود .یعنری طبرق گرامهرای

تونل

باربرداری توضیح داده شده ،در ابتدا

در تمامی مراحل پژوهش پیشرو از پوشش برا مشخصرات بره

σf =σ0

بوده و در ادامره برا

برداشتن تدریجی ترنش ،بررای محرور افقری منحنری مشخصره

شرح جدول ( )2برای جدارهی حفرهی تونل استفاده شده است.

خواهیم داشت:

برای مدلسازی پوشش در نرم افزار از المان پوسرتهای  shellبره

*).N * = (0 , 0.2 , 0.4 , 0.6 , 0.8 , 1).N

عنوان پوشش که به صورت یک پوستهی استوانهای با مراکرز ابتردا و

برای محاسبه

انتهایی و شعاع مشخص است ،استفاده شده است.

u r,e l

σf
σ0

(1 -

که بیرونزدگی سینهکار در آخررین گرام

برراربرداری از روی مقطررع و بررا فرررض مرردل االسررتیک اسررت،

 -4ترسییی منحنییی تیینم محصییور کننییده

گامهای فوق را برای مدل االستیک انجام مریدهریم .امرا بررای

بیرونزدگی سینهکار

محاسبهی پارامتر  ،ufتنش محصورکننده را به صورت تردریجی
از روی مقطع

در این قسمت منحنی تنش محصور کننده-بیرونزدگی را

m

 y=30و در شرایطی که خاک اجرازه دارد وارد

برای تونل مذکور و تحت محورهای معرفی شده در قسرمت 2

محدوده االستوپالستیک نیز بشود ،برمیداریرم ترا تغییرر شرکل

ترسیم میکنیم.

واقعی در سینهکار را ببینیم.

روند انجام محاسبات و تحلیلها توسط نرمافرزار بره ایرن

در ادامه گامهای مدلسازی تشرریح شرده را بررای تونرل

صورت بود که در ابتدا خاک کل مدل تحرت وزن خرود دارای

معرفی شده در این پژوهش و با تغییرر پارامترهرای آن در پرنج

تنشها و نشستهای برجا میشود .سپس این نشستها که طی

حالت مطابق جدول ( )3انجام دادیم.

سالیان در خاک بوجود آمده و اکنون دیگرر وجرود ندارنرد ،در

جدول  .3حالتهای مورد مدلسازی و پارامترهای درن ر گرفته شده

نرمافزار نیز صفر میشوند تا قرائتهای جابهجایی پس از آنها

برای هریک از آنها

قرائتهای مطلق باشند .پس از آن ،مقطع تونل در  y=30mمترر

Soil
d
γsat
φcu
)Ccu (Pa
*N
)(m) (g/cm2
) (
type
First
ET3
60
2400
40000
23
26.47
2400 165000
23
5.7
60
Second ET3
ET3
60
2100
40000
23
23.47
Third
40000
23
ET3 55.42 2400
22.21
Forth
18000
33
ET2 4.58 2100
2400
40000
23
6.49
Fifth
ET3
10
Table. 3. Different conditions for modelling and the
parameters used in each of them

Parameter/
Condition

را در ن ر گرفته ،ترنشهرای افقری کره روی سرینهکرار اعمرال
میشوند ( )σfرا از نرم افزار قرائت میکنیم.
در مرحلهی بعدی خاک تونل از  y=0-30متر را برداشته و
تنش افقی معادل را به سینهکار و پوشش بتنی کرامال صرلب برا
1 Lining
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در حالت اول ،تونرل را در عمرق (d/D=6) ،d=60mقررار

سوم را نشان میدهد .همانگونه که مالح ه مریشرود ،منحنری

داده ،سایر مشخصات خاک مطابق جدول ( )3است .طبق رابطه

مشخصههای این سره حالرت برا دقرت خروبی روی هرم قررار


( )1برای این حالت داریم:

گرفتهاند و تنها طول آنها متفاوت است.


)= 2 6 .4 6 8

0 .8 2

)(.6 0 9

2400*60+ 15000

در شکل ( )9منحنی مشخصه تونل برای مدل نراهمگن در

( =* N

4000

کنار منحنی مادر معرفی شده توسط  ITUAرسم شده است .بره

k 0 = 1 -s in θ = 1 -s in 2 3 = 0 .6 0 9

وضوح مشخص اسرت کره در صرورت نراهمگن برودن خراک
محدودهی تونل ،منحنی مشخصهی آن منحصربه فرد بروده و از


در حالت دوم ،ضرمن حفر عمرق ( ،)d/D=6چسربندگی

مسیر منحنی مادر تبعیت نمیکند.

