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چكیده
تونل گدوک به طول  2889متر در مسیر راهآهن فیروز کوه به قائم شهر قرار دارد .جنس تونل سنگي ،ارتفاع آن  1/5متر ،عرضش  1/2متر و
سطح مقطع آن  21متر مربع است .حداکثر ارتفاع روباره تونل  31متر است .شدت جريان الزم برای تهويه تونل  444متر مكعب در ثانیه محاسبه
شده و تنها روش ممكن برای تهويه اين تونل ،روش دويل میاني است .برای حفر و احداث دويل میاني ،ابتدا بايد میانبری در مرکز تونل احداث
شود تا ضمن عملیات حفر و احداث دويل ،مشكلي در رفت و آمد قطارها پیش نیايد .طول اين قسمت بهمنظور رسیدن به تنشهای اولیه در
اطراف تونل اصلي برابر با  52متر در نظر گرفته شده است .با توجه به جنس خوب سنگ ،ابتدا بهینهسازی مقطع میانبر از ديدگاه تهويه برای
قطرهای  3/1 ،3 ،2/1و  4متر بررسي شد و افت فشار مربوط به هر کدام محاسبه و بر اين اساس قطر  3متر برای میانبر در نظر گرفته شد .به-
منظور تحلیل پايداری ،ابتدا هندسه تونل اصلي با ابعاد ياد شده و هندسه میانبر به طول  52و قطر  3متر در نرمافزار  Rhinoساخته شد و مش-
بندی مدل داخل نرمافزار  Kubrixانجام و سپس تحلیل پايداری آن به کمک نرمافزار  FLAC3Dانجام گرفت .تقاطع تونل اصلي و میانبر به
صورت شیپوری طراحي شد تا از افت فشار اضافي جلوگیری شود .محاسبات عددی انجام شده در نرمافزار  FLAC3Dنشان داد که جابهجاييها
در محل تقاطع و داخل میانبر در حد  2میليمتر است که ميتوان میانبر را تقريبا خودپايدار دانست .چون میانبر برای نیازهای تهويه طراحي مي-
شود ،بهمنظور جلوگیری از افت فشار داخل میانبر بايد سطح ديوارههای آن يک سطح صاف باشد ،به همین دلیل سیستم نگهداری مرکب از 51
سانتيمتر الينینگ برای سطح داخل میانبر و  24سانتي متر الينینگ برای  21متر از سطح داخلي تونل در اطراف تقاطع در نظر گرفته شد .برای
تأ يید اين موضوع که طراحي سیستم نگهداری برای میانبر در جهت نیازهای تهويه و کاهش افت فشار است ،سیستم نگهداری شاتكريت به
ضخامت  1سانتيمتر در داخل میانبر بررسي شد و مجددا تغییر شكلها بسیار پايین و در حد میليمتر بهدست آمد .با توجه به جنس خوب سنگ
و پايداری در داخل میانبر ،گام پیشروی برابر با  2متر در نظر گرفته شد تا میانبر در  5مرحله حفاری شود.

کلمات کلیدی
بهینهسازی ،میانبر ،تهويه ،پايداری ،تونل گدوکFLAC3D ،Kubrix ،Rhino ،
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 -5مقدمه
تهویه تونل یکی از مهمترین مسائل در احداث تونلها چه در
زمان حفر و چه در زمان بهرهبرداری است .یکی از مهمترین
مسائل و مشکالت تونلها اعم از تونلهای معادن ،راه ،مترو و راه-
آهن مساله تهویه آنها ست .با توجه به طویلتر شدن تونلها به
علت تکنولوژی حفر مکانیزه ،تهویه آنها حساسیت و اهمیت
بیشتری یافته است .هنگامی که تهویه تونل با مشکل مواجه می-
شود چون این تونل ها در حال بهرهبرداری هستند و به دلیل در
نظر نگرفتن مکان و فضای کافی برای تهویه طولی و عرضی ،باید
روشی مناسب برای تهویه این تونل ها طراحی شود ] .[1در
تونلهای در حال بهرهبرداری و قدیمی امکان اجرای سیستم
تهویه عرضی یا نیمه عرضی نیست ،زیرا این سیستم اجرا بایستی
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در مرحله احداث تونل پیشبینی شود .همچنین به علت محدود
بودن فضای تونلهای راهآهن ،امکان نصب بادبزن سقفی عمال
امکانپذیر نیست.
تونل گدوک به طول  2222متر ،بین ایستگاه گدوک و پل سفید
در مسیر راهآهن شمال واقع شده و تاکنون در مورد تهویه تونل
گدوک اقدامی انجام نشده است .محدوده مورد بررسی یک
منطقه کوهستانی است .سنگهای دربرگیرنده بخش عمده تونل
و اطرافش شیلهای رسی ،سیلتی و ماسهای ،ماسه سنگ ،الی
سنگ و شیلهای آهکی است .موقعیت جغرافیایی ،راههای
دسترسی به تونل گدوک و مقطع زمینشناسی برای تونل گدوک
در شکلهای  1و  2نشان داده شده است ].[2

