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گزینش روش های بهسازی لرزه ای تونل ها غالبا مبتنی بر نوع پوشش و
مشخصات خاک محل احداث تونل می باشد .در ادامه به معرفی چند روش
بهسازی لرزه ای تونل ها پرداخته می شود.
استفاده از راک بولت برای مهار حرکت گوه های سنگی و استفاده از راک
بولت به همراه شاتکریت برای تونل هایی که در خاک های نرم احداث می
شوند].[2
استفاده از مالت های پر کننده مانند پلی اورتان جهت پرکردن گوه های
گسیختگی وترک های خاک اطراف تونل.
تزریق دوغاب جهت برقراری سطح تماس کامل بین پوشش و خاک ].[3
استفاده از اپوکسی جهت پر کردن ترک های پوشش ].[3
استفاده از ورق های  FRPجهت تسلیح و افزایش مقاوت محوری،برشی و
خمشی پوشش .شکل زیر ] [3نمایی از نقش هریک از روش های معرفی
شده جهت بهسازی لرزه ای تونل را نشان می دهد.

چکیده
بطور عمومی فضا های زیرزمینی نسبت به سازه های سطحی خسارت
کمتری را حین زلزله متحمل می شوند،با این وجود گزارش های زیادی
مبنی بر آسیب دیدگی این فضا ها به واسطه امواج دینامیکی وجود دارد که
حاکی از این است که این سازه ها در برابر امواج دینامیکی به طور مطلق
مصون نمی باشند .لیکن برای حفاظت از سازه های زیرزمینی روش های
مختلفی در ادبیات فنی در این خصوص پیشنهاد شده است ،بطور مثال
استفاده از بولت ،پوشش های فلزی و تزریق را می توان نام برد .با توسعه
کاربرد  FRPدر مقاوم سازی لرزه ای ،مقاله حاضر به بررسی تاثیر  FRPبر
رفتار لرزه ای تونل مترو در محل ایستگاه پرداخته است ،در این راستا مقاله
حاضر با توسعه مدل عددی سه بعدی اجزای محدود تاثیر  FRPدر تاج و
کف تونل ،بر لنگر ونیروهای داخلی ایجاد شده تحت اثر اعمال شتاب زلزله
به مدل ،را بررسی کرده است .نتایج تحلیل عددی نشان می دهد که
استفاده از شیت های  FRPروی سطح داخلی پوشش تونل بر روی
ظرفیت محوری ،برشی و خمشی مقطع پوشش تاثیر گذار است.
کلمات کلیدی :تونل ،رفتارلرزه ای ،نرم افزار آباکوس ،متروFRP ،
مقدمه
مترو یکی از سازه های زیرزمینی است که با وجود شباهت های فراوانی که
با تونل های کوهستانی دارد به دلیل داشتن یکسری شرایط نیازمند بررسی
دقیق تر و در نظر گرفتن شرایط خاص و ویژه ای می باشد ،این شرایط را
می توان به صورت زیر خالصه نمود.


ایستگاه ها و تونل های مترو در شهر های پر جمعیت برای حل
مشکل ترافیک ساخته می شوند لذا در صورت آسیب دیدن
خطرات جانی و اقتصادی فراوانی ایجاد می شود]. [1



به دلیل احداث اکثر ایستگاه ها و تونل های مترو در عمق کم
سازه های سطحی روی آنها اثر می گذارند و متقابال رفتار تونل
های مترو نیز روی سازه های سطحی اثر می گذارد]. [2



شهر ها معموال در مناطق مسطح و آبرفتی توسعه می یابند لذا
این سازه ها نیز در الیه های رسوبی منفصل توسعه می یابند که
این ام



شرایط خاصی را بر سازه ها حاکم می کند ].[2

شکل (A) :1

پرکردن گسیختگی ) (Dتزریق دوغاب جهت ایجاد سطح تماس بین پوشش و خاک ) (Eپر
کردن ترک ها با استفاده از اپوکسی ) (Fتسلیح پوشش با استفاده از FRP