خاک را با ثابت نگهداشتن سایر مشخصات ،بره بریش از چهرار

در شکل ( )9منحنی مشخصه تونل سطحی در کنار منحنی

برابر افزایش دادیم .برای این حالت داریم:
)= 5 .7

0 .8 2

)(.6 0 9

 ITUAترسیم شده که در این مورد هرم مالح ره مریشرود کره

2400*60+15000

منحنی ترسیم شده با اختالف از منحنی مادر به دست مریآیرد.

(=* N

165000

اما نکته حائز اهمیت این است که تراثیر تغییرر عمرق تونرل بره
اندازه تغییر پارامتر همگنری خراک محسروس نبروده و همگنری

در حالت سوم ،ضمن رعایرت ( ،)d/D=6وزن مخصروص

خاک تاثیرگذارترین پارامتر در شکل منحنی است.

اشباع خاک را برا ثابرت نگهداشرتن سرایر مشخصرات ،کراهش

در این مقاله منحنی ترنش محصرور کننرده– بیررونزدگری

دادیم .برای این حالت داریم:
)= 2 3 .4 7 2

0 .8 2

)(.6 0 9

2100*60+ 15000

منحنی مشخصه تونل نامیده شرده اسرت و اعمرال نرام منحنری

( =* N

4000

واحد مادر برای همهی تونلها برای آن درست نیسرت زیررا برا
عدم رعایت هر یک از شرایط فوق ،شکل منحنی تغییر میکنرد.

در حالت چهارم ،با رعایت عمق قرارگیری تونرل ،مردل را

بنابراین با رعایت شرایط فوق برای تونلهرای مختلرف منحنری

به صورت غیرهمگن و برا مشخصرات خراکهرای نروع  ET2و

مشخصهی بدون بعد آنها با شکل یکسان و طولهای مختلرف


 ،ET3ارائه شرده در جردول ( )1و هندسره شررح داده شرده در

به دست آمده که امکان پیشبینی مقادیر بیررونزدگری در حرین

قسمت  ،2-3در ن ر گرفته ایم .برای این حالت نیرز * Nمطرابق

حفاری از روی آن وجود دارد ولری فرضریه واحرد برودن ایرن

ذیل محاسبه شده است:
)= 2 2 .2 1 4

0 .8 2

)(.4 5 5

15000
4000

منحنی برای همهی تونلها قابل استناد نیست.
+

2 1 0 0 * 4 .5 8
1800

+

2 4 0 0 * 5 5 .7 2

(=* N

شکل  .6منحنی مشخصه بدون بعد برای تونل حالت های اول ،دوم و سوم

4000

در حالت پنجم ،تمرام مشخصرات را ماننرد حالرت اول در

Mother Curve Presented by ITUA

ن ر گرفته ،تنها تونل را بره صرورت سرطحی ( )d/D=1در ن رر

)= 6 .4 9

0 .8 2

)(.6 0 9

*uf /ur,el .N

Characteristic Curve of Tunnel modelled in
this research
The effect of different Cu

گرفتهایم .برای این حالت داریم:
2400*10+ 15000

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

The effect of different Soil saturated density

( =* N

165000

حالتهای اول ،دوم و سوم شرایط ذکر شده بررای دسرت
یافتن به منحنی واحد مادر را دارند .در حالت چهرارم همگنری

30

خاک مدل و در حالت پنجم عمیق برودن تونرل نادیرده گرفتره

*1-(σf /σ0).N
Fig. 6. Characteristic curves of conditions 1,2 and 3

شده است .شکل ( )2منحنی مشخصهی تونل حالتهای اول تا
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شکل  .7منحنی مشخصه بدون بعد برای تونل حالت چهارم
Mother Curve Presented by ITUA

120

همچنین مشاهده میشود کره پرارامتر همگنری خراک مهرم

100

ترین عامل تاثیرگذار بر روی منحنی مشخصه است که تغییر آن

80

میتواند تغییرات قابرل تروجهی روی منحنری مشخصره داشرته


*uf /ur,el .N

Characteristic Curve of tunnel Modelled in
Hetergogeneous soil

منحنیهای بلندتری داریم.

60

باشد .تغییر هریک از شرایط ذکر شده در ذیل نیرز دسرتیابی بره

40

20

25

10

15

5

این منحنی واحد را مختل میکند.

20

 -تونل عمیق باشد ()d/D>5

0

 -خرراک برره صررورت یکنواخررت (همگررن) بررا رفتررار

0

االستوپالستیک کامل بوده و وزن مخصوص اشباع خاک در ن ر

*1-(σf /σ0).N
Fig. 7. Characteristic curves of condition No. 4

گرفته شود.

