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چکیده
برآورد فشار الزم برای نگهداری جبهه کار تونل ،یکی از مهمترین عوامل حفاری ایمن و مناسب با استتفاده از ماشتینهتای حفتار مکتانیزه در
نواحی شهری است .در مقاله حاضر ،با استفاده از نرم افزار المتان مدتدود  ABAQUSبته بررستی تتثییر پارامترهتای متدو االستیستیته ،زاویته
اصطکاک داخلی و شرایط آب زیرزمینی روی میزان مناسب فشار جبهه کار در خاکهای دانهای پرداخته شده است .پت

از درستتیآزمایی بتا

نتایج ابزار بندی پروژه خط  2قطار شهری تبریز ،بیش از  70مد سه بعدی تدلیل و با اندازهگیری مقادیر جابجاییهتای جبهته کتار تونتل بته
ازای مقادیر متفاوت فشار جبهه کار و پارامترهای مختلف مورد بررسی ،مقدار مناسب فشار جبهه کار تعیین شده است .بر اساس نتایج حاصتل
مدو االستیسیته خاک تثییر قابل توجهی در مقدار فشار مناسب جبهه کار دارد .همچنین ،مقدار فشار جبهه کار حاصل از روشهای تدلیلتی و
تجربی با مقدار مناسب بدست آمده مورد مقایسه قرار گرفته است که نتایج حاصل دارای بیشترین هماهنگی با روش

COB

است.

واژگانکلیدی :فشار جبهه کار ،تونلسازی مکانیزه ،مدو االستیسیته ،خاکهای دانهای ،مدلسازی عددی.

تغییر شکلهای ناشی از حفره انتهای سپر  )4تغییتر شتکلهتای

 -1مقدمه
استفاده از فضای زیرزمینتی و پتروژههتای تونلستازی در

ناشی از تغییر شکل پوشش تونل و  )5تغییر شکلهای ناشی از

سا های اخیر در سرتاسر دنیا بطور چشتمگیری افتزایش یافتته

تدکیم .در صورت کنتر مناسب فشار وارد بر جبهه کار میتزان

است .تونلسازی مکانیزه به دلیل مزایای فراوان نسبت به روش-

نشست حاصل از مؤلفه  1قابل توجه نخواهد بود [ .]2در نتیجه

های حفاری و نگهداری سنتی بعنوان مهمترین روش تونلسازی

در حفاری مکانیزه برای انجام حفاری مناسب و همراه با کنتتر
تونتل تعیتین میتزان مناستب

دهههای اخیر در مناطق شهری مطرح شده است [ .]1بطور کلی

جابجاییها در جبهه کار و اطرا

حرکات ایجاد شده ناشی از تونلسازی مکانیزه در زمین اطترا

فشار نگهداری در جبهه کار تونل از اهمیتت بتاالیی برختوردار

را میتوان به پنج مؤلفه کلی بصورت زیر تقسیم بندی کترد)1 :

است.

تغییر شکل ایجاد شده در جبهه کار در نتیجه رهاسازی تنش در

روابط زیادی برای مداسبه فشتار جبهته کتار بته صتورت

جبهه کار  )2تغییر شکلهای ناشی از اضتافه حفتاری تونتل )3

روشهای تجربی ،تدلیلی و عددی ارائه شده است .روشهتای
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تدلیلی به دو روش تعاد حدی و آنالیز حدی تقسیم میشوند.

