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چکیده
يکي از خصوصیات مهم زون آسیب ديده ناشي از حفاری که در اغلب روشهای تحلیل پايداری کمتر به آن توجه ميشود ،اثر نیروهای حجمي ناشي از
وزن تودهسنگ شکسته شده است .از اين رو هدف اصلي تحقیق حاضر ،محاسبه اثر نیروهای حجمي بر روند تغییرات تنشهای القايي و جابجاييهای
اطراف تونلهای دايروی شکل و همچنین محاسبه فشار نگهداری است .بنابراين با در نظر گرفتن معیار شکست موهر-کولمب و با استفاده از روش حل
تحلیلي ،يک حل فرم بسته بر مبنای قانون جريان ناهمراه برای محاسبه منحني واکنش زمین در تاج تونل بهدست آمده و به وسیله دو سری داده
معتبر ،اعتبار سنجي شد .بررسي نمودار تنشهای القايي نشان داد که تغییرات آنها در ديواره و تاج تونل بسیار متفاوت بوده بهطوری که شکل زون
آسیب ديده حتي تحت میدان تنش برجای هیدرواستاتیک نیز غیر دايروی است .همچنین بر مبنای روش بهدست آمده منحني واکنش زمین در تاج
تونل با منحني واکنش زمین در ديواره مقايسه شد و دو مفهوم جديد"حداقل فشار نگهداری الزم" و "حداکثر کرنش مجاز" به همراه رابطه رياضي
آنها بهدست آمد .طبق نتايج مشخص شد که با کاهش زاويه اتساع ،حداکثر کرنش مجاز نیز کاهش يافته و بايستي سريعتر سیستم نگهداری نصب
شود.
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غیراالستیک  GRCwallبدست میآید و در واقع فرض براین است
که اندازه شعاع  EDZدر تاج تونل برابر با مقدار آن در دیواره
بوده و وزن این زون بدون لحاظ کردن خصوصیات مقاومتی آن
به طور کامل به تاج تونل وارد میشود .اما روسف نشان داد که
اعمال تمامی وزن  EDZبه عنوان بار مرده به فشار نگهداری
(فشار داخلی تونل) ،عملی محافظه کارانه است و در واقع بایستی
به خصوصیات مقاومتی توده سنگ آسیب دیده در داخل EDZ
نیز توجه شود .همچنین وی نشان داد که در تاج تونل بایستی
در محاسبه تنش برجا ،اندازه شعاع  EDZلحاظ شود [ .]99اما
در روش روسف نقایصی وجود دارد که عبارتند از )9 :عدم توجه
به اثر نیروهای حجمی بر اندازه و شکل  )2 ،EDZعدم مطالعه
اثر نیروی وزن  EDZبر روی بخش االستیک منحنی واکنش
زمین و مقدار فشار بحرانی )1 ،محاسبه جابجاییها فقط بر
مبنای قانون جریان همراه )4 5مشخص نشدن میزان اهمیت
 GRCcrownو  GRCwallدر تحلیل پایداری.
هدف از انجام این تحقیق ،با در نظر گرفتن اثر نیروهای حجمی
ناشی از وزن توده سنگ شکسته شده داخل  )9 ،EDZتوسعه
روش روسف با در نظر گرفتن قانون جریان ناهمراه 6به منظور
تأثیر زاویه اتساع )2 ،بررسی علت تفاوت ها در روند تغییرات
تنشهای القایی در تاج و دیواره تونل )1 ،بررسی میزان اهمیت
 GRCcrownو  GRCwallبا توجه به خصوصیات EDZاست .برای
رسیدن به این هدف ،با در نظر گرفتن یک تونل دایروی شکل
حفاری شده در توده سنگ ضعیف و همچنین معیار شکست
موهر-کولمب ،ابتدا معادالت دیفرانسیل حاکم بر میدان تنش-
های اطراف تونل استخراج شده و سپس با استفاده از روش حل
تحلیلی ،یک روش حل فرم بسته برای میدان تنشهای القایی و
میدان جابجاییها توسعه داده خواهد شد و بر مبنای دو سری
داده بهدست آمده از مطالعات گذشته اعتبار سنجی میشود .در
ادامه ،با استفاده از روش حل بهدست آمده ،میزان اهمیت زاویه
اتساع بررسی شده و سپس دو مفهوم "حداقل فشار نگهداری
الزم" و "حداکثر کرنش مجاز" به همراه فرموالسیون ریاضی آنها
معرفی میشوند .در نهایت با استفاده از  GRCcrownارتباط
تغییرات زاویه اتساع بر روی دو مفهوم تعریف شده بررسی می-
شود.

