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 خالصه مقاله

 از که دهند می ترجیح معموال مهندسین. باشد می پذیر امکان عددي و تجربی هاي روش از استفاده با زیرزمینی سازه یک طراحی

 تجربی هاي روش از استفاده امکان شرایط برخی در اما. کنند فادهاست آن بودن کاربردي و استفاده سهولت دلیل به تجربی هاي روش

 با نهاوند شهرستان جنوب کیلومتري 16 حدود در و همدان استان در گرین سد. نمود استفاده  عددي هاي ش  رو از بایستی و باشد نمی

 و گرین سد ساختگاه در شناسی زمین ختارسا پیچیدگی به نظر. است گرفته قرار مطالعه مورد گاماسیاب چشمه آب سازي ذخیره هدف

 یا تونل (آب انحراف سازه انتخاب در اساسی نظر اختالف باعث که گرین سد آب انحراف تونل طراحی و تحلیل در متعدد مشکالت

 فیلیت، -سلیتا آندزیت، واحدهاي از ،خود مسیر در تونل این. گردید انتخاب آب انحراف جهت تونل گزینه نهایت در بود، شده) کالورت

 نگهداري، سیستم و حفاري الگوي مناسب انتخاب پروژه این اجراء و طراحی در مسأله مهمترین. کند می عبور آذرآواري و متادیاباز

 روش از استفاده با مقاله این در. باشد می فیلیت -اسلیت واحد در پالستیسیته ناحیه گسترش کاهش و سنگ توده پایداري منظور به

 به یهمگرای با معادل مدل در تنش ترخیص اعمال و عددي افزارهاي نرم کمک با زمین مشخصه منحنی رسم و همجواري - همگرایی

  .است شده پیشنهاد فیلیت -اسلیت واحد براي مناسب اولیه نگهداري سیستم پوشش، استقرار لحظه تا آمده وجود

ABSTRACT  

The design of an underground structure is applicable by using empirical and numerical methods. 

Empirical methods are generally preferred by engineers and engineering geologists because they are 

more practical and usable. But in some conditions is not possible to use emprical methods and 

numerical methods should be used. Garin dam is located in Hamedan province about 16 km in 

southern Nahavand. Considering the complexity geological structure in Garin dam site and diverse 

problems in design and analysis of the diversion tunnel which had led in two options for water 

diversion structure (diversion tunnel and culvert), finally, tunnel was selected as water diversion 

structure. This tunnel passes from andesite, slate-phyllite, metadiabaz, volcanic units in own route. 

The most important problam of this project about design and performance is selection suitable 

pattern for drilling and support system, in order to stability of rockmass and reduction plasticity 

zone in slate-phyllite unit. In this paper, convergence-confinement method is applied to tracing 

ground characteristic curve using of numerical software models and then stress relaxation is exerted 

to modal that equivalent with occured critical convergence until before install support system. 

Finally, suitable support system is proposed for slate-phyllite unit. 

  FLAC 4.00 و Phase2 7.0 افزار نرم عددي، تحلیل سنگ، توده بندي طبقه انحراف، تونل گرین، سد: کلمات کلیدي
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 مقدمه

 شهرسـتان  جنـوب  کیلـومترى  16 حـدود  در همـدان،  استان در گرین سد ساختگاه

 نهاونـد  از مسیر کیلومتر 9 حدود طى با سد، ساختگاه به دسترسى. دارد قرار نهاوند

 طـى  و قبـاد  قلعـه  راهـى  سه درمحل نورآباد سمت به مسیر تغییر بروجرد، تسم به

  . باشد مى امکانپذیر نورآباد -نهاوند جاده در کیلومتر 7 حدود

 ژئومکانیکی مشخصات با هایی زمین در تونلها اجرا و طراحی در مهم مسائل جمله از

 فـضاي  وقـانی ف بخش در پالستیک ناحیه حد از بیش گسترش و یزدای تنش ین،پای

 پـر  را شـده  حفـر  قسمت و شده ریزش موجب است ممکن که اشدب  می شده حفاري

 شکل به ژئومکانیکی خصوصیات بر عالوه پالستیک ناحیه گسترش که یجایآن از. کند

 حفاري اجرا نحوه و شکل مناسب انتخاب لذا .دارد بستگی نیز حفاري اجراي نحوه و

 مهم لهمسأ .باشد داشته حفاري زمان در دیدهپ این کاهش در یبسزای نقش تواند می

 زمین مشخصه منحنی. است تونل پایدارسازي براي نیاز مورد نگهداري تخمین دیگر

افـزار    و با کمک نرم1ی جدید به نام روند کاهشی مدول تغییر شکل  روش از استفاده با