جبهه کار تونلهای با نسبت سربار بته قطتر مختلتف در ختاک

از معتبرترین روشهای تعاد حدی روش جانکستز و استتاینر

ماسهای را مطالعه نمودند [ .]9المبروگتی و همکتاران در ستا

[ ]3در سا  1994برای خاکهای غیرچسبنده و کمی چستبنده

 2012با استتفاده از روش عتددی تفاضتل مدتدود بته تدلیتل

و رابطه آنگونستا و کواری [ ]4در سا  1996برای ختاکهتای

حساسیت مد های رفتاری مختلف خاک و بررسی تثییر فشتار

غیر چسبنده است؛ که با استفاده از مکانیزم شکستت پیشتنهادی

جبهه کار بر نشستت ستطز زمتین بترای پتروژه متترو مادریتد

هورن ( )1961روابطی را برای مداسبه فشار پایداری جبهه کار

پرداختهاند [ .]10در سا  2015بررسی ستازوکار گستیختگی و

بر اساس گسیختگی گوه و سیلوی خاک تعاد حتدی پیشتنهاد

پایداری جبهه کارتونلهای دایرهای کتم عمتق توستط زانت

و

کردهاند .در ادامه برویر در سا  2001این روش را برای ختاک

همکاران انجام شده است [ .]11توسط خیرانتدیش و همکتاران

الیهای و وجود فشار آب گسترش داد [ .]5در روشهای آنتالیز

در سا  1392تثییر فشار جبهه کار بر میزان نشستت ستطدی و

حدی تنش ،آنالیز تنش بیشتر با ارائه کران بتاال و پتایین کته بته

جابهجاییهای جبهه کتار بتا استتفاده از روش عتددی تفاضتل

ترتیب از نقطه نظتر استتاتیکی و دینتامیکی مطترح متیشتوند،

مددود مطالعه شده و نتایج حاصل نشان دهنده تاییر زیاد مدو

صورت میگیرد .از روشهای آنالیز حدی میتتوان روشهتای

االستیسیته خاک در مقدار فشار مورد نیاز و پایداری جبهته کتار

برومز و بنرمتارک ،اتکینستون و پتاتز ،دیتوی

بوده است [.]12

و روش لکتا و

دومیر را نام برد [ .]2در یکی از مطالعات اخیتر در ستا 2017

در مجموع تمرکز بیشتر مطالعات پیشین روی دو موضتوع

پن و دیاس [ ]6با تدلیل حد باال و مدلسازی عددی به بررستی

سازوکار گسیختگی و تعیین میزان فشار حدی جبهه کتار استت

پایداری جبهه کار تونل پرداختند.

[ .]13در خصوص پارامترهای مهندسی خاک نیز ،بیشتر تمرکتز

در روشهای تجربی فشار نگهدارنده حدی کمینه و بیشینه

مطالعتتات بتتر تتتثییر پارامترهتتای زاویتته اصتتطکاک داخلتتی و

ارائه نشده و فقط فشار مورد نیاز برای انجام حفاری در شترایط

چسبندگی خاک بوده و االستیسیته خاک به ندرت مورد بررسی

مناسب توصیه میشود .روش COBبعنتوان یکتی از معتبرتترین

قرار گرفته است .در حالیکه ،مقادیر تغییر شتکل و جابتهجتایی

این روشها ،فشار جبهه کار را کمی بیشتر از فشار جانبی فعتا

ایجاد شده در جبهه کار به میزان زیادی به ایتن پتارامتر وابستته

زمین توصیه میکند [.]2

می باشد [.]12

استفاده از مدلسازیهای عددی با توجه به امکتان بررستی

در پژوهش حاضر با مدلسازی عددی بتا نترم افتزار المتان

سه بعدی ساخت تونل و در نظر گرفتن پارامترهای بیشتر خاک

مددود  ABAQUSسعی شده است بته مطالعته بیشتتر موضتوع

بطور روزافزون گسترش مییابد .از جمله این مطالعات ،گترین

پرداخته و با انجام مطالعه پارامتریتک بته بررستی تتثییر متدو

وود در سا  2003با استفاده از روش المان مددود به بررستی

االستیس تیته ختتاک و شتترایط آب زیرزمین تی بتته همتتراه زاوی ته

تثییر فشار جبهه کار بر میزان نشستهای سطدی پرداخته است

اصطکاک داخلی بر میزان فشار مناسب جبهته کتار در خاکهتای

[ .]7بتا مدلستازی ستته بعتدی المتان مدتتدود و انجتام مطالعتته

دانهای پرداخته شود.

پارامتریک تاییر فشتار جبهته کتار ،فشتار تزریتق و پارامترهتای

 -2مطالعه موردی

ماشین حفار بتر میتزان نشستتهای ستطدی توستط کاستپر و
مسچه بررسی شده است [ .]8در سا  2011چن و همکاران بتا

پروژه خط  2قطار شهری تبریز از غرب به شرق تبریتز بته

روش عددی المان گسسته سازوکار گسیختگی و فشتار حتدی

طو تقریبی  22/4کیلومتر از منطقته قراملتک در غترب تبریتز

جبهه کار در خاک ماسهای خشک را مورد بررسی قترار دادنتد.

شروع شده و در مددوده نمایشگاه بتین المللتی تبریتز خاتمته

همچنین درسا  2013نیز چن و همکاران با مدلستازی عتددی

مییابد .طو مسیر پروژه بصورت مکتانیزه توستط دو دستتگاه

المان گسسته در کنار مدلسازی فیزیکی کوچک مقیاس پایداری

سپر تعادلی زمین حفاری میگردد .با توجه به خطی بودن پروژه
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و طو قابل توجه تونتل ،شترایط ژئتوتکنیکی در طتو مستیر