شكل  :5موقعیت جغرافیايي و راههای دسترسي به تونل گدوک ][2

شكل  :2مقطع زمین شناسي در امتداد تونل گدوک ][2
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اندکی در این تونلها وجود دارد .برای تونل با طول زیاد ،تهویه
مکانیکی برای پاکسازی هوای تونل بعد از عبور قطار الزم است.
بر اساس استاندارد انجمن بینالمللی آتشسوزی NFPA130
انجام تهویه مکانیکی برای تونلهای با طول بیشتر از  301متر
ضروری است که با توجه به طول زیاد تونل گدوک لزوم استفاده
از تهویه مکانیکی برای این تونل وجود دارد ] .[4شدت جریان
الزم برای تهویه تونل گدوک از نظرهای مختلف در جدول  1درج
شده است .بهطوری که دیده میشود ،بیشترین شدت جریان
مربوط به رقیق کردن اکسیدهای ازت در شرایط عادی است،
بنابراین اگر این شدت جریان مالک تهویه قرار گیرد ،هوای الزم
از سایر نظرها نیز تامین خواهد شد.

 -2محاسبات انجام شده برای تهويه تونل گدوک
چون قدم اول در طراحی سیستم تهویه ،محاسبه شدت جریان
هوای الزم برای تهویه تونل است بنابراین پس از بررسی ضرورت
تهویه تونل مورد بحث ،شدت جریان هوای الزم از بابت رقیق
کردن مونواکسید کربن ،اکسیدهای ازت و دوده و زدودن گرما و
شدت جریان الزم در مواقع آتشسوزی محاسبه و بیشترین آن-
ها به عنوان شدت جریان الزم برای تهویه تونل انتخاب شد ].[3
تونلهای راهآهن که از آنها لوکوموتیوهای دیزلی عبور میکند
برای خارج کردن ذرات خروجی موتور لوکوموتیو از درون تونل به
تهویه نیاز دارند تا قطار در معرض هوای نسبتا تمیز قرار گیرد .با
اینکه طول تونلهای راهآهن زیاد است ولی تجهیزات تهویه
.

جدول  :5شدت جريان هوای الزم برای تهويه تونل گدوک در حالتهای مختلف ][3

شرایط عادی

حالت توقف قطار در تونل

هدف از تهویه
رقیق کردن مونواکسید کربن

13/33

4/21

رقیق کردن اکسیدهای ازت

400

141/11

رقیق کردن دوده

41/33

43/22

راندن گرمای حاصل از لوکوموتیو

231/06

24/13

با بهکارگیری روش تهویه به کمک دویل یا دویلهای میانی،
طول تونل به بخشهای کوتاهتر تقسیم میشود .دویلهای میانی
برای مکش و دمش هوا و در مواردی که امکان آن فراهم باشد،
برای هر دو عمل مکش و دمش از یک دویل دو حجرهای استفاده
میشود.
 -3بهینهسازی ابعاد میانبر از ديدگاه تهويه
برای حفر و احداث دویل میانی بهمنظور نیازهای تهویه تونل
گدوک ،ابتدا باید در مرکز تونل میانبری احداث شود ،تا ضمن
عملیات حفر و احداث دویل ،مشکلی در رفت و آمد قطارها پیش
نیاید .طول میانبر حتیالمقدور باید کم باشد تا از افت فشار
اضافی جلوگیری به عمل آید .طول این قسمت به منظور رسیدن
به حالت تنشهای اولیه حدود  3تا  4برابر قطر تونل پیشنهاد
میشود .بنابراین طول این میانبر را  12متر در نظر میگیریم.
سطح مقطع میانبر هر چقدر بیشتر باشد ،افت فشار کمتری
ایجاد میشود ولی به خاطر کوتاه بودن طول آن از مقاطع کمتر
میتوان استفاده کرد .سطح مقطع این بخش بهمنظور عبور راحت
واگنهای حمل و نقل و سهولت رفت و آمد برای عملیات