Phase2  والکوپولــوسنمــودار روي از نـاهمجواري  نــرخ میــزانو  شـود  رسـم مــی - 

 تا شده ایجاد یهمگرای با معادل تنش ترخیص اعمال وگردند    تعیین می  2دایدریکس

 گـام  تأثیر همان  که سوم بعد لهمسأ واندت  می عددي، مدل در پوشش استقرار از قبل

 در  .کند حل بعدي دو مسائل در را است اولیه پوشش از کار جبهه فاصله و پیشروي

افزار  ا استفاده از دو روش مختلف و دو نرماي ب این تحقیق سعی شده یک کار مقایسه

Phase2 و FLACصورت گیرد .  

آب شناسی و ژئومکانیکی ساختگاه تونل انحراف  مشخصات زمین

 سد گرین

 سـد  پی محدوده از گاماسیاب رودخانه هاي سیالب نیز و پایه دبی انحراف منظور به

 دسـت  پـایین  متسـ  به دست باال از آب جریان هدایت سد ساختمان دوره طول در

 با اي ذوزنقه کانال یک وسیله به آب جریان. گرفت خواهد صورت انحراف تونل توسط

. شـد  خواهـد  هدایت تونل ورودي دهانه داخل به دریا سطح از متر  1790 کف رقوم

 نظر در صاف کف و متر 5/5 ارتفاع و 6 قطر با اسبی نعل شکل به انحراف تونل مقطع 

 تونـل  خروجـی  و ورودي هاي کانال همراه  به و متر 490 تونل طول است شده گرفته

 متـر  35 -40 حـدود  تونـل  سـقف  بـر  روباره میزان. بود خواهد متر 550 برابر تقریبا

 اي ذوزنقـه  مقطـع  با افقی کانال یک توسط تونل از خروجی جریان. گردد  می برآورد

ـ  گیري  قرار به توجه با . شود می هدایت دست پایین سمت به شکل  در انحـراف  لتون

 ایـن  شناسی زمین شرایط از آن محل شناسی  زمین عمومی وضعیت راست، گاه تکیه

 آذرآواري ،)Kan (آندزیت واحدهاي از ترتیب به تونل یعنی نماید می تبعیت گاه تکیه

 -آذرآواري و )Kmd (متادیابـاز  ،)Ks-p (فیلیـت  -اسـلیت  ،)Kv ()آگلومرا و توف(

  .)1کلش (کند می عبور )Kv-s (رسوبی

  
  گرین سد آب انحراف تونل مسیر طولی مقطع - 1 شکل

 آنـدزیت،  واحـدهاي  در تونـل  گرفتـه  صـورت  عـددي  و تجربـی  هـاي   تحلیل براساس

 فیلیـت  -اسلیت واحد در تونل ناپایداري عمده و باشد  می پایدار متادیاباز و آذرآواري

  مشخـصات  .شـد  خواهـد  ارائـه  واحـد  ایـن  يپایـدار  تحلیـل  ادامـه  در کـه  باشد  می

  .باشد  می1 فیلیت مطابق جدول - واحد اسلیتژئومکانیکی

  

  

                                                             
1 modulus reduction method 
2 Vlachopoulos-Diederichs 

  γ  c (MPa) φ  (MPa) tσ E (GPa) ν(MN/m3)   نماد

Ks-p  023/0  045/0  28  0012/0  12/0  3/0  

   فیلیت-ژئومکانیکی واحد اسلیت مشخصات -1جدول 

  

  )K (منطقه برجا هاي تنش نسبت تعیین

 از حـساسیت،  آنـالیز  از استفاده با) K (برجا هاي  تنش نسبت مقدار تخمین منظور به

 در هـا   جابجـایی  مقـادیر . شـود   می استفاده فیلیت -اسلیت واحد در جابجایی مقادیر

