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هماهنگیهای نخستین همایش آسیایی تونل

 

ﻧﺒﻮ� ��ﺣﻴﻪ ﻛﺎ� ﺟﻤﻌﻰ ،ﺑﻬﺮ� ��� ﭘﺎﻳﻴﻦ ��
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﮔﺮ�ﻫﻰ � ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ �� �ﻣﻮ� �ﻧﻔﺮ���،
ﺑﺮ�� �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻣﻠﻰ ﺷﺪ�
ﺧﺼﻴﺼﻪ �� ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻟﻄﻤﺎ� ﺟﺒﺮ��
برگزاری همایشها و سمینارها به عنوان یکی از مهمترین ابزار تبادل اطالعات و فناوری در�ﺳﺖ.
محافل علمی
��هاﻣﻮﺿﻮﻋﺎ� � �ﺑﻌﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺸﻮ�
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ�ش
و اجرایی از جایگاه بسیار مهمی در جهان امروز برخوردار میباشند .با برگزاری بهینه این گونه همای
���� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ �� .ﺷﻜﺴﺖ �� ﻣﺴﺎﺑﻘﺎ� ���ﺷﻰ
میتوان به اهدافی همچون ارتباط نزدیک با متخصصین و دست اندرکاران ،تبادل دستاوردهای جدید
�ﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ � ﻋﺪ� �ﺳﺘﻘﺮ�� ﻛﺎﻣﻞ �ﻣﻮﻛﺮ�ﺳﻰ
علمی و تخصصی ،معرفی و ارائه توانمندیها ،بهرهمندی از تجارب کاربردی متخصصین ،و آشنایی با
ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ �� �ﻟﻤﭙﻴﺎ�ﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ�ﻫﺎ�
آخرین دستاوردهای فنی رسید.
�ﻧﻔﺮ��� � ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎ� ﺳﺎ�� � ﻗﻬﺮﻣﺎ� ﭘﺮ���
نخستينﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ � ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ
� ����1390
همانگونه که پیش از این اعالم شده است انجمن تونل ايران در همین راستا در آبان ماه ��
�ﻳﻦ پایدار"
توسعه
ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ� .ﮔﺮ ﻣﻠﻰ ﺷﺪ� ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
همايش آسيايي و نهمين همايش ملي تونل ایران را با عنوان "فضاهاي زيرزميني برای ﺑﺮ
نیز آشنایی
ﺳﺮ�ﻧﺠﺎ� باﻣﻄﻠﻮ� ﻧﺮﺳﻴﺪ ﻳﺎ ��ﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﻰ ��
برگزار مینماید تا بدینوسیله فرصت مناسبی به منظور تبادل اطالعات و دانش روز و ﺑﻪ
المللی
بین
انجمن
فنآوریهای جدید صنعت تونل را فراهم میسازد .برنامه این همایش که با همکاری ﭘﻴﺸﺒﺮ� ﺑﺮﺧﻰ �� �ﻫﺪ�� ﺧﻮ� ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻛﺮ� �
تونل ( )ITAبرگزار خواهد شد.
ﻳﺎ ﮔﺮ�� ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ �ﺳﻼﻣﻰ �� ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻫﺎ� ﺧﻮ�
ﻋﻤﻮﻣﺎًهمچون
فضاهاي زيرزميني از جمله سازههاي پر اهمیت در توسعه زيرساختهاي بخشهاي مختلفی
ﻣﻨﺴﺠﻢ � ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ،
باشند.ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ �� ﻣﻴﺰ�� ﺳﺎ�ﻣﺎ� �ﻫﻰ
می ﻃﻮ�
فضاهاي شهري ،شبکههاي حمل و نقل ،انتقال آب ،انتقال سوخت ،توليد انرژي و معادن ﺑﻪ
ﻣﺪ�ﻓﻊ � ﻫﻤﻔﻜﺮ ﻫﺎﻳﺸﺎ� �ﺳﺖ�� .
ﮔﺮ��
ﻫﺎ�ها به
کشور
بهرهگیری از آخرین فن آوریهای ساخت فضاهای زیرزمینی و تونلها یکی از نیازهای امروز
�ﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً �ﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ�
منظور دست یابی به توسعه پایدار میباشد ،چرا که میتوانند باعث تامین رفاه بلند مدت در جامعه شده
موثرﻧﺒﻮ� ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ ،ﻛﻠﻮپ ﻫﺎ � ﺑﺎﺷﮕﺎ� ﻫﺎ
�ﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ نیز
و منجر به رونق اقتصاد ،تجارت و صنعت شوند و در عین حال در حفظ محیط زیست و طبیعت
ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻛﻪ �� ���ﭘﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ��
ﺑﺨﺶ
باشند .اين همايش با محورهاي تحقیق و توسعه ،طراحي ،ساخت و بهره برداري بر نقش ��
كليدي فضاهای
ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻧﻰ ���� ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮ� �ﻓﺮ��
زیرزمینی در توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست تاکید مینماید .محورهای اصلی مباحث و مقاالت
�� ﻧﻔﻊ �� �� ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
همایش شامل تحقيق و توسعه ،مباني شناسائي و طراحي ،فضاهاي زيرزميني و فنآوري ساخت آنها،
�� �ﻳﺮ�� ﺗﺸﻜﻞ ﮔﺮ�ﻳﻰ �� ﭼﻨﺪ ��� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ.
مباحث مالي ،قراردادي و مديريتي در پروژههاي زيرزميني ،و دیگر مواردی همچون مالحظات اجتماعي
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ� ﻛﺎ�ﮔﺮ� � ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﻛﻪ �� ﺑﺴﻴﺎ��
و زيست محيطي ،ايمني در تونلسازي ،معماري در فضاهاي زيرزميني ،تاسيسات در
زيرزميني،ﻗﺪ�� �ﻳﺎ�� ﺑﺮﺧﻮ����ﻧﺪ � �� �ﻳﺮ��
فضاهايﻛﺸﻮ�ﻫﺎ ��
��
و تعمير و نگهداري فضاهاي زيرزميني میباشد.
ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ����� �� ،ﻛﺎ� ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
هماهنگی الزم جهت برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی از جمله تونلسازی به روش تونل
نوینﺻﻨﻔﻰ � ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ �� �ﺗﺎ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ
سازیﻫﺎ�
ﺗﺸﻜﻞ
انجام
شده �کهﻣﻌﺎ�� �ﻳﺮ��� ،ﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻰ �
ﺻﻨﺎﻳﻊ
اتریشی ( ،)NATMبهسازی زمین ،مدیریت پروژههای تونلسازی ،و میکروتونلینگ �
توسط متخصصان داخلی و خارجی ارائه خواهد شد .همزمان با برگزاری این همایش ،یک
نمایشگاه����� ﻋﻠﻮ� � ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ �ﻋﻢ
ﭘﮋ�ﻫﺸﻰ ��
دستاوردهای
جانبی با حضور شرکتهای داخلی و خارجی به منظور ارائه و نمایش جدیدترین
علمی،ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺘﻰ � ����� �� ...ﻛﺸﻮ�
ﺳﻴﺎﺳﻰ،
��
هایﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﭘﻴﺶ �� ﺳﺎ�  ،76ﻧﻪ
یافتهﺛﺒﺖ
ﺧﻮ� ��
فنی و تحقیقاتی در صنعت تونل برگزار خواهد شد که میتواند زمینه انتقال تجربیات و
در ﺑﺮ ��ﻟﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪ�ﻧﻰ ﺑﻪ �ﺷﺪ
ﺣﺎﻛﻢ
ﺟﺮﻳﺎ�
صنعتگران ،تولیدکنندگان و متخصصان رشته تونل در جهت توسعه این صنعت در اجرای طرحها
��ﺷﺖ � ﻧﻪ ﻣﺮ�� ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻧﻜﺎﺗﻰ
سطح کشور باشد .عالوه بر موارد فوق بازدیدهایی از چند پروژه به عمل خواهد آمد که ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ
عالقمندان را با
نحوه عملکرد و پیشرفت این پروژهها و مراحل گوناگون اجرا و بهرهبرداری آشناتر مینماید.ﻛﻪ �� ﺑﺎﻻ �ﺷﺎ�� ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪ�ﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻞ
��ﺷﺘﻨﺪ� .ﻣﺎ ﺑﻌﺪ �� ��� ﺧﺮ��� � ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮔﺮ�ﻳﻰ
آن میرود
با توجه به استقبال گسترده متخصصان در ارسال مقاالت در راستای محورهای همایش ،امید
ﺗﺸﺨﻴﺺ �ﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﻮﺳﻂ ��ﻟﺘﻤﺮ��� ﺟﺪﻳﺪ ��
که با ادامه حضور فعال دستاندرکاران صنعت تونل در اين همايش ،زمینههای شكوفايي ،ارتقاء و توسعه
��� ،ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ،
فناوري فضاهاي زيرزميني بیش از پیش فراهمشود.
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ﺗﻘﻮﻳﺖ
�ﻧﺠﻤﻦ
�� �ﺑﻌ
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ﺧﻮ� �
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گزارش سی و هفتمین مجمع عمومی انجمن بین المللی تونل
و کنگره جهانی تونل  2011در هلسینکی ،فنالند
سیامکهاشمی ،نایب رئیس انجمن تونل ایران
سی و هفتمین مجمع عمومی انجمن
بینالمللی تونل و کنگره جهانی تونل 2011
از  30اردیبهشت تا  4خرداد  1390در مرکز
همایشهای شهر هلسینکی (فنالند) برگزار
شد .کنگره جهانی امسال با عنوان "فضاهای
زیرزمینی در خدمت جوامع پایدار" توسط
انجمن بینالمللی تونل ،انجمن تونل فنالند ،و
انجمن مهندسین عمران فنالند برگزار گردید.
نمایندگان  49کشور از مجموع  64کشور عضو
انجمن بینالمللی در مجمع عمومی و در حدود
 1400نفر از کارشناسان و متخصصان صنعت
تونل از کشورهای مختلف در کنگره شرکت کرده
بودند .رئوس برنامههای کنگره شامل پنج بخش
زیر بود:
 -1جلسات مجمع عمومی
جلسات مجمع عمومی در دو جلسه در روزهای
یکشنبه  1خرداد  1390و چهارشنبه  4خرداد
 1390برگزار شد .در جلسه روز اول ،رئیس انجمن
بین المللی تونل گزارشی از عملکرد این انجمن در
سال گذشته را برای اعضا تشریح کرد .پس از آن
سایر اعضا گزارش کوتاهی از عملکرد انجمنهای
تونل کشور خود را ارائه نمودند .نماینده انجمن
تونل ایران در کنار شرح فعالیتهای انجمن
تونل ایران در سال گذشته به معرفی برنامههای
پیشبینی شده برای برگزاری نخستین همایش
آسیایی تونل در ایران پرداخت و از تمامی اعضا
جهت شرکت در این همایش دعوت نمود.
در ادامه این جلسه شش کشور پیرو درخواست
پیشین و تکمیل مدارک مورد نیاز ،به عنوان
اعضای جدید انجمن بین المللی تونل پذیرفته
شدند .این کشورها عبارت از آذربایجان ،بالروس،
امارات متحده عربی ،نپال ،پاناما ،و سربستان
بودند که جمع تعداد اعضای این انجمن را به 64
کشور میرساند.
در این جلسه روسای انجمن بینالمللی مکانیک
سنگ ( ،)ISRMانجمن بینالمللی مکانیک
خاک و مهندسی پی ( ،)ISSMGEو مجمع

جهانی راه ( )PIARCموافقت خود را جهت
همکاری با انجمن بینالمللی تونل اعالم نمودند
و پیشنهادات خود را در زمینههای مرتبط و
مشترک ارائه کردند.
در ادامه جلسه سه کشور استرالیا ،برزیل ،و
سنگاپور نامزدی خود برای برگزاری چهلمین
مجمع عمومی و کنگره جهانی تونل در سال
 2014اعالم کرده و برنامههای خود را برای
برگزاری مجمع و کنگره در کشور خود معرفی
کردند.
در دومین جلسه مجمع برنامههای سال آینده
انجمن بینالمللی مطرح و پس از اعالم نظر اعضا
مورد تصویب قرار گرفت .پس از آن مسئولین
کارگروههای فعال انجمن بین المللی گزارشی
از فعالیتهای خود را ارائه دادند .در ادامه این
جلسه در خصوص برگزاری مجمع عمومی و
کنگره جهانی سال  2014در یکی از کشورهای
استرالیا ،برزیل ،و سنگاپور رایگیری شد ،و
برزیل بیشترین رای را به دست آورد.
 -2جلسات کار گروههای تخصصی
یکی دیگر از فعالیتهای کنگره برگزاری جلسات
کارگروههای تخصصی فعال انجمن بین المللی
تونل به صورت مجزا و همزمان ،در روز  1خرداد
 1390بود .در این جلسات ،مسئولین کارگروهها
گزارشی از فعالیتهای یک سال گذشته را ارائه
داده و سپس اعضای کشورهای مختلف برحسب
درخواست قبلی ،گزارشات خود را ارائه دادند.
در کارگروه شماره (14حفاری مکانیزه) تعدادی
از پروژههای کشورهای عضو معرفی و بررسی
شدند.
در این جلسه تونل بلند انوج به عنوان بخشی از
طرح انتقال آب دز به قمرود و یکی از پروژههای
ویژه ایران مطرح و توسط متخصصان این
کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .پس
از ارائه توضیحات الزم راجع به این طرح ،ثبت
پروژه مذکور در فهرست پروژههای منحصر به
فرد جهانی به تصویب این کارگروه رسید.

 -3ارائه مقاالت
هفت محور اصلی تعیین شده برای مقاالت
کنگره شامل برنامهریزی و استفاده از فضاهای
زیرزمینــی ،خدمـات شهــری ،فــنآوری و
بهرهبرداری ،ترافیک و تدارکات ،دفع ضایعات
اتمی از دیــدگاه زمینشناســی ،انـــرژیهای
تجدیدپذیر ،و مدیـریت پروژه بود .تعداد 243
مقاله برای ارائه به صورت شفاهی و پوستر
پذیرفته شده بودند .از این میان  148مقاله در
طول سه روز به صورت شفاهی ،در چهار سالن
به صورت همزمان در جلسات صبح و عصر ارائه
گردیدند.
 -4نمایشگاه تخصصی
نمایشگاه تخصصی صنعت تونل با شرکت حدود
 75شرکت مشاور ،پیمانکار و سازنده تجهیزات
تونل برگزار شد .غرفههای این نمایشگاه در دو
طبقه و در راهروهای بین سالنهای ارائه مقاالت
و پوستر مستقر بودند .تعدادی شرکت سازنده،
تجهیزات و ماشینآالت مورد نظر خود را در
فضای بیرون سالنها به نمایش گذاشته بودند.
 -5بازدیدهای علمی
تعدادی بازدید علمی از چند پروژه به عنوان
بخشی از فعالیتهای کنگره در نظر گرفته شده
بود .این پروژهها شامل یازدید از شبکه تونل
برق رسانی و خدماتی چند منظوره هلسینکی،
بازدید از تصفیه خانه زیرزمینی آب و فاضالب
هلسینکی ،مرکز ورزشی و استخر زیرزمینی
هلسینکی (که به صورت مغار در سنگ حفاری
شده) ،و بازدید از پروژه متروی غرب هلسینکی
از جمله بازدیدهای هماهنگ شده بودند.
جزئیات بیشتر برنامه های مجمع عمومی و
کنــگره فوق در سایت های انجمن بین المللی
تـونـــل ( )http://www.ita-aites.orgو
کنـــگره ( )http://www.wtc11.orgقابل
مشــاهــده می باشند.
3
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اخبار

بهرهبرداري كامل از آزادراه
تبريز ـ زنجان آغاز شد

با افتتاح آزمايشي تونلهاي دوقلوي شبلي،
بهرهبرداري كامل از آزادراه تبريز ـ زنجان
آغاز شد .به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز،
معاون عمراني استاندار آذربايجان شرقي در
حاشيه افتتاح آزمايشي اين پروژه در گفتوگو
با خبرنگاران گفت 26 :كيلومتر از آزادراه نبي
اكرم (ص) از تقاطع بستانآباد تا قزلجه ميدان
امروز به بهرهبرداري آزمايشي رسيد تا ميهمانان
نوروزي بتوانند از اين آزادراه استفاده كنند.
محمد اشرفنيا افزود :عمليات عمراني اين آزادراه
مدتها قبل به پايان رسيده بود ولي به دليل
رعايت مسائل ايمني بهرهبرداري از آن امكانپذير
نبود كه خوشبختانه با همكاري وزارت راه و
ترابري بيش از  90درصد عالئم و خط كشيهاي
مورد نياز به انجام رسيد و امروز شاهد بهرهبرداري
از اين پروژه افتخارآميز كشور هستيم.
وي با بيان اينكه براي اين پروژه بيش از 4
هزار ميليارد ريال هزينه شده است ،ادامه داد:
تكميل بيش از  70درصد پروژه آزادراه پيامبر
اعظم (ص) در دولت نهم و دهم انجام شده
4

است.
وی اظهار داشت 198 :كيلومتر از اين پروژه
در دولت نهم و  80كيلومتر ديگر در دولت
دهم احداث شده است .وي يادآور شد :تا چند
سال پيش عبور از گردنه شبلي براي رانندگان
يك خطر بالقوه به شمار ميآمد كه افتتاح اين
پروژه تسريع در امور ترافيكي و كاهش سوانح
رانندگي را به همراه خواهد داشت .اشرفنيا با
بيان اينكه  2هزار ميليارد ريال براي احداث اين
قطعه هزينه شده است ،گفت :طول اين قطعه
 16كيلومتر بوده كه پنج كيلومتر آن را دو تونل

دوقلو تشكيل ميدهد .وي افزود :هزينه احداث
هر كدام از تونلها  500ميليارد ريال بوده و با
وجود اينكه وسعت آن بيشتر از تونل توحيد
تهران است در بازه زماني كمتر از آن احداث
شده است.
گزارش فارس حاكي است ،آزادراه زنجان ـ تبريز
كه با عنوان آزادراه پيامبر اعظم نامگذاري شده
است ،قسمتي از آزادراه تهران ـ قزوين ـ زنجان ـ
تبريز ـ بازرگان و همچنين بخشي از راه ابريشم
محسوب ميشود كه عمليات احداث آن از سال
 1375آغاز شده است .اين آزادراه به طول 285
كيلومتر نخستين آزادراه كوهستاني و يكي از
عظيمترين طرحهاي راهسازي كشور است.
تونلهاي دوقلوي شبلي در انتهاي اين آزادراه
و در  25كيلومتري تبريز احداث و هر يك از
آنها  5.2كيلومتر طول و 11متر عرض دارد .با
اتمام ساخت اين تونلها آزادراه پيامبر اعظم به
بهرهبرداري رسيد.
1390/01/01
خبرگزاري فارس

تونل زيرزميني بين دروازه ارك

تا دروازه رشت احداث ميشود

رئيس شوراي اسالمي شهر زنجان گفت :در
راستاي كاهش ترافيك مركز شهر زنجان ،تونل
زيرزميني بين دروازه ارك تا دروازه رشت اين
شهر احداث ميشود .مسعود رضا خوشنام در
توگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به
گف 
آغاز حفاريها در اين زمينه اظهار داشت :كارهاي
ابتدايي ساخت اين تونل آغاز شده و اميدواريم هر
چه زودتر اين تونل احداث شود .وي با اشاره به
ترافيك سنگين مركز شهر زنجان تصريح كرد:
ساخت اين تونل موجب كاهش ترافيك در اين
محور شده و رفاه شهروندان را به دنبال دارد.
رئيس شوراي اسالمي شهر زنجان در ادامه با
بيان اينكه اقدامات خوبي در راستاي كاهش
ترافيك خيابانهاي مركزي شهر زنجان صورت
گرفته است ،تصريح كرد :در اين راستا در سال
گذشته محور داود قلي و دلجويي پس از چند
دهه بازگشايي شد كه تاثير خوبي در راستاي
كاهش ترافيك در اين منطقه داشته است .وي
در ادامه با اشاره به اينكه ايجاد قطار شهري نيز
از جمله مصوبات دور سوم سفر رياست جمهوري
به استان زنجان است ،تصريح كرد :اين طرح
نيز در راستاي كاهش ترافيك شهر زنجان و
افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي با اقدامات
و پيگيريهاي انجام شده از سوي شوراي شهر و
شهرداري زنجان ،در دستور كار هيئت دولت در
سفر سوم به استان زنجان قرار گرفت .خوشنام با
بيان اينكه اين طرح در كميسيونهاي مربوطه
مطرح و پس از بررسي مسائل مشكالت آن
توسط كارشناسان دولت به تصويب هيئت دولت
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رسيده است ،افزود :اين اساسنامه شامل سه
فصل 32 ،ماده 12 ،تبصره و  72بند است.
وي در مورد زمان اجراي آغاز مطالعات اين طرح
گفت :مطالعات اين طرح از سال جاري به صورت
رسمي و با اختصاص بودجه از سوي استانداري
زنجان آغاز ميشود .رئيس شوراي اسالمي شهر
زنجان با بيان اينكه قرارداد مطالعه اين طرح بسته
شده ،بيان داشت :مطالعه اين طرح با جديت از
سال جاري آغاز ميشود تا مراحل مختلف اين
طرح بزرگ روند خود را ادامه دهد .وي با اشاره
به اقدامات انجام شده در زمينه اجراي اين طرح
افزود :در حال حاضر پيگير مجوز از وزارت
كشور براي تشكيل سازمان قطار شهري زنجان
و حومه و تشكيل هيئت مديره اين سازمان
هستيم .خوشنام با اشاره به اهميت اجراي اين
طرح در شهر زنجان و تأثير بسيار باالي آن در
كاهش ترافيك و كمك به حمل و نقل عمومي
اذعان داشت :اجراي اين مصوبه بزرگ ،تحوالت
چشمگيري را در مركز استان زنجان ايجاد
ميكند .رئيس شوراي اسالمي شهر زنجان با
اشاره به تشكيل مجمع مشورتي و پيگيري اين
پروژه گفت :اين مجمع زير نظر هيئت مديره
سازمان قطار شهري بوده و براي اينكه در اجرا،
مطالعه و پيگيري قطار شهري خللي به وجود
نيايد ،در اين مجمع از تجربيات و توانايي همه
مديران فني و مهندسي شهر استفاده ميشود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر قطار شهري
در هفت كالن شهر كشور به تصويب رسيده و
مراحل اجرايي و ساخت ساز آنها در حال انجام
است ،بيان داشت :شهر زنجان هشتمين شهر
كشور است كه قطار شهري براي آن به تصويب
رسيده است .خوشنام ادامه داد :شهرداري و
شوراي اسالمي شهر زنجان رايزنيهايي را با
همه پيمانكاران و شركتهايي كه در زمينه قطار
شهري فعاليت دارند انجام داده تا از تجربيات و
فناوري آنها در راستاي اجراي سريع مطالعات
قطار شهري زنجان بهرهمند شود .وي خاطرنشان
كرد :حمل و نقل عمومي تاثير مهمي در اقتصاد
كشور دارد ،بنابراين بايد وضعيت مسافرتهاي
درون شهري را ساماندهي سرعت داده و كيفيت
آنرا افزايش دهيم تا حمل و نقل درون شهري به
معضل تبديل نشود.
1390/01/17
خبرگزاري فارس