تعمیر و نگهداری است و مقطع آن دایرهای پیشنهاد میشود.
برای کاهش افت فشار در این بخش ،سطح دیواره میانبر باید با
بتن صاف پوشیده شود .با توجه به مدلسازیهای عددی انجام
شده برای میانبر برای تهویه ،تونل برای قطرهای  3/1 ،3 ،2/1و
 4متر پایدار و میزان جابهجاییها کم است .بنابراین با توجه به
این نکته که میانبر برای تهویه استفاده میشود ،قطر این تونل
نباید بسیار کم و بسیار زیاد باشد .کم بودن قطر تونل میانبر،
جوابگوی نیازهای تهویه نیست و افزایش قطر تونل میانبر نیز
هزینههای حفاری باال و مشکالت نگهداری را در پی خواهد
داشت .بنابراین یک تابع هدف برای نیازهای تهویه این تونل در
نظر گرفته میشود که افت فشار است .افت فشار در تونل میانبر
باید کم باشد تا تهویه به درستی انجام شود .سطح مقطع تونل
اصلی  21متر مربع و شدت جریان کل عبوری از آن برابر 400
مترمکعب در ثانیه است .طول میانبر برابر با  12متر در نظر
گرفته میشود .افت فشار در میانبر شامل افت فشار اصطکاکی و
موضعی ناشی از تغییر مقطع است.
افت فشار اصطکاکی :به منظور ایجاد افت فشار کمتر در میانبر،
پوشش دیوارهها و کف آن را بتن صاف در نظر میگیریم .ضریب
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افت فشار اصطکاکی را با توجه به جدول  4 104 ،1.6در نظر
جدول  :2ضريب اصطكاک برای تونلهای بزرگ با پوشش بتني يا
آجری ][1

شرح

ضریب اصطکاک

پوشش بتنی صاف

(3  4) 104

پوشش بتنی نسبتا صاف

(5  7) 104

آجر کاری ساده

(3  4) 104

آجر کاری با اندود

(2 / 5  3) 104

برای محاسبه افت فشار اصطکاکی ،از رابطه کلی افت به شرح زیر
استفاده میشود ]:[6
()1
LP
P  RQ 2   3  Q2
S
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میگیریم.
 :Pمحیط بر حسب متر
 :Qشدت جریان بر حسب متر مکعب در ثانیه

افت فشار موضعی :افت فشار موضعی را میتوان از رابطه زیر به
دست آورد ]:[6
() 2

V2
Q2
Pl  
 
 Rl Q2
2g
2gS 2
که در آن:
 : ضریب افت موضعی
 : وزن مخصوص هوا که اغلب برابر با  1/2کیلوگرم بر متر مکعب در
نظر گرفته میشود.

که در آن:

 : Vسرعت خروج هوا

 : ضریب اصطکاک
 : Pافت فشار بر حسب میلیمتر آب

افت فشار موضعی در مسیر میانبر شامل افت فشار موضعی ناشی
از کاهش ناگهانی مقطع در ورود هوا از داخل تونل اصلی به
داخل میانبر است .برای محاسبه ضریب افت موضعی از جدول
زیر استفاده میکنیم:

 :Lطول مسیر بر حسب متر
 :Sسطح مقطع بر حسب متر مربع

جدول  :3ضريب افت برای کاهش ناگهاني مقطع ][1

نسبت مقطع جدید به مقطع اولیه

0/1

0/2

0/4

0/1

ضریب افت

0/41

0/4

0/31

0/21

افت فشار اصطکاکی ،موضعی و کلی را به صورت جدول  4به
دست میآوریم .بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده مناسب-
ترین افت فشار مربوط به قطر 3متر است .افت فشار قطرهای
 3/1و  4متر نزدیک به هم است و در محل تقاطع نیز با افزایش
قطر تونل میانبر با توجه به شیپوری بودن مقطع روبهرو هستیم.
بنابراین قطر  3متر نیز افت فشاری تقریبا برابر با قطرهای  3/1و
 4متر ایجاد میکند .حالت شیپوری تقاطع ،میزان قطر میانبر را
در محل تقاطع افزایش میدهد که در محل تقاطع این قطر به
باالتر از  3متر میرسد (شکل  .)2در قطرهای باالتر به دلیل

افزایش هزینههای مربوط به حفاری و نگهداری این مقطعها ،قطر
 3متر برای میانبر تونل از نظر تهویه ،پایداری ،هزینههای حفاری
و مسائل اجرایی بهینه در نظر گرفته شده است.
 -4محاسبات عددی میانبر
روش متداول تحلیل تنشها و تغییر شکلها در تونلها استفاده
از فرض کرنش مستوی در حالت دو بعدی است که در آن مقاطع
مختلف بررسی میشوند .این مفروضات در شرایطی که تونل و
مقاطع مختلف آن تحت حوزه تنشهایی غیر از حدود خود تونل
نباشد صادق است ،ولی وقتی دو تونل همدیگر را قطع میکنند
یا در طول تونل شفت تهویه ایجاد میشود ،طبعا وضعیت تنش
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ها در مرز مدل است که با اعمال جابهجایی صفر در گرههای
مرزی این کار انجام میگیرد .برای این منظور در تحلیل سه
بعدی پروژه مذکور جابهجایی گرههای مرزی در سطوح جانبی
مدل در جهات  xیا  yو در کف مدل بسته شدهاند .سطح باالیی
مدل همان سطح زمین است و مرز باالیی مدل بهصورت آزاد در
نظر گرفته میشود سطوح جانبی به صورت غلتکی بسته میشود
و کف ثابت است .پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ برای
طراحی مدل در نرمافزار  FLAC3Dدر جدول  2نشان داده
شده است.

