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١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

 انحرافتونل بررسي پارامترهاي ژئومکانيکي توده سنگ هاي دربرگيرنده 
  درونگر سد

 
 ٤ و صادق طريق ازلي٣، غالمرضا لشکري پور٢، حسين صادقي١١محمد غفوري

 دوسي مشهدشناسي دانشگاه فر  دانشيار گروه زمين-١
 شناسي دانشگاه فردوسي مشهد  استاديار گروه زمين-٢

 شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان  دانشيار گروه زمين-٣
 دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد -۴

 چكيده
مقدماتي براي تمهيدات سيستم نگهدارنده پارامترهاي ژئومکانيکي توده هاي سنگي و , در اين مقاله
در روش .  درونگر، بر اساس دو روش تجربي و عددي مورد بررسي قرار گرفته استسدتونل انحراف 

شاخص کيفي  (Q، )طبقه بندي ژئومکانيکي توده سنگ (RMRتجربي از سه سيستم طبقه بندي 
ده جهت برآورد کيفيت توده سنگهاي در برگيرن) انديس مقاومت زمين شناسي (GSIو ) تونل بري

همچنين در روش . استفاده گرديد  تونل انحراف و برآورد سيستم نگهدارنده مقدماتيمقاطع مختلف
آزمايش هاي مقاومت فشاري .  استفاده شده استUDEC)نرم افزار  (عددي از روش اجزاي مشخص

تخلخل و درصد جذب آب بر , وزن مخصوص, مدول االستيسيته, تک محوره و سه محوره سنگ بکر
به منظور . در آزمايشگاه مکانيک سنگ انجام شد, ونه هاي سنگي بدست آمده از حفاريروي نم

مانند مقاومت فشاري تک محوره توده سنگ، مقاومت (تخمين پارامترهاي مقاومتي توده سنگي 
از ) كلمب- بران و پارامترهاي مقاومتي موهر-کششي، مدول االستيسيته توده سنگ، ثابت هاي هوك

 درکل ، كه بر اساس نتايج بدست آمده مشخص شد كه بران استفاده شده است-وکمعيار تجربي ه
 توده سنگ را دارا ي مقاومتي، به ترِتب، بيشترين و کمترين مقادير پارامترها B وCمسير تونل، مقاطع

 .مي باشند
 UDEC ،اجزاي مشخصپارامترهاي ژئومکانيکي، تونل انحراف، : واژه هاي كليدي
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  مقدمه -١
تونل انحراف براي انحراف سـيالبها در       . ژه درونگر شامل تونل انحراف آب، كانال روباز و سد درونگر ميباشد           پرو

تونل مزبور داراي طول   . زمان احداث سد و انحراف آب از مخزن سد در طول عمر مفيد سد طراحي شده است                
ونل نيـز عمـدتا از ماسـه سـنگ و     بوده و توده سنگهاي مسير ت     ) حداكثر( متر   ٧٠ متر و روباره اي حدود       ٢٠٥

ولي در قسمتي از مسير تونـل، پهنـه اي خـرد شـده              . سنگ آهك مارني با كيفيت متوسط تشكيل شده است        
 Dمقطع تونل با توجه به نيازهاي طرح به شكل       . همراه با يك گسله وجود دارد كه توسط تونل قطع مي گردد           

همچنـين بـراي كنتـرل جريـان آب     .  طراحي شده است متر٦/٢ متر و شعاع قوس طاق ٢/٥با عرض و ارتفاع  
 اتاق شير كنترل اضطراري پيش بيني شده كه عـرض تونـل در ايـن                ٠+١٥٢ تا   ٠+١٤٠ورودي، در كيلومتراژ    

محدوده مورد مطالعه جهت احداث تونـل انحـراف          . متر افزايش مي يابد    ٢/٨ متر و ارتفاع آن به       ٢/٦مقطع به   
 .رب شهر ستان درگز مي باشد كيلومتري شمال غ٣٥ در فاصله در شمال استان خراسان رضوي و

 

  زمين شناسي مسير تونل-٢
بررسيهاي زمين شناسي صحرايي و حفاريهاي انجام شده نشان مي دهد که مسير پيشنهادي جهت احداث 

مارني ، ماسه سنگهاي )Kat(تونل از واحدهاي ماسه سنگهاي سازند اتامير متعلق به ابتداي کرتاسه بااليي 
همچنين بر اساس . ، تشکيل شده است)Qd(و رسوبات واريزه اي ) Kad(سازند آبدراز متعلق به کرتاسه بااليي 

مطالعات صحرايي و نتايج حاصل از گمانه هاي اکتشافي، يک گسل در محدوده مسير تونل شناسايي شده 
 جنوب شرقي -کلي شمال غربينيز مشاهده مي شود، گسل مذکور با راستاي  ١ لهمانطور که در شک. است

 به شدت تحت ٠+٢٢٠ تا كيلومتراژ ٠+٢٠٠، توده سنگي مسير تونل را در کيلومتراژ ٨٥ تا ٨٠و شيبي حدود 
در ادامه .  خردشدگي و کاهش مقاومت توده سنگ شده است,تاثير قرار داده و باعث تغيير شيب اليه ها