 -4مقدمه
یکی از مهمترین عواملی که در بررسی پایداری و محاسبه
سیستم نگهداری مناسب برای تونلها بایستی به آن توجه شود،
خصوصیات زون آسیب دیده ناشی از حفاری )EDZ( 9است که
در اثر فرآیند حفاری در اطراف تونل بهوجود میآید .از
خصوصیات بارز  EDZمیتوان به مواردی همچون تغییرات
محسوس و دائم در میدان تنشها و جابجاییها ،تغییر در
خصوصیات رفتاری توده سنگ (پالستیک ،شکننده ،کرنش نرم
شوندگی و غیره) و ً تغییر در خصوصیات مقاومتی توده سنگ
اشاره کرد .در خارج از  EDZنیز تغییرات در میدان تنشها و
جابجاییها وجود دارد اما از شدت بسیار پایینتری برخوردار
هستند به طوری که تأثیر قابل توجهی بر روی شرایط پایداری
تونل نخواهند داشت .به این محیط ،زون اغتشاش یافته ناشی از
حفاری )EdZ( 2گفته میشود .بایستی توجه داشت اگر بنا به
نوع روش حفاری تونل ،اضافه حفاری یا زون آسیب دیده ناشی از
انفجار )BDZ( 1تشکیل شود ،این زون بخشی از  EDZخواهد
بود [.]9
یکی از روشهایی که با استفاده از آن میتوان شرایط پایداری
تونل و نحوه عکس العمل زمین با تونل را مورد بررسی قرار داد،
استفاده از منحنی واکنش زمین )GRC( 4است .تاکنون روش-
های بسیار زیادی بر مبنای معیار شکستهای مختلف برای
محاسبه و رسم منحنی واکنش زمین در دیواره تونل ارائه شدهاند
در حالی که تعداد بسیار کمی به بحث در مورد اثر نیروهای
حجمی ناشی از وزن توده سنگ شکسته شده در داخل  EDZبر
روی  GRCپرداختهاند [.]2-7
wall
طبق روند منحنی واکنش زمین در دیواره تونل ( ،)GRC
حداکثر شعاع  EDZو متعاقب آن حداکثر جابجایی شعاعی
وقتی اتفاق میافتند که فشار داخلی تونل (فشار نگهداری) صفر
است اما برای تاج تونل روند به گونهای دیگر است بهطوری که
تعدادی از محققین نشان دادند در تونلهای حفر شده در
محیطهای ضعیف ،نیروهای حجمی ناشی از وزن توده سنگ
شکسته شده در داخل  ،EDZبر روی جابجاییهای  EDZتأثیر
قابل توجهی دارند و باعث تغییر روند منحنی واکنش زمین در
تاج تونل( )GRCcrownنسبت به دیواره میشوند و بنابراین می-
بایست اثر این نیروها در محاسبه فشار نگهداری در تاج تونل
لحاظ شود [ .]8-99اغلب  GRCcrownبا اضافه کردن فشاری به
اندازه ضخامت  EDZدر دیواره تونل به فشار داخلی بخش

 -6معادالت میدان تنشها
شکل  9مقطعی عرضی از یک تونل عمیق دایروی با شعاع  R0را
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نشان میدهد که در اطراف آن یک زون آسیب دیده ناشی از
حفاری ( )EDZبه شعاع  REDZتشکیل شده است .همچنین
فشار داخلی  Piنماینده فشار نگهداری است و میدان تنش برجا،
شرایط هیدرواستاتیک دارد .مطابق با تحقیقات گذشته ،برای
محاسبه شعاع  ،EDZابتدا بایستی معادله حاکم بر میدان تنش
های القایی تعیین شود که الزم است المانی بر روی فصل
مشترک  EDZ-EdZانتخاب شود [ .]2-7تنش  σ0معرف مقدار
تنش برجا بر روی المان قرار گرفته در فصل مشترک EDZ-
 EdZاست ،به طوری که مقدار آن با گسترش EDZدر دیواره
تونل مستقل از شعاع  EDZبوده و فقط تابعی از وزن واحد
حجم توده سنگ و عمق تونل از سطح زمین تا مرکز تونل است
( ،)H+R0در حالیکه مقدار آن در تاج تونل مطابق با رابطه ،9
تابعی از شعاع  EDZنیز است ،بنابراین مقدار  σ0در دیواره تونل
همیشه از مقدار آن در تاج بزرگتر خواهد بود .توجه شود که
این شرایط به هیچ عنوان حالت هیدرواستاتیک تنشها را نقض
نمیکند به دلیل اینکه شرط هیدرواستاتیک بودن تنشها،
مربوط به برابر بودن تنشهای قائم و افقی در یک عمق مشخص
است در حالیکه مقدار  σ0در تاج و دیواره مربوط به دو عمق
متفاوت هستند.
 0   H  R0  REDZ 
()9
در این رابطه γ ،وزن واحد حجم توده سنگ سالم و  Hنشان
دهنده عمق تونل از سطح زمین تا تاج تونل است .همچنین
مطابق با رابطه  2فرض میشود معیار شکست حاکم بر محیط،
معیار شکست موهر-کولمب است [.]1
()2

تاج ،مشترک است) .مرحله دوم ،محاسبه اثر نیروهای حجمی
داخل  EDZدر تاج تونل است که برای محاسبه معادله تعادل
تنشها ،از المان  ،2قرار گرفته در داخل  ،EDZاستفاده میشود.
معادالت تعادل در مختصات قطبی برای المان  9به صورت زیر
نوشته میشوند:
()1

 r 

dr r  dr d   r rd
 r 
r



d
d


      d dr sin
   dr sin

2
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d
d


  r  r d dr cos
  r dr cos
0

2
2


()4


1    r

 2 r  0
r 
r
r

با توجه به کوچک بودن  ،dθدو رابطه cos(dθ/2)≈1و
 sin(dθ/2)≈dθ/2برقرار هستند .همچنین اگر از مقادیر
کوچک در معادله  1صرف نظر شود و طرفین رابطه بر rdrdθ
تقسیم شوند ،رابطه  1به صورت زیر بهدست میآید:
 r 1  r  r   
()5