رم  در K مختلف مقادیر ازاي به تونل هاي  دیواره و کف سقف،  رسـم  اکـسل  افـزار  ـن

 بـراي  Phase2 افزار نرم در 3پذیر متسلی هاي  المان تعداد مقادیر از همچنین. شود  می

   .است شده ارائه 2  شکل در نمودارها این .گردید استفاده K محاسبه
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  K مختلف مقادیر به نسبت پذیر تسلیم هاي المان  تعدادو جابجایی مقادیر -2 شکل

  

 و پذیر  تسلیم المان و ها  جابجایی صعودي و نزولی روند شود  میمشاهده   که همانطور

) K (تـنش  نـسبت  یـک  ازاي بـه  شده رسم خطوط از بخشی در محاسباتی هاي  گام

  .است شده ارائه 2 جدول در مقادیر این کند می تغییر خاص

  

 به  Kمقدار

ازاي جابجایی 

  در سقف

   به Kمقدار 

  هاي  ازاي المان

  پذیر  تسلیم

   به  Kمقدار 

ازاي جابجایی 

  در دیواره راست 

 به  Kمقدار 

ازاي جابجایی 

  اره چپ در دیو

3/1  4/1  6/1  4/1  

  )K(هاي برجا   مقادیر مختلف نسبت تنش-2جدول 

 بـه  توجـه  بـا  و فـوق  جـدول  مقـادیر  و تجربـی  روابط از حاصل نتایج از گیري  بهره با

 برجـاي  هاي تنش نسبت عنوان به 4/1 عدد تونل، اطراف هاي   گسل معکوس عملکرد

  .شود می گرفته نظر در منطقه

   فیلیت -واحد اسلیت در اف آب سد گرین انحرتونل مدلسازي

 هـا و   فیلیـت و تعیـین وضـعیت جابجـایی    -منظور مدلسازي تونل در واحد اسلیت      به

 استفاده FLAC و Phase2 افزار  ضخامت ناحیه پالستیک از دو نرمهمچنین تعیین

 معیـار شکـست    تحلیـل،  ایـن  در فیلیت   -واحد اسلیت  براي شده استفاده معیار. شد

 پارامترهاي  همچنین. پالستیک در نظر گرفته شد نیزو نوع مواد  است   بکولم-موهر

  .باشد می 1 جدول صورت به عددي تحلیل در استفاده مورد

   .دهد می نشان تونل اطراف در را  و قائمافقی هاي جابجایی وضعیت 4 و 3 هاي شکل

                                                             
3 Yielded Elements 
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، تیلیف- تیاسل       تونل واقع در واحد اطراف  قائمهاي توزیع جابجایی - 3شکل 

  Phase2 و FLACافزار  نرم

  

  

 فیلیت، -اسلیت       واحد در واقع تونل اطراف افقی هاي جابجایی توزیع - 4 شکل

  Phase2 و FLAC هايافزار نرم

  

 -اسلیت واحد در واقع تونل مختلف هاي  قسمت درهاي قائم و افقی       مقادیر جابجایی 

 3 حاصل گردیده، در جدول Phase2 و FLACافزار    که با استفاده از دو نرم      فیلیت

  .ارائه شده است

  تیلی ف- تیواحد اسل در   مقادیر جابجایی- 3جدول 
  

 -اسـلیت  واحـد  در واقـع  تونـل  اطـراف  در شده گسیخته ناحیه خامتض 5  شکل در

  . است شده داده نمایش فیلیت

  

  وFLACهاي افزار نرم فیلیت، -اسلیت واحد در پالستیک ناحیه ضخامت - 5 شکل

Phase2  

  

  .است شده ارائه 4 جدول در فیلیت -اسلیت واحد در پالستیک ناحیه ضخامت مقادیر

  Phase2افزار  نرم  FLACافزار  نرم  )m( ناحیه پالستیک شعاع

  475/12  24/12  در باالي تونل

  221/8  0213/8   تونلهاي در دیواره

   فیلیت-  ناحیه پالستیک در واحد اسلیتشعاع - 4جدول 

  

  

  