حالت سه بعدی دارد و استفاده از مفروضات کرنش مسطح صادق
نیست .در این تحقیق تحلیل تنشها و جابهجاییها در محل
تقاطع با استفاده از نرم افزار  FLAC3Dانجام شده است .اولین
گام در اجرای یک مدل ساخت هندسه است .پس از ساخت
هندسه ،باید یک مدل رفتاری مناسب به ماده آن اختصاص یابد.
مدلهای رفتاری متفاوتی در این نرمافزار پیشبینی شده است.
یکی از پرکاربردترین مدلهای رفتاری در مسائل ژئوتکنیک و
مکانیک سنگ ،مدل موهر کولمب است .سپس شرایط مرزی و
اولیه در مدل اعمال شده و مدل برای رسیدن به تعادل اجرا می-
شود .شرایط مرزی عبارت از تعیین وضعیت جابهجایی و یا تنش-

جدول  :4محاسبات مربوط به بهینهسازی قطر میانبر از ديدگاه تهويه برای قطرهای متفاوت ][9

قطر میانبر

محیط میانبر

مساحت میانبر

افت فشار اصطکاکی

m

m

m2

mmH2o

2/1

2/02

4/11

10/132

0/4

3

1/42

2/061

20/13

0/311

61/6

3/1

10/11

1/616

1/41

0/31

32/21

42/3

4

12/16

12/16

4/262

0/21

11/102

20/326

ضریب افت موضعی

افت فشار موضعی

افت فشار کلی

mmH2o

mmH2o

162/32

213/302
10/13

جدول  :1پارامترهای ژئومكانیكي توده سنگ برای طراحي ][2

واحد سنگی
سازندهای باروت و
زاگون

چگالی

ᵠ C
)(kpa

Degree

2/6

(260)210

(32)30

)(Mpa

Edm
)(Gpa

4/2

2/3

چسپندگی و زاویه اصطکاک است.
با توجه به نوع مدل از بارگذاری ثقلی استفاده شده است .چون
تنها نیروی وزن در پایداری تونلها دخالت دارد و تونل در عمق
کمی قرار دارد ،بنابراین شرایط اولیه بهصورت تنشهای ثقلی در
نظر گرفته میشود.
انتخاب مدل رفتاری مناسب برای تحلیل سازهها اهمیت زیادی
دارد زیرا رفتار سازه به میزان قابل توجهی تابع این انتخاب است.
بهطور کلی مصالحی که در حدود پروژه وجود دارد شامل سنگ و
پوشش نگهداری است .در پروژه حاضر برای سنگ منطقه از
معیار موهر -کلمب (گروه مدل پالستیک) استفاده شده است
زیرا سنگ تمام پارامترهای موهر -کلمب را دارد .مدل موهر-
کلمب ،مدل رایجی برای نشان دادن گسیختگی برشی در خاک و
سنگ است .در این مدل تنش تسلیم تابع تنشهای اصلی
ماکزیمم و مینیمم است .پارامترهای الزم برای این مدل
-

 -5-4هندسه مدل

با توجه به اینکه هندسه مدل شامل تونل اصلی و میانبر و شفت
تهویه است ،بنابراین هندسه بسیار پیچیده است .ابعاد تونل اصلی
و شفت تهویه مشخص و هدف بهصورت میانبر از نظر ابعاد و قطر
میانبر و طول آن است .مدلسازی در حالت االستوپالستیک
انجام شده است .ارتفاع روباره از مرکز تونل برابر با  31متر و گام
حفاری برای تونل در نظر گرفته نشده است و بهصورت یک
مرحلهای این کار انجام میشود زیرا تونل از قبل حفاری شده و
در حال بهرهبرداری است ،همچنین با توجه به هندسه ساخته
شده مدل ،طول تونل  100متر در نظر گرفته شد که اگر گام
حفاری یک یا دو متر برای آن تعریف شود محاسبات و زمان
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انجام کار بسیار طوالنی میشود .با توجه به منحنیهای جابه-
جایی ،تغییرات زیاد قابل مالحظه نیست بنابراین حفاری تونل
اصلی در این مدل بهصورت یک مرحلهای درنظر گرفته شد ،گام
حفاری برای میانبر برابر با  2متر و در  6مرحله حفاری آن انجام
شده است .با توجه به پیچیده بودن هندسه مدل و وجود سه
حفریه در داخل هندسه ،مدل در داخل نرمافزار  Rhinoساخته
شد سپس این مدل با فرمت  stlذخیره شده و جهت مش بندی
به داخل نرمافزار  Kubrixفراخوانی شد .در داخل نرمافزار
 Kubrixمشهای مدل به صورت هرمی درنظر