پيشرفت  40درصدي تونل زيرگذر خط تهران-تبريز و
تست اوليه لكوموتيو ملي

مديرعامل راهآهن ضمن بيان اينكه تاكنون 100
ميليارد تومان براي عمليات اجرايي زيرزمين رفتن
راهآهن در منطقه  17و  18تهران هزينه شده
گفت :پيشرفت پروژه در فاز يك  70درصد است
و عمليات اجرايي فاز دو نيز به زودي آغاز ميشود.
عبدالعلي صاحبمحمدي در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادي باشگاه خبري فارس ،با اشاره به اينكه
تأمين ناوگان يكي از مقولههاي اصلي در سيستم
حمل و نقل ريلي محسوب ميشود ،اظهار
داشت :با توجه به فروش شركتهاي مشترك
حمل و نقل ريلي و واگذاري مالكيت واگنهاي
باري و نيز برون سپاري امور تعميرات و نگهداري
مربوطه به بخشهاي غيردولتي ،طبعاً تمامي
امور تعميرات اساسي و بازسازي واگنها نيز به
بخش خصوصي و غيردولتي واگذار شده است.
صاحبمحمدي در مورد پيشرفت عمليات
اجرايي زيرزمين رفتن راهآهن در منطقه  17و
،18به لزوم همكاري صادقانه تمامي مسئوالن
در جهت اصالح وضعيت موجود ،ايمنسازي و
بهسازي زيرگذرها و تأمين هرچه بيشتر امنيت
و آسايش ساكنان مجاور خطوط راهآهن اشاره
كرد و افزود :اين پروژه دو فاز دارد؛ در سال 87
از محل ستاد مديريت سوخت اعتبار مناسبي
براي طرحهاي حومهاي اختصاص يافت؛ در
سال  88اين پروژه تنها پنج ميليارد تومان
اعتبار گرفت و طي سال گذشته با پيگيريهاي
متناوب اختصاص بودجه براي اين پروژه در
سال  89ابتدا  50ميليارد تومان ،سپس 75
ميليارد تومان مشخص شد اما فع ً
ال در اين

پروژههيچ مشكل مالي نداريم.
مديرعامل راهآهن جمهوري اسالمي ايران ادامه
داد :پروژه مذكور شامل  4كيلومتر تونل و 2
كيلومتر رمپ و در فاز دوم نيز شامل  4كيلومتر
تونل و  2كيلومتر رمپ است؛ اين پروژه شامل
يك تونل دوقلو كنار يكديگر است كه در هر
تونل دو مسير ريلي در نظر گرفته شده است
اما از آنجا كه رئيس جمهور توجه خاصي به
مردم مناطق مذكور دارد طبق دستور وي
الزم است شرايطي فراهم شود كه اين پروژه
به سرعت به اتمام برسد .وي با اشاره به اينكه
فاز يك عمليات اجرايي اين پروژه حدود 70
درصد پيشرفت فيزيكي دارد ،تصريح كرد:
عمليات اجرايي فاز  2نيز به زودي آغاز ميشود.
مديرعامل راهآهن جمهوري اسالمي ايران با
بيان اينكه طبق ابالغ راهآهن به پيمانكار اين
كار بايد در فاز  2هم به سرعت شروع شود،
تصريح كرد :جمعاً در فاز يك و دو در كل پروژه
حدود  40درصد پيشرفت فيزيكي داريم.
وي ضمن بيان اينكه كل هزينه اجرايي پروژه
از  300ميليارد تومان باالتر خواهد رفت ،گفت:
تاكنون حدود  100ميليارد تومان در اينباره
هزينه شده است .به گزارش فارس عمليات
اجرايي پروژه تونل زيرگذر خط آهن تهران –
تبريز در مناطق  17و  18تهران به طول چهار
هزار و  150متر از مهرماه سال  1387آغاز شد
كه با بهرهبرداري از آن موجبات كاهش ترافيك
و آلودگي صوتي و زيست محيطي براي ساكنان
اين مناطق فراهم خواهد شد.
كاهش آلودگي محيطي ،عدم برخورد عابران
با قطار ،كاهش ترافيك شهري و كاهش بافت
فرسوده ،از ديگر اهداف اجرايي اين طرح است.
همچنين فضاي باز ايجاد شده بعد از انتقال ريل
به زيرزمين در اين مناطق ،به افزايش فضاي
سبز و مبلمان شهري و بازارهاي اقتصادي
منطقه ،اختصاص مييابد و قطعأ به ارزش
اقتصادي و توسعه منطقه ميافزايد.
1390/02/05
خبرگزاري فارس
5
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 9ايستگاه متروي اهواز آماده

جابهجا شد .پيش از اين قرار بود قسمتهاي ابتدا
و انتهاي خط يك قطار شهري در سطح كار شود
اما بر اساس مصوبه شوراي عالي ترافيك به دليل
گرماي هوا و پدافند غيرعامل تمام طول خط
يك به صورت زيرزميني انجام ميشود .به دليل
كمبود اعتبارات قرار است از  24ايستگاه تعيين
شده در مطالعات قطارشهري اهواز 10 ،ايستگاه
در فاز نخست آمادهسازي شود .به گفته مجري
پروژه قطارشهري اهواز ،مونتاژ دستگاههاي
 TBMتا خرداد ماه به اتمام ميرسد و حفاري
تونل از نيمه خرداد آغاز ميشود.
1390/02/05
خبرگزاري فارس

مدير فني پروژه قطار شهري اهواز گفت9 :
ايستگاه ابتدايي خط يك قطار شهري اهواز آماده
حفاري تونل است .به گزارش خبرگزاري فارس از
اهواز ،خشايار باقري در گفتوگو با خبرنگاران با
اشاره به اينكه عمليات مونتاژ دو دستگاه تونلزني
مترو ( )TBMدر حال انجام است ،خاطرنشان
كرد :از ابتداي مسير 9 ،ايستگاه آماده آغاز
عمليات حفاري شدهاند .وي اظهار داشت :نرخ
حفاري با دستگاههاي  450 TBMمتر در ماه
است ،به اين ترتيب فاصله بين هر دو ايستگاه
كه شامل  800تا  900متر است در دو ماه
حفاري ميشود .باقري تاكيد كرد :ايستگاههاي
واقع در مسير دستگاههاي  TBMبايد پيش از
رسيدن اين دستگاهها احداث و آمادهسازي شده
باشند .وي با بيان اينكه بر اساس مطالعات جامع
حمل و نقل اهواز ،چهار خط مترو براي اين شهر
پيشبيني شده ،افزود :خط يك قطارشهري به
طول  23كيلومتر شامل  24ايستگاه ،از شمال
شرقي پس از گذر از مركز شهر و سپس از زير
رودخانه كارون به جنوب شرقي ميرسد .باقري
در مورد مهمترين محدوديتهاي موجود در
جانمايي و انجام عمليات حفاري و استفاده از
دستگاههاي حفار در اهواز ،توضيح داد :در اين
شهر عالوه بر محدوديتهاي موجود در ديگر
كالنشهرها ،تاسيسات برق و مخابرات و لولههاي
نفت و آب مشكالتي ايجاد ميكرد و جابهجايي
اين تاسيسات زمانبر بود .به گفته وي ،فقط در
ايستگاه دروازه 28 ،خط انتقال فرآورده نفتي

پيشرفت  35درصدي روشنايي

حفاري تونل است

6

تونلهاي هفتگانه بزرگراه
جم سيراف

سرپرست اداره راه و ترابري شهرستان جم از
پيشرفت  35درصدي روشنايي تونلهاي بزرگراه
جم سيراف خبر داد .به گزارش خبرگزاري فارس
ي در بازديد از طرحهاي
از عسلويه ،صادق غالم 
راهسازي شهرستان جم اظهار داشت :دولت نهم
و دهم در امر راهسازي تالش بينظيري داشته و
در شهرستان جم شاهد بيشترين حجم كارهاي
راهسازي هستيم .وي افزود :حجم و كيفيت
كارهاي انجام شده در چهار سال گذشته در
شهرستان جم با دوران گذشته قابل مقايسه

نيست و امروز شاهد راه ايمن و مناسب در
شهرستان هستيم كه البته تا رسيدن به وضعيت
مطلوب بايد كارهاي بيشتري انجام دهيم.
سرپرست اداره راه و ترابري شهرستان جم از
پيشرفت  35درصدي روشنايي تونلهاي بزرگراه
جم سيراف خبر داد و خاطرنشان كرد :پروژه
روشنايي تونلهاي محور جم و بندر سيراف و
بالعكس آغاز شده و در حال حاضر اين پروژه
 35درصد پيشرفت فيزيكي دارد .غالمي تصريح
كرد :اعتبار اين پروژه بسيار مهم  30ميليارد
ريال است كه اعتبار اين پروژه از محل اعتبارات
سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تامين
شده است .وي اضافه كرد :تعداد هفت تونل در
اين محور وجود دارد كه طول اين هفت تونل
مجموعا  2هزار و  700متر است كه سه تونل در
حوزه اداره راه و ترابري شهرستان جم است كه
طول اين سه تونل هزار و  500متر است .غالمي
عنوان داشت :تعداد چهار تونل نيز در حوزه راه
و ترابري شهرستان كنگان است كه طول اين
چهار تونل نيز هزار و  200متر است و تالش
خوبي براي روشنايي و ايمنسازي اين تونلها
در حال انجام است .سرپرست اداره راه و ترابري
شهرستان جم افزود :انتقال شبكه برق براي
روشنايي تونلها از سهراه بندر سيراف به طول
 8كيلومتر انجام خواهد گرفت كه اين امر نيز
در حال انجام مناقصه است و به زودي عمليات
اجرايي آن آغاز ميشود .غالمي گفت :اين پروژه
نقش اساسي در ايمني و عبور و مرور محور جم و
بندر سيراف دارد و هديه بزرگي از طرف سازمان
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به مردم
شريف شهرستانهاي جم و كنگان است .وي
ابراز داشت :مديركل راه استان بوشهر و فرماندار
پرتالش جم با همه توان و ظرفيت براي بهبود
وضعيت راههاي اين شهرستان تالش و فعاليت
دارند و انتظار داريم در سال جاري نيز چند طرح
عامالمنفعه و اساسي در جم انجام شود.
1390/02/12
خبرگزاري فارس
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پروژه احداث تونل بهشتآباد تا پايان سال  90اجرا ميشود

پروژه قطار شهري شيراز به

باغهاي باارزش شهر آسيب
نميرساند

نماينـده مردم دهـاقـان در مجلـس گفت :با
اختصاص  400ميليارد تومان اعتبار اوليه ،پروژه
احداث تونل بهشت آباد تا پايان سال  90اجرا
ميشود .عوض حيدرپور در گفتوگو با خبرنگار
فارس در اصفهان با اشاره به وضعيت آب
زايندهرود و آخرين تصميمهاي اجرايي درباره
تامين آب در استان اصفهان اظهارداشت :هرساله
مقداري آب پشت سد زايندهرود دفع ميشود كه
بايد اين آب را به دو بخش آشاميدني و كشت و
كار تقسيم كرد و نيز حقآبههاي پشت سد را
طبق سنوات گذشته در نظر و اختصاص داد .وي
با اشاره به برگزاري جلسههاي متعدد كارشناسي
افزود :بايد ميزان آب پشت سدها كه از دو طريق
تونل در دست احداث و نيز تونل بهشت آباد
تامين ميشود را افزايش داد ،زيرا اين مقدار آب با
ميزان ذخيره آب دو تا سه سال گذشته تونل اول
و دوم خدنگستان و تونل جنبي آن برابر است.
نماينده مردم دهاقان در مجلس شوراي اسالمي
با تاكيد بر اينكه هر ساله بايد  800ميليون ليتر
آب به اين ميزان حجم اضافه شود ،تصريح كرد:
در حال حاضر براي تامين اين آب چارهاي جز
استفاده از تونل خدنگستان نداريم .وي به نشست
تخصصي استاندار اصفهان با رئيس جمهور و وزير
نيرو اشاره كرد و گفت :مجوز و مطالعات اوليه
اين طرح انجام شده و قراردادي در اين راستا با

قرارگاه خاتم در حال انعقاد است كه براساس اين
احداث تونل بهشت آباد طبق قراردادهاي اوليه
تا پايان سال  90آغاز ميشود .حيدرپور ادامه
داد :يكهزار ميليارد تومان بودجه براي احداث اين
تونل الزم است كه تاكنون  40درصد و معادل
 400ميليارد تومان آن پرداخت شده است و در
صورت اختصاص  400ميليارد تومان ديگر به
اين بودجه ،هزينه احداث آن تامين ميشود .وي
از تهيه ماشين آالت حفاري و وسايل مورد نياز
احداث تونل بهشت آباد خبرداد و گفت :توجهات
ويژهاي به اين پروژه ملي ماندگار انجام شده است.
نماينده مردم دهاقان در مجلس شوراي اسالمي
با اشاره به احياء حقآبهها در عهدنامه شيخ
بهايي است ،بيان داشت :جلساتي با كشاورزان
منطقه شرق اصفهان برگزار شده است تا در سال
جاري استفاده مطلوبي از منايع آب كشاورزي
ايجاد شود .وي تحقق اين امر را هدايت آب به
سمت باغات كشاورزي و استفاده از روش غرغابي
دانست و اضافه كرد :بايد دنبال مزيتها و بهترين
روشهاي صرفهجويانه بود .حيدرپور اضافه كرد:
با توجه به سال جهاد اقتصادي و انتقال آب تا
پايان سال  ،1390بايد بهترين استفاده از منابع
آبي انجام گيرد.
1390/02/13
خبرگزاري فارس

ناظـر پــروژه تونل قطعه هشتــم قطار شهــري
شيـراز گفت :خاكبـرداريهاي صورت گرفته
در پروژه قطار شهري شيراز ،از زير خيابانها
و ساختمانها ،همچنين باغات مهم و باارزش
قصردشت بدون وارد آمدن كوچكترين آسيب
و تخريب به انجام رسيده است .به گزارش
خبرگزاري فارس از شيراز به نقل از روابط عمومي
سازمان قطار شهري شيراز ،مهدي تقويت در
بازديد كارشناسان و كاركنان شهرداري منطقه
دو شيراز كه قسمتي از خط يك قطار شهري اين
شهر در محدوده اين منطقه است ،اظهار داشت:
در اين قطعه كه در محل تقاطع غيرهمسطح
شهيد مطهري واقع شده ،فعاليتها به سه بخش
تقسيم شده است .وي افزود :تونل نوع  aبه طول
240متر ،تونل نوع  bبه طول  70متر و تونل نوع
 cبه طول 240متر تقسيم شده است .به گفته
وي اجراي تونلهاي قطار شهري در اين مسير
به دو روش حفاري مكانيزه با دستگاه  TBMو
يا به صورت خاكبرداري (اتريشي ،و كند و پوش)
انجام شده است .ناظر پروژه تونل قطعه هشتم
قطار شهري شيراز خاطرنشان كرد :براي اجراي
تونل به روش اتريشي ،انجام خاكبرداري از زير
خيابانها و ساختمانها ،همچنين باغات مهم و
باارزش قصردشت بدون وارد آمدن كوچكترين
آسيب و تخريب به انجام رسيده است.
بر اساس اين گزارش كارشناسان و كاركنان
شهرداري منطقه دو اين شهر از نزديك با مراحل
7
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اجرايي ساخت تونلهاي اين مسير با روشهاي
مكانيزه  TBMو خاكبرداري در طول 5،24
كيلومتر در محور شرق به غرب شامل ميدان
اهلل تا ميدان احسان ،همچنين مراحل ساخت
ايستگاههاي 20گانه و اجراي ريلگذاري از ميدان
احسان تا ايستگاه شهيد مطهري قصردشت آشنا
شدند.
1390/02/18
خبرگزاري فارس

بهرهبرداري از پروژه

صدر_نيايش در بهمن سال 91
معاون فني عمران شهرداري تهران با بيان
اينكه  10كيلومتر از پروژه صدر_ نيايش در زير
زمين و  10كيلومتر در روي زمين است ،گفت:
بهرهبرداري از پروژه صدر_نيايش در بهمن سال
 91آغاز ميشود .به گزارش خبرنگار اجتماعي
فارس ،مازيار حسيني امروز در مراسم كلنگزني
پروژه صدر  -نيايش گفت :طراحيهاي الزم براي
اجراي اين پروژه انجام شده است .وي با بيان
اينكه خطوط دسترسي براي اين پروژه ديده
شده است ،گفت :بعد از تجهيز كارگاه كلنگ اين
پروژه به زمين زده شد .معاون فني  -عمراني
شهرداري تهران با بيان اينكه بيش از  90درصد
جزئيات اجرايي تونل نيايش آماده شده است،
گفت :نقشهها مورد بهرهبرداري و رسيدگي است.
به گفته حسيني ،در طراحي استانداردها ديده
شده است .به كف استانداردها قناعت نكردهايم
بلكه آخرين استانداردهاي تونلسازي در دنيا
را در اجراي پروژه به كار ميگيريم .معاون فني
عمران شهرداري تهران با تاكيد بر اين موضوع
كه پروژه صدر اولين تجربه كشور در پروژه
طبقاتي تك پايه است ،گفت :حدود  25متر اين
پل پهنا دارد .حسيني اضافه كرد :در اين پروژه
 10كيلومتر در زير زمين و  10كيلومتر در روز
زمين كار انجام ميشود .وي با اشاره به اينكه
شروع به كار رسمي پروژه از ششم فروردين ماه
بوده است گفت اين پروژه از  22بهمن سال 91
افتتاح و آماده بهره برداري ميشود.
8

معاون فني عمران شهرداري تهران اضافه كرد:
براي اجراي اين پروژه منابع مالي پيشبيني شده
و اين اطمينان وجود دارد كه به خاطر مشكالت
مالي پروژه متوقف نخواهد شد .وي در خصوص
قيمت تمام شده اين پروژه گفت :نسبت به كارهاي
قبلي قطعا در اين زمينه نيز ركورد خواهيم زد.
حسيني تاكيد كرد :در اين پروژه پرت زماني
نخواهيم داشت و فقط قرار است در عاشورا و
همچنين اول فروردين كار متوقف شود و در بقيه
موارد كار به صورت سه شيفت انجام ميشود .وي
از جمع آوري دكلهاي  220ولتي برق در اين
پروژه خبر داد و گفت :ظرف شش ماه اين كار
انجام خواهد شد .معاون فني عمران شهرداري
تهران به بحث آلودگي صوتي در بزرگراهها اشاره
كرد و گفت :در بزرگراه صدر از سيستمي استفاده
كرديم كه آلودگي صوتي را كاهش ميدهد.
1390/03/07
خبرگزاري فارس

راه بازار به بزرگراه امام علی
سال آینده باز میشود

معاون فنی و عمرانی شهردار تهران در جریان
بازدید رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای
شهر تهران از پروژه تونل امیرکبیر با اشاره به
پیشرفت  30درصدی این پروژه ،گفت :تا مهرماه
سال  91این پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید.
مازیار حسینی در جریان بازدید رئیس کمیسیون
عمران شورای شهر تهران از پیشرفت تونل
امیرکبیر و بزرگراه امام علی با بیان اینکه کارکرد
اصلی تونل امیرکبیر تخلیه بار ترافیکی از بازار
تهران است ،اظهار کرد :با توجه به سیاست
شهرداری تهران مبنی بر گسترش حملونقل
عمومی یک خط اتوبوس تندرو از داخل این
تونل گذر میکند.
وی با اشاره به اینکه طول تونل امیرکبیر 2/2
کیلومتر است ،اظهار کرد :این تونل حد فاصل
سهراه امینحضور تا بزرگراه امام علی را پوشش
میدهد .حسینی با اشاره به معضل پارکینگ در
محدوده تونل امیرکبیر و محدوده بازار عنوان

کرد :در بخشی از این پروژه احداث یک پارکینگ
بهعنوان پروژه مستقل از تونل پیشبینی شده
است که بالغ بر500دستگاه خودرو ظرفیت دارد.
حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه برای تحویل
این پروژه از شریک خارجی کمک گرفتهایم،
افزود :با توجه به تجربیاتی که از گذشته کسب
کردهایم تدابیری اندیشیده شده است تا تهویه
این تونل مشکالت سابق را نداشته باشد و برای
احداث تهویه تونل امیرکبیر  2مهندس مشهور
خارجی که در اروپا کمنظیر هستند با این پروژه
همکاری میکنند.
در بخش دیگری از این نشست حمزهشکیب،
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران2 ،
دغدغه اصلی خود را در موضوع تونل امیرکبیر
تشریح کرد و گفت :با توجه به اتصال بزرگراه
امام علی به تونل امیرکبیر ،این نگرانی وجود
دارد که یکی از این دو پروژه از دیگری عقب
بماند و بهرهبرداری از آنها به خاطر این موضوع
با مشکل مواجه شود و نگرانی دیگری که وجود
دارد تکرار اتفاقاتی است که در تونل توحید
بهوجود آمد ،بهویژه در زمینه پیشبینی تهویه
مناسب .حسینی ضمن اطمینان دادن نسبت به
اتمام بخشی از بزرگراه امام علی که اتمام آن برای
بهرهبرداری از تونل امیرکبیر ضروری است ،گفت:
تمام پیشبینیهای الزم بابت تهویه مراعات شده
و از استاندارد سال  2010اروپا برای احداث این
تونل استفاده شده است.
شکیب نیز میزان پیشرفت پروژه تونل امیرکبیر
را خوب ارزیابی کرد و گفت :پیشبینیهای الزم
در حوزه ساماندهی آبهای سرگردان ،قناتها و
فاضالب در تونل امیرکبیر انجام شده است .وی
به معارضات ملکی که در مسیر  2پروژه تونل
امیرکبیر و بزرگراه امام علی قرار دارد اشاره کرد
و افزود :یکی از دالیل طوالنی شدن این پروژه
که موجب اعتراض اهالی منطقه شده وجود
معارضات ملکی منطقه است .شکیب با بیان
اینکه این پروژه تا پایان خردادماه سال آینده
توسط پیمانکار آماده بهرهبرداری میشود ،افزود:
مهلت چندماههای نیز برای بهرهبرداری نهایی
توسط شهرداری در نظر گرفته شده است.
1390/03/20
همشهری آنالین
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بررسی اثر تکمیل حلقه نگهداری در روش حفر چند
مرحله ای بر کنترل جابجایی ها و تغییر شکل ها با تکیه بر
رفتار سنجی -مطالعه موردی ،تونل های مترو شهری کرج
محمد خسروتاش – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور تونل راد mo_khosrotash@yahoo.com
علی بهبودی  -سرپرست بخش رفتار سنجی شرکت مهندسین مشاور تونل راد
بهاره جوهری ناد – کارشناس رفتارسنجی شرکت مهندسین مشاور تونل راد

چکیده

امروزه تونلسازی در دسته فنون در حال توسعه قرار میگیرد .از آنجایی که تونلها در خاک و سنگ حفر میشوند و این مصالح از نقطه نظر
پارامترهای فیزیکی ،مکانیکی و شیمیایی بسیار متنوع هستند ،لذا در جریان طراحی و اجرا با شرایط بسیار متنوعی و گستردهای روبرو خواهیم
بود .همه روزه در سراسر دنیا روشهایی برای بهبود و بهینه سازی روشهای اجرا و همگام ساختن اجرا با شرایطی که زمین دیکته میکند ،ارائه
مینماید .در مقاله پیش رو یکی از این روشها معرفی شده و نتایج حاصل از اجرای آن بحث میگردد .این روش در شرایطی کاربرد دارد که به
دلیل بزرگ بودن مقطع یا مقاومت کم مصالح ،حفاری در چند مرحله صورت میپذیرد .این روش که بر پایه یکی از اصول روش اطریش جدید
بنا شده است ،کم هزینه ،قابل اجرا و بسیار انعطاف پذیر است و به میزان قابل توجهی از جابجاییها میکاهد .در این روش توصیه میگردد تا
در حد امکان حلقه نگهداری در مدت زمان کمی کامل گردد .با کامل شدن حلقه نگهداری موقت جابجاییها متوقف شده و کنترل میگردند.
در این مقاله این موضوع به تفصیل شرح داده خواهد شد و نتایج عملی اجرای این راهکار در تونلهای مترو شهری کرج بررسی خواهد شد.