 فیلیت -اسلیتتونل در واحد  اطراف سنگ توده پایداري تحلیل

 گرین سد آب انحراف تونلپالستیک  ناحیه ضخامت و  جابجایی مقادیر تعیین از پس

 در خطر هشدار  ترازهاي با استفاده ازتونل پایداري وضعیت ،فیلیت -اسلیت واحد در

 سـازه،  پایـداري  بررسـی  بـراي  روش، این در. گیرد می قرار بررسی مورد تونل اطراف

 مقایـسه  عددي هايافزار  نرم از آمده بدست مقادیر با و تعیین خطر هشدار تراز مقدار

. اسـت  پایدار سازه باشد، کمتر خطر هشدار سطح از شده، تعیین مقدار اگر. گردد  می

 جابجـایی  آن بـا  کـه  اسـت  هـایی  روش از یکـی ) مجـاز  (بحرانـی  کـرنش  از استفاده

. کـرد  بررسـی  تـوان   مـی  را همگرایـی  و تاج نشست مثل ها  تونل در شده گیري  اندازه

اسـتفاده از    بـا  بحرانی کرنش. است کمتر گسیختگی کرنش از همواره بحرانی کرنش

  .شود تعیین می 1 معادله

E
c

c


                                                                               )1(  

ل یانگ مدو: MPa( ، E(سنگ   توده تک محورهيمقاومت فشار :cدر این رابطه؛

)MPa( ،c :بر حسب درصدیکرنش بحران   

 کـرنش  بین رابطه صحرایی، هاي   داده و آزمایشگاهی نتایج دادن ارتباط با ساکورایی

 بـه  خطـر  هـشدار  تـراز  سـه  و آورد بدست را یانگ مدول و فشاري مقاومت و بحرانی

   :داد ارائه زیر صورت

85.0Elog25.0log c  Іتراز هشدار خطر                            )2(  

22.1Elog25.0log c        I Іتراز هشدار خطر                        )3(  

59.1Elog25.0log c       III4(                      تراز هشدار خطر(  

  )Kg/cm2 (سنگ مدول تغییر شکل توده: Eدر این رابطه؛ 

 است کرده پیشنهاد ها تونل طراحی مبناي عنوان به را II طرخ هشدار تراز ساکورایی

 ها  تونل پایداري براي پایینی و باالیی حد دو عنوان به III و I خطر هشدار ترازهاي و

 بلندمدت پایداري I خطر هشدار تراز دیگر عبارتی  به. باشند  می مجاز کرنش اساس بر

 III خطـر  هـشدار  تـراز  .نـدارد  ريناپایـدا  مـشکل  تونل شرایط این در و داده نشان را

 5 رابطه از استفاده با و بحرانی کرنش تعیین با .دهد  می نشان را مدت کوتاه پایداري

  :گردد می مشخص مجاز جابجایی

a

uc
c                                                                                )5(  

  در سقفجابجایی مجاز یا : cu، شعاع تونل : aدر این رابطه؛ 

 محاسبه گردید، در جدول   خطر هشدار تراز براساسي که   مجاز هاي  جابجاییمقادیر  

  . ارائه شده است5

  جابجایی مجاز

   براساس تراز

  )I )cm هشدار خطر 

  جابجایی مجاز

   براساس تراز 

  )II ) cmهشدار خطر 

  جابجایی مجاز

  راساس تراز  ب

  )III ) cmهشدار خطر 

16/7  3  3/1  

  III و II و I خطر هشدار ترازهاي براساس مجاز هاي جابجایی - 5 جدول

  

 بــا )3جــدول  (آمــده بدســت عــددي مدلــسازي از کــه جابجــایی مقــادیر مقایــسه

 -اسـلیت  واحد در تونل  شدید ناپایداري دهنده نشان ،)5جدول  ( مجاز هاي  جابجایی

  .شدبا می فیلیت

  GRC زمین اندرکنش منحنی ترسیم

رم  از تـوان   مـی  زمـین  اندرکنش منحنی رسم براي  و FLAC بعـدي  دو افزارهـاي     ـن

Phase2 انـدرکنش  منحنـی افزارها قابلیت ترسـیم   هرکدام از این نرم  . نمود استفاده 