گرفته شد زیرا مدل در حالت استاتیکی است و خزش در مدل
مشاهده نمیشود .محاسبات برای مشبندی بهصورت مکعبی هم
.
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انجام شد که چون جوابها با هم برابر هستند مشبندی را به
صورت هرمی در نظر گرفته میشود .آهنگ افزایش ابعاد مشها
از اطراف حفاری به خارج برابر با  1/01تعریف میشود .در مرحله
بعد خروجی نرمافزار  Kubrixبا فرمت  flac3dذخیره و به
داخل نرم افزار  FLAC3Dفراخوانی شد.
نرمافزار  Rhinoیک نرمافزار طراحی سه بعدی و یا به عبارت
بهتر نرمافزار طراحی صنعتی است .هندسه مدل به دلیل پیچیده
بودن در نرمافزار  Rhinoساخته شد و پس از ورود هندسه
ساخته شده به داخل نرمافزار با اعمال شرایط ،مورد تحلیل قرار
گرفت ].[2
در شکلهای4 ،3و  1نمایش مدل ساخته شده در نرمافزار راینو و
در داخل نرمافزار  FLAC3Dنشان داده شده است

شكل  :3هندسه مدل در نرمافزار  FLAC3Dو Rhino

در این تونل با استفاده از روابط حاکم بین تنشهای افقی ( ،  xx

 )  yyو تنش قائم (  )  zzو ضریب تنش منطقه ،مقادیر تنش

شتاب جاذبه زمین نیز  1/2 m s 2در نظر گرفته شد .مقادیر
تنشهای افقی و قائم به صورت زیر بهدست آمد:

محاسبه شد .مدل رفتاری موهر -کلمب برای ماده منظور و

 zz   v  gh  2600 9 / 8  35  891800pa  0/ 893e6 pa
 xx  k v  kgh  0/ 7  2600 9 / 8  35  625000pa  0/ 625e6 pa
 yy  k v  kgh  0/ 7  2600 9 / 8  35  625000pa  0/ 625e6 pa
مقطع تونل اصلی بهصورت نعل اسبی و میانبر تهویه بهصورت
دایره است .چون احداث این میانبر بهمنظور تهویه است بنابراین
باید از افت فشار اضافی جلوگیری شود .به همین دلیل محل
تقاطع تونل اصلی با میانبر بهصورت شیپوری در نظر گرفته شد

(شکل  .)6تحلیل مدل به صورت استاتیکی انجام شد که نسبت
تغییر انرژی جنبشی در الگو به مقدار ناچیزی برسد .این کار با
میرا کردن معادالت حرکت انجام میگیرد .در مرحله حل
استاتیکی ،الگو در شرایط تعادل نیرویی یا در یک حالت جریان
یکنواخت خواهد بود.
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شكل  :4مدلسازی انجام شده از تونل و میانبر و شفت تهويه (ديد از

شكل  :1مدلسازی انجام شده از تونل و میانبر و شفت تهويه (ديد از

روبهرو)

باال)

شكل  :5محل تقاطع تونل اصلي و میانبر تهويه به صورت شیپوری

شكل  :9قطر میانبر در محل تقاطع تونل اصلي و میانبر

پس از اینکه شرایط مرزی و اولیه به مدل اعمال شد ،نوبت به
اجرای برنامه میرسد .هدف از اجرای برنامه اجازه دادن به تنش-
های اعمالی (در اثر وزن یا جابهجایی) در مدل است ،تا عمل
کنند و تأثیر این تنشها روی مدل بررسی شود .بهمنظور بررسی
وضعیت مدل عددی و اینکه آیا این مدل پس از اجرا وضعیت
تعادل دارد یا جریان پالستیک در آن اتفاق افتاده است ،میتوان
از یک سری شاخصها از قبیل نیروی نامتعادل ،سرعت و
شاخصهای پالستیک استفاده کرد .در وضعیت تعادل یا جریان
پالستیک جمع جبری نیروهای وارد بر گره برابر صفر است .به