 -3مدلسازی عددی

متفاوت است ولی بطور کلی الیههای زیرسطدی مسیر پتروژه

پژوهشگران زیادی در سا های اخیر به مطالعته جنبتههای

در بختتش عمتتدهای از آن عمتتدتات تنتتاوبی از رستتوبات دانتتهای

مختلف تونلسازی با مدلسازی عددی دو و سه بعدی پرداخته-

(ماستتهای بتتا طبقهبنتتدی  )SMو الیتته هتتای ریزدانتته استتت .در

اند [ .]16-15به دلیل پدیده قوسی شدن زمتین و عملکترد سته

بخشهتتای غرب تی و مرکتتزی مس تیرحفاری تونتتل در رستتوبات

بعدی در رفتار تنش-کرنش زمین در جبهه حفاری تونتل بترای

آبرفتی درشت دانه انجام میگیرد که بهعنوان حالتت مرجتد در

بررسی دقیقتر از مدلستازی سته بعتدی استتفاده متیشتود .در

مدلستتازی در نظرگرفتتته شتتده استتت .در شتتکل ( )1پروفیتتل

مدلسازی انجام شده ،عملیات اجرایی تونل به صورت کامتل و

ژئوتکنیکی بخش مرکزی مسیر تونل مابین ایستگاه های شتماره

گام به گام مد شده است .مد شامل مؤلفههتای تثییرگتذار در

 8و  9در مجتتتاورت مهتتتران رود (کیلتتتومتراژ  10+150التتتی

فرآیند حفاری مکانیزه از جمله سپر ماشین ،فشار جبهته کتار و

 )10+550نمایش داده شده استت .مشخصتات ژئتوتکنیکی در

فشار تزریق گروت بوده و حفاری و ساخت تونل بته طتو 21

نظر گرفته شده برای خاک دانهای مدیط اطرا

تونتل در متد

متر در  24گام شبیه سازی شتده استت .رفتتار ختاک بتا متد

مرجد نیز در جدو ( )1ارائته شتده استت [ .]14قطتر حفتاری

االستتیک -پالستتتیک کامتل متتوهر-کولمتب بتتا قتانون جریتان

تونل خط  2متروی تبریز  9/49متر ،طو سپر ماشین حفاری 9

غیرهمراه مد شده است.

متر ،قطر خارجی سپر در جلتوی آن  9/46متتر و در عقتب آن

در مطالعتته پارامتریتتک حاضتتر بتترای خاکهتتای دانتتهای

برابر  9/44متر ( 2سانتیمتر مخروطی) است.
جدول  .1مشخصات ژئوتکنیکی مدیط اطرا

مشخصههای مدو االستیسیته ،زاویه اصطکاک داخلتی و تتراز
آب زیرزمینی تغییر داده شده و بقیه مشخصتههتای ژئتوتکنیکی

تونل

یابت و مطابق با شرایط پروژه خط  2قطار شهری تبریز در نظتر

Soil type
)Saturated unit weight (kN/m3
)Dry unit weight (kN/m3
)Cohesion (kPa
)Permeability (cm/s
)Friction angle (Degree
Poisson ratio

SM
20
16.25
5
10-6
34
0.3
Table 1. Geotechnical specifications used for soil layer of the
model

گرفته شده است .همچنین با توجه بته زیتاد بتودن پارامترهتای
مویر ،مشخصات هندسی تونل و پارامترهای مختلف دستگاه (از
قبیل قطتر حفتاری ،اضتافه حفتاری ،مشخصتات ستپر) نیتز از
مشخصات این پروژه انتخاب شده است تا پارامترها منطبتق بتر
واقعیت باشد .در ادامه بخشهای مختلتف مدلستازی بته طتور
مختصر بیان گردیده و توضیدات تفصیلی در مطالعتات پیشتین
که به منظور ارزیابی بارهای وارد بر پوشش تونلهتای مکتانیزه

شکل  .1پروفیل ژئوتکنیکی انتخاب شده برای مد مرجد

انجام گرفته ارائه شده است [.]15 ،1
 -1-3ابعاد مدل
انتخاب ابعاد هندسی مد  ،شترایط مترزی ،نتوع و تتراکم
المانها بر اساس نتایج تدلیل حساسیت بطوریکه نتایج حاصتل
تدت تثییر تغییر پارامترهای فوق الذکر قرار نگیرد ،انجتام شتده
است .مشبندی مد در راستای قائم به میزان  2برابر قطر تونل
پایینتر از کف تونل و بطور جانبی  5برابر قطر تونل نسبت بته
Fig. 1. Geological profile of Tabriz metro line 2 in the study
area.

مرکز تونل امتداد داده شده است .طو متد نیتز  8برابتر قطتر
تونل بدست آمده است که با پیشنهادهای پژوهشگران قبلی نیتز
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هماهنگی خوبی دارد [ .]17در مجموع عتر ،،ارتفتاع و طتو

( )2مشخصات انتخاب شتده بترای بخشهتای مختلتف متد

مد (به موازات مدور تونل) به ترتیب برابر  42 ،90و  80متتر

جمدبندی شده است.

