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   چکیده
از نرم افزار المان محدود  نظوربدین م. لو پرداخته شده استتونل هاي دوق تحلیل عددي استاتیکیتحقیق، به در این 

Plaxis 2D  شمال بعنوان مطالعه موردي  -ه جدید تهرانآزاد را 2واقع در منطقه و از اطالعات تونل هاي دوقلوي البرز
هاي  توده غالب سنگ در محدوده متر 350متر و  100در ابتدا دو مقطع با روباره هاي متفاوت . استفاده شده است

مراحل  و از تونل مورد مطالعه، انتخاب شد باشدسنگ هاي توف میل طولی  تونل  اکتشافی درکه طبق پروفیتونل، 
مگا پاسکال و حداکثر  23/11حداکثر تنش کل برابر  گرفت کهقرار  تحلیلمورد  مدلگهداري حفاري و سیستم نمختلف 

و  1/17، 2220خمشی به ترتیب  ممان برشی و بیشینه نیروهاي محوري و. میلیمتر محاسبه شد 32/2جابجایی برابر
همچنین پس از حفر تونل غربی، مقادیر نیروهاي داخلی در پوشش تونل . در تونل اکتشافی می باشدکیلو نیوتن  53/12

شرقی افزایش یافته، به عبارت دیگر تاثیر حفر تونل غربی را بر تونل شرقی با توجه به افزایش نیروهاي داخلی در پوشش 
شرکت مهندسین  نصب شده تونل شرقی توسط همگراسنجابزار دقیق نتایج همگرایی از در نهایت  .بوقوع می پیوندد

 48+50/560مقطع انتخابی مدل شده در کیلومتر  یک در، )Bنقطه(و دیواره تونل) Aنقطه(در دو نقطه، تاج  مشاور النیز
میزان جابجایی توسط روش عددي و  که استفاده شدبراي اعتبارسنجی نتایج عددي متر بدست آمده،  100با روباره 

و اختالف موجود را نیز می توان بدلیل اختالف در خصوصیات واقعی زمین و  ار دقیق، مطابقت خوبی با هم داشتندابز
  .پوشش تونل با موارد در نظر گرفته شده در نرم افزار دانست

  
  

  ی، همگراسنجیتونل هاي دوقلو، مدل سازي عددي، تحلیل استاتیک :کلیدي هاي واژه
  
   مقدمه - 1

محدودیت هاي فضاهاي سطحی براي  امروزه با پیشرفت فن آوري، سهولت نسبی در حفاري و ساخت سازه هاي زیرزمینی
سیاسی و امنیتی، توجه بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه به  اجراي طرح هاي عمرانی و نیز به واسطه مسائل

 راه ها و بزرگراه هاي زیرزمینی، .]1[ینی براي کاربري هاي عمرانی، نظامی و معدنی معطوف شده استسازه هاي زیر زم احداث
، شبکه متروي شهري، نیروگاه ها و سایر مغارهاي زیر ي بین شهريراه آهن، خطوط انتقال آب، گاز و فاضالب، انواع تونل ها

نفت، تاسیسات نظامی، معادن، پناهگاه ها وانبارها، تعدادي از سازه زمینی براي دفن زباله هاي هسته اي، و یا به عنوان مخازن 
مسلم است هر چه سازه زیرزمینی ازاهمیت  .هایی هستند که در کشورهاي مختلف به سرعت در حال ساخت و اجرا می باشند

  .]2[بیشتري برخوردار باشد طراحی و نگهداري آن به دقت و هزینه بیشتري نیاز دارد
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 به توجه با عمده طور به. شودمی انجام صحیح بصورت باالیی سطح در استاتیکی بارهاي برابر در تونل ها طراحی امروزه
می  فراهم پیچیده مرزي شرایط سازي و مدل ساز و ساخت مراحل همه سازي شبیه امکان موجود رفتهشپی عددي روش هاي

هاي فراوانی که براي ساخت هر یک از این سازه ها صرف می  با توجه به توسعه روز افزون سازه هاي زیر زمینی و هزینه .شود
گردد و نیز اهمیت آنها در شبکه حمل و نقل بین شهري و داخل شهري و خطري که در صورت آسیب دیدگی آنها متوجه جان 