 شرايط سنگ شناسي هر يك از آنها در زير شرح جهت بررسي دقيقتر واحدهاي زمين شناسي مسير تونل،
 .داده شده است
اين رسوبات . در دهانه هاي ورودي و خروجي تونل قرار گرفته اند)Qd(رسوبات واريزه اي قسمت اعظم 

در ) Kad( سازند آبدراز . جهت احداث ترانشه هاي دهانه تونل، رسوبات واريزه اي کامال برداشت گرددبايستي
) ١شکل (رخنمون دارد كه در مقطع زمين شناسي تونل) ٠+١٠٢ تا ٠+٧٠کيلومتراژ ( تونل محدوده ورودي

 درجه به سمت جنوب غربي ٨٥ تا ٨٠واحدهاي سنگي مذکور داراي شيب . به خوبي مشاهده مي شود
ند با توجه به مطالعات و حفاريهاي انجام شده، ساز . بوده و داراي درجه هوازدگي متوسط مي باشند(81/201)

 همانطور که در مقطع زمين . در محدوده مورد مطالعه، از ماسه سنگهاي آهکي تشکيل شده است(Kat)آتامير
 تا کيلومتراژ ٠+١٠٢ سنگي سازند آتامير از کيلومتراژ ياليه ها) ١شکل (شناسي تونل مشاهده مي شود 

رب بوده ولي بعد از  درجه به سمت جنوب غ٨٥ تا ٨٠که محل زون گسلي مي باشد داراي شيب  ٠+٢٠٠
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 درجه ٥٠ تا ٤٥به علت عملکرد گسل مذکور، شيب اليه ها به ) ٠+٢٦٩تا  ٠+٢٠٠از كيلومتراژ (زون گسلي 
 .  کاهش يافته است(49/200)به سمت جنوب غرب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بررسي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي  توده هاي سنگي مسير تونل-٣
, برداشـت ناپيوسـتگي هـا   :  عمدتا شاملدر اين مطالعه  و مطالعات ژئوتکنيکي     بررسي زمين شناسي مهندسي   

 .و آزمونهاي آزمايشگاهي مي باشد حفاري هاي اکتشافي
   برداشت ناپيوستگي ها-١-٣

 ناپيوستگي در محدوده دهانه ٦٧( ناپيوستگي در طول مسير تونل ١١٨طور کلي اطالعات مربوط به به 
.  شده است برداشت]٢[ISRM بر اساس استاندارد ) ز در محدوده دهانه خروجي ناپيوستگي ني٥٩ورودي و 

بر اساس نتايج . انجام شده است ]٣ [DIPS 2تجزيه و تحليل آماري اين اطالعات به كمك برنامة كامپيوتري 
زه به عالوه يك دسته در) دو دسته درزه به همراه سيستم اليه بندي(سه دسته ناپيوستگي غالب بدست آمده 

دو دسته درزه به همراه سيستم اليه (تصادفي در محدوده دهانه ورودي تونل، و سه دسته ناپيوستگي غالب 
 ارائه شده ١در محدوده دهانه خروجي تونل تشخيص داده شد،که نتايج آن بطور خالصه در جدول) بندي
 .است
 )مکانيک سنگ(  مطالعات آزمايشگاهي -٢-٣

آزمونهاي , دربرگيرنده تونل انحرافيکي و مکانيکي واحدهاي سنگي به منظور تعيين ويژگيهاي فيز
.  انجام شده است,بر روي نمونه هاي سنگي بدست آمده از حفاريهاي اکتشافي) مکانيک سنگ(آزمايشگاهي 

آزمايش هاي مقاومت فشاري تک محوره : انجام شده و شامل ]٢ [ ISRMآزمونهاي مذکور بر اساس استاندارد

 مقطع زمين شناسي تونل انحراف سد درونگر -١شكل 
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(UCS) نتايج حاصل از .  مي باشد و نسبت پوآسون وزن مخصوص,محوره، مدول االستيسيته سنگ بکر و سه
 . ارائه شده است٢اين آزمايشها در جدول 

 
 
 

 .Dip / Dip dir نوع ناپيوستگي نشانه درزه موقعيت
J1 81/201 اليه بندي 
J2 85/291 درزه غالب 
J3 42/280 درزه غالب 

محدوده ورودي 
 تونل

J4 12/077 درزه فرعي 
J1 49/200 اليه بندي 
J2 71/053 درزه غالب 

محدوده خروجي 
 تونل

J3 74/306 درزه غالب 
 
 
 

 Katواحد سنگي  Kadواحد سنگي 
 پارامتر

Min Max Ave Min Max Ave 

 ١/٢٥ ٦/٢٥ ٩/٢٤ ٧/٢٥ ٢/٢٦ ١/٢٤ (KN/m3)  (γ)وزن مخصوص  

 ,UCS(مقاومت فشاري تك محوره 

(MPa 
١٨/٤٦ ٤/٦١ ٤/٣٤ ٣/٣٣ ٩/٥٤ ٢/٢٠ 

 ٠٣/١١ ٩/١٢ ٠/١٠ ٠/٧ ٤٣/٩ ٤٢/٥ E (GPa)مدول االستيسييته ، 

 ٣/٠ ٣٣/٠ ٢٧/٠ ٣/٠ ٣٤/٠ ٢٦/٠ (υ)نسبت پوآسون  

چسبندگي  مقاومت
MPa ,(c) 