بحث تحلیل و طراحی و بهسازی لرزه ای در قالب کتاب ها و مقاالت طی دو
دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است ،در ادامه به معرفی برخی از مقاالت
مهم منتشر شده در این زمینه پرداخته می شود.
هشاش و همکاران در سال  1001به معرفی روش های تحلیل خطر سازه
های زیرزمینی ( Probabilisticو  )Deterministicدر ادامه به بررسی
سه تئوری برای در نظر گرفتن برای در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و
سازه های زیرزمینی پرداخته است ].[4
تیلور و همکاران در سال  1002با استفاده از مدل های عددی پاسخ
دینامیکی تونل را قبل و بعد از بهسازی مورد بررسی قرار دادند ].[5
صدقیانی و ضامنی در سال  1111به بررسی تاثیر گسل بر پایداری تونل در
شرایط استاتیکی و دینامیکی پرداخته است .در این مقاله برای مدل سازی

 در ایستگاه ها معموال نیاز به فضا های با دهانه بزرگ وجود دارد
که این امر آسیب پذیری این سازه ها را افزایش می دهد .
با توجه به موارد ذکر شده بررسی آسیب پذیری و تحلیل و طراحی لرزه ای
و در گام بعد بهسازی لرزه ای ایستگاه ها و تونل های مترو اهمیت ویژه ای
پیدا می کند.
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سطح گسیختگی ) (Bاستفاده از راک بولت ) (Cتزریق پلی اورتان جهت
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از روش المان مجزا ( )DEMو از نرم افزار تجاری ( )UDECاستفاده شده
است[.]6
کورتزیس و همکاران در سال  1011اثر مشخصات مکانیکی خاک ناحیه
اندرکنش خاک و تونل را بر نیرو ها و لنگر های خمشی ایجاد شده در
پوشش تونل در اثر انتشار امواج  Sو  Pبا مدل سازی اجزای محدود مورد
بررسی قرار داده است ].[7
مرتضایی و همکاران در سال  1001در مقاله ای پاسخ لرزه ای ساختمان
های بتن مسلح را تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک قبل و بعد از مقاوم
سازی سازه با ورقه های  FRPمورد بررسی قرار داده اند ].[8
چویی و همکاران در سال مقاوم سازی لرزه ای قاب های بتن آرمه را در
مقابل شکست برشی با رویکرد بهسازی لرزه ای بهینه با استفاده از ورقه
های  FRPمورد بررسی قرار داده اند ،در این مقاله ،بهینه سازی عملیات
مقاوم سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا
مغلوب ( )NSGAبرای کمینه کردن متغیر هزینه و در مقابل رسیدن به
باالترین سطح عملکرد لرزه ای قاب ،صورت گرفته است ].[9
در مقاله حاضر رفتار لرزه ای یکی از ایستگاه های مترو شهر کرج مورد
بررسی قرار گرفته شده است و در حالت ویژه بهسازی رفتار آن با به
کارگیری صفحات  FRPبه صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفت .برای این
منظور از توسعه مدل اجزای محدود استفاده گردید.

باشد ،شکل 1-شماتیکی از مقطع پوشش را نشان می دهد؛ حفاری تونل در
دو مرحله نیم مقطع فوقانی و نیم مقطع تحتانی صورت می گیرد .برای
حفاری تونل در محل ایستگاه تنها حفاری فوقانی صورت میگیرد [.]11