  .]3[مورد مطالعه قرار گیرد در مراحل مختلف ساخت و بهره برداريمردم می شود، الزم است که پایداري آنها 
براي این منظور از  .است شده استفاده مدل سازي براي Plaxis 2Dمحدود  اجزاي بعدي دو افزار نرم از تحقیق این در

  .است شده استفاده موردي مطالعه عنوان شمال به - آزاد راه تهران 2اطالعات تونل هاي دوقلوي البرزمنطقه 
  

  مطالعه موردي تونل هاي البرز -2
در  می نماید متصل کشور شمال در چالوس به را تهران کیلومتر 121 تقریبی طول به که شمال -تهران راه آزاد مسیر

ایجاد  باعث جاده فعلی خم و پیچ پر مسیر و البرز مرتفع کوه هاي رشته. می نماید عبور البرز کوه هاي رشته از خود مسیر
 از بزرگترین البرز تونل هاي دوقلوي تونل ها ، این نبی از. است شده شمال -تهران جدید مسیر در دوقلو تونل رشته 30 حدود

 قلو سه بصورت در واقع و متر 6400 طولی معادل هریک با دریا سطح از متري 2450 حدود ارتفاعی در مسیر، این هاي سازه
 پیچیدگی هاي با مرکزي البرز ارتفاعات و .می یابد ادامه چالوس‐ کرج جاده در زنگوله پل تا و شروع گچسر شمال از که بوده
در دهانه جنوبی تا پیکت  47+835پیکت  از که ها تونل این .می نمایند قطع را ساختاري زمین و شناختی زمین خاص
متر را دارا می  300-400در دهانه شمالی آزاد راه تهران شمال ادامه دارد، در مسیر خود روباره متوسطی در حدود  030+54

آزاد  پروژه دو منطقه در که مسیر این تونل هاي بلندترین از. متر نیز می رسد 900به حدود  باشد که در نواحی دهانه شمالی
 طرفین در اصلی تونل دو و )سرویس(تونل اکتشافی یک شامل باشد می البرز قلوي سه دارد، تونل هاي قرار شمال -تهران راه
  .]4[.شده است مشخص تونل سه این شماتیک، شکل 1در تصویر . می باشد آن

 
  ]4[البرز قلوي سه هاي تونل از شماتیک شکل: 1شکل 

  
قرار دارد که در سطحی پایین تر از دو تونل اصلی  )سرویس یا تهویه( اکتشافیبین دو رشته تونل مذکور، یک تونل       

به پایان  TBMم حفار به روش مکانیزه با دستگاه تما 1387متر در بهمن ماه سال  2/5با قطر  با مقطع دایره اي و  حفاري آن
متر و فاصله  86فاصله آکس تا آکس دو تونل اصلی حدود  .رسیده است و درحال حاضر تونل شرقی در دست اجراء می باشد

که بر  2شکل شماره  تونل ها، طراحی جدیددر  .متر می باشد 43آکس تا آکس هریک از تونل هاي اصلی با تونل اکتشافی 
یا  )NATM(به روش اتریشی  آنهاحفاري  شکل و D، مقطع تونل هاي اصلی Metro-styleی اساس طراحی اولیه شرکت روس

و  Benchingو  Headingروش چالزنی و انفجاري کنترل شده و تقسیم مقطع تونل به دو قسمت  با و حفاري مرحله اي
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 متر را براي تونل 12نهایی قطرحفاري شده که صورت می گیرد میانی و کناري به دو قسمت Benchingتقسیم مجدد قسمت 
متر قرار  2440متر و سطح تراز پرتال جنوبی در ارتفاع  2370سطح تراز پرتال شمالی در ارتفاع . هاي اصلی مرتفع می کند

  .]4[درصد می باشد 3/1شیب نیز تقریبا برابر . دارد

 
  ]4[راه اصلی هاي تونل براي حفاري نهایی مقطع طرح و مراحل :2شکل 

  
هاي  همانطور که از پروفیل مشخص است تونل از سنگه است پروفیل طولی در راستاي تونل نشان داده شد 3در شکل 

  .باشدهاي تونل، سنگ هاي توف می که توده غالب سنگ و مشخص است کندمختلفی عبور می

 
  

 ]5[البرز رگبز هاي تونل مسیر هاي سنگ توده ژئومکانیکی هاي ویژگی و شناسی زمین طولی پروفیل :3شکل 
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که ) کیلومتر گذاري داخل خود تونل از جنوب به شمال( هاي البرزتونل 7505/0بنابراین مقطع مورد نظر در کیلومتر  