0
r r 
r
با توجه به اینکه مقطع تونل ،دایروی بوده و میدان تنشها
هیدرواستاتیک است ،توزیع تنشها نسبت به محور گذرنده از
مبدا ( Oمحور عمود بر صفحه  )x-yمتقارن هستند و اجزاء تنش
نسبت به  θنمیتوانند تغییری داشته باشند .بنابراین سمت چپ
رابطه  4صفر شده و رابطه  5بهعنوان معادله تعادل حاکم بر
المان  9به صورت زیر نوشته میشود:
d r  r   
()6

0
dr
r
بر خالف المان  ،9از آنجاییکه المان  2در داخل  EDZقرار
گرفته است ،نیروهای حجمی ناشی از وزن توده سنگ شکسته
شده به آن اعمال میشوند و بنابراین در مختصات قطبی،
معادالت تعادل برای المان  2به صورت روابط  7و  8هستند:

 1  k 3   cm
1  sin 
2c cos 
k
,  cm 
1  sin 
1  sin 

در رابطه  σ1 ،2و  σ3به ترتیب تنشهای اصلی حداکثر و حداقل،
 σcmمقاومت فشاری تک محوره توده سنگ c ،و  φبه ترتیب
چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی برای توده سنگ سالم
هستند [.]1
برای محاسبه معادالت تعادل حاکم در میدان تنشهای القایی
در باالی تاج تونل ،دو مرحله محاسباتی بایستی لحاظ شود :در
مرحله اول اندازه  EDZتعیین میشود که معادله حاکم (تعادل)
مربوطه بر مبنای المان  9بهدست میآید (المان  9برای دیواره و
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شکل  :4مقطع عرضي يک تونل عمیق دايروی شکل به همراه مولفههای تنشهای القايي

()7

در این روابط γr ،وزن واحد حجم توده سنگ شکسته شده است
و  θزاویهای است که نسبت به افق سنجیده میشود .مقدار اثر
هر کدام از مولفههای نیروهای حجمی ،بنا به شرایط ثقلی که
دارند ،بر روی هر نقطه از پیرامون تونل متفاوت است به طوری
که در راستای افق ( ،)θ=0مولفه شعاعی صفر و مولفه مماسی
حداکثر بوده و در مقابل در راستای قائم ( ،)θ=90مولفه مماسی
صفر و مولفه شعاعی حداکثر است.
برای المان  2نیز مطابق المان  ،9شرایط توزیع تنش متقارن
است و اجزاء تنش نسبت به  θنمیتوانند تغییری داشته باشند و
بنابراین سمت چپ رابطه  8برابر با صفر شده و رابطه  7به عنوان
معادله تعادل حاکم بر المان  2به صورت زیر خالصه میشود:
d r  r   
()99

 Fr  0
dr
r
با توجه به اینکه در معادله تعادل حاکم ،مولفه مماسی نیروهای
حجمی وجود ندارد و فقط مولفه شعاعی آن تأثیر گذار است

 r 

dr r  dr d   r rd
 r 
r



d
d


      d dr sin
   dr sin

2
2



d
d


  r  r d dr cos
  r dr cos

2
2


 Fr rdrd  0


1    r
()8

 2 r  F  0
r 
r
r
در روابط فوق Fr ،و  Fθبه ترتیب مولفههای شعاعی و مماسی
نیروهای حجمی هستند که با روابط زیر محاسبه میشوند [.]91
Fr   r sin 
()1
()91
F   r cos 
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مجموع محاسبه شده با استفاده از معیار شکست:
()98
    r  1  k  r REDZ   cm
مجموع حاصل از روابط96و :97
()91
    r  2 0
با مساوی قرار دادن روابط 98و 91با یکدیگر و با استفاده از
رابطه  ،9معادلهای برای محاسبه مقدار تنش شعاعی در فصل
مشترک  EDZ-EdZدر تاج تونل به صورت رابطه  21بدست
میآید که حل آن مطابق با رابطه  29است.
()21
2 H  R0  REDZ   1  k  r REDZ   cm
2 H  R0  REDZ    cm
()29
 r REDZ 
1 k
رابطه  29تابعی از شعاع  EDZاست .از طرفی مقدار تنش
شعاعی در فصل مشترک  EDZ-EdZبا جانشینی شعاع EDZ
به جای  rدر رابطه  95به صورت زیر قابل محاسبه است:

بنابراین در تاج تونل (راستای شعاعی منطبق بر راستای قائم)،
مولفه شعاعی حداکثر مقدار خود را دارد .در این تحقیق تمرکز
بر روی تاج تونل است و بنابراین با در نظر گرفتن مقدار  θبرابر
 11درجه ،رابطه 99به شکل زیر بازنویسی میشود:
d r  r   
()92

r  0
dr
r
 -9حل معادالت حاکم
 -4-9المان 4

معیار شکست موهر-کولمب که بوسیله معادله  2معرفی شد ،در
مختصات قطبی به صورت زیر بازنویسی میشود:
()91
   k r   cm
با جایگزینی رابطه  91در رابطه  ،6معادله دیفرانسیلی تغییرات
تنش شعاعی در فصل مشترک  EDZ-EdZبدست میآید
(رابطه  .)94شرایط مرزی برای حل این معادله عبارت است از:
در فاصله شعاعی  r=R0مقدار تنش شعاعی برابر Pi1است (Pi1
نماینده فشار توزیع شده در جداره تونل برای کنترل تنشهای
خارج از EDZاست).
حل این معادله با رابطه  95نشان داده شده است .همچنین
تنش مماسی نیز میتواند با جایگزینی رابطه  95در رابطه 91
محاسبه شود.
d r 1  k  r   cm