عبارت دیگر میتوان گفت که این نیروها در شرایط بیانشده در
حالت تعادل قرار دارند .در هنگام اجرای تحلیل و اجرای مدل،
حداکثر نیروی نامتعادل در کل شبکه محاسبه میشود .شکل 2
وضعیت نیروی نامتعادل را در شرایط اولیه نشان میدهد .نسبت
نیروهای نامتعادل حداکثر بر حسب درصد بیان میشود که مقدار
آن هرگز به صفر نمیرسد ولی به سمت صفر میل میکند.
شکلهای  2و  1وضعیت نیروهای نامتعادل را بعد از حفر کامل
تونل و میانبر ،نشان میدهد .از روی این نمودارها میتوان به
تعادل رسیدن نیروهای داخلی را در مراحل مختلف مشاهده کرد.
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شكل  :8نمودار نیروی نامتعادل -چرخه مربوط به شرايط اولیه.
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شكل  :3نمودار نیروی نامتعادل -چرخه مربوط به حفاری تونل اصلي و
میانبر

در جهات مختلف میتوان تغییرات سرعت را به صورت نمودار
مشاهده کرد .شرایط تعادل زمانی حاصل میشود که انتهای
نمودار سرعت -زمان افقی شود .اگر قسمت انتهایی نمودار به
صورت ثابت باشد و به مقدار غیر صفر همگرا شود ،در این حالت
میتوان گفت که جریان پالستیک اتفاق افتاده است .اگر قسمت
انتهایی نمودار در مقایسه با مقدار اولیه سرعت ،تقریبا به صفر
همگرا شود ،در چنین شرایطی تعادل ایجاد شده است .همانند
نیروی نامتعادل ،هیچ وقت سرعت صفر نمیشود بلکه به سمت
صفر میل میکند .گاه بردارهای سرعت به طور تصادفی با
بزرگیهای متفاوت هم در جهت یافتگی و هم در اندازه دیده
میشوند .این حالت زمانی اتفاق میافتد که تغییرات نیروی
گرهی از دقت رایانه که شش رقم اعشار است ،بیشتر شود .در
این حالت این بینظمی داللت بر وضعیت تعادل دارد نه جریان
پالستیک .اگر بردارهای سرعت در یک میدان برداری الگوی
منظم و مقادیر بزرگی داشته باشند ،در این حالت یا جریان
پالستیک در مدل اتفاق افتاده است یا سیستم در حال تعدیل
االستیک مثل میرا کردن نوسانات االستیک است .در تمامی

محدوده مدلسازی شده میتوان سرعت در تمام گرهها را به-
دست آورد .پس از تهیه پالت از سرعتها ،چنانچه نمودار سرعت
یک مقدار ثابت را نشان دهد و به یک حالت افقی برسد بیانگر
حالت تعادل است .بهعبارت دیگر اگر این مقدار سرعت نسبت به
مقادیر اولیه به سمت صفر میل کرده باشد ،میتوان گفت که
تعادل رخ داده است ولی اگر نمودار تغییرات سرعت به یک مقدار
غیر صفر میل کند این وضعیت ممکن است بیانگر رخ دادن
حالت پالستیک باشد .مواج بودن تغییرات سرعت نشاندهنده
حالت گذر برای رسیدن به تعادل است و باید گامهای زمانی
بیشتری اجرا شود یا اینکه مدل به درستی شناخته نشده است و
هرگز به تعادل نخواهد رسید .با توجه به شکل  10پس از حل
مدل سرعت به صفر رسیده و تعادل اتفاق افتاده است .مجموع
این رفتارها بیانگر این است که مدل به درستی به تعادل رسیده
است .برای مدلی که تحت شرایط مرزی و اولیه حل میشود،
تغییرات جابهجایی باید به صفر یا یک مقدار ثابت میل کند.
تغییرات جابهجایی در جهت  Y ،Xو  Zبرای سقف تونل اصلی و
در مرحله اولیه در شکلهای  12 ،11و  13نشان داده شده است.
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شكل  :54تغییرات سرعت در جهت  Zبرای سقف تونل اصلي

شكل  :55تغییرات جابهجايي در جهت  Xبرای سقف تونل اصلي

شكل  :52تغییرات جابهجايي در جهت  Yبرای سقف تونل اصلي

شكل  :53تغییرات جابهجايي در جهت  Zبرای سقف تونل اصلي

کنتور تغییرات جابهجایی بعد از به تعادل رسیدن مدل در شکل
 14و کنتور تغییرات تنش در داخل مدل و قبل از حفاری در
شکل  11نشان داده شده است.