توان با انجام عملیاتی بیشتر در طی مراحل مدلسازي   را دارند که به راحتی میزمین

  )m ( مقادیر جابجایی
افزار  نرم

FLAC 

افزار  نرم

Phase2 

  1967/0  1917/0  در سقف

  128/0  125/0  در دیواره
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ترسـیم شـده    انـدرکنش  منحنـی دلیل محـدودیت فـضا،    به .ین مهم دست یافت   به ا 

 ازجدیـدي    نـوع  افزار،  نرم این از استفاده با. گردد  ارائه می  Phase2بوسیله نرم افزار    

 محور و جابجایینشانگر  x محور  در آنکه است ترسیم قابل زمین اندرکنش منحنی

y محور روي بر صفر نقطه. دده  می نشان را شکل تغییر مدول کاهشی روند y نشان 

 ، فیلیـت  -واحد اسـلیت   در زمین اندرکنش  منحنی .باشد  می تونل کامل حفر دهنده

  .باشد می 6  شکل مطابق
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   فیلیت- زمین در واحد اسلیت اندرکنش  منحنی-6شکل 

  

  نگهداري سیستم نصب از قبل جابجایی مقدار تعیین

 5/0 و 1 برابـر  ترتیب  به پوشش از کار  ههجب فاصله و پیشروي گام میزان طرح این در

 از نگهـداري  سیـستم  نـصب  از قبل جابجایی نقطه تعیین در .شد گرفته نظر در متر

 ایـن  از اسـتفاده  جهـت . )7شکل  (شود  می استفاده دایدریکس و والکوپولوس نمودار

 پالستیک ناحیه شعاع،  پوشش از کار  جبهه فاصلهشعاع تونل،    رادیمق بایستی نمودار،

 مقـدار  باشـد تـا بتـوان      مـشخص  تونـل  سـقف  در جابجایی  و حداکثر  تونل سقف در

بر ایـن اسـاس     . را تعیین نمود  ) Closure (نگهداري سیستم نصب از قبل جابجایی

 در پالسـتیک  ناحیـه  شـعاع  متـر،    5/0 پوشش از کار  جبهه فاصله متر،   3شعاع تونل   

 بـا  برابـر  تونـل  سـقف  رد جابجـایی  حـداکثر   و )4 جدول ( متر 475/12 تونل سقف

  .در نظر گرفته شد )3جدول  (سانتیمتر 676/19

  

  

  

  

  

  

  

  دایدریکس و والکوپولوس نمودار -7شکل 

  

 آمده وجود   به جابجایی مقدار دایدریکس و والکوپولوس نمودار از استفاده با ادامه در

ــل ــصب از قبـ ــستم ـن ــداري سیـ ــا  نگهـ ــه ـب ــه توجـ ــریب ـب ــاهمجواري ضـ  ـن

)
closureimummax

closure
 شکل به توجه با سپس. شد محاسبه متر  سانتی 3/4 برابر )

 تعیـین  مگاپاسـکال  18 جابجـایی،  متـر   سـانتی  3/4 بـا  معـادل  شکل تغییر مدول ،8

 محاسبه ساکورایی روابط از که مجاز جابجایی از بایستی جابجایی مقدار این. شود می

 و II خطر هشدار تراز سبراسا مجاز جابجایی مقدار طرفی از. باشد کوچکتر شود می

III سـانتیمتر  3/1 و 3 برابر ترتیب به گردید محاسبه فیلیت -اسلیت واحد براي که 

 جابجـایی  مناسـب  مقـدار  تعیـین  جهـت  لـذا . باشد  می کوچکتر 3/4 مقدار از که شد

 طریـق   ایـن  به فیلیت -اسلیت واحد در نگهداري سیستم نصب از قبل آمده وجود  به

 مقـدار  ،Phase2 افزار نرم کمک با زمین اندرکنش منحنی سمر با که گردد می عمل

 676/19 برابـر  تـنش  کامـل  تـرخیص  بـه  توجـه  با تونل سقف در جابجایی ماکزیمم

 هـشدار  تـراز  از حاصـل  مجـاز  جابجایی سانتیمتر 3/1 ادامه در. شد تعیین سانتیمتر

 قبل آمده وجود به جابجایی مقدار با معادل ،)مدت کوتاه پایداري عنوان به( III خطر

 3/1 بـا  معـادل  شـکل  تغییر مدول. شود  می گرفته نظر در نگهداري سیستم نصب از

  ).8 شکل (آید می بدست مگاپاسکال 68 جابجایی، سانتیمتر
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   فیلیت-زمین در واحد اسلیت اندرکنش  منحنی- 8شکل 