 نتايج آزمايش ٦/٥ ٣/٨ ٣ ٣/٧ ٣/٨ ٣/١
زاويه اصطكاك داخلي  سه محوره

(φ) 
٨/٥٣ ٩/٦٢ ٨/٤٤ ٧/٥٤ ٩/٦٢ ٤/٣٧ 

 
 

 ]١[ موقعيت ناپيوستگيها در مسير تونل انحراف -١جدول 

 ]١[  نتايج آزمونهاي آزمايشگاهي بر روي نمونه سنگ بکر -٢جدول 
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  طبقه بندي مهندسي توده سنگ -٤
, ]٤ [RMR با استفاده از سيستم هاي طبقه بندي ,کيفيت توده سنگ هاي در برگيرنده تونل انحراف درونگر

Q] ٥[  وGSI) انديس مقاومت زمين شناسي] (ه بندي قهمچنين براي طب. مورد ارزيابي قرار گرفه است ]٦
کل مسير تونل بر اساس نوع ليتولوژي و ويژگيهاي , نل کالتدقيقتر توده سنگ هاي در برگيرنده تو

 و هر مقطع به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته، و نتايج )١شكل  (ساختاري به چهار قسمت تقسيم شده
، توده سنگهاي دربرگيرنده تونل ٣بر اساس نتايج مندرج در جدول  . ارائه شده است٣حاصله در جدول 
 بوده که در رده سنگهاي ٤٤ و ٤٩، ٤٨) RMRمقادير ( به ترتيب داراي امتياز D و A ،Bانحراف در مقاطع 

 در رده سنگهاي ضعيف ٤٠ با امتياز Cولي توده سنگهاي مقطع . قرار مي گيرند) Fair Rock(نسبتا خوب 
 Poor(و ضعيف ) Fair Rock( در مرز دو رده سنگهاي نسبتا خوب ٤٠ولي از آنجاييكه عدد . قرار مي گيرد

Rock (لذا توصيه مي شود که چون مدت زمان استفاده از تونل طوالني مي باشد، در مراحل اوليه . قرار دارد
طراحي، تمهيدات سيستم نگهدارنده تونل بر اساس رده سنگ ضعيف انتخاب شود و پس از پيشروي مقداري 

مشکلي از نظر نگهداري پيش نيامد، از تونل، در صورتي که سيستم نگهداري انتخابي مناسب بود و هيچگونه 
 . به تدريج مي توان سيستم نگهداري را مطابق سنگ نسبتا خوب تعديل کرد

بر طبق  D و A، توده سنگهاي در بر گيرنده تونل انحراف در مقاطع ٣بر اساس نتايج مندرج در جدول 
قرار مي گيرند، ) Poor Rock( بوده که در رده سنگهاي ضعيف ٦/٢ و ٣/٣به ترتيب داراي امتياز ، Qسيستم 

 بوده ولي توده (Fair Rock) در رد سنگهاي نسبتا خوب ٦/٦ با امتياز Bدر حاليكه توده سنگهاي مقطع 
  و خيلي ضعيف ) Poor Rock( در مرز دو رده سنگهاي ضعيف ١با امتياز ) محدوده گسل (Cسنگهاي مقطع 

(Very Poor Rock)قرار دارند . 
 بوده و در رده =GSI ٣٨-٥٠ داراي مقاديرAل از اين بررسي، توده هاي سنگي مقطع بر اساس نتايج حاص

 نيز از نظر ساختاري در Bمقطع .  با شرايط درزه متوسط تا ضعيف قرار مي گيرد(Blocky)سنگ هاي بلوكي 
طع بين  براي اين مقGSI داراي شرايط بهتري است، زيرا مقدار Aرده بلوكي قرار دارد ولي نسبت به مقطع 

  تخمين زده شده و در رده خيلي بلوكي٤٤ تا ٣٤ بين C براي مقطع GSIمقدار .  برآورد شده است٥٦ تا ٤٤
]٦[(Very Blocky)توده سنگ هاي تشكيل دهنده مقطع .  با شرايط درزه متوسط تا ضعيف قرار داردD در 

      =٣٨GSI-٤٩ وداراي مقدار رده سنگهاي خيلي بلوكي با شرايط درزه متوسط تا ضعيف قرار گرفته اند
 مي باشند 

 در بين تمام B، مقطع GSI و RMR ،Qبنابراين با توجه به نتايج بدست آمده از سيستم هاي طبقه بندي 
.  داراي بدترين شرايط كيفي مي باشدCمقاطع داراي بهترين شرايط و كيفيت است، ولي در مقابل، مقطع 

به ) روشهاي تجربي (Q و RMRر اساس روش هاي طبقه بندي سيستم نگهدارنده پيشنهادي بهمچنين 
 . بطور خالصه ارائه شده است٥ و ٤ترتيب در جداول 
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انحرافخالصه اي از نتايج طبقه بندي توده سنگ در مسير تونل  -٣جدول  
 

 Dمقطع  Cمقطع  Bمقطع   Aمقطع 
 تا ٠+٦٤ پارامتر

٠+١٠٢ 
 تا ٠+١٠٢
٠+٢٠٠ 

 تا ٠+٢٠٠
٠+٢٢٥  

 ٠+٢٦٩ تا ٠+٢٢٥

 ٤٤ ٤٠ ٤٩ ٤٨ RMRمقدار 

 ٦/٢ ١ ٦/٦ ٣/٣ Qمقدار 

 ٣٨ -٤٩ ٣٤ -٤٤ ٤٤ -٥٦ ٣٨ -٥٠ GSIمقدار 

 