انتخاب شده است.
 3-3مدلسا ی فتآیند حفا ی نو گ

 -2-3مدلسااا ی ماش این حفااا  ،پوشاات نو ااگ و ااتو پ ا

مراحل مختلف فرآیند حفاری تونل به صورت گام به گتام

سگمن

مدلسازی میشود .پ

سپر ماشین حفار با استفاده از المانهای پوستهای بتا رفتتار

از ایجاد تعاد ژئواستاتیکی در هر یتک

از مد ها ،در هر مرحله حفاری تمام سطز مقطد تونل بتا گتام

االستیک خطی مد شده است .مد ستپر مخروطتی شتکل بته

 1/5متری حفاری شده ،سپر دستگاه فعا شتده و فشتار جبهته

صورت یک استوانه با قطر یابت و برابر با قطر متوسط قطر سپر

کار به سطز حفاری شده اعما میشود .پ

جلویی و انتهایی دستگاه سادهسازی شده است .برای مدلستازی

از انجتام حفتاری

تونل بطو  9متر (برابر با طو سپر ماشین) معتاد  6گتام ،در

پوشش تونل از المانهتای ستازهای بتا رفتتار االستتیک خطتی

ابتدای مد سپر دستگاه حذ

استفاده شده که بر اساس مشخصات پروژه قطر خارجی پوشش

شده و همزمان با نصب پوشتش

بتنی و فعا کردن المانهای گروت ،فشتار تزریتق گتروت بتر

بتنی  9/18متر و ضخامت آنها  35سانتیمتر در نظر گرفته شتده

مدیط تونل و سطز خارجی پوشش تونل اعما میشود .میزان

است .میزان گام پیشروی در هر سیکل حفاری تونتل نیتز برابتر

فشار تزریق گروت پشت سگمنت  0/5بار بیشتر از فشار جبهته

عر ،سگمنت ( 1/5متر) انتختاب شتده استت .بترای در نظتر

کار انتخاب شده استت [ .]18پت

گرفتن کاهش سختی در مفصلها ،یک ضریب اصالحی انتقتا

از گیترش گتروت و تغییتر

مشخصات آن از حالت ستیا بته گتروت ستخت شتده فشتار

ممان خمشی در نظر گرفته شده است [.]15

تزریق حذ

میشود.

جدول  .2مشخصات مصالز در مدلسازی عددی []15
Poisson Tickness
)ratio (-
)(m

Compressive Young
strength
modules
)(MPa
)(MPa
41
25200

 -4-3نعیین ف ا جبهه کا

Unit weight
)(kN/m3

-

0.2

25

Tunnel lining

-

0.47

5

0

18

)Grout (fluid

-

0.3

20

3

18

0.02

0.2

0.12

-

0.35

0.25

210000

-

فشار جبههکار بطور کلی تابعی از عمق و قطر تونل ،میتزان
بار سطدی ،سطز آب ،مشخصات مهندسی خاک و تنش متؤیر

Grout
)(hardened
Overexcavation
layer

است .یکی از رایجترین روشها برای مداسبه فشار جبهته کتار
استفاده از رابطه تجربی مرکز ستاخت و ستاز زیرزمینتی آلمتان
) (COBاست [ .]2رابطه ( )1مقدار فشار جبهه کار بدست آمتده

TBM shield

Table 2. The properties of concrete and grout in modelling

اضافه حفاری ناشی از اختال

از رابطه  COBرا نشان میدهد.
)(1

قطر خارجی سپر و سترمته

𝑎𝑃𝑘𝜎𝑇 = 𝑘𝑎 . 𝜎𝑣′ − 2𝑐√𝑘𝑎 + 𝑘𝑎 . 𝑞 + 𝑢 + 20

حفاری دستگاه با تعریف یک الیه نازک با رفتار االستیک خطی

در رابطه فوق  𝜎𝑣′تنش مؤیر قائم 𝑐،چسبندگی 𝑞،بتار ستطدی،

مد میشود .مطابق مشخصات ماشین  TBMپتروژه ،ضتخامت

فشار آب حفرهای و 𝑎𝑘 فشار فعا زمین است .به دلیتل ستادگی

این الیه برابر 2سانتیمتراست .مشخصتات الیته معتاد اضتافه

و دقت باال ،نتایج حاصل از این روش به عنتوان فشتار مبنتا در

حفاری با استفاده از یک سری تدلیل حساسیت بدست میآیتد

این مطالعه در نظر گرفته شده است .سپ

با افزایش یا کتاهش

[ .]15برای مدلسازی تزریق پشت سگمنت مشخصتات گتروت

مقدار فشار جبهه کار و اندازه گیری تغییر شکل جبهه کار تونل

از نتایج طرح اختالط ارائه شده بترای پتروژه انتختاب شتده و

میزان فشار مناسب تعیین شده استت .مقتدار حاصتل از رابطته

همزمان با فعا سازی الیه گتروت پشتت ستگمنت مشخصتات

فوق ،فشار جبهه کار در تاج تونل استت کته بتا یتک گرادیتان

این الیه نیز به مشخصات گروت تغییر داده میشود .در جتدو

متناسب با مصالز داخل مدفظه حفتاری دستتگاه افتزایش داده
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اعما شده در حین اجرا  91کیلوپاسکا در نظتر گرفتته شتده

میشود.