 - 1مقدمه
از آنجایی که شهرها غالباً در بستر رودخانهها و در زمینهای سست و
آبرفتی بنا شدهاند لذا در جریان تونلکاری در شهرها ناگزیر از عبور زمینهای
سست و کم مقاومت هستیم .مقصود از زمینهای سست ،زمینهایی است
که در مورد آنها امکان حفر تونل با وسایل دستی وجود دارد ،اگرچه این
بدان معنی نیست که حفر این نوع تونلها الزاماً با وسایل دستی صورت
گیرد .در این موارد میزان دشواری عملیات ،هزینههای حفر و روش اجرا ،به
«زمان خودبرجایی» سازه احداث شده بستگی دارد]1[.
یکی از مهمترین اشکاالتی که به هنگام حفر تونل در این زمینها وجود
دارد ،رها شدن یا تنشزدایی زمینهای باالی بخش حفاری شده است که
ممکن است باعث ریزش شده و مصالح دربرگیرنده تونل به سمت محیط
داخل هجوم آورد .به این پدیده افت فشار میگویند .در صورت وجود آب
زیرزمینی ریسک تونلسازی بیشتر شده و اگر این پدیده کنترل نشود
ممکن است منجر به ریزشهای موضعی و یا حتی ریزش کامل بنا گردد.
[]2
روشهای مختلفی برای حفر تونل در زمینهای سست در سرتاسر جهان

ارائه شده است که از جمله آنها میتوان به روشهای سنتی ،آمریکایی،
انگلیسی ،آلمانی ،اطریشی ،اطریشی جدید و بلژیکی اشاره کرد .یکی از
روشهایی که امروزه کاربرد گستردهای یافته و در حال بسط و گسترش
است ،روش اطریشی جدید ( )NATMمیباشد]2[.
در روش  NATMعلم و تجربه در تعامل با یکدیگر قرار میگیرند و در
این گام تجربه نقش مهمی را ایفا میکند .در تئوری این روش ارتباط بین
تنشها و تغییر شکلهای اطراف تونل (معروف به نظریه منحنی واکنش
زمین) به عنوان یک اصل آورده شده است .در این روش از ابزاربندی و
رفتارسنجی استفاده میشود و تعبیر و تفسیر اندازهگیریها به طور علمی
انجام میگیرد.
مولر برای مفهوم  7 ،NATMاصل اساسی و مهم را عنوان کرده که روش
اطریشی با این اصول از سایر روشها تمیز پیدا میکند و این اصول بدین
شرح هستند:
 بهرهگیری از مقاومت ذاتی توده سنگ یا خاک نگهداری با استفاده از شاتکریت و شبکه فوالدی به صورتی که در تماسکامل با محیط قرار گیرد و همراه با آن تغییر شکل دهد.
9
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 استفاده از ابزاردقیق و رفتارسنجی و کنترل جابجاییهای سیستمنگهداری
 سیستم نگهداری فعال و انعطافپذیر به صورتی که تا حدی تغییر شکلداده و به سمت پایداری حرکت کند.
 کامل کردن سیستم نگهداری به صورت یک حلقه کامل به ویژه درزمینهای نرم برای محدود کردن تغییر شکلها
 قرارداد پیمانکاری که باید به صورت انعطافپذیر بوده و تغییر در روشاجرا در آن گنجانده شود.
 تغییر در روش اجرا و میزان نگهداری با تغییر در کیفیت مصالحدربرگیرنده تونل]3[ .
با بررسی و مرور این اصول میتوان به ارتباط تنگاتنگ میان روش NATM
با ابزاربندی و رفتارنگاری پی میبریم .در حقیقت اصل پایش و اندازهگیری
نقش مهمی را در حفر فضای زیرزمینی ایفا میکند.
 .2جایگاه ابزاربندی در NATM

همانگونه که در بخش قبل عنوان گردید در روش  NATMبه سازه
نگهداری اجازه داده میشود تا با تحمل جابجایی در حد مجاز در تعادل
با محیط طراف قرار بگیرد و تا حدودی تنشهای وارده از سوی محیط را
با کرنش کنترل شده ،خنثی کند .از اینجاست که اهمیت رفتارسنجی در
اندازهگیری این جابجاییها نمایان میگردد .وظیفه رفتارسنجی در چرخه
حفر و نگهداری تونل کنترل جابجاییها و جلوگیری از تغییر شکلهای
نامطلوب و مضر در بخشهای حفاری شده و نیز ارائه روش و اصالح شرایط
کار در جهت کاهش این تغییر شکلها در مورد مسیر پیش رو است .از این
رو تعامل سازنده بین طراح ،مجری و تیم ابزاردقیق میتواند تاثیر بسزایی در
اجرای بهینه یک طرح عمرانی و موفقیت بیش از پیش پروژه داشته باشد.
 .3اصالح روش اجرا
در خالل اجرای تونل به این روش ،در صورت مشاهده جابجاییهای بیش از
حد مجاز و مخاطرهانگیز با توجه به مالحظات فنی و اجرایی و نیز اقتصادی
تغییراتی در روش اجرا ،سیستم نگهداری موقت ،تغییر گام و یا سطح مقطع
حفاری برای کنترل رفتار سازه صورت میگیرد.
از روشهای موجود ،اولویت با بهسازی و تقویت سیستم نگهداری است
ولی این روش در اجرا ممکن است با مشکالتی روبرو شود .به عنوان مثال
در تونلهای مترو محدودیت در سطح مقطع باعث میگردد تا افزایش
ضخامت الیه بتنی مقدور نباشد .از این رو تالش میگردد تا با اعمال
تغییراتی در جزئیات روش حفر ،نگهداری و فاکتورهای اجرایی گامی در
جهت کنترل جابجاییهای مقطع برداشته شود.
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 .4کامل کردن حلقه سیستم نگهداری
یکی از اصول  NATMکه در کاهش و کنترل جابجاییها و تغییر شکلها
مورد استفاده قرار میگیرد ،کامل کردن سیستم نگهداری به صورت یک
حلقه کامل به ویژه در زمینهای نرم است .تمرکز تنشهای القاء شده

در نتیجه حفر فضای زیرزمینی به میزان زیادی به هندسه حفریه مرتبط
بوده به طوری که در گوشهها و کنارهها تنشهای القایی تمرکز بیشتری
خواهند یافت لذا در انتخاب شکل مقطع حفاری سعی میگردد تا از
انتخاب مقاطع گوشهدار تا حد امکان اجتناب گردد .از سوی دیگر وجود
نقاط دارای عدم گیرداری باعث حرکت آزاد نقاط شده و سازه میتواند به
راحتی تغییر شکل یابد .کامل کردن حلقه نگهداری میتواند به طور قابل
مالحظهای از جابجاییها کاسته و پایداری سازه را سبب شود .لذا با کامل
شدن حلقه سیستم نگهداری جابجاییها به حداقل رسیده و به سمت صفر
میل میکند.
با بررسیهای صورت پذیرفته در تونلهای قطار شهری کرج به ویژه
تونلهای محدوده کیلومتراژ  1+000تا  2+000و با تکیه بر این اصل
اساسی و بررسیهای رفتارسنجی در این محدوده به میزان قابل توجهی از
جابجاییهای درون مقطع تونل و نیز سطح زمین کاسته شده است .پس
از دریافت نتیجه مطلوب ،این اصل به کلیه طول خط تعمیم داده شده
و در کاهش جابجاییها مثمر ثمر بوده است .بر پایه این اصل اساسی با
کاهش فاصله حفاری فوقانی و تحتانی و تکمیل به هنگام مقطع حفاری
و کامل کردن حلقه نگهداری موقت رفتار سازه کنترل شده و در پی آن
میزان نشست سطح زمین به طور قابل مالحظهای کاهش یافته است .در
ادامه اثرات کاهش فاصله جبهه حفاری فوقانی و تحتانی مورد بررسی قرار
میگیرد.
 .5مترو شهری کرج
خط  2مترو شهری به طول مصوب  34کیلومتر از کمالشهر تا مالرد بوده
و دارای  34ایستگاه میباشد .این خط به صورت زیرزمینی بوده و در حال
حاضر محدوده کمالشهر در غرب استان البرز تا ایستگاه تقاطعی کرج در
شرق این استان به طول تقریبی  14کیلومتر و شامل  14ایستگاه مترو در
حال اجرا میباشد.
تونلهای مترو شهری کرج به روش  NATMدر دو مقطع فوقانی و تحتانی
حفر میگردد که در عبور از مناطق کممقاومت و سست بسته به شرایط
حفاری هر مقطع به  2یا  3بخش تقسیم میگردد .حفاری با استفاده از بیل
مکانیکی و پیکور صورت میگیرد.
سیستم نگهداری اولیه از  2الیه شبکه فوالدی و بسته به نیازهای مقاومتی
از قاب یا لتیس در فواصل  5.0تا  1متری و نیز بتن پاشیده به ضخامت
 35 – cm30با عیار  350و اجرا به روش خشک و حلقه نگهداری در
حفاری تحتانی کامل میگردد.
سیستم نگهدرای ثانویه به صورت بتن ریزی درجا با ضخامت 40 -35 cm
به صورتی که مجموع نگهداری دیواره معادل ضخامتی معادل cm70
داشته باشد ،اجرا میگردد( .شکل )1

ﻘﺎﻃﻊ

ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ از ﻗﺎب ﻳﺎ ﻟﺘﻴﺲ در ﻓﻮاﺻﻞ  5.0ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮي و ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻦ

ﻧﻘﺎط

ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  35 – 30cmﺑﺎ ﻋﻴﺎر  350و اﺟﺮا ﺑﻪ روش
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ﺧﺸﻚ و ﺣﻠﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري در ﺣﻔﺎري ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻲﺗﻮاﻧﺪ

اﻧﺪ ﺑﻪ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪراي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺘﻦ رﻳﺰي درﺟﺎ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ cm

ﺳﺒﺐ

 40 -35ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﮕﻬﺪاري دﻳﻮاره ﻣﻌﺎدل ﺿﺨﺎﻣﺘﻲ

ﻫﺎ ﺑﻪ

 .1-5تحلیل جابجاییهای سیستم نگهداری

ﺮج ﺑﻪ

با توجه به منحنیهای فشار شعاعی -جابجایی زمین برای سیستم نگهداری
و زمین و بررسی(شکل  )3اثر فاصله جبههکار بر نیروی وارد بر سیستم
نگهداری در یک مقطع و به تبع آن کاهش اثر نگهدارندگی سینه کار در
مقطع مورد نظر ،با بار وارد بر سیستم نگهداری افزایش یافته و در این
وهله میزان جابجایی سقف و دیواره مطابق با منحنیهای  BFHو CEG
افزایش مییابد.

ﻜﻴﻪ ﺑﺮ

ده ﺑﻪ

ﺳﻄﺢ
اﺻﻞ
ﻣﺜﻤﺮ

ﺣﻔﺎري

ﻣﻌﺎدل  70cmداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺮا ﻣﻲﮔﺮدد) .ﺷﻜﻞ (1

شکل  -1مقطع تونل و آرایش سیستم نگهداری اولیه و ثانویه

ﻛﺮدن

جهت رفتارسنجی تونلها در این محدوده از سه ابزار همگرایی سنج،
ﺷﻜﻞ  -1ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻮﻧﻞ و آراﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
نشست سنج و درزه سنج استفاده شده است .آرایش پینهای همگرایی در
بخش حفاری فوقانی به صورت سه نقطهای (2پین در دیوارهها و یک پین
ﺟﻬﺖ رﻓﺘﺎرﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده از ﺳﻪ اﺑﺰار ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ
در سقف) بوده که در بخش حفاری تحتانی به صورت پنجنقطهای کامل
های ﭘﻴﻦ
ایستگاهﻳﺶ
سنجی،اﺳﺖ .آرا
همگرایی ﺷﺪه
ﺳﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻨﺞبا و درزه
گردد.ﻧﺸﺴﺖ
ﺳﻨﺞ،2
نشست
ایستگاههای
متناسب
می
(شکل.)2
گردد
نقطهﺑﻪای نصب
ﺣﻔﺎري تا 7
ﺑﺨﺶصورت 3
زمین به
سنجی در
ﻧﻘﻄﻪاي
ﺻﻮرتمیﺳﻪ
ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ
سطحدر
ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ
ﻫﺎي
تونلکاری
محدوده
ﻳﻚآمده
بوجود
درمحلدردرزه
تاثیرﺣﻔﺎري
ﺑﺨﺶ
هایﻛﻪ در
ساختمانﺑﻮده
ﭘﻴﻦدردر ﺳﻘﻒ(
هایﻫﺎ و
دﻳﻮاره
)2ﭘﻴﻦ
ایستگاههای درزه سنجی نصب و پایش میگردد.
اﻳﺴﺘﮕﺎه-
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﮔﺮدد.
ﻫﺎيﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻧﻘﻄﻪاي
ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ 2ﺑﻪ -ﺻﻮرت
ﺳﻨﺠﻲ
ﻧﺸﺴﺖ ﺳ
ﺳﻨﺠﻲ و
ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺳ
ﭼﻴﻨﺶ ﭘﻨﺞ ه
اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﻜﻞ

ﻣﻴﺰان

ﺖ .در
ﻣﻮرد

ﻬﺮ ﺗﺎ

ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲﺳﻨﺠﻲ ،اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
N1-S
ﺠﻲ ،ﻓﻮاﺻﻞ  C-S1 ،C--N1و S1
در ﻋﻤﻠﻴﻴﺎت ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺳﻨﺠ
ﺑﻪ ﺻﻮرت  3ﺗﺎ  7ﻧﻘﻄﻪاي ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮدد )ﺷﻜﻞ .(2درﻣﺤﻞ درزه-
ﻪ
ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎري ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ در دوره ﻫﺎي ﻣﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ
در ﺶ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺮ
ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮﻧﻠﻜﺎري
 0/01ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد .اوﻟﻴﻦ
ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 1
ﻲ
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي درزه ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺼﺐ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻃﻮلﻫﺎي
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮاﺋﺖ ﺻﻔﻔﺮ و اﺧﺘﻼف ل
ﻃﻮل اﻧﺪﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻪ

ﺻﻮرت

ﺳﺘﺎن

ﻘﺮﻳﺒﻲ

ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
اﻧﺪازه ﮔﻴ

ﻮﻗﺎﻧﻲ

ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻘﻘﻄﻊ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻧﻧﺴﺒﺖ

ﺳﺴﺖ

ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺎده ﻲ
ﻗﺮاﺋﺖ اول ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻮدار ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺦ
ﺑﻪ ﺖ

ﻣﻲ-

ﺿﻠﻊ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺒﺖ
ﻋﻨﻮان واﮔﺮاﻳﻲ در ﻊ
ن
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻔﺎري
ﻣﻘﻄﻊﺳ ﺣ
ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺳ ﻞ
ﻛﺎﻣﻞ
ﻫﺎيﺷﻮد .ﺑﺎ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ
ﺳﻨﺠﻲ
ﺷﺪنﻧﺸﺴﺖ
ﺳﻨﺠﻲ و
ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮه
ﺻﻮرت -2ﭼﻴﻨﺶ
ﺷﻜﻞ

ﻴﺮد.

شکل  -2چینش ایستگاههای همگرایی سنجی و نشست سنجی
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اﻧﺪازهﮔﻴﺮﺮي ﻃﻮلﻫﺎي  C-S2،C-N22و  N2-S2ﻧﻴﺰ ﻫﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
در عملیات همگرایی سنجی ،فواصل  C-S1 ،C-N1و  S1-N1در بخش
N1-S
ﺠﻲ ،ﻓﻮاﺻﻞ  C-S1 ،C--N1و S1
در ﻋﻤﻠﻴﻴﺎت ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺳﻨﺠ
ﺻﻮرت ﻣﻲ
هایﭘﺬﻳﺮد.
Tapeبا 2دقت
Extensometerسنجی
مشخص به وسیله متر همگرایی
ﻓﻮﻗﺎﻧﻲدر دوره
ﺣﻔﺎري ﻓفوقانی
حفاری
ﻪ
ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎري ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ در دوره ﻫﺎي ﻣﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ
در ﺶ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺮ
 0/01میلیمتر اندازهگیری میشود .اولین طول اندازهگیری شده به عنوان
ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ.1
5
ﻧﮕﻬﺪاري
ﻫﺎي
ﻣﻲﺷﻮد.
گیریﮔﻴﺮي
ﺳﻴﺴاﻧﺪﺘﻢازه
01
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
ﻳﻲ0
طول/
دﻗﺖ 1
ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ
قرائت-ﻲ
اوﻟﻴﻦ بعدی
قرائتهای
شده در
اندازه
های
اختالف
صفر و
میگردد.
جابجایی
گیری شده
اندازه
اﻧﺪﺪازهاولیه
ﻃﻮلطول
با
ثبتﻫﺎي
مقطع ل
ﻃﻮل
اﺧﺘﻼف
عنوانﺻﻔﻔﺮ و
ﻋﻨﻮانبهﻗﺮاﺋﺖ
ﺷﺪه ﻪ
ﺑﻪ
ﮔﻴﺮي
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳ
ﺑﺮاي
زﻣﻴﻦ
ﺎﻳﻲ
ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﺷﻌﺎﻋﻲ
ﺸﺎر
ﻓﺸ
ﻫﺎي
ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎ
تاریخ قرائت
اوﻟﻴﻪحسب
نمودار بر
ﻫﺎياول بر
قرائت
نسبت به
تغییرات
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
طولﺷﺪه در
ﮔﻴﺮي
رویﻃﻮل
ﺑﻌﺪي ﺑﺎ
ﻗﺮاﺋﺖ
اﻧﺪازه ﮔﻴ
ﻛﺎر ﺑﺮ ﻧ
ﺻﻠﻪدرﺟﺒﻬﻪ
عنوان اﺛﺮ ﻓﺎ
ﺷﻜﻞ (3
ﺑﺮرﺳﻲ)
تغییرات ﻲ
زﻣﻴﻦ و
ﻧﮕﻬﺪاري و
ي
ﻧﻴﺮويمثبت
تغییرات
ضلع و
واگرایی
مثبت به
شود.
پیاده می
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻘﻘﻄﻊ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻧﻧﺴﺒﺖ
اندازهاﺛﺮگیری
ﻳﻚبا کامل
ﻧﮕﻬﺪاريمیدرشود.
همگرایی تعبیر
حفاریﺶ
ﻛﺎﻫﺶ
مقطعآن
شدنﺑﻪ ﺗﺒﻊ
ﻣﻘﻄﻊ و
صورتﺳﻴﺴﺘﻢ
بهوارد ﺑﺮ
اول
.
ﺷﻮد
ﻲ
ﻣﻲ
ﭘﻴﺎده
ﻗﺮاﺋﺖ
ﺦ
ﺗﺎرﻳﺦ
ﺣﺴﺐ
ﺑﺮ
ﻮدار
ﻧﻤﻮ
روي
ﺑﺮ
ﺑﻪطولﺖ
ﻗﺮاﺋﺖ
های  C-S2،C-N2و  S2-N2نیز همانند حفاری فوقانی صورت
ﺳﻴﺴﺘﻢ
در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺮ ،ﺑﺎ ﺑﺎر وارد ﺑﺮ ﺳ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﺪﮔﻲ ﺳﻴﻨﻪ ﻛﺎر ر
ﺿﻠﻊ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺒﺖ
ﻋﻨﻮان واﮔﺮاﻳﻲ در ﻊ
ن
پذیرد.ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
می
ﻧﮕﻬﺪاري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻳﻦ وﻫﻠﻪ ﻣﻴﻴﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﻘﻘﻒ و
ي
ﺣﻔﺎري
ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﻘﻄﻊ ﺣ
ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﻞ
 CEGاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
C
ﻫﺎي  BFHو
دﻳﻮاره ﻣﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ ي
اﻧﺪازهﮔﻴﺮﺮي ﻃﻮلﻫﺎي  C-S2،C-N22و  N2-S2ﻧﻴﺰ ﻫﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻔﺎري ﻓﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.

ﺷﻜﻞ  -3ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﺸﺎر ﺷﻌﻌﺎﻋﻲ-ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ زﻣﻣﻴﻦ
شکل  -3منحنی فشار شعاعی-جابجایی زمین

نگهدارندگی سینه
 کارﺳﻴﻨﻪﻛﻛﺎر
ﻬﺪارﻧﺪﮔﻲ
-5.2-5اثر .2اﺛﺮ ﻧﮕﻬ
همانگونه که از منحنیهای «فشار شعاعی -جابجایی زمین» برای سیستم
ﺑﺮايزمین
زﻣﻴﻦ«سوی
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲوارده از
ﺷﻌﺎﻋﻲ-تنشهای
تحلیل
شود و
مشاهده می
نگهداری
ﻓﺸﺎربا ﺷ
ﻫﺎي »
ﺤﻨﻲ
زمیناز ﻣﻨﺤ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪو ﻛﻪ
ﻫ
بر روی مقطع مشخصی از تونل اینگونه برداشت میشود که با فاصله گرفتن
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري و زﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻴﻞ ﺗﻨﺶﻫﺎي
ﺳ
جبهه حفاری از مقطع مورد بررسی نیروی وارد بر سیستم نگهداری از سوی
فشار ﺗتاﺗﻮﻧﻞ
ﻣﺸﺨﺼﻲ از
ﻣﻘﻄ
ﻣﻴﻦبه ﺑﺮ
می زﻣ
ﺳﻮي
وارده از
و
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪپیدا
جایی ادامه
ﻄﻊاین افزایش
روينظری
صورت
یابد.
افزایش
زمین
میزانﻣﻘﻄﻊ
ﺣﻔﺎري زاز
ﻓﺎﺻﻠﻪاز ﻦ
ﺷﻮد ﻛ
ﺑﺮ
ﻣﻮردقطر
 2/5برابر
ﺟﺒﻬﻪنظر به
ﮔﺮﻓﺘﻦ مورد
مقطع
ﻛﻪ ﺑﺎحفاری
کار
ﺮداﺷﺖکهﻣﻲجبهه
میکند
نگهداری
سیستم
ﻬﺪاري باراز وارده
ﻧﮕﻬحالت
ﺳﻴﺴﺘﻢ این
پسﺑﺮاز گذار از
فاصله
تونل
ﻧﻴﺮوي
ﺮرﺳﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﻮيبرززﻣﻴﻦ
بگیرد.وارد
ﺑﺮ
بار-ثابت
تحت
سیستم
و
یابد
تمی
تغییری
شرایط
سایر
بودن
ثابت
صورت
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
درﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮي اﻳﻦ ﺶ
ﻣ
تغییر شکل میدهد.
ﻣﻘﻄﻊ
ﺣﻔﺎري از
ﺰان  2/5ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻪ زﻣﻣﻴﺰ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﻴﻦ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ
ﻌﺎﻋﻲ-
ﻓﺸﺎر ﺷﻌ
ﻛﺎرﻣﻨﺤﻨﻲ
ﺟﺒﻬﻪ-3
ﻛﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ

ﺑﮕﻴﺮد.
در ﭘﺲ از
ﺗﻮﻧﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ
.6ﻗﻄﺮ
ﻗ
رمپاز5اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎر وارده ﺑﺮ
محدودهﮔﺬﺬار
جابجاییها
تحلیل
ﺳﻴﻨﻪﻛ
ﻬﺪارﻧﺪﮔﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢبا اﺛﺮ ﻧﮕﻬ
همزمان.
ﺳ2-5
ای ﺗﻤﻲ-
ﺷﺮاﻳﻂ
ﻛﺎردن ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﻮد
ﺛﺎﺑﺖ
ﺻﻮرت
پیشرویددر
ﻧﮕﻬﺪاري
ﻐﻴﻴﺮي
همگرایی
سهﺗﻐنقطه
ایستگاههای
تونل
فوقانی
بخش
ایستگاههای نشستسنجی
مشخص
سنجی در
تونل وﻣﻲدﻫﺪ.
ﺷﻜﻞ
داخلﺷ
در ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺛﺎﺑﺖ
ﺗﺤﺖ ﺑﺎر
فواصل ﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻳﻳﺎﺑﺪ و
ﺑﺮايمقاطع
زﻣﻴﻦدر« این
گیریها
ﺷﻌﺎﻋﻲو -اندازه
نصبﺷشده
زمین در
ﻫدر
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ
خط»ﻓﺸﺎر
طولﻫﺎي
ﺤﻨﻲ
ﻣﻨﺤ
سطح ﻛﻪ از
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
2+000
تا
1+000
کیلومتراژ
محدوده
از
تونل
عبور
با
است.
پذیرفته
صورت
ﻴﻞ ﺗﻨﺶﻫﺎي
ﻣﻲﺷﻮد و
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺟزﻣﻴﻦ
ﺗﺤﻠﻴ5
ﻣﺤﺪوده ﺑﺎرﻣﭗ
در ﻣ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﻫﺎ
ﺳ .6
و اندازهگیریها در مقاطع مختلف این بخش تغییرشکلها بیش از اندازه
ﻄﻊ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺗﺗﻮﻧﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ووارده از ﺳﻮي زﻣﻣﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻘﻄ
مطالعاتی
ﻫﺎيشکل
تحلیل این
که برای
ﭘﻴﺸﺮوياست
مجاز
ﺳﻪهاﻧﻘﻄﻪاي
تغییري
اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺗﻮﻧﻞ
ﺑﺨﺶ
مشاهده شدهي
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻫ
ﻣﻮرد
ﻣﻘﻄﻊ
ز
از
ﺣﻔﺎري
ﺟﺒﻬﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺎ
ﻛﻪ
ﻛ
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﺮداﺷﺖ
ﺑﺮصورت گرفت .الزم به توضیح است که در این محدوده از مسیر تونل
ﻣﺸﺨﺺ در داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ و اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﺺ
ﻫﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲ ددر ﻓﻮاﺻﻞ
مصالح ﻧﻴﺮوي وار
ﺑﺮﺮرﺳﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﻮي ز
زیرزمینیﻬﺪاري
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬ
دربرگیرندهد ﺑﺮ
ماسه یا
زﻣﻴﻦگاهی
رسی
اغلب ازریزدانه
فضای
ﺷ
ﻧﺼﺐ
ﺧﻂ
ﻃﻮل
ﻃ
در
زﻣﻴﻦ
ﺳﻄﺢ
در
ﺳﻨﺠﻲ
ﺸﺴﺖ
ﻧﺸ
اﻧﺪازه
و
ﺷﺪه
مقاومت
دهنده
مرطوب
اﻓﺰاﻳﺶدار و
دار .وﺑﻪبه ندرت
ﻣﻲ-
نشان ﭘﻴﺪا
که اداﻣﻪ
ﺟﺎﻳﻲ
ﻓﺸﺎر ﺗﺎ
رسی و الیﺶ
ماسهي اﻳﻦ
الیهﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻧﻈﺮ
ﻋﺒﻮربا ﺗﻮﻧﻞ
اﻳﻦ
این ﻫﺎ در
ﮔﻴﺮي
اﺳﺖ.میﺑﺎ ﻋ
ﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺬ
ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﮔ
بررسیازهای
باشد
است،
رطوبت
افزایش
با
ویژه
به
مصالح
کم
ﻛﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺣﻔﺎري از ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺰان  2/5ﺑﺮاﺑﺮ
 2+000و اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻣﻣﺤﺪوده ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاژ  1+000ﺗﺎ 0
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ﻗﻗﻄﺮ ﺗﻮﻧﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮد .ﭘﺲ از ﮔﺬﺬار از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎر وارده ﺑﺮ
ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺠﺎز ﻣﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
ﻣﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞﻫﺎ ﺶ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ددر ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮددن ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻐﻴﻴﺮي ﺗﻤﻲ-
ﺳ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻜﻞﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠ
اﺳ
ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷ
ﻳﻳﺎﺑﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺖ

در ﭘﻴﻦ  Cﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ در ﺿﻠﻊ  N1-S1اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺪازه-
ﮔﻴﺮي ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎج ﺗﻮﻧﻞ

 .1-6ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﺑﺎر وارده ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ) .ﺷﻜﻞ(4

در ﺗﻮﻧﻞﻫﺎي ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺧﺎك اﮔﺮ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﻣﻮرد ﺗﻮﻧﻞﻫﺎي ﻣﺘﺮو و راه ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري
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ﺿﺨﺎﻣﺖ روﺑﺎره ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻴﺶ از  1/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﺗﻮﻧﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎر وارد ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻌﺎدل ﺗﻤﺎم وزن
روﺑﺎره ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ [4] .در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻧﻞ در ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺶ از 1/5
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﺗﻮﻧﻞ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺰﻳﻲ در
صورت پذیرفته مقاطع مختلف مشاهده شده است که با پیشروی جبهه
ﻋﻤﻖ ﻛﻢ
ﺗﻮﻧﻞ در
ﻣﻮاردي ﻛﻪ
ﺷﻮد و در
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺳﻄﺢ
جابجاییها
سنجی،
همگرایی
مقاطع ایستگاه
گرفتنﻣﻲآن از
زﻣﻴﻦفاصله
حفاری و

زﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ
ﺣﻔﺮ تاﺗﻮﻧﻞ
ادامهداﺷﺘﻪ
ﻗﺮار
ﻗﺎﺑﻞکار تا
ﻃﻮرجبهه
کند که
پیدا می
جاییدرادامه
اﺛﺮ روند
ﺑﺎﺷﺪکند.دراین
پیدا می
حدودا ً
نتایجدرمطابق
بگیرد.
گیری
اندازه
مقطع
این ﺗﻮﻧﻞ
ﻣﺘﺮي
فاصله12/
 30ﺑﻪمترﻋﻤﻖ 5
اﺳﺖ25.ﺑﺎ تاﺗﻮﺟﻪ
روﻳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪهاي
با منحنیهای فشارشعاعی-جابجایی زمین و نیز اثر طولی قوس فشار
ﻣﺤﺪوده ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاژ  1+000ﺗﺎ  2+000و ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﺗﻮﻧﻞ در
میباشد.
زون
وزن
ﺗﻤﺎم
ﻪ
ﻛ
ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮان
ﻣﻲ
ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ
ﺑﺨﺶ
ﺣﻔﺎري
این محدوده بیشترین جابجایی به میزان  13میلیمتر واگرایی در ضلع
در
ﮔﺮدد و
ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﮕﻬﺪاري
ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻻي ﺳﺮ
نشست در
ﻣﻲمتر
سانتی
میزان 13
تونل و
ﺗﻮﻧﻞمقطع
 S1-N1در
ﻧﺸﺴﺖبر روی
ﺳﻬﻤﻲپین C
ثبتاﺛﺮشده
سطح
است.ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺣﻔﺎري
زمین در
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه

آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري داﺋﻤﻲ 3ﻣﻲﺷﻮد ،ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞﻫﺎ درون ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎﻋﺚ داﺧﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻗﺖ و اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري داﺋﻢ و ﻛﻢ ﺷﺪن ﺿﺨﺎﻣﺖ آن و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ
نگهداری موقت و نگهداری دائمی میشود ،عدم کنترل جابجایی و تغییر
ﺧﻮاﻫﺪقرارﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﮕﻬﺪاري
ﻣﻔﻴﺪهاﺳﺎزه
گرفتن سازه نگهداری موقت و
ﺗﻮﻧﻞمقطع
داﺋﻢداخل
باعث
درون تونل
شکل
ایجاد مشکالت بعدی به هنگام نصب سیستم نگهداری دائم و کم شدن
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ و
ﺑﺎزﺷﺪﮔﻲ
ضخامت آن و ﺷﻜﻞ
ﺳﻘﻒخواهد گردید.
ﻧﺸﺴﺖتونل
نگهداری دائم
سازه
کاهش-4عمر مفید

در ﺗﻮﻧﻞﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﻌﻞ اﺳﺒﻲ و ﻧﻴﻢ داﻳﺮهاي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎر
 .1-6تاثیر عمق بر بار وارده به سیستم نگهداری

ﭘﺎﺷﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮده
ﺗﺎج و
ﺑﺨﺶ
ﺗﻨﺶ
ﺗﻤﺮﻛﺰ
حفرﻋﻤﺪه
دارﻧﺪ
ضخامتوروباره
خاک اگر
شده و
هایدرخرد
سنگ
شده در
ﻗﺮارهای
روﺑﺎرهتونل
در
ﮔﺮدد.
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﺨﺶﻫﺎ
 1/5در
ﺠﺎﻳﻲﻫﺎ
تونل ﺟﺎﺑ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
باشد ،در این صورت بار
ارتفاعﻣﻲتونل
عرض و
برابراﻳﻦمجموع
بیش از
وارد بر سیستم نگهداری معادل تمام وزن روباره میباشد ]4[ .در شرایطی
حفر شده
ﻫﺎيتونل
ارتفاع
ﮔﺮوهمجموع
 1/5برابر
عمقی
اﻧﺪازهتونل
که
ﺻﻮرت
عرض وﭘﺎﻳﺶ
اﺑﺰاردﻗﻴﻖ و
بیش ازدﻗﻴﻖ
ﻣﺪاوم و
ﮔﻴﺮيدرﻫﺎي
که تونل
ﻧﺸﺴﺖدر مواردی
اﺛﺮشود و
ﺑﺮداﺷﺖمی
ﻧﻴﺰ مشاهده
زمین
ﻣﻘﻄﻊسطح
جزیی در
نشست
باشد
ﺳﻄﺤﻲ در
ﺗﻮﻧﻞ و
داﺧﻞ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در
در عمق کم قرار داشته باشد در اثر حفر تونل در سطح زمین به طور قابل
اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاژ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
مشاهدهای قابل رویت است .با توجه به عمق  12/5متری تونل در محدوده
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ارتفاعزﻣﻴﻦ
ﺳﻄﺢ
ﻧﺸﺴﺖ
ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ و
کیلومتراژﻣﺜﻠﺚ
در اﺿﻼع
ﺟﻨﺲفوقانی
حفاریازبخش
تونل در
عرض و
 2+000و
 1+000تا
نگهداری
باالی سر
گرفت
ﻣﺼﺎﻟﺢتوان نتیجه
می
توسط ﻻي
تونلﻣﺎﺳﻪ و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
وزن اززونرس
ﺗﻮﻧﻞکهﻛﻪتمامﻋﻤﺪﺗﺎ
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
تحمل میگردد و سهمی نشست تشکیل شده در اثر حفاری به سطح زمین
انتقال مییابد .همچنین در تونلهای با مقاطع نعل اسبی و نیم دایرهای
که تحت اثر بار روباره قرار دارند عمده تمرکز تنش در بخش تاج و پاشنهها5
بوده و بیشتر جابجاییها در این بخشها مشاهده میگردد.
اندازهگیریهای مداوم و دقیق گروه ابزاردقیق و پایشهای صورت پذیرفته
در داخل مقطع تونل و نیز برداشت اثر نشست سطحی در این محدوده
کیلومتراژ نشاندهنده جابجاییهای بیش از حد مجاز در اضالع مثلث
همگرایی و نشست سطح زمین بودند که از جنس مصالح دربرگیرنده تونل
که عمدتا از رس همراه با ماسه و الی مرطوب میباشد و دارای مقاومت
کمی در برابر تنش هستند و نیز وارد شدن بار تمامی روباره بر سیستم
نگهداری نشأت میگیرد.
 .2-6مکانیزم جابجاییهای داخل مقطع تونل

الزم به توضیح است اندازه گیریهای همگراییسنجی در داخل تونل که
در مقطع فوقانی به صورت سهنقطهای انجام میگیرد نشان از واگرایی قابل
مالحظه در ضلع  S1-N1و نیز همگرایی در اضالع  C-N1و C-S1
دارند .با نزدیک شدن جبهه کار حفاری تحتانی و عبور آن از مقطع ایستگاه
به میزان حدودا ً  1 cmهمگرایی در ضلع  S1-N1اندازهگیری میشود.
همچنین با اندازهگیری نشست سطح زمین مشاهده میشود که نشست
تاج تونل به طور مشخصی از سایر نقاط بیشتر است( .شکل)4
به طور خاص در مورد تونلهای مترو و راه که سیستم نگهداری آنها شامل
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.3-6

ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
زﻣﻴﻦو نشست سقف
ﺳﻄﺢپایهها
بازشدگی
شکل-4

زمین ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎ و رﻓﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺣﺎﺻﻠﻪ از
.3-6ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت سطح
مکانیزم نشست

های
اساس داده
ﻫﺎي زمین بر
اﻳﺴﺘﮕﺎهرفتار
قرائتها و
حاصله از
توجه
ﺷﺮوع
رﻓﺘﺎرﻧﮕﺎري ،ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
تجربیاتآﻣﺪه از
ﻫﺎيبه ﺑﺪﺳﺖ
باداده
کار و
ﻣﻮﻗﺖجبهه
حفاری
ﻫﺎي با شروع
رفتارنگاری،
ﺣﻔﺎريآمده از
بدست
ﺗﻮﻧﻞ،
ﻧﮕﻬﺪاري
های ﺑﺮ ﺳﺎزه
ایستگاه آن
نتایج و ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺟﺒﻬﻪﻛﺎر
تاثیر آن بر سازههای نگهداری موقت تونل ،مدت زمانی در حدود  4تا  5روز
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ در ﺣﺪود  4ﺗﺎ  5روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻤﻲ
به طول میانجامد تا سهمی نشست تشکیل شده (بر اساس برهمریختگی
مجدد تعادل تنشها در اثر عملیات حفاری در محیط فراگیر تونل) به
سطح زمین انتقال باید ،لذا نرخ نشست نیز از  0/1میلیمتر بر روز تا قبل
3
Concrete
Lining
افزایش
این عملیات
از عملیات حفاری به  0/5میلیمتر در روز با شروع
یافته که با گذشت زمان ،ادامه عملیات حفاری و به تبع آن انتقال سهمی
نشست از محیط اطراف تونل تا سطح زمین ،آهنگ تغییرات نشست به طور
قابل توجهی افزایش مییابد .این تغییرات در مقاطعی ثبت گردیدهاند که
پیشروی جبههکار به میزان یک فریم  0/5متری در روز بودهاست.
 .4-6تحلیل جابجاییها و تغییر شکلها

با توجه به مکانیسم نشست در این نوع مصالح حفاری ،واگرایی در ضلع
 S1-N1نشان از دور شدن پایههای لتیسهای  S2در بخش Top
 Headingتونل داشته و به دنبال آن نشست تاج تونل در مقاطع حفاری
را موجب شده است .به دنبال باز شدن پایه لتیسها و نشست تاج تونل
سهمی نشست ( )Troughتشکیل شده در محیط فراگیر تونل با ادامه
حفاری جبههکار فوقانی به الیههای باالیی انتقال یافته و نشست زمین را
موجب میگرد.
علت ثبت نرخ باالی نشست ،واگرایی در ضلع  S1-N1در تونل
القای بار تمامی زون پالستیک (تا سطح زمین) بر سیستم نگهداری بوده
و نظر به اینکه در این محدوده مصالح دربرگیرنده تونل بسیار سست و
غالباً از جنس رس و سیلت میباشند ،این نوع مصالح نه تنها باعث ایجاد
فشار متقابل در مقابل فشار وارد آمده از طرف سیستم نگهداری موقت (با

ﺷﻜﻞ -5اﻟﻒ( ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ -ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮاﺋﺖ در ﻣﻘﻄﻊ  1.+369ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  10/34ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
واﮔﺮاﻳﻲ در ﺿﻠﻊ  N1‐S1ب( ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ -ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ .ﭘﺲ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻔﺎري ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ در
ﺣﺪود  35ﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ.
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ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر وارد آﻣﺪه از

اﻟﻘﺎي ﺑﺎر ﺗﻤﺎﻣﻲ زون ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ )ﺗﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ( ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻃﺮف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻗﺖ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻟﺘﻴﺲ

ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻮده و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﺎﻟﺢ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه

 S2داراي ﻋﺪم ﮔﻴﺮداري ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻪ-

ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺴﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﺟﻨﺲ رس و ﺳﻴﻠﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻮع

ﻫﺎي ﻟﺘﻴﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﻓﻀﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ

ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ در ﺣﺪود 1
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در اﺛﺮ ﺣﻔﺎري
واﮔﺮاﻳﻲ ﺿﻠﻊ  N1‐S1ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از
ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻟﺘﻴﺲ اﺳﺖ.

ﺛﺒﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺣﻔﺎري
ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺪود  305ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﮕﻴﺮد.

6

شکل -5الف) نمودار همگرایی تجمعی -تاریخ قرائت در مقطع  1.+369بیشینه جابجایی ثبت شده به میزان  10/34میلیمتر واگرایی در ضلع S1-N1
ب) نمودار همگرایی تجمعی -فاصله از جبهه کار فوقانی .پس از فاصله گرفتن جبهه حفاری فوقانی در حدود  35متر جابجاییها به تثبیت رسیدهاند.

توجه به اینکه پایههای لتیس  S2دارای عدم گیرداری میباشند) نکرده،
بلکه باعث حرکت پایههای لتیس به سمت بیرون فضای حفاری شده و
همانگونه که ذکر شد و از نمودارهای همگرایی و نشست نسبت به فاصله از
سینهکار فوقانی در کیلومتراژهای مختلف مشاهده میشود با ادامه عملیات
حفاری مقدار بار وارد شده بر سازه نگهداری موقت در قسمت فوقانی (اثر
طولی قوس فشار) افزایش یافته و به دنبال آن واگرایی بیشتر پایههای
لتیس فوقانی ،افزایش نشست در تاج تونل ،الیه باالیی و در انتها نشست
بیشتر سطح زمین را موجب میشود .در مقاطعی از این بخش فاصله جبهه

حفاری فوقانی و تحتانی به طور میانگین حدودا ً  250متر بوده و واگرایی
باالیی در پایه لتیس اندازه گیری شده است(.شکل  )5در پی اندازهگیریها
در این محدوده ارائه راهکار جهت کنترل جابجاییها الزم دیده شده است
لذا پیرو حساسیت منطقه عبوری از نقطه نظر مقاومت مصالح دربرگیرنده،
کاهش فاصله جبهه حفاری فوقانی و تحتانی و تکمیل به هنگام حلقه
نگهداری به عنوان راه حلی برای کاهش جابجاییها و تغییر شکلها از
سوی واحد ابزار دقیق ارائه گردید که اجرای این طرح نتایج مثبتی به
همراه داشته است.

13
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ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺤﺪوده اراﺋﻪ راهﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﻫﺎ ﻻزم دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺣﻔﺎري ﻣﻘﺪار ﺑﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻗﺖ در ﻗﺴﻤﺖ

ﻟﺬا ﭘﻴﺮو ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﻮري از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ )اﺛﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﻗﻮس ﻓﺸﺎر( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن واﮔﺮاﻳﻲ

درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ،ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻔﺎري ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻟﺘﻴﺲ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺴﺖ در ﺗﺎج ﺗﻮﻧﻞ ،ﻻﻳﻪ

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻠﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ-

ﺑﺎﻻﻳﻲ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد .در

ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞﻫﺎ از ﺳﻮي واﺣﺪ اﺑﺰار دﻗﻴﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺟﺮاي
اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻔﺎري ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪوداً  250ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و واﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﻟﺘﻴﺲ

ﺷﻜﻞ  -6اﻟﻒ( ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ -ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮاﺋﺖ در ﻣﻘﻄﻊ  1.+460ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5/54ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ واﮔﺮاﻳﻲ

شکل  -6الف) نمودار همگرایی تجمعی -تاریخ قرائت در مقطع  1.+460بیشینه جابجایی ثبت شده به میزان  5/54میلیمتر
در ﺿﻠﻊ N1‐S1ب( ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ -ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺒﻬﻪﻛﺎر ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ  137ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

واگرایی در ضلع S1-N1ب) نمودار همگرایی تجمعی -فاصله از جبهه کار فوقانی .فاصله جبهه کار فوقانی و تحتانی  137متر
بوده است.
7

ﺷﻜﻞ  -7اﻟﻒ( ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ -ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮاﺋﺖ در ﻣﻘﻄﻊ 1.+698ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1/23ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ واﮔﺮاﻳﻲ

1/23ﻫﺎ میلیمتر واگرایی در
میزان
ﺣﻔﺎري شده
جابجایی ثبت
بیشینه
مقطع1.+698
قرائت -در
تجمعی -تاریخ
همگرایی
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ
ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ وبهﺗﺤﺘﺎﻧﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺒﻬﻪ
ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ .ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر
ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 N1‐S1ب( ﻧﻤﻮدار
شکل  -7الف) نموداردر ﺿﻠﻊ
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪهاﻧﺪ.
کار ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ضلع S1-N1ب) نمودار همگرایی تجمعی -فاصله از ﺑﻪ .
کاهش فاصله جبهه حفاری فوقانی و تحتانی جابجاییها به
فوقانی .با
جبهه
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.میزان قابل توجهی کنترل شدهاند.

در ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮي واﺣﺪ اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ﻗﻄﺎر
ﺷﻬﺮي ﻛﺮج اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺗﺸﺴﺖ در اﻳﻦ
ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺎرﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺒﻮده و
ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎري و ﻧﮕﻬﺪاري )ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ

در ﭘﻲ آن ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ،ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
رﻳﻨﮓ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﻔﺎري ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﻘﻄﻊ
ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﻫﺎ در داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.