  برآورد پارامترهاي مقاومتي توده سنگ-٥
 بران، مدول االستيسيته و مقاومت فشاري تك -پارامترهاي مقاومتي تودة سنگ از قبيل، ثابتهاي هوك

در ]. ٧[ مي باشندتونل هاداده هاي مورد نياز در مراحل اوليه طراحي محورة تودة سنگ، از جمله ضروريترين 
معيار تعميم .استفاده شد] ٨[ بران -اين مطالعه جهت برآورد پارامترهاي مقاومتي توده سنگ از معيار هوک

 :يافته آن در زير ارائه شده است
 
 
 
 

 ]٤ [RMRا سيستم  تمهيدات نگهداري براي مقاطع مختلف تونل انحراف، منطبق ب-٤جدول 
 

 مقطع
رده توده 
 سنگ

 و 20mmپيچ سنگ به قطر 
 كامال تزريق شده

 قابهاي فلزي شاتكرت

A 
B 
D 

Faire 

 متر و ٤پيچ سنگهايي به طول 
 متر در تاج و ديواره ٥/١ تا ٢فاصله 

 ها، با سيم توري در تاج

 ١٠٠ تا ٥٠به ضخامت 
 ميليمتر ٣٠ميليمتر در تاج و 

 در ديواره ها
 ي نيستاحتياج

C Poor 

 متر و ٤-٥پيچ سنگهايي به طول 
 متر در تاج و ١ تا ٥/١فاصله 

 ديواره ها، با سيم توري در تاج

 تا    ١٠٠به ضخامت 
 ٣٠ميليمتر در تاج و ١٥٠

 ميليمتر در ديواره

قابهاي فلزي سبک تا 
 ٥/١متوسط در فاصله 

 متر، در صورت لزوم
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  متر- پيچ سنگ (mm)ضخامت شاتكرت
 طول فاصله غير مسلح مسلح De مقاطع

A ٢ ٢ ٤٥ - ٤ 

B ٥/٢ ٢ ٤٠ - ٣/٦ 

D ٢ ٢ ٤٥  ٤ 

C ٢ ٧/١ - ٥٠ ٤ 
 

 مقاومت فشاري σci,   به ترتيب تنشهاي اصلي و فرعي در زمان گسيختگي مي باشندσ 3 و σ1 ،١معادله در
ي باشد، که از رابطه زير بدست م ) mi(  نيز مقدار کاهش يافته ثابت ماده سنگ mbتک محوره سنگ بکر و 

 ].٨[مي آيد
 
 
 

برآورد شده ] ٩ [(Table 8.3 of Hoek et al., 1995) هوک و همکاران ٨-٣از جدول mi) (ثابت ماده سنگ 
 ].٨[ استفاده شد٤ و ٣به ترتيب از روابط , )ثابتهاي توده سنگ (a و sهمچنين براي برآورد مقادير  .است

 
 

 
 
 

 
، فاکتوري است که به درجه بهم ريختگي توده سنگي که در معرض انفجار و يا Dريب در معادالت فوق ض

براي توده  (٠تا ) براي توده هاي سنگي بهم نريخته (١ داشته و مقدار آن از بستگي, رهايي تنش قرار گرفته
 با σ3زيني نيز با جايگ) σc(مقاومت فشاري تک محوره توده سنگ ]. ٨[تغيير ميکند ) هاي سنگي بهم ريخته

 ]:٨[از معادله زير بدست مي آيد) σ3 0=(صفر 
 

 

 ]٥[ Q تمهيدات سيستم نگهدارنده بر اساس سيستم -٥جدول 

    )٢(                              ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

=
D

GSImm ib 1428
100exp 

)٣(                                          ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

=
D

GSIs
39

100exp 

     )٤(                      ( )302015
6
1

2
1 −−+= eea GSI   

  )  ٥       (                                   a
cic s.σσ = 



 

 ٨

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

 که توسط هوک و همکاران در ٦همچنين در اين مقاله جهت برآورد مدول تغيير شکل توده سنگ از رابطه 
 ١٩٩٧الزم به ذکر است که اين معادله ابتدا در سال . پيشنهاد شده است استفاده گرديد] ٨ [٢٠٠٢سال 

. تصحيح شد) تاثير زيان حاصل از انفجار  (Dپيشنهاد شده بود که با تاثير فاکتور  ]١٠[توسط هوک و بران 
، فاکتوري D به آن اشاره شد، و ٤سي است که در بخش ا، انديس مقاومت زمين شنGSI، )٦(در معادله زير 

 .تگي دارد بس,است که به درجه بهم ريختگي توده سنگي که در معرض انفجار و يا رهايي تنش قرار گرفته
 

 
 
 

مقاومت فشاري تک محوره و مدول تغيير شکل توده سـنگ هـاي دربرگيرنـده               ,  بران –مقادير ثابتهاي هوک    
 . ارائه شده است٦تونل براي هر واحد سنگي در جدول 