0
()94
dr
r
 

r k 1  Pi1  cm 
  cm
k 1

()95
r 

k 1
k 1
R0
در فواصل شعاعی  ،r≥REDZتنش های شعاعی و مماسی از
روابط زیر قابل محاسبه هستند [.]94





()22

 

 Pi1  cm 
k 1

k 1
R0

k 1

REDZ

  cm

k 1



 r R

EDZ

حال با مساوی قرار دادن روابط  29و  22با یکدیگر ،شعاع EDZ

به وسیله رابطه زیر محاسبه میشود:
()21
1

  2 H  R0  REDZ    cm  cm   k 1



1 k
k 1 


REDZ  R0


 

 Pi1  cm 


k 1



همچنین با استفاده از رابطه  ،21رابطه  24برای محاسبه  Pi1به-
دست میآید .طبق این رابطه ،وقتی که شعاع  EDZحداکثر
مقدار خود را دارد ،مقدار  Pi1برابر با صفر است و وقتی که شعاع
 EDZبرابر با شعاع تونل باشد EDZ ،تشکیل نشده و مقدار Pi1
حداکثر است.
رابطه  24نشان میدهد که چگونه فشار فعال بر روی فصل
مشترک  EDZ-EdZاز طریق گذر از  EDZبه سیستم نگهداری
نصب شده در جداره تونل منتقل میشود و به همین دلیل با
افزایش شعاع  ،EDZمقدار  Pi1کاهش مییابد.

2

 REDZ 
()96
  0   r  REDZ
 r 
2
R 
()97
    0   EDZ   0   r REDZ 
 r 
در روابط فوق  rREDZ ،نشان دهنده تنش شعاعی در فصل
مشترک  EDZ-EdZاست و برای محاسبه آن از روش مجموع
اجزاء تنش استفاده میشود .در فصل مشترک  EDZ-EdZدو
رابطه برای نشان دادن مجموع تنشهای شعاعی و مماسی وجود
دارد که به صورت زیر نوشته میشوند:

r  0  
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k 1

 R 
Pi1   0  
 REDZ 
 2 H  R0  REDZ    cm 


1 k

   cm
  cm
 k 1


 k 1


شعاعی کل در داخل  ،EDZبا جمع کردن مقدار بدست آمده از
روابط  95و  27برای هر  rمشخص) R0  r  REDZ ( ،
حاصل میشود .برای محاسبه تنش مماسی کل نیز ابتدا بایستی
با جایگزینی مقدار بهدست آمده از رابطه  95در رابطه  2و
همچنین مقدار بدست آمده از رابطه  27در رابطه  ،25مقادیر
تنش مماسی متناظر با تنش های شعاعی بهدست آید و سپس
با یکدیگر جمع شوند.

برای حل رابطه  ،92مشابه المان  ،9بایستی از معیار شکست
استفاده شود .اغلب خواص مقاومتی تودهسنگ شکسته شده
(داخل )EDZبا خواص مقاومتی توده سنگ سالم (خارج از
 )EDZمتفاوت است و به مقدار باقیمانده خود میرسند [.]99
بنابراین معیار شکست موهر-کولمب بایستی بر اساس خواص
مقاومتی باقیمانده به صورت رابطه  25بازنویسی شود .در این
رابطه اندیس rنشاندهنده حالت باقیمانده برای هر کدام از
پارامترها است.

()25
   k  r   cm
حال با جایگزینی رابطه  25در رابطه  ،92معادله دیفرانسیلی
محاسبه تنش شعاعی در داخل  EDZمطابق با رابطه  26بدست
میآید .المان  2فقط تنشهای داخل  EDZرا مدل میکند به
طوری که بر روی مرز بین  EDZو  EdZفاقد هرگونه تأثیری از
تنش های خارج از  EDZاست .بنابراین شرایط مرزی برای حل
این معادله عبارت است از :در فاصله شعاعی r=REDZمقدار تنش
شعاعی برابر با صفر است.

d r 1  k  r   cm

r  0
()26
dr
r
رابطه  ،27حل معادله داده شده در رابطه  26است.
()27
 k   2  r k   1
  cm
r 
k   1k   2