در ادامه نیز مقطع دیگري با . انتخاب شد متر 100با بیشینه روباره  شمال است - آزاد راه تهران 48+560مطابق با کیلومتر
آزاد راه  48+814خود تونل ها و مطابق با کیلومتر 1+004در کیلومتر توف توده سنگ محدودهمتر در  350بیشترین روباره 

همچنین به دلیل در اختیار داشتن نتایج همگرایی تونل شرقی توسط  .انتخاب و تحلیل عددي انجام شدشمال  -تهران
نتایج براي هر دو مقطع در  .تفاده قرار گرفتاین مقطع به عنوان اعتبارسنجی نتایج تحلیل عددي مورد اس نتایج همگراسنج، از

  .شودادامه آورده می
  PLAXISمدل سازي عددي با استفاده از نرم افزار  -2-1

با توجه به امکانات و Plaxis جهت تحلیل عددي به روش اجزاي محدود الگوهاي بکار رفته در این تحقیق، از نرم افزار      
اده شده است، در حالت خاص می توان از آن براي تحلیل هاي تنش، تغییر شکل و ویژگی هاي خاص این نرم افزار استف

 .پایداري در مهندسی ژئوتکنیک استفاده نمود

  ساخت هندسۀ مدل - 2-1-1
مقطع هندسی مورد استفاده به صورت دو بعدي با شرایط کرنش مسطح مقطع عرضی به خاطر طول زیاد تونل هاي البرز  

که توزیع تنش در محیط اطراف تونل ها به خوبی مدل می شود و تغییر شکل ها به صورت . باشدنسبت به عرض آنها می 
می باشد و در مقطع دوم  متر 200*135برابر  متر 100مقطع با روباره  در ابعاد محیط مدل شده .متوسط پیش بینی می گردد

متر ارتفاع روباره  350ین مقطع قرار داده می شود تا کیلو پاسگال بر روي هم 6275، یک بار معادل متر 350با حداکثر روباره
همچنین مرزهاي مدل باید به منظور دوري از آشفتگی هاي ایجاد شده در اثر شرایط مرزي، به اندازه . را براي مدل ارضا کند

براي هر دو  عرض در) برابر عرض تونل راه 3حدود (متر 51براي حذف اثر شرایط مرزي حدود . کافی از سطح تاثیر دور باشند
و با مرز مناسب  براي هر دو مقطع انتخابی در نظر گرفته شد متر درارتفاع از توده مدل شده 91و حدود مقطع مدل شده

براي استفاده نتایج  .دازه محیط مدل شده کافی می باشدجایگزین شده است و با توجه به نتایج تحلیل هاي انجام شده، ان
همچنین . امیکی، مرزهاي مدل معموال به نسبت تحلیل استاتیکی دورتر در نظر گرفته می شونددر یک تحلیل دینبدست آمده 

. است گره اي براي مش بندي مورد استفاده قرار گرفته 15جزء بندي پوشش سنگی و پوشش داخل تونل ها از اجزاي مثلثی 
ترفیس با امکان لغزش و جدایی استفاده همچنین جهت محاسبه و مدل کردن اندکنش خاك و سازه از اجزاي حد واسط این

میرایی فیزیکی در تونل و سنگ بستر به . در این مدل هندسی مرزهاي قائم دور از سازه در نظر گرفته شده اند. شده است
  .وسیله میرایی رایلی شبیه سازي گردیده اند

  شرایط مرزي - 2-1-2
در نتیجه یک گیرداري . استفاده شد Standard fixitiesینه براي ایجاد شرایط مرزي استاندارد در این تحقیق از گز   

گیرداري دریک جهت معیین بصورت دو خط . کامل در پایه هندسه و شرایط غلطک در کناره هاي عمودي ایجاد می شود
مودي از این رو تکیه گاه غلطکی بصورت دو خط موازي ع. روي صفحه ظاهر می شود) گیردار(موازي عمود بر جهت ثابت شده 

 . مرزهاي جانبی از نوع مرزهاي جاذب بوده که از تئوري الیزمر استفاده شده است. ظاهر می شود