  كلمب- برآورد پارامترهاي مقاومتي مور-١-٥
 بـران در طـي سـاليان        -يار هـوك  به عقيده هوك يكي از پرزحمت ترين بحث هايي كه از ابتداي گسترش مع             

بـا  ( كلمـب    -بـا معيـار مـور     ) s  و    mبا پارامترهاي غيرخطي  ( بران   -گذشته مطرح بوده، رابطه بين معيار هوك      
 كلمـب   -زيرا عمال تمام نرم افزارهاي مكانيك سنگ و خاك برمبناي معيار مـور            . مي باشد ) φ و   c پارامترهاي

 الزم و  φ و   c و پارامترهـاي     s  و    mاي بين پارامترهـاي غيـر خطـي          ارائه رابطه    بدين منظور . نوشته مي شوند  
 بـران   -بايد بر اسـاس معيـار هـوك       )  كلمب -پارامترهاي مور  (φ و   cبه عبارت ديگر مقادير     . ضروري مي باشد  

براي حل اين مشكل، تعداد زيادي از رهيافتها و روشـها  . براي هر توده سنگي و هر محدوده تنش تعيين گردد   
با توجه به نتيجه هاي حاصل از اين بررسيها، مشخص گرديد كـه كـاربردي               . ث و بررسي قرار گرفتند    مورد بح 

ترين راه حل اين است كه مجموعه اي از آزمونهاي آزمايشگاهي تمام مقياس انجام شود و نتايج حاصل از آنها                    
 آن مجموعـه اي از مقـادير        شبيه سازي شده، تا در طـي      ) ١رابطه  ( بران   -با استفاده از معيار غير خطي هوك      

 - كلمب توسط تحليل رگرسيون خطي بر روي منحني هوك         -سپس تابع مور  . آزمايش سه محوري ايجاد شود    
) بـرازش (نتيجه ايـن تطبيـق   . خواهد شد) Fit(، برازش ))3σ ( در محدودهاي از مقادير تنشهاي كوچك   (بران  

 ]: ٨[توسط معادالت زير است ) c(ي و مقاومت چسبندگ) φ(تعيين مقادير زاويه اصطكاك داخلي 
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 كه حد بااليي تنشهاي محصـور       σ3maxالزم به ذكر است كه مقدار       .  مي باشد  σci σ3max = 3nσ/در معادالت فوق    
 جهت σ3maxبحث تعيين مقدار مناسب     . مي باشد براي هر مورد خاص بايد تعيين و محاسبه گردد          ) 3σ(كننده  

براي تونل و يا دامنـه        σ3maxبه عبارت ديگر، روابط     .  بستگي به كاربرد ويژه آن دارد      ٨ و   ٧استفاده در معادالت    
 ]: ٨[ براي تونلها از رابطه زير محاسبه مي گردد σ3maxمقدار . هاي شيبدار متفاوت است

 
 
 
 
 

cmدر معادله فوق،    
'σ              ٨[ تعريـف شـده اسـت      ١٠، مقاومت كلي توده سنگ بـوده كـه توسـط رابطـه[، γ  وزن ،

در مواردي كه تنش افقي بيشتر از تنش قائم باشد، مقـادير            . ، ارتفاع روباره مي باشد    Hخصوص توده سنگ و     م
 .  جايگزين گرددHγتنش افقي بايد به جاي

 
 
 
 
 

  براي هـر مقطـع از   ٨ و  ٧ نيز بر اساس روابط      c و   φ، پارامترهاي   σ3maxالزم به ذكر است كه، با تعيين مقادير         
 . ارائه شده است٦ جداگانه محاسبه شده و نتايج آن در جدول تونل انحراف بطور
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  نتايج پارامترهاي مقاومتي توده سنگ براي مقاطع مختلف تونل-٦جدول 
 Dمقطع  Cمقطع  Bمقطع  Aمقطع  پارامتر

mi )١٤ ١٤ ١٤ ١٠ )ثابت ماده سنگ 

 Kad Kat Kat Kat ليتولوژي

mb ٤٥/١ ٢٤/١ ٩٢٥/١ ٠٨/١ 

s برن-ثابت هاي هوك ٠٠١١/٠ ٠٠٠٧/٠ ٠٠٢٦/٠ ٠٠١٣/٠  

a ٥٠٩/٠ ٥١٢/٠ ٥٠٦/٠ ٥٠٩/٠ 

Em  (GPa) )٠٨/٤ ٢٤/٣ ٠٣٧/٦ ٦٦/٣ )مدول توده سنگ 

σc  (MPa)) ٤٥/١ ١١/١ ٢١/٢ ١١/١ )مقاومت فشاري تك محوره توده سنگ 
'
cmσ (MPa)) ٢١/٧ ٥٥/٦ ٣/٨ ٤٨/٤ )مقاومت كلي توده سنگ 

3maxσ (MPa)) 3 ييحد نهاσ( ٤٢/٠ ٦٧/٠ ٩٢/٠ ٤١/٠ 

c (MPa)) ٢٦٥/٠ ٣٠٦/٠ ٤٨٨/٠ ٢٢٥/٠ )سنگ مقاومت چسبندگي توده 

φ) ٥/٥٥ ٥١ ٩/٥١ ٩/٥٠ )زاويه اصطكاك داخلي 

 