شماره - 14بهار 90

در بررسیهای صورت پذیرفته از سوی واحد ابزار دقیق قطار شهری کرج
این نتیجه حاصل گردید که نرخ باالی تشست در این نوع مصالح فقط به
دلیل عدم بارپذیری سیستم نگهداری نبوده و لذا کاهش دهانه حفاری و
نگهداری (که باال بردن مقاومت سیستم نگهداری در هر متر تونل را به
دنبال دارد) به تنهایی نتوانسته از واگرایی پایه لتیسهای فوقانی و نشست
بیش از حد زمین در این محدوده جلوگیری نموده و علت اصلی با توجه به
تحلیلهای صورت گرفته با توجه به بازشدن پایه لتیسها ،نشست تاج تونل
و در پی آن نشست سطح زمین ،میباید به علت عدم یکپارچگی رینگ
نگهداری در مقاطع حفاری بوده باشد.
همانگونه که شرح داده شد کامل شدن حلقه نگهداری در مقطع تونل باعث
تثبیت جابجاییها در داخل تونل میگردد.
از مقایسه نمودارهای همگراییسنجی مقاطع ( 1+369شکل  )5و
(1+460شکل )6با نمودار همگرایی ( 1+698شکل )7مشاهده میشود که
پس از عبور جبههکار فوقانی در مقاطع  1+369و  1+460واگرایی ضلع
 S1-N1ادامه داشته و میزان به ترتیب  5/54 . 10/34میلیمتر واگرایی
تجمعی ثبت گردیده است .روند واگرایی تا عبور جبهه حفاری تحتانی ادامه
یافته است و پس از کامل شدن حلقه نگهداری جابجاییها به ثبات رسیده
است .در جایی که با کاهش فاصله حفاری فوقانی و تحتانی در محدوده
 1+698در این ایستگاه همگراییسنجی ،واگرایــی ثبت شده در ضلع
 S1-N1به  1/23میلیمتر کاهش یافته است.
این کاهش قابل توجه در میزان واگرایی ضلع S1-N1و به صورت کلی
تغییر شکل دادن مقطع تونل به سبب تکمیل به هنگام حلقه نگهداری و
جلوگیری از بازشدگی بیش از حد پایههای لتیس  S2میباشد.
به صورتی که در نتایج حاصل از پایش ایستگاه همگراییسنجی 1+689
مشاهده میشود که جابجاییها به حد قابل توجهی کاهش یافته و به 1/23
میلیمتررسیدهاند.
بررسی نتایج نشست سنجی در این محدوده نیز نشان دهنده کاهش میزان
نشست تجمعی در اثر حفاری فوقانی پس از کاهش فاصله جبههکار فوقانی
و تحتانی بوده به صورتی که در قسمتهایی که این دو جبهه حفاری در
حدود  200متر فاصله داشتهاند میزان نشست تجمعی در اثر حفاری فوقانی
قبل از عبور مقطع حفاری تحتانی در حدود  10سانتیمتر بوده که با اعمال
تغییرات پیشنهادی این میزان به حدود  6سانتیمتر کاهش یافته است .این
نتایج در مقاطع مختلف اندازهگیری و تایید شدهاند.
 .7نتیجه گیری
اهمیت کنترل جابجاییها در تونلسازی جدید از آنجایی آشکار میشود که
در اکثر شهرهای در حال رشد و توسعه تونلهای شهری به روش اطریشی
جدید حفر میشوند .یکی از اصول پایه این روش ،رفتارنگاری و پایش تغییر
شکلها است.
عملیات رفتارنگاری بایستی دقیق ،با برنامه ،هدفمند ،موشکافانه و همراه با
کنترل جزئیات باشد .در رفتارنگاری تنها اندازهگیری جابجاییها و تغییر

شکلها مالک و هدف نبوده و در رفتارسنجی حرفهای و اصولی،اندازهگیری
اولین گام بوده و بخش اصلی و مهم تعبیر و تفسیر تغییر شکلها است.
گام بعدی و تکمیل کننده عملیات رفتارسنجی ارائه راهکار برای کنترل
جابجاییها و تصحیح روش اجرا است.
روشی که برای کنترل جابجاییها ارائه میشود باید متناسب با مشخصات،
محدودیتها و امکانات موجود باشد .از طرفی روش ارائه شده تا حد امکان
باید کمهزینه و از نظر اجرایی ممکن باشد.
پایشها در تونلهای شهری مترو کرج نشان از جابجایی بیش از حد مجاز
در محدودههایی بودند که تونل از میان الیههای کم مقاومت عبور مینمود.
در این محدوده میزان همگرایی در قطر تونل به میزان  10میلیمتر واگرایی
و در حدود 10سانتیمتر نشست در سطح زمین ثبت گردیده است .این
میزان جابجایی در اثر حفاری فوقانی بوده که مکانیزم جابجاییها نشان
دهنده دور شدن پایههای لتیس فوقانی و نشست سقف بوده است
در پی رفع این مشکل و جلوگیری از ادامه جابجاییها در مقاطع پیش
رو و تحلیل و تفاسیر صورت پذیرفته از دالیل بوجود آمدن تغییرشکلها
و نیز بررسی شرایط حاضر بر پروژه و امکانسنجی راه حلهای ممکن،
عدم گیرداری پاشنه نگهداری فوقانی و نیز عدم مقاومت خاک در مقابل
تنشهای وارده و جابجاییها است.
به عنوان راهکار کنترل جابجاییها و تغییرشکلها ،کاهش فاصله جبهه
حفاری فوقانی و تحتانی و کامل کردن حلقه نگهداری در زمان مناسب به
صورتی که فرصت جابجایی بیش از اندازه به زمین و سیستم نگهداری داده
نشود ،ارائه گردیده است .پس از اجرای این راهکار در محدوده مورد بحث
مشاهده شده است که از میزان تغییر شکل داخل تونل در حدود  9میلیمتر
و از نشست سطح زمین  5-4سانتی متر در محدودههایی که از نظر جنس
مصالح دربرگیرنده ،عمق قرارگیری تونل ،روش حفر و اجرا ،سیستم
نگهداری و سایر پارامترها شرایط یکسانی داشتهاند ،کاسته شده است.
پس از اطمینان از کارآمدی این روش ،راهکار ارائه شده به کل طول خط
تعمیم داده شده است که در همه موارد نشاندهنده تاثیر مثبت بوده است.
منابع
[1]. Bickel John O.- Kuesel T.R., Tunnel Engineering Handbook, CBS Publishers & Distributers. (2004),
ISBN: 81-239-0534-2

[ .]2ماتیوا ،ژاک-بوگارد،ژان فرانسوا ( )1985روشهای کلی اجرا ،جلد
سوم ،بناهای زیرزمینی ،ترجمه ابولحسن بهنیا ،کامبیز بهنیا ،انتشارات
دانشگاه تهران1368 ،
[3]. Bieniawsi Z.T., Rock Mechanic Design in Mining
)and Tunneling, A.A. Balkema Publishing Co. (1984
[4]. Proctor M.E.- White P.E., Rock Tunneling With
)Steel Supports, Commercial Shearing Inc., (1977

[ .]5گزارشهای ابزار دقیق کارگاه خط  2قطار شهری کرج ،شرکت
مهندسین مشاور تونل راد1390 ،
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بررسي امكان سنجي كاربرد الياف فوالدي در توليد قطعات
بتني پروژه تونل قمرود
فرشيد صابريفرد -مجيد كياني
معاونت عمران قرارگاه سازندگي قرب قائم ،مديريت دانش
چکيده
پروژه تونل انتقال آب انوج – قمرود كه آب را از سرشاخههاي دز به رودخانه قمرود متصل مينمايد 36 ،كيلومتر طول دارد كه 18
كيلومتر انتهايي تونل به روش حفاري مكانيزه توسط دستگاه حفر تونل با سپر دوگانه حفاري ميشود و براي نگهداري دائم جداره تونل
از قطعات پيش ساخته بتني استفاده ميشود .براي مسلح كردن سگمنتهاي بتني از شبكههاي ميلگرد فوالدي از نوع  AIIIبا قطر 10
ميليمتراستفاده ميشود ،لذا طي چند آزمايش بحث جايگزيني آرماتور با الياف فوالدي در توليد سگمنتها بررسي گرديد كه در اين مقاله
به نحوه انجام اين آزمايشها و نتايج آنها پرداخته شده است.
کلمات کليدی :تونل – بتن اليافي-سگمنت
- 1مقدمه
در تونلسازي سنتي بعد ازحفاري بعضا بسته به نوع و كاربري تونل الزاماتی
ويژه براي تحكيم ديوارهها نياز میشود .آنچه كه تا به حال مرسوم بوده به
شرح زير است.
تحكيم اوليه :شامل يك يا چند اليه مش و واحتماال راك بولت
تحكيم ثانويه :بتن مسلح شامل قاب گذاري ،آرماتوربندي و قالب بندي ديواره
تونل و بتن ريزي
روش تحكيم بيان شده روشي زمانبر و طاقت فرسايی است .با پيشرفت صنعت
تونل سازي دردنيا تكنولوژي ساخت تونل به روش مكانيزه وارد كشور شده
است .نحوه آرايش سگمنتها در تونل به صورت هگزاگونال (شش ضلعي يا
النه زنبوري) ميباشد(شکل .)1سگمنت مورد نياز در محل كارخانه سگمنت
موجود دركارگاه توليد ميشود .قطر تمام شده تونل  3.80متر و ضخامت
سگمنت  25سانتيمتر میباشد .دراين مقاله نتايج آزمايش جايگزيني آرماتور
با الياف فوالدي درتوليد سگمنتها بررسي ميشود.

 -2توليدسگمنت مسلح شده باآرماتوردركارخانه توليدسگمنت
كارگاه قمرود
 -1-2مشخصات کلی سگمنت:

در تونل قمرود دو نوع سگمنت كف و بدنه داريم ،كه مشخصات آنها در
جدول  1ارائه شده است.
جدول -1مشخصات سگمنت هاي بتني
شرح
حجم بتن (مترمكعب)

سگمنت كف سگمنت بدنه
1.47

1.03

86

70.2

وزن سگمنت (تن)

3.53

2.47

وزن آرماتور به ازاي يك مترمكعب بتن
(كيلوگرم)

58.5

68.16

وزن شبكه آرماتور (كيلوگرم)

وزن متوسط آرماتور به ازاي يك مترمكعب بتن
(كيلوگرم)

 -2-2مشخصات بتن:

65/75

طرح اختالط بتن استفاده شده درتوليد سگمنت هاي مسلح شده با
آرماتور ،با توجه به نحوه عمل آوري ونيروهاي قابل توجهي كه درسنين
تازه بتن به آن وارد مي شود به شرح جدول شماره  2مي باشد.

شکل  -1نحوه آرايش سگمنت های بتنی در تونل قمرود
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جدول -2مشخصات طرح مخلوط بتن

شرح

بتن معمولي كارگاه

سيمان ()kg

450

آب ()lit

162

ماسه شسته )kg( 0-6

350

ماسه شکسته )kg( 0-6

530

شن نخودي )kg( 6-12

350

شن بادامي )kg( 12-25

530

فوق روان كننده
)Super Flow40 (lit

 )Control - PLCطي مدت  1.5ساعت دماي بتن را تا  65درجه
سانتيگراد افزايش داده و به مدت  3ساعت دراين دما نگه ميدارد
(شکل  .)3البته مدت زمان عمل آوري تحت دماي  65درجه براي
سگمنت كف ،به علت حجم زياد بتن آن  4ساعت ميباشد.
پس از اتمام عمل آوري تحت بخار ،سگمنت ها از قالب خارج شده و در
محيط داخل كارخانه نگهداري ميشوند تابه پتدريج دماي آنها با دماي
محيط كارخانه برابرشود(شکل  .)4پس از طي  12ساعت سگمنت هاي
نگهداري شده دركارخانه به خارج از آن انتقال مييابند.

2/2

 -3-2فرآيند توليد:

توليد سگمنت هاي بتني شامل مراحل زيراست.
 -1ساخت شبكه اي از آرماتورها (سبد) مطابق نقشه سازه اي (شکل )2
 -2آماده سازي قالب هاي بتني و قراردادن سبدهاي آرماتور در آنها
 -3تهيه بتن در سيستم بچينگ پالنت
 -4بتن ريزي قالبها
 -5عمل آوري در سيستم بخار
 -6خارج كردن سگمنت ها از قالب و دپوي موقت در محل كارگاه سگمنت

شکل  -3عمل آوری سگمنت در سيستم بخار

شكل -4اتمام فرآيند عمل آوري و خارج كردن سگمنت ها ازقالب و حمل و
شكل  -2سبدهاي آرماتور براي توليد سگمنت

 -4-2نحوه عمل آوري سگمنت:

پس از بتنريزي قالبهاي سگمنت بر روي آنها پوشش برزنتي كشيده
ميشود و عمل آوري بتن تحت بخارانجام ميشود .شروع عمل آوري
تحت بخار از دماي معمولي بتن يعني حدود  28درجه سانتيگراد
ميباشد.
دستگاه كنترل هوشمندسيستم بخار (Programing Logical

چيدمان آنها داخل كارخانه

 -3توليدآزمايشی سگمنت با الياف فوالدی

 -1 -3مشخصات الياف مورد استفاده:

الياف فوالدی از سال 1970به بعد در بتن و شاتکريت به کار رفته اند
و به مرور زمان شکل ،خواص ،ميزان و نحوه مصرف آنها بهبود يافته
است.مشخصات الياف بکار رفته دراين آزمايش به شرح جدول  3است.
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 -2-3طرح مخلوط آزمايشی:

جدول -3مشخصات الياف فوالدي در ساخت سگمنت آزمايشی
نوع الياف

کارخانه
سازنده

ابعاد الياف

مقاومت کششی

Duoloc
47/1.0

IFT

L=47،D=1mm

11000Kg/cm2

با توجه به اين که درساخت سگمنت با آرماتور به دليل ضخامت کم
سگمنت و کمبود فضای خالی مورد نياز ،به بتن با کارآيي باال نياز داريم
لذا در ساخت سگمنت با الياف اين امکان فراهم شد تا نسبت آب به
سيمان را بدون تغيير ديگر آيتم ها کاهش دهيم .طرح مخلوط های بکار
رفته به شرح جدول زير می باشد.

جدول  -4طرح مخلوط های بکار رفته
شرح

بتن معمولي كارگاه

بتن نمونههاي اول

بتن نمونه هاي دوم

بتن نمونه سوم

سيمان ()kg

450

450

450

450

آب ()lit

162

162

162

152

ماسه شسته )kg( 0-6

350

350

350

450

ماسه نشسته )kg( 0-6

530

530

530

530

شن نخودي )kg( 6-12

350

350

350

350

شن بادامي )kg( 12-25

530

530

480

430

فوق روان كننده ()lit

2/2

2/2

2/2

2/2

الياف فوالدي ()kg

----

30

40

50

 -3-3شرح انجام آزمايش:

براي تست جايگزيني الياف فوالدي بجاي ميلگرد فوالدي ،ابتدا مقداري
از آرماتورهاي سگمنت را با الياف فوالدي جايگزين نموديم .بدين معني
كه درساخت سبد آرماتور فقط دو رديف آرماتور اطراف سگمنت را باقي
گذاشته و در ساير نقاط آرماتورها را حذف نموديم(شکل.)5
براي اين منظور  3عدد سگمنت بدنه و يك عدد سگمنت كف با عيار30
كيلوگرم الياف فوالدي در هر متر مكعب بتن تحت آزمايش قرار گرفت
که وزن قبلي سبدهای آرماتور و وزن جديد آنها مطابق جدول  4میباشد.
ساير شرايط بتن شامل نحوه عملآوري و طرح اختالط (جدول )3دقيقا
طبق شرايط كارگاه و بدون تغيير باقي ماند.
جدول  -4مشخصات سبد ساخته شده برای توليد سگمنت
نوع سبد

سگمنت کف

سگمنت
بدنه

وزن سبد ساخته شده با آرماتور()Kg

80.6

70.2

وزن سبد ساخته شده با آرماتور و الياف()Kg

38.5

36.5
شكل -5شبكه آرماتور و سگمنت توليد شده با ميلگرد و الياف وفوالدي
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پس از سري اول توليد سگمنت با ميلگرد و الياف فوالدي ،در سري
دوم براي ساخت سگمنت فقط از الياف فوالدي استفاده شد .پس
از ريختن بتن قالب هاي بدون ميلگرد و عملآوري بتن تحت بخار،
عمليات بازكردن قالب و بلند كردن سگمنت ها انجام شد.

در حين بلند كردن سگمنت هاي بدون ميلگرد ،هيچ گونه تركخوردگي
ظاهري مشاهده نگرديد و سطح بتن نيز صافتر از نمونههاي قبلي و
حتي صافتر از سگمنت هاي موجود دركارگاه ايجاد شد(شکل .)6

شکل  -6بتن ريزی قالب با بتن اليافی و سگمنت های توليد شده با الياف

 -4بررسی نتايج آزمايش

 -1-4معرفی نيروهای وارد بر سگمنت

با توجه به اينكه طراحي سگمنت پروژه قمرود با حداقل آرماتور و فقط
براي بارهاي جابجايي سگمنت ميباشد ،در بررسي سگمنت هاي اليافي
و ميلگردي اين پروژه ،موارد تست مربوط به بارهاي وارد به بتن در
سنين اوليه و حين حمل و نقل
سگمنت ميباشد .ميتوان اين بارها را به شرح زير برشمرد:
الف  -اولين نيرويي كه به سگمنت اعمال ميشود ،وزن خود سگمنت
هنگام جدا شدن از قالب ميباشد .دراين لحظه بار وزن سگمنت بايد
توسط بتن و مسلح كننده تحمل شود .با توجه به اينكه فقط 4.5
ساعت از سن بتن ميگذرد ،عدم ايجاد ترك خوردگي در سگمنت از
موارد مهم ميباشد.
ب  -نيروي بعدي هنگام چرخاندن سگمنت توسط جرثقيل به آن وارد
ميشود .دراين لحظه يك بار ضربهاي به سگمنت وارد ميشود ،كه مقدار آن
بستگي به وزن سگمنت و مهارت اپراتور جرثقيل دارد.
ج – پس از خارج كردن سگمنتها از قالب ،هنگام دپوي موقت دركارخانه
در هر رديف سگمنتهاي بدنه 3 ،سگمنت و در رديف سگمنتهاي كف 2
سگمنت روي هم قرار ميگيرند .دراين حالت سگمنت زيرين بيشترين بار
را تحمل مي كند .اين بار در سن 4.5ساعته به مدت  12ساعت بر آن وارد

ميشود .پس از آن هنگام جابجايي و انتقال سگمنت به دپوي خارج كارخانه و
همچنين انتقال به داخل تونل نيروهاي مشابهي به سگمنتها اعمال ميشود
كه به علت هم مقدار بودن با نيروهاي قبلي و گيرش بتن سگمنت ،براحتي
تحملميشوند.
د  -پس از نصب سگمنت و هنگام پيشروي دستگاه حفاري ،جكهاي دستگاه
نيروي فشاري به ضلع جانبي سگمنت اعمال ميكنند .اين نيروها در بخش
طراحي سگمنت منظور شده است ،كه به علت فشاري بودن آن بيشتر به بتن
اعمال ميشوند و مسلح كننده در تحمل آن نقش زيادي ندارد.
ه  -درنهايت بارهاي سازند از اطراف به سگمنتها اعمال ميشوند ،اين بارها
در بخش طراحي سگمنت مورد بررسي قرار گرفته است .همان طور كه
پيشتر گفته شد بار سازند در طراحي سگمنت پروژه قمرود تعيين كننده
نبوده و آرماتور سگمنت بر اساس حداقل آرماتور الزم طبق استاندارد منظور
شده است.
لذا بيشترين نيرويي كه به سگمنتها اعمال ميشود ،نيروهاي حين بلند
كردن و جابجايي ميباشد كه عمدتا دربخش كششي مهم هستند .يعني
مقاومت كششي بتن سگمنت در سنين اوليه مهم ميباشد .با جايگزيني
الياف فوالدي بجاي ميلگرد در سگمنتها ،تمام نيروي كششي به الياف وارد
ميشود .لذا آزمايش تعيين مقاومت كششي بتن از اهميت خاصي برخوردار
است.

شکل -7نيروهای وارد بر سگمنت حين بلندکردن،چرخيدن و دپوی موقت
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 -2-4بررسی نتايج تاثير نيروهاي اوليه وارد برسگمنت اليافی:

از بتن ساخته شده  4نمونه استوانهاي جهت آزمايش مقاومت كششي و
 6نمونه مكعبي براي تست مقاومت فشاري بتن،نمونهبرداري گرديد .دماي
بتن  24درجه و دماي محيط  18درجه سانتيگراد و اسالمپ نمونهها
بين  16تا  19سانتيمتر ثبت شد و قرار شد از بقيه نمونههاي مكعبي دو
نمونه  7روزه و دو نمونه بعدي  28روزه تحت آزمايش قرار گيرند .يكي از
نمونههاي استوانهاي نيز تحت نيروي كششي غيرمستقيم (آزمايش برزيلي)
قرار گرفت و  3نمونه ديگر براي آزمايشات  2و 7روزه درنظر گرفته شد.
نتايج آزمايشات  4.5ساعته در جدول 5آمده است.
جدول -5نتايج آزمايش مقاومت فشاري  4.5ساعته براي نمونههاي مكعبي
نمونه مكعبي شماره  1نمونه مكعبي شماره 2

شرح
ابعاد نمونه ()cm

15*15*15

15*15*15

مقدار نيروي فشاري ()ton

43

44

وزن نمونه ()kg

8/12

8.148

حجم نمونه ()cm3

3375

3375

 كاهش نيروي انساني و فضاي مورد نياز براي احداث كارخانه به سببحذف شبكه آرماتور.

وزن مخصوص بتن ()Kg/m3

2406

2414

 -كاهش چشم گير مصرف نيروي برق مورد نياز براي كارخانه.

مقاومت فشاري ()Kg/cm2

191

196

جدول -6نتايج آزمايش برزيلي  4/5ساعته براي نمونههاي مكعبي

شرح
قطرنمونه ()cm

15

ارتفاع نمونه ()cm

30

وزن مخصوص بتن ()kg/m3

2418

وزن نمونه ()Kg

12/817

مقدار بار نظير نقطه گسيختگي ()ton

11

مقدار مقاومت كششي ()kg/cm2

20

متوسط مقاومت فشاري بدست آمده ازنمونههاي مكعبي Kg/cm2
 193/5ميباشد كه از مقاومت مورد نياز يعني 180 Kg/cm2بيشتر است.

شكل -4نمونه مكعبي در آزمايش فشاري و نمونه استوانهای درآزمايش برزيلی

20

 -5جمع بندی و نتيجه گيری
در بررسي ظاهري سگمنت هاي اليافي ،اين نتيجه به دست آمد كه
سگمنت توليد شده با استفاده از الياف فوالدي و با حجم Kg/cm3
 40بهترين گزينه ميباشد .براي تعيين مقاومت خمشي سگمنت نياز
به انجام آزمايش بارگذاری سگمنت به منظور تعيين مقاومت کششی
ناشی از خمش می باشد.
با توجه به اينکه وسايل الزم برای آزمايش سگمنت در کشور موجود
نمی باشد در اين زمينه تنها به قضاوت مهندسی بسنده می کنيم که
سگمنت توليدی در برابر بارهای حمل و نقل د سنين اوليه مقاومت
کافی را داشته باشد.
استفاده از الياف فوالدي در سگمنت هاي پروژه قمرود داراي مزاياي
زير نيز ميباشد:
 از بين رفتن لب پريدگي سگمنت ها به سبب پخش يكنواخت الياففوالدي در بتن و ايجاد مخلوط همگن بتني.

 افزايش مقاومت سگمنت دربرابر آتشسوزي وعدم پوسته شدن آندر برابر شوكهاي حرارتي.
 صرفه جويي كلي در زمان و هزينههاي توليد سگمنت.توليد و اجراي سگمنت اليافي هم اكنون دركشورهاي انگلستان ،آلمان،
اسپانيا و چند كشور ديگر صورت ميگيرد .نتيجه آزمايشات انجام شده
دراين مورد نشان ميدهد كه سگمنت با الياف فوالدي از لحاظ فنی
ميتواند بارهاي وارد در سنين اوليه بتن ،كه بيشترين بارهاي وارده
هستند را به خوبي تحمل كند.
لذا به راحتي ميتوان دراين پروژه از الياف فوالدي بجاي ميلگرد فوالدي
استفاده كرد.
درخصوص استفاده يا عدم استفاده از سگمنتهاي اليافي در پروژه تونل
قمرود بايد به بررسيهای اقتصادي پرداخت و هزينههاي دو روش را با
هم مقايسه كرد ،كه در اين خصوص با توجه به تحوالت اخير در بازار
نفت و تاثير آن در افزايش قيمت فوالد در حال حاضر بدون ارزش دهی
به مزايايي که سگمنت اليافی نسبت به سگمنت معمولی دارد مقرون به
صرفه به نظر نمیرسد ولی واضح است در صورتی که الياف فوالدی در
کشور توليد شود از لحاظ اقتصادی نيز مقرون به صرفه خواهد بود.
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شرح نرم افزار "خدمات فنی تونل"
یوسف یوسفی سهی
کارشناس مهندسی استخراج معدن ،موسسه حرا
Sohi4836@yahoo.com

چکیده
مجموعه خدمات فنی تونل شامل تهویه و روشنایی هرچند به طور مستقیم
در عملیات حفر تونل دخیل نمیباشند اما دارای نقش حیاتی در عملیات
احداث تونل بوده و پس از حفر تونل و در خالل بهرهبرداری نیز حائز اهمیت
فراوان میباشند .براین اساس ،طراحی جامع و دقیق این خدمات از اهمیت
زیادی برخوردار خواهد بود و استفاده از نرمافزارهای کامپیوتری میتواند
مهندسان را در انتخاب سیستمهای بهیه یاری نماید .مقاله پیشرو به منظور
معرفی نرمافزار  )Tunnel Technical Services( TTSتهیه شده است؛
این نرمافزار برای طراحی خدمات فنی تونل مشتمل بر" محاسبه سطح
مقطع کابل برق فشار متوسط وفشار ضعیف ،محاسبه قطر لوله هوای فشرده
ودر نهایت طراحی روشنایی تونل " تهیه شده است و شامل بخشهای
مختلفی است که در متن مقاله به آن اشاره خواهد شد.
مقدمه
نرمافزار  TTSبا استفاده از زبان برنامهنویسی  #Cبرنامه نویسی شده است
و شامل  58فرم و حدود  31000خط برنامه نویسی میباشد .این نرمافزار
شامل چهار بخش مختلف میباشد .با اجرای برنامه و همانطورکه در شکل1
مشاهده میشود یک پنجره برای انتخاب نوع محاسبات نمایش داده میشود
که قابلیت انتخاب موارد مختلف را برای کاربر فراهم میسازد .در ادامه
عملکرد هریک از بخشها به صورت خالصه معرفی شده است.