 Plaxisتونل ها در  مراحل حفاري مدل کردن - 2-2
حفر شده باید در  TBMتوسط  در سطحی پایین تر از تونلهاي اصلی و که )سرویس(در این مرحله ابتدا تونل اکتشافی  

در محیط در نظر گرفته شده متر  2/5با رسم مقطع دو بعدي از یک تونل دایره اي به قطر  این کارشود محیط پلکسیس مدل 
  .سانتیمتر براي آن در نظر گرفته می شود 30براي مدل انجام می شود سپس براي پوشش شاتکریت به ضخامت 

متر  86کز تونل شرقی به غربی حدود شکل می باشند و فاصله مرکز به مرD براي مدل کردن مقطع تونل هاي اصلی که 
، حفاري آنها بصورت مرحله اي و با تقسیم مقطع تونل به دو 4است و طبق آخرین طراحی در نظر گرفته شده مطابق شکل 
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به دو قسمت میانی و دیواره ها، حفاري آنها صورت می  Benchingو سپس تقسیم مقطع  Benchingو Headingمقطع 
نمایی از  4شکل . استفاده شد NATM Tunnelشکل در محیط پلکسیس از گزینه   Dاین تونل هايبراي مدل کردن . گیرد

 .طرح مدل شده از تونل هاي البرز را در محیط پلکسیس نشان می دهد
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  plaxisافزار نرم محیط در البرز هاي تونل از شده مدل طرح هندسه از نمایی 4شکل 

  
  تعیین خواص فیزیکی محیط- 2-3
که  تونل اکتشافی و نتایج و آزمایش ها و بررسی هاي صورت گرفته مالحظه شد سنگ هاي با توجه به گمانه هاي شناسایی    

در این که . توده سنگ توف در حالت زهکشی شده با خواص مقاومتی متوسط و خوب می باشد در مقاطع در نظر گرفته شده،
نیاز است که  از مشخصات توده سنگ مورد در این مدل کالً پنج پارامترکولمب استفاده شده و  -پژوهش از الگوي مدل موهر
این پارامترها با واحد  .که از آزمایشات پایۀ مکانیک خاك قابل حصول می باشد آنها آشنا هستند اغلب مهندسین ژئوتکنیک با

 2و همچنین پارامترهاي بتن شاتکریت جهت پوشش تونل ها با خاصیت االستیک در جدول  1هاي استاندارد آنها در جدول 
  .]6[آمده است

  
 ]6[کولمب- موهر الگوي باPLAXIS سازي مدل براي نیاز مورد خاك مکانیک آزمایشات از حاصله خواص پارامترهاي: 1جدول

  زاویه اتساع  زاویه اصطکاك  چسبندگی  نسبت پواسون  یانگمدول   مشخصه
  E υ C φ  ψ نشان پارامتر

  درجه  درجه  Kg/m٢  -  Kg/m٢ واحد
  10  42 1500 25/0  13335000  مقدار

  
 ]6[ )شاتکریت( شده پاشیده بتن پوشش مواد خواص پارامترهاي: 2جدول 

  نسبت پواسون  وزن  ضخامت معادل  سختی خمشی  سختی نرمال  مشخصه
  EA EI d W  υ نشان پارامتر

  -  m  m  KN/m٢/KN/m  KNm٢ واحد
  15/0  4/8 3/0 25/2*104  3*106  مقدار

  
  
  
  

 

 ١٤/١٢
 متر

متر ٩   

٤٣ 
 متر

٨٦ 
 متر

٢/٥ 
 متر

تونل 
 غربی

تونل 
شرق 
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  مش بندي مدل - 2-4
یکی از مسائل حائز اهمیت هم . پس از ساخت هندسه مدل، توسط مش بندي مدل، جهت حل مسئله آماده می شود     

که در مسائلی با  از آنجایی. در خروجی هاي نرم افزار و هم در سرعت تحلیل مسئله توسط نرم افزار ریز بودن شبکه بندي است
از طرفی مقدار . گرادیان تغییرات درجات آزادي و یا تنش هاي زیاد، ریز بودن مش بندي می تواند در کاهش خطا موثر باشد

ریزي شبکه بندي باید به قدري باشد که به اتالف وقت در زمان حل مسئله منجر نگردد، زیرا از حد تقریبا مشخصی به بعد 
  .نمایی از مش بندي مدل عددي تونل هاي البرز آورده شده است 5در شکل . تاثیري بر دقت مسئله ندارددیگر ریز بودن المان 