Pi 2 

()24

 -6-9المان 6

 k   2  R0 k   1
  cm
k   1k   2

()28

 REDZ 1 k     cm
 k   2  REDZ  k   1 


 
1 k  
k   1k   2

 R0


 -1محاسبه فشار نگهداری
فشار فعال بر روی سیستم نگهداری برابر با فشار داخلی بوده و از
رابطه زیر قابل محاسبه است:
Pi  Pi1  Pi 2
()21
مطابق با تحقیقات گذشته ،اگر ظرفیت باربری سیستم نگهداری
اعمال شده کمتر از فشار داخلی محاسبه شده باشد ،جابجاییها
افزایش خواهند یافت به طوری که اندازه شعاع  EDZمحدود به
مقدار محاسبه شده از رابطه  21نشده و تا وقتی که تنش شعاعی
درفصل مشترک (  )  rREDZبزرگتر از صفر باشد ،به طور مداوم
رشد میکند [ .]99بنابراین با جایگزینی رابطه  9در رابطه  29و
سپس مساوی قرار دادن آن با صفر ،مقدار حداکثر شعاع EDZ
مطابق با رابطه  11محاسبه میشود .در این شرایط در تاج تونل،
سست شدگی اتفاق افتاده و تونل دچار ریزش میشود.
بایستی توجه داشت که در محاسبه  Pi1با استفاده از معادله ،24
مقدار شعاع  EDZبین شعاع تونل و حداکثر مقدار بدست آمده
از معادله  21تغییر میکند .برای مقادیر بزرگتر از مقدار بدست
آمده از معادله  Pi1 ،21منفی میشود که هیچ گونه مفهوم
مهندسی ندارد و منطقی است که فرض شود در مقدار صفر باقی
میماند .اما بر خالف  ،Pi1در محاسبه  ،Pi2مقدار شعاع EDZ
بین شعاع تونل و حداکثر مقدار ممکنه (رابطه  )11که میتواند
در اثر رشد  EDZاتفاق بیفتد ،تغییر خواهد کرد .الزم به تذکر
است که رابطه  11بر مبنای اصول محاسباتی حاصل شده و در
عمل ممکن است مقدار ریزش حداکثر کمتر از مقدار بدست
آمده از رابطه  11شود.

 REDZ 1 k     cm
 k   2  REDZ  k   1 

  1k  
k   1k   2

 r

در روند حل باال ،چنانچه مقدار  rبرابر با شعاع تونل در نظر
گرفته شود ،فشار ناشی از وزن توده سنگ شکسته شده در داخل
 EDZکه بر روی تاج تونل فعال است ،مطابق با رابطه  28بدست
میآید ( .)Pi2در واقع Pi2 ،خصوصیات مقاومتی تودهسنگ
شکسته شده را به همراه وزن آن در نظر میگیرد و بنابراین
مقدار آن با افزایش شعاع  EDZتغییر میکند .همچنین تنش
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()11

2c cos 
2 1  sin  
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REDZ , Max  H  R0 

()12

 -5محاسبه جابجاييهای شعاعي
روسف در محاسبه جابجاییهای شعاعی از قانون جریان همراه
استفاده نمود به طوری که طبق این قانون مقدار زاویه اتساع
( ،)ψبدون توجه به خصوصیات رفتاری توده سنگ ،فرض می-
شود همیشه برابر با مقدار زاویه اصطکاک داخلی توده سنگ
است [ .]99محققین مختلفی نشان دادهاند که این فرض
صحیحی نیست به طوری که هوک و براون بر مبنای تجربیات
عملی و مدلسازیهای عددی اظهار داشتند که مقدار زاویه
اتساع بستگی به زاویه اصطکاک داخلی و کیفیت توده سنگ
دارد .طبق نظر آنها ،برای سنگهای با کیفیت خیلی خوب،
مقدار زاویه اتساع برابر با  ،φ/4برای توده سنگهای با کیفیت
متوسط  φ/8و برای تودهسنگ های با کیفیت پایین صفر است.
برای در نظر گرفتن مقادیر مختلف برای زاویه اتساع ،قانون
جریان همراه کارایی ندارد و بایستی از قانون جریان ناهمراه برای
محاسبه جابجاییهای غیر االستیک استفاده شود که در سال
 ،2111شرن روابطی بر این مبنا ارائه داد [ .]4در این تحقیق
اساس محاسبه جایجاییهای شعاعی بر مبنای روش شرن است
با این تفاوت که مقدار فشار ناشی از وزن EDZبه همراه
خصوصیات مقاومتی آن در روش شرن لحاظ شده است و
معادله بدست آمده طبق رابطه  19است .در این رابطه ν ،نسبت
پواسون و  Eمدول یانگ است .الزم به ذکر است برای استفاده از
رابطه  19برای جریان همراه ،کافی است ،مقدار زاویه اتساع با
مقدار زاویه اصطکاک داخلی جایگزین شود.
()19
1    R K
u
0
E
2
   r  R   0 REDZ

 Pi1  Pi 2   0 R02 
EDZ



2
2

 