است.

در کنار روش تجربی ،روابط تدلیلتی متعتددی نیتز بترای
تعیین فشار جبهه کار ارائه شده استت .بترای بررستی دقیتقتتر

شکل  .2پروفیل ژئوتکنیکی متراژ .]14[ 750

مقادیر فشار بهینه حاصل از متد عتددی بتا نتتایج روشهتای
تدلیلی نیز مقایسه شده است .برای این منظتور و بتا توجته بته
نوع خاک و شترایط ژئتوتکنیکی در نظتر گرفتته از روشهتای
تدلیلی جانکسز و استاینر ،آنگونستا و روش فشار فعتا زمتین
استفاده شده است .در روش جانکسز و استاینر[ ]3حداقل فشار
جبهه نگهداری از رابطه زیر بدست میآید:
𝑝+

)(2

که  𝐾𝑎3ضریب فشار فعا سه بعدی زمتین،

𝐾𝑎3 𝜎𝑣′
𝜎𝑣′

= 𝑇𝜎

تتنش متؤیر

Fig. 2. Geological profile of Tabriz metro line 2 at KM +0.750

قتتائم و 𝑝 فشتتار آب حفتترهای استتت .میتتزان فشتتار پیشتتنهادی
جدول  .3ویژگیهای ژئومکانیکی خاک اطرا

آنگنوستا و کواری [ ]4از رابطه زیر مداسبه میشود:
)(3

∆ℎ
𝐷

تونل در

متراژ  753خط  2قطار شهری تبریز []14

𝑐 𝑠 ′ = 𝐹0 𝛾 ′ 𝐷 − 𝐹1 𝑐 + 𝐹2 𝛾 ′ ∆ℎ − 𝐹3

که  𝑠 ′فشار نگهدارنده مؤیر 𝐹0 ،تا  𝐹3ضترایب بتدون بعتد

SP-SM

Soil type

18

)Depth of tunnel (m

هستند که وابسته به زاویه اصطکاک داخلی ،پارامترهای هندسی

16

)Ground water level (m

تونتتل و نستتبت وزن مخصتتوص خشتتک بتته وزن مخصتتوص

19.65

)Saturated unit weight (kN/m3

مستغرق خاک است c .چسبندگی خاک 𝐷 ،قطتر تونتل 𝛾 ′ ،وزن

17.25

مخصوص مستغرق و  ∆ℎاختال

بین هد فشار در جبهه کتار و

سطز ایستایی آب است.

)(kN/m3

Dry unit weight

30

)Cohesion (kPa

50000

)Young modules (kPa

27

)Frictional angle (°

Table 3. Geotechnical properties of Tabriz line 2 metro at KM
+0.753

 -5-3د ستیآ مایی مدل
برای درستیآزمایی مدلسازی انجام گرفته در این پتژوهش

در جتتدو ( )4مقتادیر نشستتت ستتطدی بدستتت آمتتده از

از نتایج اندازهگیریهای میدانی پروژه خط  2قطار شهری تبریز

مدلسازی در باالی مدور تونل به همراه نتایج حاصل از قرائت-

استفاده شده است .با توجه به نتایج موجود ابزار بنتدی ،جتن

های ابزار دقیق مقطد مورد نظر ارائه شده استت .بتا توجته بته

مصالز و حفاری تونل در خاک دانه ای مقطد مربوط بته متتراژ

هماهنگی باالی نتایج می توان با دقت مناسب از مد رفتاری و

 753برای درستیآزمایی انتخاب شده است (شکل  .)2مشتاهده

الگوی مدلسازی انجام گرفته استفاده نمود.

می شود مقطد متورد نظتر از  7الیته تشتکیل شتده استت کته

جدول  .4مقایسه نتایج ابزاربندی و مدلسازی عددی

ضخامت الیههای فوقانی در مجموع حدود  10متر بوده و الیته
هفتم که حفاری تونل در آن انجتام میگیترد شتامل یتک الیته

)Surface settlement (m
)(numerical modeling

)Surface settlement (m
)(instrumentation

Km

ماسهای است .مشخصات ژئوتکنیکی الیه هفتم بعنتوان مدتیط

0.015

0.017

0+732.66

تونل در جدو ( )3ارائه شده است .متد مقطتد متورد

0.008

0.008

0+747

نظر با شرایط ژئوتکنیکی واقعی ستاخته شتده ،فرآینتد حفتاری

0.002

0

0+753.26

اطرا

Table 4. Comparison the results of the instrumentation and
numerical modeling

تونل مدلسازی شد و فشار جبهه کتار اعمتالی برابتر بتا مقتدار
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 -5نتایج