شكل  :51تنش در جهت Z

شكل  :54کنتور تغییرات جابهجايي
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حال مدل ساخته شده برای ایجاد تغییراتی مانند حفاری آماده

 )11برای  21متر از طول تونل در حوالی محل تقاطع بهدلیل

است .اکنون تونل اصلی حفاری شده و تغییرات تنش و جابه-

رساندن جابهجاییها به حداقل و افزایش ضریب اطمینان و

جایی بهصورت زیر مشاهده میشود .در این مرحله سعی میشود

سیستم نگهداری تونل میانبر برابر با  11سانتیمتر الینینگ برای

با الگو گرفتن از آنچه در واقعیت اتفاق میافتد شرایط مدل به

ایجاد یک سطح صاف برای نیازهای تهویه و کاهش افت فشار در

واقعیت نزدیکتر شود .در حفر تونل باید این واقعیت را در نظر

شکل  20نشان داده شده است .تغییرات جابهجایی سقف تونل

گرفت که قبل از حفر تونل  ،زمین در حال تعادل است و حفر

در گام آخر و تغییرات جابهجایی در جهت  Zکه در محل تقاطع

تونل باعث ایجاد یک سری اغتشاشات در وضعیت تنشها و

مقطع زده شد و در شکلهای  22 ،21و  23نشان داده شده

جابهجاییها خواهد شد .با توجه به اینکه تا این مرحله شرایط

است .با توجه به شکل  23تغییرات جابهجایی در محل تقاطع

مرزی و تنشهای برجا در مدل اعمال شدهاند ،الزم است مدل

تونل اصلی و میانبر برابر با  2میلیمتر است که یک جابهجایی

عددی قبل از حفر تونل حل شود تا تنشهای اولیه ایجاد شوند و

بسیار کم و قابل قبول و مدل پایدار است .کنتور تغییرات تنش

همچنین قبل از ایجاد هر نوع تغییرات از قبیل حفاری ،الزم است

در جهت  Zبعد از حفر دویل میانی و برش از بغل در شکلهای

جابهجاییها صفر شوند تا شرایط واقعی قبل از حفر تونل منظور

 24و  21و کنتور تغییرات جابهجایی در حوالی محل تقاطع در

شود .بنابراین برای حفر مدل ابتدا جابهجاییها و سرعتهایی که

شکل های 22 ،26و  22نشان داده شده است .این شکلها

در اثر رسیدن مدل به تعادل به گرهها تحمیل شده است صفر

پایداری تونل را در محل تقاطع نشان میدهد.

شده و سپس مدل حفر میشود .با استفاده از دستور ،solve
نرمافزار به طور پیش فرض تعادل نیروهای مکانیکی مدل را
بررسی میکند .حالت تعادل زمانی بهدست میآید که نسبت
بزرگی ماکزیمم نیروی نامتعادل برای تمامی گرهها در مدل
تقسیم بر میانگین بزرگی نیروی مکانیکی به کار بسته شده برای
تمامی گرهها در مدل به کمتر از  1105برسد .توجه شود که
تعادل برای گرهها بر اثر تمامی نیروهای به کار برده شده وارد بر
گرهها از جمله نیروهای داخلی و نیروهای خارجی است .استفاده
از این نسبت یک ویژگی محسوب میشود زیرا باعث میشود این
مقدار به ابعاد وابسته نباشد .هندسه مدل ،نمودار نیروهای
نامتعادل و کنتور تغییرات جابهجایی بعد از حفر تونل اصلی در
شکل  16و 12و نمودار نیروهای نامتعادل بعد از حفر  6گام
حفاری برای میانبر در شکل  12نشان داده شده است .سیستم
نگهداری برای تونل اصلی برابر با  20سانتی متر الینینگ (شکل

برای تایید مطالب یاد شده داخل میانبر با استفاده از  1سانتی
متر شاتکریت ،نگهداری شده است که در این حالت هم مدل به
پایداری رسیده و اجرای سیستم نگهداری فقط برای ایجاد یک
سطح صاف در داخل میانبر برای تهویه بهتر است .اما به این
دلیل که شاتکریت بهصورت پاششی است و مقداری افت فشار آن
نسبت به الینینگ بیشتر است بنابراین سیستم نگهداری با
استفاده از الینینگ توصیه میشود .نمودار نیروهای نامتعادل،
تغییرات جابهجایی در جهت  Zبرای سقف تونل اصلی ،تغییرات
سرعت در جهت  Zبرای سقف تونل اصلی ،کنتور تغییرات جابه-
جایی کل و کنتور تغییرات جابهجایی در جهت  ،Zکنتورهای
تنش در جهت محور مختصاتی  ،Zنمودار نیروی نامتعادل بعد از
حفر تونل و سیستم نگهداری برای تونل اصلی و میانبر در شکل-
های  21تا  36برای نگهداری به میزان  1سانتی متر شاتکریت
در میانبر آورده شده است.
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شكل  :55نمودار نیروی نامتعادل و جابهجايي در جهت Z

شكل  :59نمودار نیروی نامتعادل و جابهجايي در جهت Z

شكل  :58نیروهای نامتعادل بعد از حفاری تونل اصلي و میانبر تهويه

شكل  :53سیستم نگهداری برای تونل اصلي

شكل  :24سیستم نگهداری برای تونل اصلي و میانبر

شكل  :25تغییرات جابهجايي در سقف تونل در گام آخر
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سیده گالله حسینی ،حسن مدنی ،کوروش شهریار ،علی مرتضوی ،محمد حسین طالبی