REDZ  R0



K 1
K 1
 1  2  REDZ

r


2 2
  Pi1  Pi 2   r  REDZ R0 REDZ  K 1 K 1 
 REDZ  r
  

2

REDZ
 R02
 









 -2اعتبارسنجي روش
برای اعتبار سنجی روش بهدست آمده ،از دو سری داده ارائه
شده توسط روسف [ ]99مطابق با جدول  9برای
رسم GRCcrownاستفاده شده است.
قابل ذکر است تفاوت اصلی حل ارائه شده با حل روسف در
کاربرد قانون جریان نا همراه به منظور در نظر گرفتن زوایای
مختلف اتساع است ،بنابراین برای قانون جریان همراه،
 GRCcrownبدست آمده برای هر دو سری داده مطابق با شکل 2
همخوانی کامل با روش حل روسف دارند.
در تحقیق روسف برای هر دو سری داده ،فرض شده است که
زاویه اتساع برابر با مقدار زاویه اصطکاک داخلی توده سنگ است،
در حالیکه چنین فرضی طبق نتایج هوک و براون صحیح نیست.
طبق نظر هوک و براون ،برای توده سنگهای با کیفیت خیلی
خوب ( )GSI≥75مقدار زاویه اتساع برابر با  ،φ/4برای توده
سنگهای با کیفیت متوسط ( φ/8 )25<GSI<75و برای توده
سنگهای با کیفیت پایین ( )GSI≤25صفر است.
مقدار  GSIبرای سری دادههای  9و  2به ترتیب برابر با  98و
 25است ،بنابراین هر دو در رده توده سنگ ضعیف قرار گرفته و
صحیحتر آن است که زوایه اصطکاک آنها صفر در نظر گرفته
شود .در شکل  1مقایسهای بین منحنی واکنش زمین در تاج
تونل برای هر دو سری داده با در نظر گرفتن قانون جریان همراه
( )ψ=φو قانون جریان ناهمراه ( )ψ=0نشان داده شده است که
به تفاوتهای آن در بخش  4-2-7اشاره خواهد شد.
 -6بحث
 -4-6تنشهای القايي

در شکل  4تغییرات تنشهای القایی اطراف تونل نسبت به فاصله
شعاعی برای هر دو سری داده در تاج تونل و دیواره در شرایط
تونل فاقد نگهداری و عدم سست شدگی نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،روند تغییرات تنشهای القایی در
تاج و دیواره تونل تفاوتهای زیادی دارند ،بنابراین برای بررسی
دقیق تغییرات تنشهای القایی در دیواره و تاج تونل ،یک نمودار
شماتیک مطابق شکل  5رسم شده است.
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جدول  :9داده های ورودی جهت اعتبار سنجی []99
سری داده 2
سری داده 9
پارامتر
)γ (MN/m3
1/124
1/129
)H (m
51
22
)R0 (m
91/61
1/5
)E (GPa
1/451
1/451
ν
1/121
1/121
)c(MPa
1/915
1/181
)φ(deg.
15
21
)γr(MN/m3
1/124
1/129
)cr(MPa
1/1211
1/19176
)φr(deg.
25/81
92/72
)ψ(deg.
15
21

زمین در تاج تونل برای دو مقدار زاویه اتساع صفر و برابر با زاویه
اصطکاک داخلی رسم و با منحنی واکنش زمین در دیواره
مقایسه شد.
wall
الزم به ذکر است برای محاسبه  GRCاز روابط مربوط به
المان اول استفاده شده است با این تفاوت که در دیواره مقدار
تنش برجا ثابت و برابر با  γHاست .همان طور که در شکل 6
مشخص است ،تفاوتهای بسیاری بین این دو منحنی واکنش
زمین وجود دارد ،بنابراین جهت بررسی دقیق ،در شکل  7یک
نمای شماتیک از هر دو منحنی واکنش زمین نشان داده شده
است.
 -4-6-6تحلیل بخش االستیک
crown

 )AB( GRCنسبت به بخش
طبق شکل  ،7بخش االستیک
االستیک  ،)A'B'( GRCwallبه دلیل این که مقدار تنش برجا
( )σ0در تاج (قبل از تشکیل  )EDZبه اندازه  γR0کمتر از دیواره
است ،همیشه پایینتر قرار میگیرد و بنابراین فشار بحرانی در
مرز جابجاییهای االستیک و غیراالستیک نیز در GRCcrown
کمتر خواهد بود( .نقاط  Bو ' Bنشان دهنده فشار بحرانی در مرز
جابجاییهای االستیک و غیراالستیک هستند که به ترتیب برای
 GRCcrownو  GRCwallبا  Pcpو  P'cpنشان داده شدهاند ucp .و
 u'cpنیز جابجاییهای شعاعی بحرانی برای این دو منحنی
هستند) .از اینرو به دلیل فشار بحرانی باالتر در دیوارهEDZ ،
در دیواره زودتر تشکیل میشود.

طبق این نمودار ،به علت تأثیر نیروهای حجمی در تاج تونل،
نمودار تغییرات تنشهای القایی در تاج نسبت به دیواره بسیار
متفاوت هستند به طوری که در فاصله شعاعی برابر با شعاع
تونل ،اندازه تنشهای القایی در تاج تونل نسبت به دیواره بزرگ-
تر هستند علیرغم اینکه مقدار  σ0در تاج تونل کوچکتر از
دیواره است .اما از طرفی به دلیل بزرگتر بودن  σ0در دیواره
نسبت به تاج تونل ،اندازه تنشهای القایی در فصل مشترک
 EDZ-EdZبزرگتر هستند و متعاقباً اندازه  EDZدر دیواره
بزرگتر از اندازه آن در تاج تونل است (اندازه شعاع  EDZهم
برای دیواره و هم برای تاج از رابطه 21بدست آمده است و فرض
بر این است که تونل در قسمت تاج دچار سست شدگی نشده
است) .قابل ذکر است که تفاوت در اندازه  EDZهیچ ارتباطی به
محاسبات المان  2نداشته و دلیل اصلی آن اختالف در مقدار
تنش برجا در تاج و دیواره است ،بنابراین ثابت میشود که حتی
در تونلهای عمیق ،شکل  EDZدر شرایطی که میدان تنشها
هیدرواستاتیک است ،دایروی نیست.