  

 
  البرز هاي تونل عددي مدل بندي مش از نمایی: 5شکل 

  
  اولیه شرایطاعمال  -2-5

شرایط . دپس از ساخت هندسه مدل و مش بندي المان محدود، حالت تنش اولیه و وضعیت اولیه مشخص می گرد     
و دیگري مشخص کردن نماي کلی هندسه ) مد شرایط آب(یک مد براي ایجاد فشار آب اولیه . اولیه شامل دو مد مختلف است

در مقاطع انتخاب شده از تونل هاي البرز، به علت زهکشی شدن آب حالت شرایط آب . اولیه و تولید تنش موثر اولیه می باشد
ی از پایین هندسه مدل و تمام فشارهاي حفره اي صفر در نظر گرفته شد و وزن واحد آب در پروژه غیر فعال و سطح ایستاب

KN/mنمایی از اعمال شرایط اولیه در هندسه مدل عددي تونل هاي البرز نشان داده شده  6در شکل  .در نظر گرفته شد ٣١٠
  .است

  

 
  لبرزا هاي تونل عددي مدل هندسه در اولیه شرایط اعمال از نمایی: 6شکل 
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  اجراي محاسبات -3
بنابراین الزم است که نوع محاسباتی را که باید . بعد از ایجاد مدل المان محدود، محاسبات المان واقعی را می توان انجام داد    

برنامه  Calculationsانجام شود و نیز نوع بارگذاري و مراحل ساخت و حفاري که در محاسبات باید فعال شوند در قسمت 
  .وندمشخص ش

محاسبه پالستیک . نوع محاسبات پالستیک تعیین شده است. می باشداستاتیکی  این پروژه شامل دوازده فاز محاسباتی
پالستیک که لزومی براي به حساب آوردن زایل شدن فشار حفره اي مازاد با زمان  -براي انجام دادن آنالیز تغییر شکل االستیک

ماتریس سختی در محاسبات پالستیک . اساس تئوري تغییر شکل کوچک انجام می شودندارد، به کار می رود و محاسبات بر 
اگر . این نوع محاسبات در بسیاري از کاربردهاي ژئوتکنیکی مناسب می باشد. نرمال بر اساس شکل تغییر نیافته اولیه می باشد

ب نمی آورد، بجز وقتی که مدل خزش چه فاصله زمانی می تواند مشخص شود ولی محاسبات پالستیک اثر زمان را به حسا
از طرفی دیگر با انجام دادن آنالیز زهکشی شده کامل، می توان نشست ها را در مدت طوالنی بر آورد . خاك نرم استفاده شود

  .بنابراین تاریچه بارگذاري دقیق پیگیري نمی شود و به فرآیند تحکیم بطور آشکار پرداخته نمی شود. نمود
  :زهاي محاسباتی استاتیکی به ترتیب زیر استدر این پژوهش فا

اولین فاز محاسبات مربوط به رسیدن به شرایط تعادل اولیه می باشد و جابه جایی ها صفر در نظر گرفته می شود و  -1
تمامی پوشش گذاري ها غیر فعال خواهد بود و در فاز دوم، بعد از اینکه تنش هاي توده سنگ در فاز اول به حالت 

 .پوشش گذاري تونل ها انجام می شود و جابه جایی ها از صفر در نظر گرفته خواهد شد تعادل رسید
 سانتیمتر 30متر و اجراي پوشش به ضخامت  2/5به قطر ) سرویس(حفاري تونل اکتشافی -2
 تونل اصلی شرقی  Headingحفاري مقطع -3
 تونل شرقی  Headingاجراي پوشش مقطع -4
 شرقی تونل Benchingحفاري قسمت میانی مقطع  -5
 تونل شرقی Benchingمقطع ) دیواره هاي(حفاري قسمت کناره ها  - 6
 تونل شرقی) قسمت میانی و کناره ها( Benchingاجراي پوشش مقطع  -7
 تونل اصلی غربی Headingحفاري مقطع  -8
 تونل غربی  Headingاجراي پوشش مقطع -9

 تونل غربی Benchingحفاري قسمت میانی مقطع  -10
 تونل غربی Benchingمقطع ) ره هايدیوا(حفاري قسمت کناره ها  -11
 تونل غربی) قسمت میانی و کناره ها( Benchingاجراي پوشش مقطع  -12