  

  پایداري ارزیابی و اولیه پوشش نصب

با استفاده  . بجایی مجاز استفاده شده است    از جا  ي و نصب نگهدار   يداری پا لیدر تحل 

سـنگ کـه در آن بایـستی نگهـداري نـصب       از تراز هشدار خطر، جابجایی مجاز توده     

با افزایش عمق تونل، تاثیر زمـان نـصب نگهـداري در کنتـرل     . شود  گردد، تعیین می  

، تحمل فـشار تـوده سـنگ را        اگر نگهداري زود نصب شود    . شود  ناپایداري بیشتر می  

 IIسـنگ کـه از تـراز هـشدار خطـر        نگهداري باید در بازه جابجایی مجاز توده      . دندار

و جابجایی کوتاه مدت که از تراز   )  سانتیمتر محاسبه شد   3مقدار آن   (آید    بدست می 

. ، نـصب شـود  ) سانتیمتر محاسبه شد3/1مقدار آن (شود   تعیین میIIIهشدار خطر  

در ایـن بخـش بـا    . باشـد  مکـان پـذیر مـی   تعیین دقیق جابجایی مزبور با ابزار دقیق ا 

،  فیلیـت - در واحد اسلیتجهت پایدارسازي تونلعمل آمده در نهایت   هاي به   بررسی

ــه ضــخامت   ــا 10اجــراي شــاتکریت ب ــراه ب ــور ســیمی   ســانتیمتر هم ــصب ت   (ن

diameter=6mm)#6(( ،از نوع  فوالديحائل HE 160A   با کف بند در فواصل

مشخصات . نظر گرفته شد متر در 12 ري در شبکهمت 2 هاي  و پیچ سنگي متر1

  . ارائه گردیده است6 جدول درو معادل آنها   پیشنهادينگهداري سیستم

  خصوصیات
  تیرآهن

 HE 160A  

  بتن

  )شاتکریت (

  نگهداري سیستم

   معادل

  GPa(  200  21  8/19(مدول 

  m2(  3-1001/2  1/01  1302/01 (سطح مقطع

   خصوصیات سیستم نگهداري پیشنهادي-6 جدول

  

 
- توزیع جابجایی قائم دیواره تونل پس از اعمال تحکیمات در واحد اسلیت-9شکل 

 Phase2 و FLAC فیلیت، نرم افزار

 شـده  داده نمـایش  نگهداري اعمال از پس ها جابجایی ضعیتو 10و  9 هاي  شکل در

  . است
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- اسلیت واحد در تحکیمات اعمال از پس تونل دیواره افقی  توزیع جابجایی-10شکل 

  Phase2 و FLAC ، نرم افزارفیلیت

  

 تحکیمات اعمال از پس تونل مختلف هاي قسمت درهاي قائم و افقی  مقادیر جابجایی

 حاصل Phase2 و FLACافزار   که با استفاده از دو نرمفیلیت -لیتاس واحد در واقع

  . ارائه شده است7گردیده، در جدول 

  تیلی ف-تیسلواحد ادر  تحکیمات از پس   مقادیر جابجایی-7جدول 

  

 تونـل  اطراف در تحکیمات اعمال از پس شده گسیخته ناحیه ضخامت 11  شکل در

  .است شده داده نمایش فیلیت -اسلیت واحد در واقع

  

  وFLACهاي افزار نرم فیلیت، -اسلیت واحد در پالستیک ناحیه ضخامت - 11 شکل

Phase2  

  

 در فیلیت -اسلیت واحد در تحکیمات اعمال از پس ستیکپال ناحیه ضخامت مقادیر

  .است شده ارائه 8 جدول

  Phase2افزار  نرم  FLACافزار  نرم  )m(ضخامت ناحیه پالستیک 

  182/1  52/1  در باالي تونل 

   فیلیت- در واحد اسلیتتحکیمات اعمال از پس پالستیک ناحیه ضخامت - 8جدول 

  