چندرشتهای(حداکثر پنج انشعاب) میباشد انتخاب میشود(شکل.)2

شکل -2پنجره انتخاب نوع شبکه

به عنوان مثال با انتخاب شبکه تک رشتهای ،پنجره جدیدی باز شده و
اطالعات مورد نیاز همچون ولتاژ ابتدای خط ،دمای محیط ،افت ولتاژ مجاز،
وضعیت شبکه مشتمل بر هوایی یا زمینی ،جنس سیم شامل آلومینیم یا
مس ،توان مصرفکننده و طول خط انتقال وارد نرم افزار میشود؛ در صورت
معلوم نبودن توان مصرفکننده میتوان با در دست داشتن آمپر مصرفی
وکلیک برروی دکمه «تبدیل شدت جریان به توان مصرفی» توان مصرف
کننده را بدست آورد(شکل )3و در نهایت جواب در فرم ارائه شده در شکل4
با نام «سطح مقطع کابل ویا سیم پیشنهادی» نشان داده میشود .الزم به
ذکر است که در صورت قرارگرفتن مقدار محاسبه شده خارج از محدوده
کابلهای موجود ،نرم افزار جوابی را به نمایش در نمیآورد و پیام خطا نشان
داده میشود.

شکل -1پنجره انتخاب نوع خدمات فنی

محاسبه سطح مقطع کابل برق فشار متوسط
با انتخاب گزینه مربوط به مقطع کابل فشار متوسط و در ابتدا پیام
محدوده کاربری ظاهر شده و سپس نوع شبکه که شامل تک رشتهای و

شکل -3نمایی از پنجره ورودی اطالعات اولیه
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نشتی که بصورت پیش فرض  %10انتخاب شده است ،دبی هوای مصرفی
در انتهای خط ویا خطوط ،طول مسیرها ،مواضع موجود در مسیر ازجمله
شیرآالت و زانو وسهراهی و غیره و نیز تعیین قطر وطول شیلنگ موجود
در انتهای مسیر ظاهر میشوند و پس از ورود اطالعات پنجره «قطر لوله
پیشنهادی» دیده خواهد شد .درشکل ،6نمایی از پنجره ورودی اطالعات و
پنجره خروجی ارائه شده است.

شکل -4خروجی نرم افزار برای محاسبه سطح مقطع کابل فشارمتوسط

عملکرد این نرمافزار به این صورت است که نرمافزار در ابتدا با محاسبه
�
�����√ � � و نیز با استفاده از
ﻛﺎﺑﻞاز ازرابطه
کابل
سیم یا
عبوری از
راﺑﻄﻪ
ﺳﻴﻢ ﻳﺎ
ﻋﺒﻮري از
جریانﺟﺮﻳﺎن
ت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮماﻓﺰار در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

جداول موجود ،ضریب تصحیح دمای محیط را تخمین زده و با اعمال ضریب
مذکور در جداول جریان مجاز عبوری براساس حداکثر دما ،که با توجه به
هوایی و یا زمینی بودن شبکه و نوع سیم یا کابل که آلومینیم ویا مسی،
سطح مقطع پیشنهادی براساس حداکثر دما را بدست میآورد.
البته در صورت قرارگرفتن مقدار محاسبه شده خارج از محدوده کابلهای
�
ﺻﻮرتداده
خطااﻳﻦنشان
اﻳﻦ وﻧﺮمپیام
ﻋﻤﻠﻜﺮدآورد
موجود ،نرم افزار جوابی را به نمایش در نمی
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮماﻓﺰار در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻞ از راﺑﻄﻪ
اﻓﺰار ﺑﻪ
��
√�����
مقطع
سطح
عبوری،
مجاز
جریان
میشود .نرم افزار پس از کنترل حرارتی و
�
�����
راﺑﻄﻪ
از
ﻛﺎﺑﻞ
ﻳﺎ
ﺳﻴﻢ
از
ﻋﺒﻮري
ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺎ
اﺑﺘﺪا
در
اﻓﺰار
ﻧﺮم
ﻛﻪ
اﺳﺖ
ﻧﺮماﻓﺰار
ﻋﻤﻠﻜﺮد
��
ﺻﻮرت � � � ���%بدست آورده ودر
اﻳﻦ فرمول
استفادهﺑﻪ از از
اﻳﻦرا با
کابل
سیم ویا
√�����
قالب مقاطع موجود در بازار به نمایش در میآورد .البته دراین بخش نیز در
�����
��
داده
مقدار محاسبه شده خارج از محدوده پیام خطا نشان
قرارگرفتن
صورت
� %
��
�
�
�
ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻳﺎ
اﻓﺰارازﺑﺎ ﺑﻪﺳﻪاﻳﻦﻓﺎز
ﻛﻨﻨﺪهﻧﺮماﻋﻢ
ﻣﺼﺮف
اﺳﺖاﻓﺰارﺑﺎ ﺑﻪاﻳﻦاﻳﻦﺗﻔﺎوت
ﻤﻠﻜﺮدﻗﺒﻠﻲ
ﺨﺶ
ﻋﺒﻮري از ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻞ از راﺑﻄﻪ
ﻧﺮماﻓﺰار
ﻓﺎزﻛﻪ
ﺗﻚاﺳﺖ
ﺻﻮرت
��
اﺑﺘﺪا ﺑﺎاز راﺑﻄﻪ
در ﻛﺎﺑﻞ
ﺳﻴﻢ ﻳﺎ
ﺑﺎﻳﺪاز
ﻋﺒﻮري
ﺟﺮﻳﺎن
اﺑﺘﺪا
اﻳﻦدر
ﻋﻤﻠﻜﺮداﻓﺰار
ﻧﻮع ﻛﻪ ﻧﺮم
ﺻﻮرتﻛﻪاﺳﺖ
اﻳﻦ ﻧﺮم
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﻳﺎن � �
√�����
√�����
شود(شکل.)5
می �
ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري ﺗﻚ ﻓﺎز ازراﺑﻄﻪ  � � ����و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻚ ﻓﺎز از راﺑﻄﻪ
�����

�����

ﺷﺪه �
ﮔﺮﻓﺘﻪ �
��
اﺳﺖ(.
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  0/8در ﻧﻈﺮ
�� در
���
)�.
�%
��� � %

ه

شکل -6پنجره ورودی اطالعات برای محاسبه قطر لوله هوای فشرده و نتایج
خروجی

در نرمافزار  TTSمحاسبات مربوط به قطر لوله هوای فشرده با استفاده
شکل -5پنجره نمایش پیغام خطا درصورت قرارگرفتن جواب در خارج از
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻧﻮع ����
ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺎز
ﺗﻚ
وﻳﺎ
ﻓﺎز
ﺳﻪ
از
اﻋﻢ
ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﺼﺮف
�����
می-شود .نرمافزار در ابتدا
اﻃﻠﺲکوپکو
ﻓﺮﻣﻮلاطلس
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهاز ازفرمول
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتموجود
در ﻧﺮماﻓﺰار  TTSمحدوده
انجام ﻣﻲ
ﻛﻮﭘﻜﻮ� ��� � � �� اﻧﺠﺎم
�
ازراﺑﻄﻪ
ﻓﺎز
ﺗﻚ
ﻋﺒﻮري
ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮاي
اﻓﺰار
ﻧﺮم
و
ﺷﻮد
راﺑﻄﻪ
از
ﻓﺎز
ﺗﻚ
ﻣﻘﻄﻊ
ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
و
�
�
ﺳﭙﺲبا ﺑﺎتوجه به ارتفاع و فشار
وانتهای ،خط
����را
فشرده
هوای و 
ابتدا ﻣﻲآورد
ﺟﻮدرﺑﺪﺳﺖ
ﻓﺸﺎر
مطلق ارﺗﻔﺎع
فشارﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده را در اﺑﺘﺪا واﻧﺘﻬﺎي ﺧﻂ ﺑﺎ
ﺷﻮد .ﻧﺮماﻓﺰار در اﺑﺘﺪا ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ
�����
ضریب(.
ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻈﺮ باﮔﺮﻓﺘﻪ
آورد 0،در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت /8
ﺗﻤﺎﻣﻲ
ضعیف�� � � اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ���) .در
محاسبه سطح مقطع کابل برق فشار �� %
ﺷﺪهارتفاع(بدست آمده از
تصحیح
اعمال
سپس
می
بدست
جو
اﻋﻤﺎل ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ارﺗﻔﺎع)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪاول ﻣﻮﺟﻮد( و درﺻﺪ ﻧﺸﺘﻲ در دﺑﻲ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﻣﺼﺮﻓﻲ ،دﺑﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺷﺮحمصرفی ،دبی تصحیح
فشرده
دبی هوای
مصرف
ﻣﺤﺪکه
تفاوت
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪنیز
عملکرد این بخش
ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ
درﻫﺎي
نشتیﭘﻴﺎم
درصد آﻧﻬﺎ،
موجود) وﻋﺪول از
جداولدر ﺻﻮرت
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
نوعﻫﺎﻳﻲ
ودﻳﺖ
ایناﻓﺰار
استدرباﻧﺮم
قبلیاﺳﺖ
بخش ذﻛﺮ
مشابهﻻزم ﺑﻪ
ﻣﻲﺷﻮد.
اﻳﻦﻓﺸﺮده
ﻫﻮاي
ﻟﻮﻟﻪ
ﻗﺒﻠﻲﻗﻄﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺎز
ﺗﻚ
وﻳﺎ
ﻓﺎز
ﺳﻪ
از
اﻋﻢ
ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﺼﺮف
ﻧﻮع
ﻛﻪ
ﺗﻔﺎوت
ﺑﺎ
اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ
ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻧﻴﺰ
ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﻠﻜﺮداز اﻳﻦ
است در نرمافزار محدودیتهایی وجود
ﻓﺎز بهﺑﺎﻳﺪذکر
شود.ﺗﻚالزم
محاسبه
محاسبه
اﻳﻦافزار
شود
مشخص
تک
اﻳﻦویا
فاز
ﻣﺸﺨﺺ
می وﻳﺎ
ﺳﻪ ﻓﺎز
شده اﻋﻢ از
ﻛﻨﻨﺪه
ﺗﻚﻧﻮع
برایﻛﻪ
ﺗﻔﺎوت
اﺳﺖ
ﻗﺒﻠﻲ
بایدﺑﺨﺶ
ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺨﺶ
سهﺑﺎاﻳﻦ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻣﺼﺮفﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺎز
وﻳﺎ
ﻓﺎز
اﻋﻢو ازﺑﺎنرمﺳﻪ
ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﺼﺮف
فاز ﻧﻮع
ﻧﻴﺰﻛﻪ
ﺗﻔﺎوت
اعماﺳﺖ
کنندهﻗﺒﻠﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ 7ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درﻣﻲآﻳﻨﺪ .ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد �
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
�
�
ازراﺑﻄﻪ
ﻓﺎز
ﺗﻚ
ﻋﺒﻮري
ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮاي
اﻓﺰار
ﻧﺮم
و
ﺷﻮد
راﺑﻄﻪ
از
ﻓﺎز
ﺗﻚ
ﻣﻘﻄﻊ
ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
و
�
�
راﺑﻄﻪ خطایی به شرح نشان داده شده در
پیامهای
عدول ازﺗﻚآنها،
����که در
دارد
فاز
ﻣﻘﻄﻊ تک
ﺳﻄﺢمقطع
سطح
محاسبه
ازرابطه
ﻧﺮم فاز
ﻋﺒﻮريوتک
عبوری
ﺷﻮد و ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪجریان
ازراﺑﻄﻪ
ﺗﻚ ﻓﺎز
ﺟﺮﻳﺎنو وﻋﺒﻮري
اﻓﺰار ﺑﺮاي
ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻮد
ﻓﺎز از
صورت ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ
ﻓﺎز�از� و
ﻓﺎز
ﺗﻚ
راﺑﻄﻪ
ﺗﻚ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ازراﺑﻄﻪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ � �
����
����
�����
�����
�����
3
های موجود عبارتند از:
محدودیت
آیند.
درمی
نمایش
به
شکل7
0/8
محاسبات
تمامی
در
(
کند.
می
استفاده
رابطه
���
.(180
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
ﺷﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺘﻬﺎي در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 0/8
��� در
ﻛﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ )
ﻛﻨﺪ.
ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ
ﺷﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت) /8
ﺗﻤﺎﻣﻲ
� � � ��� %اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.از) ���در
اﺳﺖ(.
ﮔﺮﻓﺘﻪدﺑﻲﺷﺪه
ﻧﻈﺮ0/
ﺧﻂ؛8
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻤﺎﻣﻲ

ﻓﺸﺎر)
0≤ L≤10000
ﺣﺪاﻛﺜﺮ؛
/min
در~m
ﻓﺸﺎر
ﺗﻤﺎﻣﻲ(<.
���ﺧﻂ
اﺑﺘﺪاي
ﻣﻲ؛
در0
اﺳﺘﻔﺎده<(0
ﻣﺘﺮ
ارﺗﻔﺎع
�<
4500
� %
��
����
�%
در نظر گرفته شده است).

ﻫﻮايﺧﺮوﺟﻲ
ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻓﺸﺮده و
ﺠﺮه ورودي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ
ﻓﺸﺮده
ﻫﻮايﻗﻄﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده
محاسبه قطر لوله هوای فشرده
 >4500ارتفاع(متر)>0؛ فشار ابتدای خط > فشار انتهای خط؛  180~ m3/minدبی
برای ورود به این قسمت در فرم خدمات فنی تونل(شکل ،)1دکمه «محاسبه
حداکثر؛ 0≥ L≥10000
پس از
قطر لوله هوای فشرده» را انتخاب میشود .در
انتخابﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ
درﺻﻮرت
نیزﺧﻄﺎ
قسمتﻫﺎي
این -7ﭘﻴﺎم
ﺷﻜﻞ
نوع شبکه که مشتمل بر تک رشتهای وچند رشتهای میباشد فرمهای ورود
ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ،ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﺑﻲ و ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺪاول ﻣﻮﺟﻮد ﻗﻄﺮ اوﻟﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ-
اطالعات از جمله :فشار نسبی ابتدا وانتهای خط ،ارتفاع از سطح دریا ،درصد
آورد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﺿﻌﻲ)  ( rﺑﺮاي ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﺪاول در دﺳﺘﺮس وداﺷﺘﻦ ﻗﻄﺮ اوﻟﻴﻪ ،ﻃﻮل
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ﺷﻜﻞ -6ﭘﻨﺠﺮه ورودي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺮوﺟﻲ
ﻣﻌﺎدل ﻣﻮاﺿﻊ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮل � � � ���� � � � ��⁄ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا اﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺷﻴﻠﻨﮓ را از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ
�������� ��������

شماره - 14بهار 90
���������

� �� اﻧﺠﺎم ﻣﻲ-

در ﻧﺮماﻓﺰار  TTSﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل اﻃﻠﺲ ﻛﻮﭘﻜﻮ
� �� ��
���������
ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم
��
�
در ﻧﺮماﻓﺰار  TTSﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل اﻃﻠﺲ ﻛﻮﭘﻜﻮ
����
�����آورد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﻧﺮماﻓﺰار در اﺑﺘﺪا ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده را در اﺑﺘﺪا واﻧﺘﻬﺎي ﺧﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع �و�� ��
اﻃﻠﺲ ﻛﻮﭘﻜﻮ ��� � � �� اﻧﺠﺎم ﻣﻲ-
در ﻧﺮماﻓﺰار  TTSﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
ﺑﺎ
ﺳﭙﺲ
،
آورد
ﻣﻲ
ﺑﺪﺳﺖ
ﺟﻮ
ﻓﺸﺎر
ارﺗﻔﺎع و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
واﻧﺘﻬﺎي( وﺧﻂ ﺑﺎ
ﻓﺸﺮدهازرا در
ﺗﺼﺤﻴﺢﻓﺸﺎر
ﺿﺮﻳﺐدر اﺑﺘﺪا
اﻋﻤﺎل ﻧﺮماﻓﺰار
ﺷﻮد.
�
دﺑﻲ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﻣﺼﺮﻓﻲ ،دﺑﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه
ﻧﺸﺘﻲ در
درﺻﺪ
اﺑﺘﺪاﻣﻮﺟﻮد
ﺟﺪاول
ﻫﻮاي آﻣﺪه
ﻣﻄﻠﻖﺑﺪﺳﺖ
ارﺗﻔﺎع)
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآورد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر ﺟﻮ
ﻓﺸﺮده ارﺗﻔﺎع
ﻫﻮايﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﻂ ﺑﺎ
ﺟﺪاولﻓﺸﺮده
ﻣﻄﻠﻖاز ﻫﻮاي
ﺿﺮﻳﺐﻧﺮماﻓﺰار
اﻋﻤﺎلﺷﻮد.
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه
ﻣﺼﺮﻓﻲ،و دﺑﻲ
واﻧﺘﻬﺎي دﺑﻲ
اﺑﺘﺪاﻧﺸﺘﻲ در
ﻣﻮﺟﻮد(راودردرﺻﺪ
ﻓﺸﺎر آﻣﺪه
اﺑﺘﺪاﺑﺪﺳﺖ
ﺗﺼﺤﻴﺢدرارﺗﻔﺎع)
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪول از آﻧﻬﺎ ،ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح
ﺷﺮح دﺑﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه
ﻣﺼﺮﻓﻲ،
ﻋﺪولدرازدﺑﻲ
ﻧﺸﺘﻲ
دارد( و
ﻣﻮﺟﻮد
آﻣﺪه از
ﺑﺪﺳﺖ
ارﺗﻔﺎع
ﺿﺮﻳﺐ
ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ
ﻫﻮايﻫﺎي
ﭘﻴﺎم
آﻧﻬﺎ،
ﺻﻮرت
ﻛﻪ در
ﺟﺪاولوﺟﻮد
ﻫﺎﻳﻲ
ودﻳﺖ
ﻣﺤﺪ
ﻧﺮم
ﺗﺼﺤﻴﺢاﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ
اﻋﻤﺎلﺷﻮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
اﻃﻠﺲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
ﻓﺸﺮدهﺑﺎ
ﻓﺸﺮده
ﻫﻮاي
ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ
درﺻﺪﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
TTS
اﻓﺰاراﻓﺰار
ﻧﺮم
در)در
دارد از:
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ﻣﻮﺟﻮد
درآﻳﻨﺪ
درﻣﻲ
ﺷﻜﻞ7
ﻧﺸﺎن داده
ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪول از آﻧﻬﺎ ،ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح
وﺟﻮد
ﻫﺎيﻫﺎﻳﻲ
ﻣﺤﺪودﻳﺖودﻳﺖ
ﻧﺮم.اﻓﺰار ﻣﺤﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺶاﺳﺖ
ﺑﻪﻪ ذﻛﺮ
ﻻزم ﺑ
درﺷﻮد.
ﺷﺪهﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻛﻮﭘﻜﻮ

���������
� �� ��

� �� اﻧﺠﺎم ﻣﻲ-

ﻓﺸﺎرﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
اﺑﺘﺪاﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي
ﺷﻮد.آﻳﻨﺪ.
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ 7ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درﻣﻲ
ﻣﻄﻠﻖاز:ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده را در اﺑﺘﺪا واﻧﺘﻬﺎي ﺧﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع و ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآورد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻧﺮماﻓﺰار در
3
دﺑﻲاز:
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺎي
آﻳﻨﺪ.
درﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻓﺸﺎر 7ﺑﻪ
ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ
ﻧﺸﺎن داده
ﻣﺤﺪودﻳﺖ3
درﺻﺪ≤0
L≤10000
ﺣﺪاﻛﺜﺮ؛
m
/min
ﺧﻂ؛
اﻧﺘﻬﺎي
ﻓﺸﺎر
ﺧﻂ <
اﺑﺘﺪاي
4500
ﻧﺸﺘﻲ در دﺑﻲ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﻣﺼﺮﻓﻲ ،دﺑﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه
ﺟﺪاول
 180از
آﻣﺪه
ارﺗﻔﺎع
ﺿﺮﻳﺐ
~)m
اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻂ؛
ﻓﺸﺎر
اﻋﻤﺎل<
ﺧﻂ
<؛0؛ﻓﺸﺎر اﺑﺘﺪاي
ﻣﺘﺮ(<0
ارﺗﻔﺎع)ﻣﺘﺮ(
< ارﺗﻔﺎع)
<4500
ﻣﻮﺟﻮد(≤و0
L≤10000
ﺣﺪاﻛﺜﺮ؛
ﺑﺪﺳﺖ~دﺑﻲ
180
ﺗﺼﺤﻴﺢ/min
≤0در ﺻﻮرت ﻋﺪول از آﻧﻬﺎ ،ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح
داردLﻛﻪ
ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد
دﺑﻲودﻳﺖ
180ﻣﺤﺪ
ﻧﺮم~اﻓﺰار
اﺳﺖ
اﻧﺘﻬﺎيذﻛﺮ
ﻻزم ﺑﻪ
اﺑﺘﺪاي ﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
≤10000
ﺣﺪاﻛﺜﺮ؛
درm3
/min
ﺧﻂ؛
ﺷﻮد.ﻓﺸﺎر
ﺧﻂ <
 <4500ارﺗﻔﺎع)ﻣﺘﺮ(<0؛ ﻓﺸﺎر

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ 7ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درﻣﻲآﻳﻨﺪ .ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺧﻂ؛  180~m3/minدﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ؛ 0≤ L≤10000
اﻧﺘﻬﺎي
ﺧﻂ <
اﺑﺘﺪاي
خطا؛ ﻓﺸﺎر
ﻣﺘﺮ(<0
شکل-7ارﺗﻔﺎع
<4500
مقادیر
ﻓﺸﺎربودن
محدوده
خارج از
درصورت
پیام)های

ﺷﻜﻞ -7ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺧﻄﺎ درﺻﻮرت ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺷﻜﻞ -7ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺧﻄﺎ درﺻﻮرت ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده

ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ،ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﺑﻲ و ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺪاول ﻣﻮﺟﻮد ﻗﻄﺮ اوﻟﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ-