شكل  :22تغییرات جابهجايي در جهت  Zديد از بغل بعد از برش

شكل :23تغییرات جابهجايي در جهت  ،Zمقطع  Xدر محل دويل میاني

شكل  :24کنتورتغییرات تنش در جهت  Zبعد از حفر دويل میاني

شكل  :21کنتور تغییرات تنش در جهت  ZZو مقطع در جهت  Yبعد از
حفر دويل میاني

شكل  :25کنتورتغییرات تنش در جهت  Zبعد از حفر دويل میاني

شكل  :29کنتورتغییرات تنش در جهت  Zبعد از حفر دويل میاني
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بهینهسازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل در تونل راهآهن گدوک

شكل  :28کنتورتغییرات تنش در جهت  Zبعد از حفر دويل میاني

شكل :34تغییرات جابهجايي  Zبرای سقف تونل اصلي

شكل  :23نمودار نیروی نامتعادل

شكل  :35کنتور تغییرات جابهجايي کل
شكل  :32کنتور تغییرات جابهجايي در جهت  Zبعد از حفر تونل اصلي
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شكل  :33سیستم نگهداری برای تونل اصلي و میانبر

شكل  :34نیروهای نامتعادل بعد از حفاری تونل اصلي و میانبر تهويه در

شكل  :31تغییرات جابهجايي در سقف تونل در گام آخر

 5گام حفاری  2متری

شكل  :35تنش در جهت  Zبعد از حفر دويل میاني (ديد از روبهرو و مقطع در جهت )X

 -1نتیجهگیری
برای تهویه تونل گدوک روش دویل میانی پیشننهاد شنده اسنت.
برای حفر و احداث دویل میانی ،ابتدا باید در مرکنز توننل دویلنی

احداث شود تا ضمن عملیات حفنر و احنداث دوینل ،مشنکلی در
رفت و آمد قطارها پیش نیاید .طول این دویل حتیالمقندور بایند
کم باشد تا از افت فشار اضنافی جلنوگیری بنه عمنل آیند .طنول
22
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بهینهسازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل در تونل راهآهن گدوک

میانبر  12متر و سطح مقطع آن داینرهای توصنیه و مندلسنازی

است برای آن توصیه میشود .همچنین پایداری داخل مینانبر بنا

شده است .با توجه به اینکه از نظر تهویه تابع هدف افت فشار در

استفاده از  1سانتی متر شاتکریت نیز بررسی شنده اسنت کنه بنا

نظر گرفته شده است ،باید افت فشار در مسیر میانبر حداقل باشد

توجه به محاسبات عددی انجام شنده در داخنل مینانبر و نمنودار

که برای قطرهای  3/1 ،3 ،2/1و  4محاسنبه شنده و افنت فشنار

نیروهای نامتعادل به پایداری رسیده اسنت .بنا توجنه بنه جننس

مربوط به قطر  3متر با توجه به پایداری تونل میانبر و از این نظر

خوب سنگ گام پیشروی در داخل میانبر برابر با  2متنر در نظنر

که در محل تقاطع ،قطر برخورد مینانبر بنا توننل اصنلی برابنر بنا

گرفته شده است و در  6گام حفاری انجام منیشنود تنا از لحنا

 3/61متر است ،بهینه و مناسب بهنظر میرسد .بنه صنورت ابعناد

اجرایی نیز قابل اجرا باشند .بنا توجنه بنه ایننکنه مینانبر جهنت

میانبر تهویه با استفاده از نرم افنزار  FLAC3Dبنرای قطرهنای

نیازهای تهویه است ،قرار گیری آن باید بهگونهای باشد کنه حفنر

 2/1تا  4متر انجام شد که با توجه به جنس خنوب سننگ ،عندم

دویل هیچ برهمکنشی از نظر جابهجنایی و تننش بنر روی توننل

پایداری در قطرهای  2/1تا  4متر بسیار کنم مشناهده شنده و در

نداشته باشد.

حد میلیمتر است .تونل میانبر بنهمنظنور نیازهنای تهوینه توننل
گدوک طراحی شده است و هندسه آن باید به گونهای باشند کنه
حداقل افت فشار را ایجاد کند ،بنابراین محل تقاطع تونل اصلی و
دسترسی بهصورت شیپوری طراحی شد .پاینداری محنل تقناطع
طی محاسبات عددی بررسی شده و در حند  2میلنیمتنر اسنت.
قطرهای کوچنک جوابگنوی نیازهنای تهوینه نیسنت و قطرهنای
بزرگتر از نظر ایجاد ناپایداری و افزایش هزینههای حفاری توصیه
نمیشود .سیستم نگهنداری داخنل توننل اصنلی  20سنانتیمتنر
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