شکل :1مقطع پوشش

مشخصات بتن پوشش در جدول زیر ارائه شده است:
جدول :1مشخصات بتن

مشخصات ایستگاه مترو مورد مطالعه

)(MPa

مشخصات ساختگاه []10

20

ایستگاه مورد مطالعه یکی از ایستگاه های خط  1متروی کرج می باشد
وضعیت ژئوتکنیک ساختگاه با مطالعه گزارشات مربوط به مشاهدات حین
حفاری و نتایج آزمایشگاهی ،به طور کلی خاک زیر سطحی محدوده مورد
بررسی را می توان در سه گروه الیه خاک دستی خاک ریزدانه و خاک
درشت دانه طبقه بندی نمود .قسمت فوقانی خاک طبیعی محدوده ساختگاه
از الیه های خاک اغلب ریزدانه رسی ) (CLگاهی ماسه یا الی و به ندرت
ماسه رس و الی دار ) (SCو ) (SMتشکیل گردیده است؛ ضخامت این
الیه در نواحی مختلف بین صفر تا  12متر متغیر می باشد .نتایح حاصل از
بررسی های انجام شده نشان می دهد که قسمت تحتانی خاک زیر سطحی
ساختگاه از الیه های خاک درشت دانه اغلب گرد گوشه شن و ماسه رس
گاهی الی دار با تراکم متوسط تا بسیار متراکم تشکیل گردیده است .این
الیه دارای حداقل ضخامت  10متر میباشد[.]10
خالصه ای از اطالعات اولیه ساختگاه در جدول  1ارائه شده است:

مشخصات FRP
از آنجایی که  FRPدر بسیاری از موارد متشکل از الیاف یک طرفه می باشد
فرض  Isotropicبرای آن دور از واقعیت می باشد] ،[12بنابراین رفتار
 FRPدر مدل سازی  Laminaفرض شد ،جهت گیری الیاف  FRPتنها
در راستای طولی و عرضی المان های پوشش در نظر گرفته شد مدول
االستیسیته و ضریب پواسون جهات مربوطه در جدول زیر ارائه شده است،
اعداد  1و  2راستای محور های اصلی می باشد.
جدول :1مشخصات FRP
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در تحقیق حاضر به کمک روش اجزای محدود و نرم افزار ABAQUS
مدلسازی عددی صورت گرفته شد تا تاثیر  FRPبر روی رفتار لرزه ای
پوشش مورد بررسی قرار گیرد ،نمایی از مدل ساخته شده در شکل 1-ارائه
شده است.

چسبندگی

()KPa

CL

81/6

04

4/52

54

24

SC
&
SM

54/0

14

4/ 3

36

52

مشخصات سازه
پوشش تونل مورد مطالعه از بتن در جار ریز به ضخامت متوسط  12سانتی
متر تشکیل شده است .عرض داخلی تونل  11متر و ارتفاع آن  11متر می
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مدلسازی عددی

جدول :1الیه بندی خاک ساختگاه تونل
نسبت

0.2

2500
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نیروها به میزان  12درصد کاهش داده می شوند در گام چهارم المان های
پوشش به مدل اضافه شده و در گام پنجم نیروهای گرهی وارد به مرز
حفاری نیز به تدریج از مرز حذف می شوند.

شکل  :1مدل خاک و الینیگ در نرم افزار آباکوس

مدل سازی حفاری با کاهش سختی و غیر فعال سازی المان در گام بعدی
صورت می گیرد ،و اضافه کردن پوشش به جدار تونل با فعال سازی المان
پوشش صورت می گیرد ،ابعاد مقطع تونل براساس پالن ایستگاه مورد
مطالعه در نظر گرفته شد ،ابعاد المان خاک نیز در گام نخست پنج برابر
بزرگترین بعد تونل از جداره تونل تا مرز کناری در نظر گرفته شد ،با انجام
چندین آنالیز و بررسی ناحیه تاثیر حفاری در نهایت عدد  100متر برای
طول و  160متر برای عمق قطعه خاک درنظر گرفته شد .رفتار مدل Plain
Strainفرض شد و به منظور نصب  FRPبر روی دیواره پوشش ضخامت
مدل یک متر درنظر گرفته شد.
المان های خاک شامل المان های گوه ای شش گره ای (6-noded
)Wedge elementدر ناحیه اطراف تونل و المان های مکعبی هشت گره
ای ) (8-noded hexahedron elementدر سایر نقاط قطعه خاک می
باشند .المان بندی پوشش نیز با استفاده از المان های گوه ای شش گره ای
) (6-noded Wedge elementصورت گرفت .
مدل رفتاری خاک مدل موهر-کلمب و رفتار پوشش االستیک فرض شد.