لوله ،به
طول
دبی
داشتن
ﻛﻨﺘﺮلدرﻫﺎيدست
مذکور ،با
نرمافزار پس از کنترل
ﻗﻄﺮ اوﻟﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ-
ﺟﺪاول ﻣﻮﺟﻮد
وﺳﻴﻠﻪ
ﻟﻮﻟﻪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮل
ﺧﻄﺎو
ﻫﺎيدﺑﻲ
دﺳﺖ -وداﺷﺘﻦ
ﻣﺬﻛﻮر ،ﺑﺎ در
های ﭘﺲ از
ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﺤﺪوده
ﺧﺎرج از
درﺻﻮرت
ﺷﻜﻞ7
ﻣﻘﺎدﻳﺮﻗﻄﺮ اوﻟﻴﻪ ،ﻃﻮل
ﺑﻮدنوداﺷﺘﻦ
دﺳﺘﺮس
ﺟﺪاول در
ﻣﻮﺟﻮد از
ﻣﻮاﺿﻊ
ﭘﻴﺎم ( ﺑﺮاي
ﻣﻮﺿﻌﻲ) r
آورد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺪﻳﺪه
بدست ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﺪاول در دﺳﺘﺮس وداﺷﺘﻦ ﻗﻄﺮ اوﻟﻴﻪ ،ﻃﻮل
ﻣﻮﺿﻌﻲ)با ( rﺑﺮاي
ﭘﺪﻳﺪه
ﺿﺮﻳﺐ
آوردن
ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﺎ
ﺳﭙﺲ
و
آورد
سپس
می�آورد و
بدست
لولهاز را
اولیه
وسیله جداول موجود قطر
�
ﻣﺮﺑﻮط
ﻫﺎ اﺑﺘﺪا
ﺷﻴﻠﻨﮓ
ﺧﺼﻮص
اﻟﺒﺘﻪ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
���� �
ﻫﺎي� �⁄
ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﻮاﺿﻊ
اوﻟﻴﻪﺑﻪﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ-
ﻣﻮﺟﻮداﻓﺖﻗﻄﺮ
ﺟﺪاول
وﺳﻴﻠﻪ
ﻟﻮﻟﻪ ،ﺑﻪ
ﻛﻨﺪ.ﻃﻮل
دﺑﻲ و
دﺳﺖ� داﺷﺘﻦ
ﻣﺬﻛﻮر��،ﺑﺎ در
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻛﻨﺘﺮل
اﻓﺰار راﭘﺲ
ﻣﻌﺎدلﻧﺮم
��⁄
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا اﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
�
�
����
�
�
�
�
ﻓﺮﻣﻮل
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
را
ﻣﻮاﺿﻊ
ﻣﻌﺎدل
ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻓﺮﻣﻮل
از
را
جداول
موجود از
برای ﺑﺎمواضع
دسترس (و ﺑﺮاي ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﺪاول در دﺳﺘﺮس وداﺷﺘﻦ ﻗﻄﺮ اوﻟﻴﻪ ،ﻃﻮل
ﭘﺪﻳﺪهدرﻣﻮﺿﻌﻲ) r
ﺿﺮﻳﺐ
ﺑﺪﺳﺖ آوردن
موضعی()rﺳﭙﺲ
آوردن ضریب پدیده ﺷﻴﻠﻨﮓآورد و
ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻓﺮﻣﻮل
از
را
ﺷﻴﻠﻨﮓ
ﻣﻮاﺿﻊرارابوسیله
ﻣﻌﺎدلمواضع
داشتن قطر اولیه ،طول معادل
فرمول � � � ���� � � � ��⁄ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا اﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮل
ﺷﻜﻞ -7ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺧﻄﺎ درﺻﻮرت ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ
�������� �
ﻓﺮﻣﻮل
�������از
ﺷﻴﻠﻨﮓ را
ﺗﺠﺮﺑﻲابتدا افت مربوط به شیلنگ
شیلنگها
محاسبه میکند .البته در خصوص � ��

�� ��
ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ،ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﺑﻲ و ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺪاول ﻣﻮﺟﻮد ﻗﻄﺮ اوﻟﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ-
�������� ��������
اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل را از ﻓﺮﻣﻮل
وﺟﺪاول ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻮاب
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟﻒ
را از فرمول تجربی ﻛﻪ
ﺷﺪه با
پیشنهاد و
توسطﻫﺎمؤلف
�� که
�
� �� ��
آورد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﺿﻌﻲ)  ( rﺑﺮاي ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﺪاول در دﺳﺘﺮس وداﺷﺘﻦ ﻗﻄﺮ اوﻟﻴﻪ ،ﻃﻮل
�
����
طولﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل را از ﻓﺮﻣﻮل
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
وﺟﺪاول
ﻫﺎ
ﺟﻮاب
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺎ
و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺆﻟﻒ
ﺗﻮﺳﻂ
مقایسه جوابها ﻛﻪ
�������است ،محاسبه نموده و سپس
پیشنهاد شده
وجداول
����
� �� ﻣﻌﺎدل ﻣﻮاﺿﻊ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮل � � � ���� � � � ��⁄ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا اﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
� �� ��
معادل را از فرمول �� ������� �������������
اطلس
فرمول
ترکیب
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وکهﺑﺎ از
� ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟﻒ � �
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل را از ﻓﺮﻣﻮل
وﺟﺪاول
ﺟﻮابﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻓﺮﻣﻮل
ﺷﻴﻠﻨﮓ را از
� �������������
�

�
������است بدست میآورد و در نهایت با
حاصل شده
تجربی مذکور
کوپکو و فرمول
� ������� �������
��
�
������
�
�������
جمع نمودن طولها و با �استفاده از رابطه اطلس کوپکو ،قطر لوله را محاسبه
شکل -8پنجره انتخاب کاریری تونل و روش نوردهی
� ������� �������������
نرمافزار ،نکات زیر نیز� �
�������� ��������
قابل
مینماید .در استفاده از این �� �������������
توجه میباشد�� �:
� �� ��
��� ����∑�Q
���� به∑ �
������
و
ابتدا
فشار
اختالف
بیشتر از 40ﻛﻪ%
شیلنگ
 -1اگر افت فشار مربوط Q
است ،را از ﻓﺮﻣﻮل
انتخابی ﻣﻌﺎدل
ﺳﭙﺲ ﻃﻮل
و
ﻧﻤﻮده
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﺳﺖ،
ﺷﺪه
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
وﺟﺪاول
ﻫﺎ
ﺟﻮاب
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺎ
و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺆﻟﻒ
ﺗﻮﺳﻂ
در مرحله بعد ،که مرحله انتخاب نوع حباب بر حسب کارخانه
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
اختالف شود ،نرمافزار پیام امکان کاهش قطر
انتهای لوله تا همین��� ����
میزان∑�Q
ممکن است که بسته به نوع تونل انتخابی ،تعدادی از انواع چراغها فعال نبوده
���� ∑ � ������
Q
لوله را نمایش میدهد.
ﺣﺎﺻﻞ ��� ����
و قابل انتخاب نباشند چراکه در آن نوع تونل کاربری نداشته باشند .در این
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ∑�Q
ﻣﻲﺷﻮد.
� �� ������� �������������
�
�����
����
اختالف فشار ابتدا وانتهای لوله شود،
 -2اگر افت شیلنگ بیش از ∑ Q
نرمافزار � � مرحله با انتخاب هر گزینه ،تصویر چراغ ومنحنی شدت نور آن برای انتخاب
�� �������������
ﺷﻮد.
نمایشﻣﻲ
ﺣﺎﺻﻞراﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
دهد.
می
پیام تصحیح طول یا قطر لوله
مناسب به نمایش درمیآید(شکل.)9
 -3اگر قطر لوله بدست آمده از محاسبات بیش از  10اینچ شود ،با توجه
به کاربری رابطه اطلس کوپکو تا قطر  10اینچ ،پیام خارج از محدوده بودن
قطر مشاهده میشود.
��� ����∑�Q
���� ∑ � ������
Q
 -4در شبکه چند رشتهای طول معادل از رابطه
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
حاصل محاسبه میشود.
 -5در فرمولی که افت شیلنگ را محاسبه مینماید بجای  1_Pعددی که
از جمع فشار انتهای خط و %40اختالف فشار ابتدا وانتهای خط حاصل
میشود را وارد میکند (فرض بر آنست که این  %40مجاز باشد).

طراحی روشنایی مسیر تونل
برای ورود به این مرحله در فرم خدمات فنی تونل(شکل ،)1دکمه«طراحی
روشنایی مسیرتونل» انتخاب میشود .پس از انتخاب نوع کار،همانطورکه در
شکل 8مشاهده میشود ،پنجره «انتخاب مسیر» باز میشود .در این مرحله
کاربر باید نوع تونل را که مشتمل بر "تونل راه" و" غیره" میباشد انتخاب
نماید ،منظور از تونل غیره ،تونل با کاربری غیر از راه ویا تونل درحالت ساخت
است .همچنین روش نوردهی نیز باید بوسیله کاربر در این پنجره انتخاب
شود که شامل" المپ" و" ترکیبی حباب والمپ" است .پس از انتخاب نوع
تونل و روش نوردهی ،درمرحله بعد ،نوع چراغ مصرفی بر حسب نوع کارخانه
انتخاب شده و یا بسته به نظر کاربر ،اطالعات چراغ انتخابی وارد میشود.

شکل -9انتخاب نوع حباب بسته به کارخانه انتخابی

پس از انتخاب نوع حباب ،نوع المپ مصرفی که در آن حباب جای داده
خواهد شد به تفکیک کارخانههای مختلف المپ-سازی و یا به انتخاب
کاربر(با واردکردن میانگین جریان نور و توان مصرفی المپ) ،انتخاب میشود.
الزم به ذکر است تنها المپهایی قابل انتخاب خواهند بود که در حبابی که
پیشتر برگزیده شده است ،قابل نصب باشند .درشکل ،10پنجرههای مربوط
به نحوه انتخاب نوع المپ مشاهده میشوند.
23
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شکل -10پنجرههای مربوط به نحوه انتخاب نوع المپ

پس از عبور از مراحل فوق ،پنجره" ورود اطالعات تونل " نمایش داده
میشود ،درشکل ،11تصویری از پنجره اطالعات تونل و درشکل،12
خروجی نرمافزار مشاهده می  شوند.

الزم بهذکراست اطالعات  87نوع چراغ وارد نرم افزار شده است بدین صورت
که میزان شدت نور چراغها برحسب  Cd/Klmدر بخش یک چهارم
از نیمکره وبا زوایای 5درجه5 ،درجه سه بعدی وارد نرمافزار شده است.
درصورتیکه کاربر نیاز به معرفی چراغ مورد نظر خود با استفاده ازگزینه"چراغ
پیشنهادی" داشته باشد ،باید مطابق با شکل  ،13در مرحله انتخاب نوع
حباب برحسب کارخانه سازنده ،ابتداگزینه چراغ پیشنهادی و سپس نوع
حباب را وارد کرده و مشخصات چراغ را مطابق درخواست نرمافزار وارد نماید.

شکل -11پنجره اطالعات تونل

شکل -13پنجره انتخاب نوع چراغ

محاسبات در این بخش از نرمافزار به تفکیک نوع تونل انجام میشود که به
صورت مجزا توضیح داده خواهد شد:
 -1تونل راه :
دراین بخش ،نرمافزار پس از دریافت اطالعات ورودی توسط کاربر اقدام
ﻛﺎرﺑﺮاول
بینابین
درﻳﺎﻓﺖمناطق
محاسبه طول
میانی ،ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ اول ودوم
منطقه آﺳﺘﺎﻧﻪ
وسومﻃﻮول ﻣﻨﺎﻃﻖ
ودومﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ
آستانه،ﺗﻮﺳﻂ
اﻃﻼﻋﺎت ورودي
بهاﻓﺰار ﭘﺲ از
دراﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﺮم
�����⁄
رابطه
از
نور
شدت
نماید.
می
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦجریان
میانگین
راﺑﻄﻪ
از
ﻧﻮر
ﺷﺪت
.
ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﻲ
وﺳﻮم و ﻣﻨﻄﻘﻪ
نورالمپاﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ-
ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻮرﻻﻣﭗ
همان ﻫﻤﺎن
� � ﻛﻪ ��
������⁄
ﺣﺒﺎب ﻣﺨﺮوﻃﻲ  ،ﺷﺪت ﻧﻮر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻬﺎت ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ
ﺻﻮرت
ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ،در
اﺳﺘﻔﺎدهیاز  شود.
محاسبه م
است،
شکل -12پنجره خروجی نرمافزار
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�
�

��� �������

� � ) (� � /ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ � زاوﻳﻪ ﻣﺨﺮوط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺲ از ﻣ

ﻧﻮر  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل ﻟﻮﻣﻦ )
ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ردﻳﻒ ﭼﺮاغ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺎي � ﻋﺪد

را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮده وﺑﺠﺎي �� ﺣﺪاﻗﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ

���
��

� � ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻧﺮماﻓﺰار دراﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل
ﺗﻮﻧﻞ ) (� � /ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
��
ﻋﺮض

� �
�������
�� �ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺣﺎﺻﻞ از

ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﭼﺮاغ

بهار 90
شماره- 14
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل ﻟﻮﻣﻦ )
ﭼﺮاﻏﻬﺎ را
ﻧﻮر  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ

��

ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ردﻳﻒ ﭼﺮاغ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺎي � ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ از

را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮده وﺑﺠﺎي �� ﺣﺪاﻗﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ

ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﭼﺮاغ

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ

��� �� ���

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ

،
،
البته در ،
ردﻳﻒ
بینابین دیوار و ﺗﻌﺪاد
ﭼﺮاغمیباید گزینه
کاربر
سقف"،
صورت
موقعیت" �
��انتخاب ��
��

هرچند ،در صورت استفاده از حباب مخروطی ،شدت نور در تمامی جهات
��
یکسان بوده و با استفاده از رابطه
�
��� �������
�
� � ��
میشود که  αزاویه ��
ﻓﺎﺻﻠﻪباشد.
قائم ،می
کاربرﺗﻮﻧﻞشدت نور المپ را در
صورتی که
اﻓﺰاردر
تنها،
استفاده از
المپﻧﺮم
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ،
حالت ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل ﻟﻮﻣﻦ ) ج -در � �
مخروط نسبت به ﻧﻮر
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ
ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮايﻋﺮض
دراﻳﻦﺷﺪت
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﭘﺲ از
ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
�� ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ � زاوﻳﻪ ﻣﺨﺮوط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
����������� � � )�� (� � /
،
،
،
ﺗﻮﻧﻞ
ﻋﺮض
ﺷﺪت
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
از
ﭘﺲ
اﻓﺰار
ﻧﺮم
.
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ
ﻗﺎﺋﻢ
ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺨﺮوط
 (� � /ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ � زاوﻳﻪ �
��اﻓﺰار ﭘﺲ �از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪت
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮم
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻲ
ﻣﺨﺮوط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
زاوﻳﻪ
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
فرمول� �
/
ﭼﺮاغرا���� )
توسط
چراغها
فاصله
شکل14
مطابق��با
10درجه10-درجه
زوایای
� در
پیشنهادی"
قسمت"المپ
��
ﺣﺎﺻﻞ(از ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻋﺪد
ﺑﺠﺎي� �
تقریبی ردﻳﻒ
���ﻳﻚ
��از
ﺑﻴﺶ
نرم افزار پس از محاسبه شدت نور ،ﻛﻪ
��
ﺑﺎﺷﺪ� ��
ﭘﺲ از �
�������
ردﻳﻒ
� � ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺗﻌﺪاد
ﺷﺪت
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﻓﺰار
ﻧﺮم
.
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ
ﻣﺨﺮوطدراﻳﻦ
ﭼﺮاغاﻓﺰار
زاوﻳﻪﻧﺮم
ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﻟﻮﻣﻦ )
ﻓﺮﻣﻮل
ﺗﻮﺳﻂ
را
ﭼﺮاﻏﻬﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻗﺎﺋﻢ،
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ � زاوﻳﻪ ﻣﺨﺮوط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪت
ﺑﺮايﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﻮلﻗﺎﺋﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
��( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ �
��
/
)
�
�
�
� � ��
�
ﻣﻲ �
برای
فرمول
دراین
�������افزار
نرم
محاسبه
ﺮاﻏﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮللومن
پارامتر  Iرا در جهات افقی نیز همین مقدار
ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ وارد کرده باشد ،نرم
میرا��
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ
ﺑﺮاي
دراﻳﻦ
نماید،اﻓﺰار
ﻧﻤﺎﻳﺪ��،ﻧﺮم
ﻟﻮﻣﻦ ) �� ���� � � ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
مقدار���
افزار� ��
روﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ
ﻓﺮﻣﻮل�
��
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮده وﺑﺠﺎي �
� � ��
�
�� � � ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻧﺮماﻓﺰار دراﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ
ﻟﻮﻣﻦ )
ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪﻧﻮر ،
ﻓﺮﻣﻮل� ��
��� �
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ
ﺑﺮاي
ﻓﺮﻣﻮل
دراﻳﻦ
اﻓﺰار
یکازﻧﺮم
ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻟﻮﻣﻦ ) �� � � � � (
ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﭼﺮاﻏﻬﺎ از
عددﺣﺎﺻﻞ
ﻋﺪد
بجای �
ﺑﺠﺎي
ﭼﺮاغ
ردﻳﻒ
ﻳﻚ
ﻣﻲ ازﺑﻴﺶ
ﻛﻪ
ﺗﻮﻧﻞ
ﻋﺮض
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ
ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮاي
اﻓﺰاردردراﻳﻦ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻧﺮم
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
درنظرگرفته�و � � (
)
ﻟﻮﻣﻦ
ﻓﺮﻣﻮل
ﺗﻮﺳﻂ
را
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
ﻓﺎﺻﻠﻪ
،
ﻧﻮر
رابطه
صورت از
غیر این
دهد و
انجام می
محاسبات�را
تقسیم
از
حاصل
b
باشد
چراغ
ردیف
بیش
که
مناطقی
���
ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﭼﺮاغ
���
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﭼﺮاغ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺎي � ﻋﺪدﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ
ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ
��
ﭼﺮاغ
ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﻮدهو وﺑﺠﺎي
را را
حداقلروﺷﻨﺎﻳﻲ
بجای �� ﺣﺪاﻗﻞ
محاسبه شدت نور المپ در تمامی جهات
ﺣﺎﺻﻞﺗﻮﻧﻞازبرای
در
الزم
روشنایی
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦنموده
جایگزین
ﻋﺮض�(
� /
ﺪد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻛﻪ ﻋﺮض
ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺣﺎﺻﻞ�از�� )ﻋﺪد
ﺑﺠﺎي
مناطق�ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺷﺪﭼﺮاغ
ردﻳﻒ
ﺑﻴﺶ از
ﻛﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺑﺠﺎي
ﻳﻚﭼﺮاغ
ردﻳﻒ
ﺗﻮﻧﻞاز ﻳﻚ
ﺑﻴﺶ
ﻋﺪد ��
روﺷﻨﺎﻳﻲ ردﻳﻒ ﭼﺮاغ
ﺗﻌﺪاد
ي �� ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﭼﺮاغ
ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﭼﺮاغ
ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﭼﺮاغ
را قرار میدهد .به  طورکلی نرم فزار  TTSفاصله چراغها را به دو روش استفاده می  کند.
ﺎﻳﻲ
وﺑﺠﺎي
ﻧﻤﻮده
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
را
روﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ
�
را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮده�وﺑﺠﺎي �� ﺣﺪاﻗﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ
محاسبه میکند :ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪت
ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺲ
دورترینﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ
زاوﻳﻪ ﻣﺨﺮوط
محاسبهﺷﻮد ﻛﻪ �
� � ) (� � /ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
مشخص ازنماید.
دیوار" .را
عرضی از
"فاصله
��

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ

ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﭼﺮاغ

��

روش اول :

ﺮض ﺗﻮﻧﻞ
��

،

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ
�

،

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ

،

��

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ
ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﭼﺮاغ

��

،

ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ
�

��

��

� � )(� � /

نرم افزار براساس عدد ورودی در جعبه متن" فاصله عرضی اولین ردیف
چراغ از دیوار کناری" که توسط کاربر براساس امکان نصب اولین ردیف در
آن فاصله از دیوار کناری وارد می شود�� ،
چیدمان چراغها را انجام میدهد
� � )(� � /
��
نظرگرفته و سایر ردیفها را درعرض
و اولین ردیف را درهمان فاصله در
تونل جابجا نموده تا به بهینهترین حالت برسد(فاصله طولی چراغها فعالً
همان فاصله بدست آمده از طریقه اول میباشد و اندازهگیریهای میزان
روشنایی بسته به تعداد ردیفها در نقاط مختلف میباشد).
نرم افزار پس از بهینه نمودن فاصله عرضی مجددا ً اندازه گیری میزان
روشنایی را در پاشنه دیوار انجام می دهد و فاصله طولی چراغ ها را
برای���
�� ��
��
تعداد ردیف بیشتر
فاصله و
دراین حالت بدست میآورد که عموماً این ، ،
�
�� �� �
از  3ردیف بیش از حالت قبل میباشد .الزم به ذکر است که نرمافزار با
نور منعکسه کاری ندارد و توان مصرفی را در هردو حالت محاسبه و ارائه
مینماید.
��

��

�

�

نسبت ﻋﺮض
ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ
ﺗﻮﻧﻞ
ﺗﻮﻧﻞ
نرمافزار فاصله ﻋﺮض
ﺗﻌﺪادﺗﻮﻧﻞردﻳﻒ ﭼﺮاغ در نظر میگیرد.
برابر
چراغﻋﺮضها را
عرضی
،
،
،
�
��
��
��
اندازهگیری میزان روشنایی نیز در پنج خط به موازی محور تونل از سمت دیوار
ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ
یک طرف تونل به فواصل عرضی صفر،
،
،
،
�
��
��
��
درصورت
سانتیمترﺗﻮﻧﻞانجام می
ﺗﻮﻧﻞ ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ
دهد و ﻋﺮض
ﻋﺮض ﺗﻮﻧﻞ
از همان دیوار آنهم با فواصل طولی  ��10ﻋﺮض
��)
فواصل�(چراغها را ،به میزان ،
آمده،� /
��
بدست
کم و زیاد بودن حداقل روشنایی
�
��
��
��
 10سانتیمتر زیاد وکم مینماید تا به حداقل روشنایی الزم برسد و نتیجه
را اعالم میکند�� .
� � )(� � /

روش دوم :

��

� �

،

��

،

��

و

���

 -2تونل غیره :
روش کار در این حالت نیز تقریباً شبیه تونل راه میباشد با تفاوتهایی که
���
�� ��
��
در زیر به آن اشاره شده است:
 ، ،و
�
��
تقسیم��نمی�شود.
الف -دراین حالت ،تونل به مناطق خاصی
ب -تعداد ردیف چراغها در تعریف نرمافزار ،یک ردیف میباشد و ممکن
است در" سقف" "،بینابین دیوار و سقف" و یا "دیوار" قرارگیرد که کاربر باید
موقعیت نصب را مشخص نماید.
��

��

�

�

��
��

� � )(� � /

شکل -14پنجره تعریف المپ پیشنهادی

د -نرمافزار در اندازهگیری میزان روشنایی درحاالت مختلف متفاوت و به
شرح ذیل عمل میکند :
 در حالت استفاده از" المپ" اندازهگیری در پاشنه دورترین دیوار از المپ���
�� ��
��
انجام می ،و
،
شود� .
�� �� �
 درحالت استفاده از مهتابی ونصب برروی" دیوار" اندازهگیری در پاشنهدیوار طرفین تونل انجام میشود.
 درحالت استفاده از چراغ آنهم در مناطق" سقف" و یا" بینابین دیوار و سقف"با فرض برآنکه  blفاصله عرضی چراغ از دورترین دیوار باشد ،اندازه
���
�� ��
گیری در پاشنه دورترین دیوار و فواصل عرضی ��
 ، ،و
�
�� �� �
از همان دیوار انجام میشود.
ه -نرمافزار TTSدراین حالت نیز نور منعکسه را درنظرنمیگیرد وهمانطور
که قب ً
ال اشاره شد ،تنها سه جواب ارائه میدهد ،که دوتای آن فواصل المپ
به روش تقریبی لومن وروش دقیق نقطه به نقطه میباشد وجواب دیگر توان
مصرفی است.