 -6-6-6تحلیل بخش غیراالستیک

در  GRCwallبخش غیراالستیک شامل  B'Eاست .در واقع در
دیواره ،با کاهش فشار نگهداری جایجایی های غیراالستیک ایجاد
شده و نهایتاً در فشار نگهداری صفر ،جابجاییها به حداکثر مقدار
خود میرسند .اما در GRCcrownروند به گونهای دیگر است .در
این منحنی در نقطه  ،Bهنوز  EDZتشکیل نشده و بنابراین
فشار ناشی از نیروهای حجمی نیز صفر است .بعد از نقطه ،B
بخش غیر االستیک شروع شده به طوری که در فاصله نقاط  Bتا
 Cجابجاییهای شعاعی به همراه کاهش فشار داخلی افزایش
مییابند اما از نقطه  Cتا  ،Dفشار  Pi1صفر بوده و  Pi2در حال
افزایش است ،بنابراین ادامه افزایش جابجاییها همراه با افزایش
فشار داخلی است .درنقطه  Cشعاع  EDZبرابر با مقدار تعیین
شده از رابطه ( 21با در نظر گرفتن  )Pi1=0است ،بنابراین در
این نقطه ،فشار داخلی  Piبرابر با Pi2خواهد بود.

 -6-6منحني واکنش زمین
crown

 GRCفشار داخلی ( Piفشار
با توجه به اینکه در محاسبه
نگهداری) تابعی از نیروهای حجمی بوده و همچنین اندازه شعاع
 EDZدر دیواره و تاج تونل به واسطه اختالف در مقدار σ0
یکسان نیست ،بنابراین انتظار این است که ساختار منحنی
واکنش زمین در تاج و دیواره تونل ،تفاوتهای مهمی با یکدیگر
داشته باشند .بنابراین مطابق با شکل  6برای هر سری از داده-
های اعتبارسنجی ،بر اساس روش پیشنهادی ،منحنی واکنش
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حمید محمدی ،محمد علی ابراهیمی فرسنگی ،حسین جاللی فر ،علیرضا احمدی
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شکل  :7نمایی شماتیک از منحنی های واکنش زمین در تاج و دیواره تونل به همراه نمودار تغییرات شعاع  EDZنسبت به جابجایی

در شکل  ،7نمودار تغییرات شعاع  EDZنسبت به جابجایی که
منطبق بر  GRCcrownشده نیز نشان داده شده است .همانطور
که مالحظه میشود ،قبل از سست شدگی ،شعاع  EDZدر تاج
کوچکتر از دیواره است اما بعد از سست شدگی شعاع  EDZدر
دیواره خیلی بزرگتر از مقدار آن در دیواره است.

از نقطه  Cبه بعد ،به علت افزایش جابجاییها ،زون سست
شدگی در باالی تونل تشکیل میشود و در نتیجه شعاع  EDZو
همچنین اثر نیروهای حجمی ناشی از وزن  )Pi2( EDZافزایش
مییابند و روند  GRCcrownاز حالت نزولی به حالت صعودی
تغییر میکند (در فاصله نقاط  Cتا  ،Dفشار داخلی  Piبرابر با
 Pi2است) .بنابراین نقطه  Cیک نقطه بحرانی برای GRCcrown
تلقی شده و مقدار فشار داخلی  Piدر نقطه  Cبه عنوان فشار
بحرانی سست شدگی ( )Pclمعرفی میشود به طوری که بعد از
این نقطه ،تونل کامالً ناپایدار خواهد بود و دچار ریزش میشود.

 -9-6-6مفاهیم جديد

نقطه  Cحاوی دو مفهوم جدید است که عبارتند از:
الف) "حداقل فشار نگهداری الزم ( ")Ps,minکه برابر با فشار
بحرانی سست شدگی بوده و نشان دهنده حداقل فشار الزم برای
17

سیستم نگهداری در زمان عکس العمل با زمین است تا سیستم
نگهداری بتواند از ایجاد زون سست شدگی در تاج تونل
جلوگیری نماید .مقدار این فشار از رابطه  11قابل محاسبه است.
()11
 k   2  R0  k   1
  cm
k   1k   2

Ps ,min 

1 k 

C
C
 k   2  REDZ
 REDZ
    cm
 k   1 

 
 

k   1k   2
 R0  

 ,از رابطه  21بدست میآید در شرایطی که
در این رابطه
 Pi1برابر با صفر است.
ب) "حداکثر کرنش مجاز ( ")εallowکه نشان دهنده حداکثر
کرنشی است که میتواند در تونل قبل از نصب سیستم نگهداری
رخ دهد به طوری که هیچ گونه زون سست شدگی در تاج تونل
تشکیل نشود و از رابطه  14قابل محاسبه است .در این رابطه ucl
نشان دهنده جابجاییهای شعاعی بحرانی در مرز بخش سست
شدگی است.