  
  حلیل عددي استاتیکیت - 4

تحلیل عددي استاتیکی تونل هاي البرز طبق بند فازهاي محاسباتی مراحل مدل سازي  ٢D Plaxisبا استفاده از نرم افزار     
  .توسط نرم افزار شبیه سازي شد

، حفر تونل شرقی و حفر تونل )سرویس(پس از حفر تونل اکتشافی(جابجایی قائم در مراحل مختلف حفاري  7شکل  - 4-1
میلیمتر می باشد و تونل ها حالت  14/2مطابق شکل، جابجایی هاي قائم پس از حفر تونل غربی برابر . نشان می دهد) غربی

  .پایدار دارند
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پس از حفر تونل 
  )سرویس(اکتشافی

  

  پس از حفر تونل شرقی

  

  پس از حفر تونل غربی

  
 حفاري مختلف مراحل در جابجایی ها نمو : 7شکل

، حفر تونل شرقی و حفر تونل )سرویس(تنش هاي کلی، قائم و برشی پس از حفر تونل اکتشافی 10و  9و  8 هاي شکل - 4-2
 4و  8/10، 23/11از حفر تونل غربی به ترتیب برابر مطابق اشکال حداکثر تنش کل، قائم و برشی پس . غربی نشان می دهد

  .مگا پاسکال بدست آمد
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  )سرویس(پس از حفر تونل اکتشافی

  

  پس از حفر تونل شرقی

  

  پس از حفر تونل غربی

  
  

 حفاري مختلف مراحل در کلی تنش نمو: 8شکل 
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پس از حفر تونل 
  )سرویس(اکتشافی

  پس از حفر تونل شرقی

  ونل غربیپس از حفر ت

  
 حفاري مختلف مراحل در قائم تنش نمو :9شکل
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پس از حفر تونل 
  )سرویس(اکتشافی

  پس از حفر تونل شرقی

  پس از حفر تونل غربی

  
 حفاري مختلف مراحل در برشی تنش نمو :10شکل 
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  توزیع نیروهاي داخلی در پوشش تونل ها - 3- 4
مطابق این شکل ها حداکثر نیروي  .شی در پوشش تونل ها را نشان می دهدتوزیع نیروهاي محوري و ممان خم 11شکل

  .متر بدست آمد -کیلو نیوتن  08/75مگا نیوتن و حداکثر ممان خمشی برابر  22/2محوري پس از حفر تونل غربی برابر 
  

پس از حفر تونل 
  اکتشافی

 
Pmax= ١٠٣*٢.٢٢(KN)  

  
Mmax= ١١.٧١ (KN.m)  

پس از حفر تونل 
  شرقی

 
Pmax= ٤٠٧.٧ (KN)   

Mmax= ٧٤.٣٣  (KN.m)  

پس از حفر تونل 
  غربی

 
Pmax= ٦٦٨.٧٨ (KN)  

 
Mmax= ٧٥.٠٨  (KN.m)  

  
  تونل پوشش در خمشی و ممان محوري نیروي توزیع: 11شکل 

 نتیجه گیري -5
 قمطاب. ا نشان می دهد، حداکثر تنش کل، جابجایی و نیروهاي داخلی در پوشش تونل ها در مراحل مختلف حفاري ر3جدول

  . این جدول، حداکثر مقادیر پارامترهاي مذکور در مرحله آخر حفاري و پس از حفر تونل غربی اتفاق می افتد
بیشینه نیروهاي محوري و ممان . میلیمتر محاسبه شد 32/2مگا پاسکال و حداکثر جابجایی برابر 23/11حداکثر تنش کل برابر 

همچنین پس از حفر تونل غربی، مقادیر . در تونل اکتشافی می باشدکیلو نیوتن  53/12 و 1/17، 2220خمشی به ترتیب 
نیروهاي داخلی در پوشش تونل شرقی افزایش یافته، به عبارت دیگر تاثیر حفر تونل غربی را بر تونل شرقی با توجه به افزایش 

  .نیروهاي داخلی در پوشش بوقوع می پیوندد
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  )هاتونل پوشش داخلی نیروهاي و جابجایی تنش، حداکثر( حفاري مختلف مراحل براي عددي تحلیل نتایج :3جدول 