  تحليل عددي-٦
در اين مقاله براي تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهدارنده مقدماتي تونل انحراف از روش عـددي اجـزاي                   

اي حل مسـائل مكانيـك سـنگ در    ر ب١٩٧١در سال   كه توسط كاندل(Distinct Element Method)مشخص 
با توجه به مطالب فوق، براي تحليل عددي از نرم افـزار            . توده سنگهاي درزه دار ابداع شده استفاده شده است        

UDEC                   كه يك برنامه عددي دو بعدي بر مبناي روش عددي اجزاي مشخص مي باشد، استفاده شـده اسـت  .
 سنگ بكر مدل رفتاري االستوپالستيك و براي ناپيوسـتگي هـا مـدل لغـزش كلمـب انتخـاب گرديـد، و          براي

بـر اسـاس انـدازه گيـري         (٥/١تـا   ١تنشهاي اوليه بصورت ثقلي و با در نظر گرفتن نسبت تنش افقي به قـائم                
  نيازمنـد  UDECمدلسازي با نـرم افـزار       . براي مقاطع مختلف اعمال شد    ) تنشهاي برجا و قضاوتهاي مهندسي    

. پس از اين مرحله فضاي مورد نظر حفر مي شـود          . حل مدل قبل از حفاري و رساندن آن به تعادل اوليه است           
ناپايدار بوده و نيازمند    ) ١شكل  ( D و   Cنتايج تحليل االستو پالستيك روشن ساخت كه تونل مزبور در مقاطع            

و نياز به نگهداري مقدماتي ندارند، بنـابراين در ايـن            پايدار بوده    )١شكل   (B و   Aنگهدارنده است، ولي مقاطع     
 . خودداري شده استB و Aقسمت، از توضيح اضافي درباره مقاطع 
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 C مقطع -١-٦
 C، تـوده سـنگهاي دربرگيرنـده فضـاي حفـاري شـده در مقطـع                UDECبراساس نتايج بدست آمده از برنامه       

 نتايج منطقـي و قابـل پـيش بينـي اسـت، زيـرا تـوده        اين.  خواهد شد(Collapse)ناپايدار بوده و دچار ريزش      
 اين  GSI و   RMR  ،Qبوده و پارامتر هاي مقاومتي و مقادير        ) زون گسلي (سنگهاي اين مقطع بسيار خرد شده       

بنابراين نصب سيستم نگهدارنده براي پايداري اين مقطع الزم و          . مقطع نسبت به مقاطع ديگر، كمتر مي باشد       
 متر وبه فواصـل  ٥/٢اي پايدارسازي آن، نصب ميل مهار هايي منظم در سقف به طول           لذا بر . ضروري مي باشد  

ويژگيهاي مقاومتي  .  شده است  پيشنهاد سانتيمتر در كل مقطع تونل       ٢٥ متر، و اجراي شاتكرت به ضخامت        ١
هـار  الزم به ذکر است که براي مدلسازي ميل م        .  ارائه شده است   ٧ و شاتكرت در جدول      ٦ميل مهار در جدول     
 . استفاده شده استBeam، و براي مدلسازي شاتکريت از المان سازه اي بنام Cableها از المان سازه اي 

 
 
 

 دوغاب تزريق شده

چسبندگي 

(N/m) 

سختي 

(N/m/m) 

مقاومت 
فشاري 

(MPa) 

مدول 

(GPa) 

دانسيته 

(Kg/m3) 

سطح 
مقطع 

(cm2) 

فاصله 
پيچ 

سنگ 

(m) 

طول 
پيچ 

سنگ 

(m) 

 پارامتر

 Cمقطع  ٥/٢ ١ ٩/٤ ٧٥٠٠ ٢٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠١٠ ١٠٦

 Dمقطع  ٢ ٢ ٩/٤ ٧٥٠٠ ٢٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠١٠ ١٠٦

 
 
  و همچنين مقدار جابجايي کلي، پس از اجراي ميل مهار و شاتكريت y و xمقادير جابجايي در جهت هاي  

از نصـب سيسـتم    مقدار حداكثر جابجايي پس      ٨بر اساس نتايج مندرج در جدول     .  ارائه شده است   ٨در جدول   
 ميليمتر در كف تونل محدود شده       ٢٠  به    y ميليمتر و مقدار جابجايي در جهت        ١٥  به    xنگهدارنده در جهت    

در مورد جابجايي كلـي نيـز وضـع بـه همـين منـوال         . است كه خطري براي پايداري تونل محسوب نمي شود        
 ميليمتـر  در كـف   ٣٢هدارنـده بـه   است، بطوريكه مقدار جابجايي كلي در اين مقطع پس از نصب سيسـتم نگ   

 ميليمتر كـاهش مـي يابـد، در نتيجـه تونـل       ٢٠ تا   ١٠محدود ميگردد ولي در سقف وديواره ها، اين مقدار به           
 همچنين توزيع بار محوري بر روي  .پايدار خواهد شد

 
 
 

 D و Cدر تحليل پايداري مقاطع  ويژگيهاي مقاومتي پيچ سنگ هاي استفاده شده  -٦جدول 
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 D و  C مقاطع تحليل پايداري  ويژگيهاي مقاومتي شاتكرت استفاده شده  در-٧جدول 

 