()14

uC
ul
 100  c  100
R0
R0

c 

 -1-6-6بررسي اثر زاويه اتساع

همانطور که در شکل  1نشان داده شده ،تغییر زاویه اتساع از
مقدار برابر با زاویه اصطکاک داخلی توده سنگ به مقدار صفر
باعث شده است تا روند  GRCcrownتغییرات زیادی داشته باشد
به طوری که محل نقطه ( Cمرز بین بخش نزولی و صعودی)
دچار تغییر زیادی شده است .تغییرات زاویه اتساع بر مقدار
حداقل فشار الزم نگهداری تأثیری ندارد به طوری که حداقل
فشار الزم نگهداری برای سری داده های  9و  2به ترتیب در
مقادیر  1/116و  1/166مگاپاسکال ثابت ماندهاند .اما میزان
اهمیت استفاده از قانون جریان ناهمراه و مقدار صحیح زاویه
اتساع در محاسبه جابجاییها کامالً مشهود است به طوری که
مطابق با جدول  ،2با کاهش زاویه اتساع حداکثر کرنش مجاز
برای سری دادههای  9و  ،2به ترتیب حدود  51و  64درصد
کاهش یافته است و در نتیجه الزم است که سیستم نگهداری
سریعتر نصب شود .همچنین این بررسی نشان میدهد که
استفاده از قانون جریان همراه برای محاسبه جابجاییهای
مناسب نبوده و بایستی مقدار صحیح زاویه اتساع در محاسبات
در نظر گرفته شود.

جدول  :2مقایسه مقادیر حداکثر کرنش مجاز و جابجایی
متناظردر مقادیر مختلف زاویه اتساع
)ε(%
)u (mm
)ψ (deg.
سری داده
1/2
7/11
1
9
1/4
91/85
21
1/5
51/17
1
2
9/4
944/47
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 -8نتیجه گیری
در این تحقیق ،با در نظر گرفتن معیار شکست موهر-کولمب و
میدان تنشهای برجای هیدرواستاتیک ،یک حل تحلیلی بر
مبنای قانون جریان ناهمراه برای محاسبه منحنی واکنش زمین
در تاج تونل بدست آمد به طوری که قابلیت لحاظ کردن اثر
نیروهای حجمی ناشی از وزن توده سنگ شکسته شده در داخل
 EDZبه همراه خواص مقاومتی آنها را دارد .نتایج این تحقیق
عبارتند از:
الف) به علت اینکه دیواره تونل فاقد هر گونه تأثیری از نیروهای
حجمی است ،این شرایط باعث میشود که بر خالف نتایج
تحقیقات گذشته ،نمودار تغییرات تنشهای القایی در تاج تونل
نسبت به دیواره بسیار متفاوت شده به طوری که مقدار این تنش
ها در تاج و در فاصله شعاعی برابر با شعاع تونل ،بزرگتر از
مقادیرشان در دیواره هستند.
ب) مجموع اثر نیروهای حجمی ناشی از وزن توده سنگ شکسته
شده در  EDZو خواص مقاومتی آن میتواند در تاج تونل باعث
ایجاد سست شدگی و گسترش شعاع  EDZشود .در این شرایط
به علت افزایش بی رویه جابجاییها ،تونل کامالً ناپایدار است.
پ) به دلیل بزرگتر بودن  σ0در دیواره تونل نسبت به تاج ،شکل
 EDZدایروی نیست .اندازه شعاع  EDZدر دیواره تونل نسبت
به تاج ،تا قبل از وقوع سست شدگی در تاج تونل ،بزرگتر است.
پ) بر اساس حل پیشنهادی ،یک منحنی واکنش زمین برای تاج
تونل با ساختاری جدید بدست آمد .در این ساختار ،به علت
اینکه  σ0تابعی از شعاع  EDZبوده و مقدارآن نسبت به دیواره
کمتر است ،بخش االستیک منحنی واکنش زمین در تاج با
منحنی واکنش زمین دیواره یکسان نبوده بلکه در زیر آن قرار
میگیرد .بنابراین در دیواره تونل EDZ ،زودتر تشکیل می شود
اما در تاج تونل به علت کوچکتر بودن فشار بحرانی ،بخش
غیراالستیک دیرتر تشکیل می شود .همچنین بخش غیر
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االستیک در تاج از دو قسمت نزولی و صعودی تشکیل شده که
بخش صعودی آن مربوط به مرحله سست شدگی و ریزش تونل
.است
،ت) با توجه به مقادیر پیشنهادی هوک و براون برای زاویه اتساع
استفاده از قانون جریان همراه برای تعیین جابجاییهای
غیراالستیک توده سنگ قابل قبول نیست و بایستی از قانون
.جریان ناهمراه استفاده شود
 دو مفهوم،ث) بر اساس ساختار جدید منحنی واکنش زمین
جدید "حداقل فشار نگهداری الزم" و "کرنش بحرانی" معرفی
شدند که در تحلیل پایداری تونل و طراحی سیستم نگهداری
 تحلیلهای انجام شده نشان دادند که با تغییر.نقش مهمی دارند
 مقدار حداقل فشار نگهداری ثابت میماند اما با،در زاویه اتساع
 مقدار حداکثر کرنش مجاز نیز کاهش یافته و،کاهش زاویه اتساع
.بایستی سیستم نگهداری سریعتر نصب شود
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