 -4پارامترهای مورد بررسی
به دلیل تعداد زیاد پارامترهای تاییر گذار در فشار جبهه کار

هری تک از متتد های ستتاخته شتتده ،حتتداقل بتتا دو مقتتدار

و عتتدم امکتتان بررستتی تمتتامی ایتتن پارامترهتتا ،از مهمتتترین

متفاوت فشار جبهه کار مورد تدلیل قرار گرفته استت .بنتابراین

فاکتورهای ایرگذار به مطالعه تاییر مدو االستیسیته ،سطز تتراز

با تدلیل بیش از  70مد سه بعدی تثییرمدو االستیسیته ،زاویه

آب زیرزمینی و زاویه اصطکاک خاکهای دانهای پرداخته شتده

اصطکاک داخلی و سطز آب زیرزمینی بر میزان فشتار مناستب

است .بر اساس مقتادیر در نظتر گرفتته شتده در جتدو ( )5و

جبهه کار بررسی شده است .در ادامته مهمتترین نتتایج بدستت

ترکیبات این مقادیر تعداد  36مد سه بعدی برای بررستی ایتر

آمده ارائه شده است:

تغییرات آنها تدلیل شده استت .همچنتین ،بتر استاس پروفیتل

 -1-5ف ا مناسب جبهه کا

مسیر و مقادیر متداو در پروژه های مترویی ،نسبت ستربار بته

در مطالعه حاضر مقدار فشار جبهه کار مورد نیاز حاصل از

قطر تونل برابر  1/5در نظر گرفته شتده و مشخصتات هندستی

رابطته تجربتتی  COBبعنتتوان فشتتار مبنتتا ،بتتر استتاس شتترایط و

تونل نیز برابر مشخصات پروژه خط  2مترو تبریز انتخاب شتده

مشخصات ژئوتکنیکی هر مد مداسبه ،به جبهه کتار اعمتا و

است.

مقدار جابهجایی میانگین جبهه کار تونل اندازهگیری شده است.
سپ

جدول  .5معرفی پارامترها و مقادیر بکار رفته در مطالعه

با اعما مقادیر کمتر و بیشتر فشار نسبت به مقادیر مبنا و

اندازه گیری جابهجایی میانگین فشار مناستب جبهتهکار تعیتین

values

Introduction

Parameter

0, 9, 27

)Groundwater level (m

G.W.L

25,30,35

)Friction angle (Degree

fi

نشست یا باالزدگی در سطز زمین مشاهده شود.

10, 20, 30

)Young modules (MPa

E

شکل  .3فشار جبهه کار -جابجایی میانگین برای تراز آب الف)  ،0ب) 27

شده است .فشار مناسب ،فشاری است که جابتهجتایی میتانگین
جبهه کار کمترین مقدار را داشته باشتد و بته طبتد آن کمتترین

Table 5. Introduction of parameters and their values in
parametric study

متری از سطز زمین

بته دلیتتل شتتکل نتتامنظم پروفیتتل جابتهجتتایی جبهتته کتتار،
هیچکدام از مقادیرجابهجایی جبهه کار در مرکز تونل و حداکثر
جابهجایی جبهه کار نمیتواند مبنای مناسبی برای برآورد فشتار
مناسب باشد .در این مطالعه برای تعیین جابهجتایی جبهته کتار
تونتل و در نتیجتته تعیتتین میتتزان فشتار مناستتب جبهتته کتتار ،از
جابهجتایی میتانگین پیشتنهاد شتده توستط کتیم و تونتان []19
درتدلیلها استتفاده شتده استت UXavg .مطتابق رابطته زیتر بته
صورت ناحیه احاطه شده توسط پروفیل تغییرشکل یافته جبهته
کار تونل و پروفیل اولیه آن تقسیم بر قطر تونل تعریف میشود:
𝑛

)(4

1
) 𝑖)𝑧( ∑((𝑢𝑋 )𝑖+1 + (𝑢𝑋 )𝑖 ((𝑧)𝑖+1 −
𝐷2

= 𝑔𝑣𝑎𝑋𝑈

𝑖=0

مقادیر مثبت و منفی  UXavgبه ترتیب بیانگر جابهجایی جبهه کار
Fig. 3.Variation of face pressure- average displacement

در جهت پیشروی و سمت داخل تونل است.

a) GWL=0, b) GWL=27
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نیاز است.

در شکل ( )3فشار جبهه کار اعمالی به جبهه کار تونتل در
مقابل جابهجایی میانگین برای مد های با مشخصتات مختلتف

شکل  .5مدو االستیسیته -فشار جبهه کار برای تراز آب

رسم شده است .در شکل ( )4و بعنوان نمونه جابهجتایی جبهته

الف)  ،0ب)  ، 9ج)  27متری از سطز زمین.