 Dمقطع  Cمقطع  ترپارام

 غير مسلح مسلح نوع شاتكرت

 ١٠ ١٥ (cm)ضخامت 

 ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ (Kg/m3)دانسيته 

 ١٥/٠ ١٥/٠ υنسبت پوآسون 

 ٢١ ٢٣ E (GPa)مدول 

 ٢٠ ٢٥ (MPa)بار نهايي تسليم 

 ٤٠ ٤٥ (MPa)مقاومت فشاري 

 ١٠ ١٢ (MPa)مقاومت باقي مانده 

 ١ ١ stress/unit displacement (GPa/m)سختي نرمال 
 ١ ١ stress/unit displacement (GPa/m)سختي برشي 

 ٤٥ ٤٥ φاصطكاك 
 ١ ١ (MPa)چسبندگي 

سطح بين 
شاتكرت و 

 سنگ

 ٠ ٣ (MPa)مقاومت كششي 
 

همانطور كه در اين شكل مشاهده ميشـود حـداكثر          .  نشان داده شده است    ٢ميل مهار ها و شاتكرت در شكل        
ولي توزيع  .  مگاپاسكال وتوزيع بار در قسمت سقف بيشتر از ديوارها ميباشد          ٨١/٢كرت  بار محوري بر روي شات    

الزم به ذكر است كه حداكثر بار محـوري بـر   .  داردBبار بر ميل مهارها شرايط يكنواخت تري نسبت به مقطع      
 . مگاپاسكال محاسبه شده است٦٩/٠روي اين ميل مهارها 
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 (UDEC) روش اجزاي مشخص اساس برCمقطع  مقادير جابجايي در -٨جدول 

 

 مقدار
 پارامتر موقعيت

 با نگهدارنده بدون نگهدارنده
 -٠١٥/٠ x (m) collapse-جابجايي
 -٠١٢/٠ y (m) collapse-جابجايي

ديواره 
 راست

total displacement (m) collapse ٠٢/٠ 
 -٠٠٥/٠صفر تا  x (m) collapse-جابجايي
 سقف -٠١/٠ y (m) collapse-جابجايي

total displacement (m) collapse ٠١/٠ 
 ٠١٥/٠ x (m) collapse-جابجايي
 -٠١/٠ y (m) collapse-جابجايي

ديواره 
 چپ

total displacement (m) collapse ٠٢/٠ 
 -٠١/٠ - x (m)-جابجايي
 كف ٠٢/٠ - y (m)-جابجايي

total displacement (m) - ٠٣٢/٠ 
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 D  مقطع -٢-٦

 توده سنگهاي دربرگيرنده فضـاي حفـاري شـده ايـن مقطـع در               ،UDECبراساس نتايج بدست آمده از برنامه       
بنابراين نصب سيستم نگهدارنده بـراي پايدارسـازي ايـن    . ديواره راست ناپايدار بوده و دچار لغزش  خواهد شد    

 متـر  ٢ذا براي پايدارسازي آن، نصب ميل مهار هايي منظم در سقف به طول              ل. مقطع الزم و ضروري مي باشد     
 . سـانتيمتر در كـل مقطـع تونـل اسـتفاده شـده اسـت               ١٠ متر، و اجراي شاتكرت بـه ضـخامت          ٢وبه فواصل   

مقادير جابجـايي در جهـت       . ارائه شده است   ٦ و شاتكرت در جدول      ٥ويژگيهاي مقاومتي ميل مهار در جدول       
 . ارائه شده است ٩همچنين مقدار جابجايي کلي، پس از اجراي ميل مهار و شاتكريت در جدول و y و xهاي 

 
 
 
 
 
 
 

 C توزيع بار محوري بر روي شاتكرت و ميل مهار ها در مقطع -٢شكل 
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 (UDEC) روش اجزاي مشخص اساس برD مقادير جابجايي در مقطع -٩جدول 

 

 مقدار
 پارامتر موقعيت

 با نگهدارنده بدون نگهدارنده
 -٠٠٢٢/٠ x (m) collapse-جابجايي

 ديواره راست -٠٠٠٥/٠ y (m) collapse-ييجابجا

total displacement (m) collapse ٠٠٢٥/٠ 
 ٠٠١٥/٠ ٠ x (m)-جابجايي
 سقف -٠٠٢/٠ -٠,٠٥ y (m)-جابجايي

total displacement (m) ٠٠٢١/٠ ٠٥/٠ 
 ٠٠٢٢/٠ ٠ x (m)-جابجايي
 ديواره چپ -٠٠٠٥/٠ -٠,٠٠٥ y (m)-جابجايي

total displacement (m) ٠٠٢٣/٠ ٠٠٥/٠ 
 ٠٠٠٥/٠ -٠١/٠ x (m)-جابجايي
 كف ٠٠١٢/٠ ٠ y (m)-جابجايي

total displacement (m) ٠٠١٣/٠ ٠١/٠ 
 

  بـه    x مقدار حداكثر جابجايي پس از نصب سيستم نگهدارنده  در جهـت              ٨ بر اساس نتايج مندرج در جدول       
 ميليمتر در سقف تونل محدود شـده  ٢ه   بy ميليمتر در ديواره راست و مقدار حداكثر جابجايي در جهت     ٢/٢