 

  مرحله
حداکثر 
جابجایی 

)mm(  

حداکثر 
  )MPa(تنش

  )KN(حداکثر ممان خمشی   )KN(حداکثر نیروي برشی   )KN(حداکثر نیروي محوري 
تونل 

  اکتشافی
تونل 
  شرقی

تونل 
  غریی

تونل 
  اکتشافی

تونل 
  شرقی

تونل 
  غریی

تونل 
  اکتشافی

تونل 
  شرقی

تونل 
  غریی

1 6/1  54/5  2080 - - 2/16  - - 71/11  - - 
2 01/2  16/10  2140 - - 72/16  - - 01/12  - - 
3 02/2  21/10  2140 39/13  - 73/16  18/0  - 01/12  02/0  - 
4 12/2  76/7  2140 213 - 76/16  81/6  - 06/12  25/2  - 
5 3/2  31/11  2150 4/963  - 82/16  58/19  - 11/12  39/3  - 
6 32/2  18/11  2150 7/407  - 81/16  76/321  - 11/12  33/74  - 
7 32/2  22/11  2200 14/418  - 00/17  87/323  - 42/12  77/74  - 
8 32/2  22/11  2200 25/418  34/13  00/17  9/323  43/0  42/12  78/74  8/0  
9 32/2  22/11  2210 12/420  18/215  07/17  78/323  23/7  51/12  84/74  67/2  
10 32/2  23/11  2220 12/422  53/163  1/17  07/324  52/113  53/12  07/75  19/44  
11 32/2  23/11  2220 19/422  76/668  1/17  1/324  62/113  53/12  08/75  21/44  

  
  اعتبارسنجی نتایج - 6

نقطه در تاج و دیواره تونل براي اعتبار سنجی نتایج تحلیل عددي، از نمودار همگرایی سنجی که از نصب ابزار دقیق در دو  
بدین منظور از . متر بدست آمده، استفاده شده است 100با روباره  48+50/560شرقی در مقطع انتخابی مدل شده در کیلومتر 

نتایج همگرایی بدست آمده از  11شکل . اطالعات همگرایی ثبت شده توسط شرکت مهندسین مشاور النیز استفاده شده است
نتایج جابجایی بدست آمده  از  12نشان می دهد و همچنین شکل ) Bنقطه(و دیواره تونل) Aنقطه(و نقطه، تاج ابزار دقیق در د

   .را نشان می دهد) Bنقطه( و دیواره مدل) Aنقطه(در نظر گرفته شده در تاج  Plaxisنرم افزار 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

C
O

N
V

ER
G

E
N

C
Y

 (m
m

) 

DATE 

 ALBORZ TUNNEL 
 EASTERN TUNNEL-SOUTH PORTAL 

CNOVERGENCY 
KM=48+560.50(CH:750.50) 

A

B

 
  )یزالن شرکت( همگراسنج توسط تونل دیواره و تاج نقاط همگرایی نمودار : 11شکل 

  



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

٣٠-٢٩ July ٢٠١٥, Tabriz , Iran 

 14

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Di
sp

lac
em

en
t (

mm
) 

Step 

A
B

A 

B 

 
  Plaxis افزار نرم در تونل تاج و دیواره نقاط همگرایی نتایج: 12شکل 

  
  و روش عدديحاصل از ابزار دقیق مقایسه نتایج همگرایی  - 1- 6

جابجایی هاي نهایی در نقاط دیواره و تاج تونل در . مقایسه نتایج تحلیل عددي و ابزار دقیق را نشان می دهد 4جدول      
و . مطابق جدول، میزان جابجایی توسط روش عددي و ابزار دقیق، مطابقت خوبی با هم دارند. شده استاین جدول آورده 

اختالف موجود را نیز می توان بدلیل اختالف در خصوصیات واقعی زمین و پوشش تونل با موارد در نظر گرفته شده در نرم افزار 
  .دانست

 عددي روش و دقیق ابزار همگرایی نتایج مقایسه: 4جدول 

  اختالف  (%)درصد اختالف
)mm(  

نتایج همگرایی حاصل از ابزار   Plaxisحاصل از  نتایج عددي
  نقاط  دقیق

 A نقطه  72/2  08/2  64/0  23/0
 Bنقطه   12/3  28/2  84/0  26/0
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