کار مربوط به فشار حاصل از رابطه  COBبه همراه جابتهجتایی
حاصل از فشار مناسب جبهه کار بدست آمتده بترای تتراز آب
زیرزمینی  27متری از سطز زمین ترسیم شده است.
شکل  .4جابهجایی افقی جبهه کار تونل

Fig. 4. horizontal displacement at face

 -2-5نأثیت مدول االستیسیته
در شکل( )5نمودار فشار جبهه کار در مقابل مدو
االستیسیته نشان داده شده است .مالحظه میشود که رابطه
COB

برای مدو االستیسیته های متفاوت ،فشار جبهه کار

یکسانی را در نظر میگیرد .در حالیکه ،فشارهای جبهه کار
مناسب نشان میدهند که با افزایش مدو االستیسیته به مقدار
فشار جبهه کار کمتری نیاز است.
مطابق شکل ( )5در خاکهایی با مدو االستیسیته کم ،رابطه
COB

مقدار فشار جبهه کار کمتری نسبت به حالت مناسب

ارائه میدهد .همچنین ،با افزایش مدو االستیسیته فشار جبهه
کار بدست آمده از این رابطه نسبت به حالت مناسب افزایش
مییابد که به دلیل در نظر نگرفتن تاییر مدو االستیسیته خاک
در رابطه

تجربیCOB

است .به عبارت دیگر ،با افزایش مدو

االستیسیته به مقدار فشار مناسب جبهه کار کمتری مورد نیاز
است که اهمیت پارامتر مدو االستیسیته را نشان میدهد .الزم

Fig. 5. Variation of face pressure- elasticity modulus
a) GWL=0, b) GWL= 9, c) GWL=27

بذکر است ،با پایین رفتن تراز سطز آب زیرزمینی مدو
 -3-5نأثیت اویه اصطکاک

االستیسیته تثییر خود را بیشتر نشان میدهد و در مدو
االستیسیته کم فشار جبهه کار بیشتری نسبت به حالت

در شتتکل ( )6نمتتودار زاوی ته اصتتطکاک داخلتتی در برابتتر

COB
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جابهجایی میانگین برای فشارهای جبهه کتار حاصتل از رابطته

در شکل ( )7نمودار فشار جبهه کار در برابر زاویه

 COBنمایش داده شده است .همانطور که مشاهده متیشتود در

اصطکاک داخلی خاک برای مقادیر مدو االستیسیته مختلف و

تمتتامی حتتاالت تتتراز آب و بتتا یابتتت در نظتتر گتترفتن متتدو

تراز آب  27متری رسم شده است .مطابق شکل با افزایش

االستیسیته ،بتا افتزایش زاویته اصتطکاک داخلتی ختاک مقتدار

زاویه اصطکاک ،مقدار فشار جبهه کار برای هر دو حالت

جابجایی میانگین روند صعودی دارد که این شیب بعد از زاویه

و مناسب کاهش پیدا میکند که با نتایج بدست آمده از

اصطکاک داخلی  30درجه بیشتر متیشتود .همچنتین تفتاوت

مطالعات پیشین [ ]19همخوانی دارد.

قابل توجته در مقتادیر جابتهجتایی جبهته کتار در یتک زاویته

COB

با بیشتر شدن زاویه اصطکاک داخلی ،تاییر مدو
االستیسیته بر کاهش میزان فشار مناسب جبهه کار افزایش

اصطکاک داخلی یابت و مدو های مختلف قابل مشاهده است.

مییابد .در حالت اشباع مقدار فشار جبهه کار  ، COBتقریبت تا

شکل  .6زاویه اصطکاک -جابهجایی میانگین برای تراز آب

برای تمامی حاالت از حالت فشار مناسب جبهه کار بیشتر

الف)  ،0ب)  27متری از سطز زمین

است .با پایین رفتن تراز آب زیرزمینی مقدار فشار جبهه کار
بدست آمده از رابطه  COBدر مددوده بین حاالت مناسب قرار
میگیرد که نشانگر تثییر سطز آب زیرزمینی است.
 -5-5مقایسه تایج مقادیت ف اا مناساب باا ف اا ای جبهاه کاا
نجتبی و نحلیلی
مقادیر فشار مناسب جبهه کار به دست آمده از این
پژوهش با مقادیر حاصل از رابطه تجربی

COB

که حالت مبنا

قرار گرفته بود و روابط تدلیلی جانکسز و استاینر ،آنگونستا و
کواری مقایسه شده است .مطابق نتایج حاصل ،روابط تدلیلی
جانکسز و استاینر ،آنگونستا و کواری همواره مقدار کمتری
نسبت به فشار مناسب جبهه کار ارائه میدهند .مقادیر فشار
کمتر حاصل از روابط تدلیلی نسبت به فشار مناسب بدست
آمده در تدقیق حاضر ،به این دلیل است که این روابط فشار

Fig. 6. Variation of internal friction angle- average
displacement a) GWL=0, b) GWL=27

حداقل مورد نیاز برای جلوگیری از ریزش جبهه کار را ارائه

شکل  .7زاویه اصطکاک داخلی – فشارجبهه کار

میدهند .در هیچیک از روابط تجربی و تدلیلی ارائه شده تثییر
مدو االستیسیته خاک در میزان فشار مورد نیاز جبهه کار در
نظر گرفته نشده است .در حالیکه ،مدلسازی عددی به دلیل در
نظر گرفتن پارامترهای بیشتر مانند مدو

االستیسیته نتایج

دقیقتری نسبت به روابط تجربی و تدلیلی ارائه میدهد.