در مورد جابجايي كلـي نيـز وضـع بـه همـين منـوال اسـت،                 . است كه نسبت به شعاع تونل كوچك مي باشد        
 ميليمتر در ديـواره راسـت       ٥/٢بطوريكه مقدار جابجايي كلي در اين مقطع پس از نصب سيستم نگهدارنده به              

 .تونل محدود ميگردد
همانطور كـه در    .  نشان داده شده است    ٣بر روي ميل مهار ها و شاتكرت در شكل          همچنين توزيع بار محوري     

 مگاپاسـكال و توزيـع بـار در قسـمت           ٠١١/٠اين شكل مشاهده ميشود حداكثر بار محوري بر روي شـاتكرت            
 و  ولي توزيع بار نيز بر ميل مهارها شرايط يكنواختي ندارد،         . سقف و ديواره راست بيشتر از ديواره چپ ميباشد        

 . مگاپاسكال ودر ديواره چپ،  محاسبه شده است١٥/٠حداكثر بار محوري بر روي اين ميل مهارها 
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  بحث و نتيجه گيري-٧

 در بـين تمـام مقـاطع        B، مقطـع    GSI و   RMR  ،Qبا توجه به نتايج بدست آمده از سيستم هاي طبقه بنـدي             
همچنين .  داراي بدترين شرايط كيفي  مي باشد       C مقابل، مقطع    داراي بهترين شرايط و كيفيت است، ولي در       

 B بران، توده سـنگهاي دربرگيرنـده مقطـع          -بر اساس بررسي ها و محاسبات انجام شده بر مبناي معيار هوك           
 Cداراي باالترين مقادير پارامترهاي مقاومتي توده سنگ بوده در حاليكه تـوده سـنگهاي دربرگيرنـده مقطـع                   

 و  RMR  ،Qبر اساس نتايج حاصل از طبقه بنـدي          . پارامتر هاي مقاومتي توده سنگ مي باشند       داراي كمترين 
، چون مـدت    B و   Aهمچنين نتايج حاصل از تحليل عددي بر روي توده سنگهاي در برگيرنده تونل در مقاطع                

مهيـدات سيسـتم   زمان استفاده از تونل طوالني مي باشد، لذا پيشنهاد مي گردد که در مراحل اوليه حفاري، ت               
 متر اجرا گـردد و پـس از         ٢ متر و به فواصل      ٢نگهدارنده تونل بر اساس اجرا و نصب پيچ سنگ هايي به طول             

پيشروي مقداري از تونل، در صورتي که سيستم نگهداري انتخابي مناسـب بـود و هيچگونـه مشـکلي از نظـر                      
 نمود و از پيچ سـنگهاي مـوردي اسـتفاده    نگهداري پيش نيامد، به تدريج مي توان سيستم نگهداري را تعديل     

 .نمود
عددي، مي تـوان دريافـت كـه        تحليل   و    RMR  ،Qبا مقايسه بين نتايج حاصل از روشهاي        ،  Cدر مورد مقطع    

بر اسـاس نتـايج حاصـل از تحليـل          .  كامال ناپايدار بوده و احتياج به تمهيدات سيستم نگهدارنده دارد          Cمقطع  

 C توزيع بار محوري بر روي شاتكرت و ميل مهار ها در مقطع -٣شكل 



 

 ١٧

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

و اجراي شاتكرت بـا مقاومـت و ضـخامت زيـاد، ميتـوان              )  متر ١(ا فواصل كم    عددي، با نصب پيچ سنگهايي ب     
 نصب قاب فلزي را توصـيه كـرده    RMR سيستماز طرفي . تغيير شكل هاي زياد را در اين مقطع كنترل نمود         

 متر در تمام طـول      ١از قابهاي فلزي به فواصل       بيشتر  براي اطمينان  مي توان ,  با توجه به مطالب فوق     لذا. ستا
 .اين مقطع استفاده نمود

عددي، مي تـوان دريافـت كـه        تحليل   و    RMR  ،Qبا مقايسه بين نتايج حاصل از روشهاي        ،  Dدر مورد مقطع    
 و براي پايدارسازي اين مقطع، نيـاز         كامال ناپايدار بوده و احتياج به تمهيدات سيستم نگهدارنده دارد          Dمقطع  

 ١٠ متر و و اجـراي يـك اليـه شـاتكرت بـه ضـخامت                 ٢صل   متر و به فوا    ٢به نصب پيچ سنگ هايي به طول        
  .سانتيمتر مي باشد

چگونگي اسـتفاده از    .  روش تجربي و عددي انجام شده است       دو با   در اين مطالعه، تحليل پايداري تونل انحراف      
 به ترتيب از روش تجربي به سوي روش عددي بـر ميـزان              زيرا، روش از اهميت زيادي برخوردار است،         دو اين
 ، روش مجزا از يكديگر نبـوده      دوبه عبارت ديگر اين     . قت و اعتمادپذيري طراحي انجام شده، افزوده مي شود        د

    و بلكه با قرارگيري در راستاي يكديگر مي توانند موجب تكامل رونـد طراحـي سـازه هـاي زيرزمينـي گردنـد           
 .ستفاده شده، ارائه نمايدمي تواند نتايج قابل اطمينان تري نسبت به حالتي كه تنها از يك روش ا

 
 :تشکر و قدر داني
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