شکل :4تغییرات ضریب بار در گام های مختلف تحلیل

مدل سازی دینامیکی
در زمین طبیعی اطراف سازه زیرزمینی کامال نا محدود بوده و موج در یک
محیط بینهایت منتشر می شود .این در حالی است که در مدل سازی عددی
فضای زیرزمینی و خاک اطراف آن محدود می باشند ،در تحلیل استاتیکی
محدود کردن خاک اطراف فضاهای زیرزمینی با در نظر گرفتن ناحیه تاثیر
فضای زیرزمینی امکان پذیر است در حالیکه در تحلیل دینامیکی این امر
باعث انعکاس انرژی امواج برشی از طریق مرزها به داخل هندسه مدل می
شود ،برای جلوگیری از این امر استفاده از مرزهای جاذب یا میراگر ها در
مدل های عددی رایج است .در این تحلیل از مرزهای جاذب با بکارگیری
المان نا محدود از نوع مکعبی هشت گره ای که از یک سمت نا محدود
هستند استفاده شده است .این المان ها مانند میراگر عمل کرده و به این
ترتیب رفتار مجموعه خاک و سازه با دقت باالتری شبیه سازی می شود
.
بارگذاری لرزه ای

مدلسازی استاتیکی
در گام مدلسازی استاتیکی شرایط تکیه گاهی به منظور جلوگیری از حرکت
افقی به مرزهای جانبی مدل اعمال گردید همچنین انتهای مدل نیز به
منظور محدود کردن جابجایی قائم مقید شد و درجه آزادی خارج از صفحه
مدل نیز بسته شد.
تحلیل استاتیکی مدل در پنج گام انجام شد ،در گام اول وزن مخصوص موثر
به الیه های خاک اعمال شد ،اعمال این شرایط تنش های افقی در مدل
ایجاد می¬کند ،بنابراین در همین گام مقدار ضریب فشار محاسبه شد].[13

بار لرزه ای به صورت شتاب نگاشت به پای سازه اعمال گردیده است ].[15

)(1
در گام دوم سختی المان های داخل تونل با استفاده از روش کاهش بار
کاهش داده شد ،فرضیات این روش به این صورت است که در ابتدا فشار
وارد بر مرز داخلی فضای زیرزمینی برابر فشار خارجی ناشی از زمین درنظر
گرفته می شود ،سپس فشار داخلی با ضریب (-β) 1کاهش داده می شود،
مقدار =β 0شرایط اولیه را تولید کرده و مقدار =β 1مقدار آزادسازی کامل
تنش را در اثر حفاری ایجاد میکند].[14
در گام سوم المان های داخل تونل حذف می شوند و نیروهای گره ای
ناشی از المان های حذف شده به مرز حفاری اعمال می شوند،سپس این

شکل :2شتاب نگاشت اعمال شده به مدل

نتایج مدل سازی عددی
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نیروی برشی
تغییرات نیروی برشی مقطع تونل در محل تاج برحسب زمان در نمودار زیر
ارائه شده است

نتایج بدست آمده در سه موقعیت مختلف پوشش ،بر اساس ارزیابی و
مقایسه نیروی محوری ،نیروی برشی و لنگر خمشی تاج ،دیواره های تونل و
کف تونل در دو مدل تسلیح یافته با  FRPو بدون  FRPارائه شده است.
محل قرار گیری شیت های  FRPدر مدل تسلیح یافته با  FRPدر تاج و
دیواره های تونل می باشد ،شکل 2-موقعیت شیت های  FRPرا در مدل
نشان می دهد.

شکل  :8تاریخچه نیروی برشی تاج تونل
لنگر خمشی
مقادیر لنگر خمشی ایجاد شده در راستای طولی پوشش در دو مدل اندک
است ،دلیل این امر کوچک بودن بعد عمود بر صفحه پوشش (یک متر)
نسبت به بعد داخل صفحه آن است.

شکل  :6موقعیت شیت های  FRPدر دیواره داخلی پوشش

ابتدا تاثیر وجود  FRPدر تاج تونل ( )Aو سپس تاثیر آن بر روی کف تونل
( )Bمورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بررسی نیروی محوری ،نیروی برشی و لنگر خمشی در تاج تونل
نیروی محوری
تغییرات نیروی محوری مقطع تونل در محل تاج برحسب زمان در نمودار
زیر ارائه شده است ،در مدل تسلیح یافته با  FRPنیروی محوری بیشتری
ایجاد شده است که این امر حاکی از افزایش سختی مقطع تسلیح یافته با
 FRPنسبت به مدل بدون  FRPاست.