 گـشتاور  و نیروهـا . اسـت  شـده  اسـتفاده  مجـاز  روش تنش  از پایداري ارزیابی جهت

 ارائـه  9 جدول در ایمنی ضریب همراه به اولیه پوشش مقطع در آمده بوجود خمشی

  . است شده

تنش محوري 

  )MPa(وارده 
  تنش محوري  ضریب ایمنی 

  )MPa( مجاز 
  دیواره  سقف  دیواره  سقف

20  77/8  291/6  28/2  18/3  

  فیلیت -اسلیت واحد در رينگهدا سیستم ایمنی ضریب -9 جدول

  

 و  دیـواره  در نگهـداري  سیـستم  از نقاطی شود  مشاهده می  9جدول   در که همانگونه

که این موضوع بیـانگر ایمـن بـودن           دارند 2بیشتر از    بین ایمنی ضریب تونل، سقف

  .باشد سیستم نگهداري پیشنهادي می

  گیري نتیجه

        هـاي برجـا    به منظور تخمین مقـدار نـسبت تـنش)K ( ـ ا اسـتفاده از آنـالیز   ب

همچنین .  فیلیت استفاده شد  -حساسیت، از مقادیر جابجایی در واحد اسلیت      

شـده و بـا    گیري از نتایج حاصل از روابط تجربی، آنالیز حساسیت انجام        با بهره 

 بـه عنـوان نـسبت    4/1هاي اطراف تونل، عدد   توجه به عملکرد معکوس گسل   

  .داي برجاي منطقه در نظر گرفته شه تنش

    افزارهاي عددي با جابجایی حاصل از روش کـرنش    مقایسه نتایج حاصل از نرم

دهـد کـه در واحـد      آید، نشان می    بحرانی که از معادالت ساکورایی بدست می      

با استفاده از  . کار تونل وجود خواهد داشت       فیلیت ناپایداري در جبهه    -اسلیت

در این . باشد متر می تی سان3 تا 3/1ترازهاي هشدار خطر، جابجایی مجاز بین    

 .شـود  بینـی مـی   متـر پـیش    سـانتی 20 جابجایی در سقف تونل حـدود        ،واحد

 زمین اندرکنش منحنی ترسیم با  فیلیت -اسلیت واحدهاي ناپایداري وضعیت

)GRC (افزارهاي نرم از استفاده با Phase2 و FLAC شود می اثبات هم. 

       بـراي واحـد اسـلیت   جهت تحلیل و بررسی سیستم نگهداري پیشنهاد شده - 

 روش،ایـن   در .فیلیت از روش روند کاهشی مدول تغییر شکل استفاده گردید    

 عنـوان  بـه  (III خطـر  هـشدار  تـراز  از حاصـل  مجـاز  جابجایی متر سانتی 3/1

 نـصب  از قبـل  آمـده  وجـود  به جابجایی مقدار با معادل ،)مدت کوتاه پایداري

 سانتیمتر 3/1 با معادل شکل تغییر مدول. شد گرفته نظر در نگهداري سیستم

 .آید می دست هب مگاپاسکال 68 جابجایی،

 فیلیت از نگهداري ترکیبی شامل      -منظور کنترل ناپایداري در واحد اسلیت      به 

 حائلنصب توري سیمی،     متر همراه با    سانتی 10اجراي شاتکریت به ضخامت     

ــوالدي ــوع ف ــل  HE 160A از ن ــد در فواص ــف بن ــا ک ــر1 ب ــصب ي مت  و ن

با تزریق در تمـام طـول در محـدوده           12 متري در شبکه   2 هاي سنگ پیچ

 .گردد سقف توصیه می

              نتایج حاصل از محاسبه ضریب ایمنی بیانگر ایمـن بـودن سیـستم نگهـداري

 .باشد پیشنهادي می

     در مـسیر تونـل،    فیلیـت  - از جمله اسلیت   باتوجه به قرارگیري مصالح ضعیف 

 ،کنترل پایداري سـازه مـذکور     جهت) سنج همگرایی(ابزاردقیق   نصب و قرائت  

 .باشد ضروري می
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