 -6نتیجهگیری
نتایج بدست آمده از این پتژوهش متیتوانتد بترای تعیتین
فشار مناسب جبهه کار با در نظر گرفتن مدو االستیسیته ختاک

Fig. 7. Variation of internal friction angle- face pressure
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: بر اساس نتایج حاصل.در تونلهای مکانیزه بکار گرفته شود
• روشهای تجربی و تدلیلتی بترای مدتیطهتای بتا متدو
-االستیسیته مختلف فشار جبهه کار یکستانی را پیشتنهاد متی
 در حالیکه بر اساس نتایج مدلسازی عتددی در فشتارهای،کنند
 میتزان جابجتایی جبهته کتار در متدو هتای،جبهه کار یکسان
، به عنوان الگوی کلتی.قابل توجه است

متفاوت دارای اختال

با افزایش مدو االستیسیته فشار مناسب جبهه کار کتاهش متی
.یابد
• بتتر استتاس نتتتایج بدستتت آمتتده بتتا پتتایین رفتتتن تتتراز آب
20 زیرزمینتتی و در متتدو هتتای االستیستتیته کتتم (کمتتتر از
 فشار جبهته کتارCOB  رابطه،)مگاپاسکا در مطالعه انجام شده
کمتری نسبت بته حالتت مناستب ارائته متیدهتد کته بایتد در
.مداسبات فشار جبهه کار در نظر گرفته شود
 آنگونستا و،• در مقایسه با روابط تدلیلی جانکسز و استاینر
دارای بیشترین

COBتجربی

 نتایج حاصل از رابطه،کواری

هماهنگی با فشار مناسب جبهه کار بدست آمده از مدلسازی
.عددی است
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Abstract:
Estimating the pressure required to maintain the tunnel face is one of the most important factors regarding
safe and optimal excavation using mechanized tunnel boring machines in urban areas. Applying a pressure
more or less than the balance to the face would cause collapse and blow out in the tunnel face respectively.
This pressure depends on several factors such as soil type and its engineering specifications, underground
water conditions, excavation method, amount of surcharge and tunnel section area. In this paper, the
influence of soil elasticity modulus, friction angle and underground water condition on the optimum amount
of face pressure in granular soils were studied. For this purpose, a 3D finite element model was used
employing the ABAQUS software (Ver. 6.14). The model takes into account relevant components of the
construction process as separate components in the model (including: soil and ground water, tunnel lining
and tail void grouting). Twenty-four steps have been performed according to the real construction sequences
to achieve realistic model’s results. As regards, there are too many parameters involved in mechanized
excavation, the geometry of tunnel, lining segments, injection grout and the surrounding soil properties are
adapted from the under construction of Tabriz urban railway line 2 project. The tunnel lining and TBM
shield were simulated by S8 shell elements. The soil under the ground water level and the grout material
were modelled as saturated porous media using pore pressure elements (C3D8P). The soil behaviour was
assumed to be governed by an elastic perfectly-plastic constitutive relation based on the Mohr–Coulomb
criterion with a non-associative flow rule. Tunnel lining and TBM shield were simulated as an elastic
behaviour. The ingress of ground water into the tunnel was not considered in this study. The paper gives a
detailed description of the model components and the stepwise procedure to simulate the construction
process. More than 70 3D models were analyzed and optimum pressure in the tunnel face was determined
through measuring the amount of induced average displacement in the tunnel face. For various elasticity
modulus, internal friction angle and underground water conditions different values of face pressure were
applied in tunnel face and corresponding average tunnel face displacement were measured for each state.
Results show that elasticity modulus of soil has a remarkable effect on the amount of the optimized face
pressure and for minimize the tunnel face displacement, elasticity modulus should be considered in
calculation of the applied face pressure. As the soil elasticity modulus increase the value of optimum face
pressure decreases. Also the face pressure was calculated using analytical and experimental methods and the
results were compared with the obtained optimum pressure. The results are in good agreement with those
obtained from the COB method. In the cases with low elasticity modulus (less than 20 MPa in this study) the
COB method obtained face pressures are less than optimal pressure resulted in this study. This difference
increase with lowering of ground water level.
Keywords: Face Pressure, Mechanized Tunneling, Elasticity Modulus, Granular Soils , Abaqus.
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