شکل  .8منحنی مشخصه بدون بعد برای تونل حالت پنجم

 -شرایط به صورت زهکشی نشده (تنشهای کل) در ن ر

80

گرفته شده باشد.

70

Mother Curve Presented by
ITUA

 -معیار گسیختگی برای خاک ،معیار ترسکا است.

60

40
30

20

*uf /ur,el .N

Characteristic Curve for a
Superficial Tunnel

50

 قانون جریان وابسته ره دهد. پوشش کامال صلب و بسیار سختترر از خراک بروده ودر تمام طول حفاری دقیقا در محل سینهکار تمام شود.
منحنی مشخصه تونل فقط برا در ن رگررفتن شررایط ایرراد

10

شده یکتا است و یک منحنی مادر یگانره بررای کلیره تونرلهرا

0
10

0

5

وجود ندارد.

*1-(σf /σ0).N
Fig. 8. Characteristic curves of condition 5
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در این مقاله کوشش بر آن بود تا با مدلسازی سره بعردی
تونل با استفاده از نرمافزار

3D

 ،FLACرابطه میان تغییرات تنش

محصورکننده سینهکار تونل و بیرونزدگی آن (منحنی مشخصره
) تعیین شده و یکتایی آن مورد بررسی قررار گیررد .بررای ایرن
من ور منحنی مشخصه بدون بعد تحت محورهای معرفی شرده
توسط  ،ITUAبرای بخشی از خط  9متروی تهران ترسیم شرده
و برای پارامترهای ژئروتکنیکی و هندسری متفراوتی حساسریت
سنجی شد.
در تمامی مدلسازیها با رعایت شرایطی که در ادامه آمده
است ،مشاهده میشود که منحنیها با دقت خوبی روی هم قرار
میگیرند .انتهای شاخه منحنیها برا اخرتالف انردکی روی هرم
قرار گرفته اند .همانگونه که مشاهده میشود ،مقردار * Nطرول
منحنیها را تحت تاثیر قرار میدهد و برای مقرادیر بزرگترر
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Abstract:
The Geological hazard and the lack of appropriate underground investigation have always made the design
and construction of underground works a risky affair. As a consequence a larger safety factor should always
be considered for underground works compared to similar surface constructions. During excavation of a
tunnel and by the opening a cavity the flow lines of stress field in the soil or rock mass are deviated and are
channeled around it to create a zone of increased stress around the walls of the excavation. This channeling
of the flow stresses or arch effect ensures that the cavity is stable and will last over time. Depending on the
size of stresses created and the strength and deformation properties of the ground, arch effect can be
produced in three states. In first state arching is close to the profile of excavation, when the ground around
the cavity withstands the deviated stress flow around the cavity well, responding elastically in terms of
strength and deformation. For second state, arching is far from the profile of the excavation, when the ground
around the cavity is unable to withstand the deviated stress flow and responds an elastically-plasticizing and
arch effect forms far from walls of the excavation. In the last state arching is not produced at all, when the
ground around the cavity is unable to withstand the deviated stress flow and responds in the failure range
producing the collapse of the cavity. The stability of tunnel can be determined and optimized through
numerical modeling by finding stresses around tunnel and face movement.
The gradual reduction of horizontal stress from the tunnel face during the excavation process leads to the
formation of deformation on the ground surrounded tunnel. Face Extrusion is the first response of
environment to the excavation process. Extrusion appears on tunnel face and along the longitudinal axis of
the tunnel and its geometry could be symmetric or asymmetric. This phenomenon depends on the resistance
and properties of the advance core, arch effect and the main stress area exposed to the tunnel. In the present
study a part of the Tehran Metro Line 7 tunnel in analyzed. The selected part for modeling locates in 0+900
to 0+1000 meters from the beginning of the southeast of line 7. Using geotechnical reports, the soil
properties are selected and an elasto-plastic stress-strain behavior is considered for soil. All numerical
modellings are done by finite difference method using in Flac 3D software. Based on results of numerical
modelling the relationship between the stresses of the tunnel face and its extrusions are investigated and the
results are presented in the form of confinement stress-extrusioncurveor“tunnelcharacteristiccurve”.The
characteristic curve is plotted under dimensionless axes and it is observed that these non-dimensional curves
are placed on each other under special conditions for different tunnels i.e. there is only one characteristic
curve for tunnels with different geometry. Conditions for unique characteristic curve are also presented here.
Keywords: Tunnel face extrusion, characteristic curve, underground excavation, confining stress, numerical
modeling, elasto-plastic behavior.
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