شکل  :1تاریخچه لنگر خمشی تاج تونل

بررسی نیروی محوری ،نیروی برشی و لنگر خمشی در کف تونل
کف تونل در هر دو مدل فاقد  FRPاست ،با توجه به این موضوع در ادامه
رفتار لرزه ای کف تونل مورد بررسی قرار می گیرد.
نیروی محوری
شکل زیر تاریخچه زمانی تغییرات نیروی محوری را در کف تونل نشان می
دهد.

شکل  :1تاریخچه نیروی محوری تاج تونل
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در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار آباکوس مدلسازی عددی صورت
گرفت تا تاثیر  FRPبر روی رفتار لرزه ای پوشش مورد بررسی قرار گیرد.
اثر  FRPاز طریق بررسی نیروی محوری ،نیروی برشی در مقطع تونل ،و
لنگر خمشی ایجاد شده در راستای طولی تونل در دو المان واقع در تاج
) (Aو کف تونل) (Bمورد بررسی قرار گرفت ،المان واقع درتاج تونل در
مدل اول بدون  FRPو در مدل دوم با شیت های  FRPتسلیح یافته بود.
المان واقع در کف تونل در هر دو مدل فاقد  FRPبود.نتایج تحلیل عددی
نشان داد که استفاده از شیت های  FRPروی سطح داخلی پوشش تونل
بر روی ظرفیت محوری و برشی مقطع پوشش تاثیر گذار است.تاثیرات
 FRPبر روی رفتار لرزه ای پوشش مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در
جدول زیر درصد اختالف میانگین نیروهای داخلی و لنگر خمشی ایجاد
شده در پوشش ،ارائه شده است.

شکل  :10تاریخچه نیروی محوری کف تونل

نیروی برشی
تاریخچه زمانی تغییرات نیروی برشی کف تونل ارائه شده است ,با مقایسه
مقادیر ماکزیمم نمودار تغییرات نیروی برشی در تاج و کف تونل این نتیجه
حاصل می شود که حداکثر نیروی برشی ایجاد شده در مقطع کف تونل
 %12بیشتر از حداکثر نیروی برشی ایجاد شده در تاج تونل است.

جدول  :4اختالف میانگین نیروهای داخلی و لنگر خمشی

موقعیت المان

نیروی محوری

نیروی برشی

لنگر خمشی

تاج ()A

11/1

11/1

14/2

کف ()B

22/21

2/41

1/12

میزان نیروی محوری ایجاد شده در مقطع در حالت بهسازی با شیت های
،FRPنسبت به مدل بدون  FRPبه طور متوسط  %11/1در المان تاج
تونل و  %22/12در المان کف تونل افزایش یافته که این امر حاکی از
افزایش سختی و ظرفیت محوری پوشش تسلیح یافته با  FRPاست.
میزان نیروی برشی ایجاد شده در مقطع در حالت بهسازی با شیت های
 FRPبه طور متوسط  %11/1در المان تاج و  %2/41در المان کف افزایش
یافته است.
ظرفیت خمشی نیز به طور متوسط  %14/2در تاج و  %1/12در کف تونل
افزایش یافته است.
با توجه به داده های ارائه شده در جدول 1-نتیجه گیری می شود که
بیشترین تاثیر  FRPبر افزایش ظرفیت محوری پوشش است ،نتیجه دیگری
که استنباط می شود تاثیر موضعی  FRPبر افزایش سختی پوشش است،
بطوری که افزایش ظرفیت پوشش در محل تاج  %61بیشتر از افزایش
ظرفیت در کف تونل است.

شکل  :11تاریخچه نیروی برشی کف تونل

لنگر خمشی
با مقایسه تاریخچه زمانی لنگر خمشی در تاج و کف تونل حداکثر لنگر
خمشی مثبت در کف تونل حدود  10برابر تاج تونل است.

شکل  :11تاریخچه لنگر خمشی کف تونل

جمع بندی و نتیجه گیری
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