25
��

��

،

��

��

،

��
�

و

���
�

شماره - 14بهار 90

جنبه های ارزیابی بارگذاری ناشی از آب زیرزمینی

در طراحی سیستم نگهداری و تحلیل پایداری جبهه کار تونل ها
علی بنـکدار ،کارشناس ارشد مکانیک سنگ

چکیده

بدون شک ،مسأله آب زیرزمینی اگر به عنوان مهمترین مشکل در پروژههای زیرزمینی نباشد ،الاقل جزء مشکالت اساسی چنین پروژههایی
است .عدم توجه به این موضوع در هنگام تصمیمگیریهای آغازین پروژه ،لطمههای زیادی را هم از لحاظ اجرایی و هم از لحاظ اقتصادی
در هنگام برخورد با اولین مشکل در زمان ساخت به بدنه پروژه وارد میآورد .لذا در این مورد میبایست از همان ابتدای کار ،تدابیر و
راهکارهایی در ارتباط با برخورد با این معضل اندیشیده شود .در این پژوهش سعی شده تا نحوه برخورد با مسأله آب زیرزمینی در ارتباط با
نحوه طراحی پوشش بتنی تونل تشریح گردد .در این باره دو رویکرد متفاوت وجود دارد که به کار گیری هر کدام از این دو ،نتایج متفاوتی
را به دنبال خواهد داشت .سیستم نگهداری تونلهایی که در زیر سطح آب زیرزمینی حفر میشوند ،به دو صورت طراحی میشوند :یا به
صورت زهکشی شده ،که در اینصورت یک جریان به سمت تونل برقرار خواهد شد ،و یا به صورت آب بند ،که در این شرایط تونل تحت
فشارهای هیدرواستاتیک قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدی :آب زیرزمینی ،نیروی نشت ،سیستم نگهداری اولیه و ثانویه ،پوشش بتنی ،بارگذاری.

مقدمه

مسأله آب زیرزمینی ،یکی از مشکالتی است که میتوان گفت اکثر
پروژههای زیرزمینی ،حتی آنهایی که در اعماق نسبتاً کمی قرار گرفتهاند،
با آن روبرو هستند.
ورود آب به داخل تونلها ممکن است همانطور که در بهرهبرداری از
تونلهای زهکشی شده اتفاق میافتد ،در مرحله ساخت نیز روی دهد.
این امر موجب ایجاد مشکالت بسیار زیادی میشود ،از جمله افزایش زمان
اجرای پروژه ،تأثیرات زیست محیطی ،و نشست سازههای سطحی .جهت
ارزیابی این مشکالت ،در ابتدا میبایست به هر نحوی ورود آب را پیشبینی
نمود .این بررسیها با عدم قطعیتهایی در رابطه با پیشبینی هد آب در
زمین و همچنین تعیین نفوذپذیری زمین همراه است .دلیل اصلی این امر،
توزیع بسیار غیریکنواخت هدایت هیدرولیکی در زمین میباشد ،به ویژه
برای سنگهایی با درزههای باز که رفتار هیدرولیکی آب زیرزمینی به طور
عمده توسط نحوه توزیع درزهها کنترل میشود که تعیین نحوه توزیع آنها
در بررسیهای ساختگاه پروژه بسیار مشکل است .بر همین اساس ،راه حلی
هرچند غیرواقعی با فرض هموژن و ایزوتروپ بودن هدایت هیدرولیکی زمین
میتواند مفید واقع شده و به عنوان یک تخمین اولیه کفایت کند.
26

ورود آب زیرزمینی به داخل تونل

روشهای تحلیلی ارائه شده در مقاالت و بررسیهای انجام شده توسط
تعدادی از مؤلفین در رابطه با نفوذ آب به داخل تونلها ،خیلی همهجانبه
و عمومی نمیباشد .همهجانبهترین رابطه ارائه شده که به گودمن نسبت
داده میشود ،بر اساس رویکردی تخمینی توسط پولوبارینووا-کوچینا حاصل
شده است .قابل ذکر است که این رابطه صرفاً برای تونلهای عمیق تدوین
شده ،مضافاً اینکه هیچ معیاری برای عمیق بودن تونل در این رابطه ارائه
نشده است.
جهت پیشبینی جریان آب ورودی به داخل تونلی زهکشیشده به صورت
تحلیلی ،نیاز به چند فرض سادهکننده میباشد ،از جمله :هموژن و ایزوتروپ
بودن نفوذپذیری ،پایا بودن حالت جریان ،تونل با مقطع دایرهای به همراه
پتانسیل هیدرولیکی ثابت.
مسلماً این فرضیات ساده کننده در بسیاری از موارد ،غیر واقعی هستند .با
این حال روش به دست آمده از این مفروضات جهت تخمینهای دشوار
ارزشمند است .باید اذعان داشت از نقطه نظر پراکندگی زیاد نفوذپذیری
(متغیر بودن این پارامتر در نقاط مختلف زمین) چیزی جز راه حلهای
دشوار انتظار نمیرود.
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بررسی نیروی جریان نفوذ ()seepage

همانگونه که ذکر شد ،تونلهایی که در زیر سطح آب زیرزمینی حفر
میگردند ،یا به صورت زهکشی شده طراحی میشوند و یا به صورت آببند.
پوشش تونلهای آببند میبایست که بخشی از فشار هیدرواستاتیکی را
تحمل نمایند .شاید بتوان مزیت عمده آببند کردن تونل را حفاظت از
محیط زیست دانست .در صورتی که پوشش یک تونل به صورت زهکشی
شده طراحی شود ،یعنی در صورتی که جریان آب به داخل تونل امکان پذیر
باشد ،آنگاه فشار هیدرولیکی اعمالی بر پوشش تونل کاهش مییابد .با این
حال ،در این شرایط میبایست نیروی نفوذ و هجوم آب درنظر گرفته شود.
این نیرو همانند یک حجم ،بر روی زمین عمل نموده و بنابراین باعث افزایش
فشار زمین بر پوشش تونل میشود .در نتیجه میتوان گفت که پوشش
تونل ،بر خالف تصور اشتباه فراگیری که مبنی بر آزادسازی پوشش از فشار
آب اعمالی در صورت زهکش بودن تونل است ،حتی در حالت زهشکی شده
نیز تحت فشار غیرمستقیم آب قرار خواهد گرفت.
عوامل مؤثر بر بارگذاری جریان آب بر روی پوشش

بار ناشی از آب زیرزمینی موضوعی است که باعث باال رفتن عدم اطمینان
از وضعیت پروژه میشود ،به ویژه در مرحله طراحی که تصمیمات اصلی
در مورد هندسه و سایر خصوصیات سازه گرفته شده است .برای تونلها،
هندسه پوشش ،ضخامت آن ،مقدار پیشتحکیم یافتگی ،و شرایط زهکشی
آن انتخاب شده ،و برای سازههای روباز ،نوع ،ابعاد سازه ،و سازههای حائل
آن مشخص میشود.
فاکتورهای مهم تأثیر گذار بر روی بار ناشی از جریان آب بر روی پوشش
عبارتند از:
 صلبیت نسبی بین سنگ و پوشش تونل نفوذپذیری نسبی بین سنگ و پوشش تونل فاکتورهای هندسی همچون عمق زیر سطح آب زیرزمینی ،فاصله تا یکالیه نفوذناپذیر ،محل منبع آب و . . .
هر چند عالوه بر پارامترهای عنوان شده باال پارامترهای دیگری نیز بر
میزان بار روی پوشش تأثیر گذارند ،اما باید به این نکته نیز اشاره نمود که
کمی نمودن این پارامترها جهت به کارگیری در یک روش عمومی تقریباً
ّ
غیرممکن است .یکی از مهمترین این پارامترها ،تأثیر دراز مدت خود تونل بر
سطح ایستابی میباشد که منجر به تغییر وضعیت تعادل آن از حالت اولیه
و طبیعی خود میشود .اگر نرخ نفوذ آب به داخل تونل باال بوده و منبع آبی
جهت تغذیه دوباره آب زیرزمینی وجود نداشته باشد ،سطح ایستابی افت
کرده و منجر به کاهش بارهای روی پوشش شده و همچنین تأثیرات زیست
محیطی بر منطقه خواهد گذاشت .قابل ذکر است که در برخی از کشورها
اجازه استخراج دائمی از منابع زیرزمینی آب داده نمیشود ،و لذا از نقطه
نظر قانونی در چنین کشورهایی احداث تونلهایی با پوشش زهکشی شده
با مشکل مواجه میشود.
پوشش تونلها تقریباً هیچگاه به طور کامل نفوذناپذیر نمیباشد .لذا در

بسیاری از موارد ،کارفرما ،مشاور و پیمانکار ،بسته به شرایط کاری پروژه،
مزایای انتخاب نوع شرایط زهکشی پوشش تونل را (که به طور کامل
زهکشی شود و یا به صورت جزئی) بررسی میکنند .مطالعات انجام شده
توسط محققین با استفاده از مدلهای عددی و اندازهگیریهای برجا بر
روی حفریات عمیق ،نشان داده است که بهرهگیری از اقدامات کاهشدهنده
محلی مقدار آب زیرزمینی ،به طور قابل مالحظهای بار تحمیلی بر سازه را
کاهش داده به طوری که تأثیری نیز بر ظاهر سطح آب زیرزمینی نمیگذارد.
همچنین در این مطالعات خاطر نشان شده است که درنظر گرفتن جریان
آب زیرزمینی (یعنی پوشش زهکشی شدهای از تونل) به جای استفاده از
رویکرد فشار هیدرواستاتیکی آب (یعنی آب بند بودن پوشش تونل) امکان
اجرای یک پروژه ایمن و اقتصادی را فراهم میسازد.
پوششهاینفوذناپذیر

پوشش تونلها عموماً از جنس بتن ساخته میشود .برای تونلهایی که
به روش  NATMاجرا میشوند ،پوشش اولیه شامل شاتکریت و پوشش
ثانویه ،شاتکریت و یا پوششبتنیمرسوم خواهد بود .در تونلسازی سپری
نیز پوشش ترکیبی از قطعات بتنی ( )concrete segmentsبوده که در
بعضی موارد با یک پوشش ثانویه تکمیل میشود.
از نقطه نظر عملی ،دستیابی به پوششی نفوذناپذیر غیرممکن است .حتی در
هنگام استفاده از غشای نفوذناپذیر ( )geomembraneدر اطراف تونل نیز
امکان ایجاد کاستیهایی در غشاء وجود داشته و منجر به ایجاد جریان در
داخل آن میشود .لذا با دانستن این نکته که همیشه یک جریان به طرف
پوشش وجود خواهد داشت ،میبایست به دنبال این مسأله بود که چگونه
میتوان بار ناشی از این جریان را بر روی پوشش بتنی به حداقل رساند.
نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده نشان داده است که جهت دستیابی
به این کاهش بار ،نسبت  Klining/Ksoilمیبایست کمتر از  50باشد ،و
این امر میسر نمیشود مگر اینکه تونل در محیطی با نفوذپذیری بسیار پایین
(همچون رس) حفر شده باشد ،و یا هنگامی که از پوششهای زهکشی شده
مصنوعی به عنوان پوشش استفاده گردد (منظور از مصنوعی بودن زهکشی
این است که در پوشش تونل اقدام به ایجاد یکسری زهکش شود) .نتایج
حاصل از بررسی  16مورد از چنین پروژههایی نشان داده است که نسبت
 Klining/Ksoilبه طور معمول بیشتر از  100میباشد ،که در اینصورت
جهت محاسبه بارهاي روي پوشش ،مي بايست پوشش را نفوذناپذير درنظر
گرفت.
اینسام و همکاران طی بررسیهای خود در یک تونل راهآهن در استرالیا،
به مقایسه هزینههای مربوط به حالت آببند شده و حالت زهکشی
شده پوشش پرداختند .در مقایسه این هزینهها ،نگهداری و پشتیبانی و
هزینههای پمپ کردن در طول مدت  150سال نیز درنظر گرفته شده
بود .نتایج این بررسی نشان داد که حالت زهکشی شده بسیار اقتصادیتر و
مقرون به صرفهتر میباشد.
در همین رابطه ،ماکون ،طی مقالهای تحت عنوان "آب-بند کردن سازههای
27
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زیرزمینی" به مقایسه شرایط زهکشی شده و زهکشی نشدهای از سازههای
زیرزمینی پرداخته است .وی طی بررسی خود ،جدول  1را ارائه نموده است.
جدول  -1مقایسه حاالت زهکشی شده و آببند در بخشهای مختلف عملیات
تونلسازی

نوع سنجش  /هدف

تونل با پوشش
زهکشی شده

تونل با پوشش زهکشی
نشده

آبکشی محیط

انجام آبکشی تا
حد مورد نیاز

-

تنشهایاعمالیبرپوشش

بدون فشار آب

فشار آب

هزیه اجرا و ساخت

پایین

با افزایش فشار آب ،افزایش مییابد

هزینه پشتیبانی

خیلی پایین تا زیاد

-

البته همانطور که از جدول باال مشاهده میشود ،نیروهای نفوذ آب ،در میزان
تنشهای اعمالی بر پوشش تونل در حالت زهکشی شده نادیده انگاشته
شده است.
فشار ناشی از آب وارده بر پوشش اغلب اوقات بخش قابل توجهی
از کل نیروی اعمالی را شامل میشود ،مخصوصاً اگر از روشهای ساده
شدهای جهت تحلیل این نیروها استفاده کنیم ،این نیرو به صورت کام ً
ال
هیدرواستاتیک خواهد بود ،که البته چنین رویکردی کام ً
ال محافظهکارانه
خواهدبود .همچنین با بکارگیری یک شیوهطراحی مناسب که شرایط واقعی
جریان را درنظر بگیرد ،و با استفاده از یک سیستم زهکشی مناسب در
پوشش میتوان به کاهش قابل مالحظهای در بارهای اعمالی ناشی از آب
زیرزمینی بر روی پوشش تونل دست یافت .به این نکته نیز باید توجه داشت
که تأثیر زهکشی پیوسته روی محیط اطراف تونل باید از جنبه زیست
محیطی بررسی شود.
تأثیر فشار آب منفذی بر روی نگهداری تونل

برای تونلهایی که تنشهای زمین و فشارهای منفذی در فاصلهای دور از
مرکز تونل اعمال میشود ،شرایط زهکشی در فصل مشترک زمینliner-
تأثیری بر تنشهای اعمالی بر پوشش تونل نخواهد داشت .باید به این نکته
مهم توجه داشت که هرچند این موضوع برای  linerصحیح میباشد،
ولی برای زمین صحیح نیست .تنشها و جابهجاییهای موجود در زمین
ممکن است به طور قابل مالحظهای از شرایط زهکشی شده تا شرایط بدون
زهکشی تغییر کند .با این حال ،جابهجاییها و تنشهای کلی زمین در فصل
مشترک زمین liner-به شرایط زهکشی بستگی ندارد.
تنشهای موجود در  linerرا چه برای حالت زهکشی شده و چه برای حالت
بدون زهکشی میتوان از طریق روش سختی نسبی با استفاده از تنشهای
منطقه به جای تنشهای مؤثر به دست آورد .بررسیهای صورت گرفته در
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این رابطه نشان داده است که تکنیک اعمال کل فشار هیدرواستاتیکی آب به
یک  linerنفوذناپذیر محافظهکارانه خواهد بود .نکته قابل توجه دیگر ،نقش
پارامتر ( Rیعنی فاصله بین مرزهای مسأله تا مرکز تونل) بر میزان تنشهای
اعمالی بر  linerمیباشد .طی بررسیهای انجام یافته ،معلوم گردید که
حجم مدل درنظر گرفته شده برای تونلی در زمین خشک میبایست حداقل
 10برابر شعاع تونل ،و برای مدلسازی تونلی در یک محیط اشباع ،مدلی با
حداقل  20برابر شعاع تونل درنظر گرفته شود.
بررسی تونلهایی با دو نوع سیستم نگهداری

بسیاری از تونلها از جمله تونلهایی که با روش  NATMساخته میشوند،
نیاز به نصب دو نوع سیستم نگهداری دارند :سیستم نگهداری اولیه و
سیستم نگهداری ثانویه .در تونلهای عمیق دایرهای شکل ،با فرض اینکه
هم زمین و هم سیستم نگهداری به طور االستیک باقی بمانند ،بارهای
اعمالی بر روی سیستم نگهداری اولیه ،با شرایط زهکشی تغییر نخواهد
کرد .یعنی این بارها چه جریانی به سمت تونل وجود داشته باشد (تونل
زهکشی شده) و چه فشارهای منفذی در پشت سیستم نگهداری به صورت
هیدرواستاتیک باشد (تونل زهکشی نشده) یکسان خواهد بود .با این حال
تنشها و تغییرشکلهای ایجاد شده در زمین به طور کامل تفاوت دارد ،به
طوری که در حالت زهکشی شده ،تنشها و تغییرشکلهای ایجاد شده در
زمین بیشتر از مقادیر ایجاد شده در پوشش بتنی است.
در تونلهایی که یک الیه نفوذناپذیر بین سیستم نگهداری اولیه و ثانویه
وجود دارد ،به محض نصب سیستم نگهداری ثانویه ،یک انتقال بار از سیستم
نگهداری اولیه به سیستم نگهداری ثانویه بهوجود خواهد آمد .در این حالت
سیستم نگهداری اولیه باربرداری شده و به سمت بیرون (خارج تونل) حرکت
میکند ،در حالیکه سیستم نگهداری ثانویه بار را به خود گرفته و به سمت
داخل جابهجا میشود.
در تونلهایی که یک الیه زهکشی شده بین سیستم نگهداری اولیه و ثانویه
وجود دارد ،فشار پشت سیستم نگهداری بستگی به ظرفیت تخلیه سیستم
زهکشی نسبت به مقدار جریان آب ورودی از زمین دارد .جهت ارزیابی این
فشار در پشت سیستم نگهداری ثانویه میتوان از فاکتور نفوذپذیری نسبی
استفاده نمود.
نصب سیستم نگهداری ثانویه ممکن است منجر به تغییر بارهای اعمالی
بر روی سیستم اولیه شود .عموماً شرایط زهکشی شدهای در بین سیستم
نگهداری اولیه و ثانویه قرار داده میشود .در این صورت یا از یک الیه نفوذ
ناپذیر جهت جلوگیری از ایجاد جریان آب از خالل سیستم ثانویه استفاده
میشود ،و یا از یک الیه فیلتر جهت جمعآوری آبهای نفوذی از طرف زمین
و در خالل سیستم اولیه استفاده میگردد .شکل  1جزئیات سیستم زهکشی
تونل را که بین شاتکریت (سیستم اولیه) و پوشش بتنی (سیستم ثانویه)
نصب شده است ،نشان میدهد .شکل  2نیز مقطعی از یک تونل زهکشی
شده را نشان میدهد .در این مورد ،خود سیستم زهکشی نیز شامل یک الیه
فیلتر و یک غشای ناتراوا میباشد.

شماره - 14بهار 90

ﺮاﺑﺮ ﺷﻌﺎع ﺗﻮﻧﻞ
ﺮاﺑﺮ ﺷﻌﺎع ﺗﻮﻧﻞ

ﻬﺪاري
ﺎﻬﺪار
روشيNATM

NATM
ي
روش ﻧﮕﻬﺪار
ﺎﻴﺴﺘﻢ
ي
ﻧﮕﻬﺪار
ﻴﺴ
ﺘﻢ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ .در
ﻬﺪاري
در
ﻬﺪاريﻫﻢﺛﺎﻧﻮزﻣﻳﻴﻪ.ﻦ و
ﻨﻜﻪ
ﻦيو
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،زﻣﻴ
ﻲﻨﻜﻪ ﻫﻢ
ﺑﺎرﻫﺎ
زﻫﻜﺸي
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ
ﻲ
ﻲﺷﺮاﻳﻂ
ﻲ
ﺷﺮاﻳﻲﻂ ﺑﻪزﻫﻜﺸ
ﺳﻤﺖ
ﺮﻳﺎﻧ
ﺷﺪه(ﺑﻪ وﺳﻤﺖ
ﻲﺮﻳﺎﻧﻲ
ﭼﻪ
ﭼﻪ
و
(
ﺷﺪه
ﻲﺪاري ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻜﺴﺎن ﺻﻮرت
(ﺪارﻳي ﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ
در
ﻜﺴﺎنﺷﺪه
( اﻳﻳﺠﺎد
در
ﺠﺎددرﺷﺪه
ﺣﺎﻟﺖ
ياﻳﻛﻪ
ﺣﺎﻟﺖ
يﻳ ﻛﻪ
ﺠﺎد درﺷﺪه در
ا
اﺳﺖ .در
ﺠﺎدﻲ ﺷﺪه
ﺶاﻳﺑﺘﻨ
.
اﺳﺖ
ﻲ
ﺶﻴ ﺑﺘﻨ
ﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري
ﺳ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري
ﻧﮕﻬﺪاري
ﺳﻴ
ﺴﺘﻢ
ﺴﺘﻢﺑﻪ ﺳﻴ
اوﻟﻴﻪ
ﻦاوﻟﻴﻪ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺮون ﺳ)ﻴﺴﺘﻢ
ﺣﺎﻟﺖ
ﻦ
ﺧﺎرج
ﺖ ﺑﻴ
ﺧﺎرج
ﺖ ﺑﻴ
ﺮوني )ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﻧﮕﻬﺪار
ﺷﻮد.ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري
ﺟﺎ ﻣﻲ
.
ﺷﻮد
ﺟﺎ ﺑﻣﻴﻲﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺪه
رﺪه ﺑﻴﻦ
ﭘﺸﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﭘﺸﺖﻲﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻧﺴﺒﺖ
ر زﻫﻜﺸ
ﻧﺴﺒﺖ
د.زﻫﻜﺸ
ﺟﻬﺖﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻲ
ﺟﻬﺖﻲ ارزﻳ
ﺗﻮانﺎﺑ از
د.ﻮﻳﻪ ﻣ
ﻮﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮان از

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺷﺮاﻳﻴﻴﺮ
ﻋﻤﻮﻣﺎًﺑﻪ ﺗﻐ
د .ﻣﻨﺠﺮ
ﻂ
ﻂ
ﻋﻤﻮﻣﺎًو ﺷﺮاﻳ
د
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ي .اوﻟﻴﻪ
ﻧﻔﻮذ ﺛﺎﻧﻮ
اوﻟﻴﻪ و
ﻧﺎﭘﺬﻳﻪﺮ
يﻻﻳﻪ
ﻧﻔﻮذﺳﻴﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﻻﻳﻪ
ﺴﺘﻢ
ﺧﻼل
ﺴﺘﻢ
ﺧﻼلﻠﺘﺮﺳﻴﺟﻬﺖ
ﻳﻪ ﻓﻴ
ﺟﻬﺖ
ﻠﺘﺮ
ﻳرﻪ ﻓﻴ
ﺧﻼل ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺴﺘﻢ
ﺧﻼل ﺳﻴ
ﻲ
زﻫﻜﺸ
ﺳرﻴﺴﺘﻢ
زﻫﻜﺸﻲ
ﺳوﻴﺴﺘﻢ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨ
ﭘﻮﺷﺶ
و
ﺑﺘﻨﻲ2
ﺷﻜﻞ
ﻲدﻫﺪ.
ﺷﻜﻞ 2
ﻲ
در
دﻫﺪ.ﻲدﻫﺪ.
ﺸﺎن ﻣ
دﻫﺪ.ﻴ در
ﻠﺘﺮ
ﻲﻳﻪ ﻓ
ﺸﺎنﻚﻣ ﻻ
ﻞﻳ
ﻞ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ

و ﻳﻚ ﻏﺸﺎي ﻧﺎﺗﺮاوا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
و ﻳﻚ ﻏﺸﺎي ﻧﺎﺗﺮاوا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻜﻞ  :1ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻋﺮﺿﻲ از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺰﺋﻴﺎت

تونل به همراه جزئیات سیستم
شکل  :1مقطعی عرضی از پوشش بتنی نهایی
ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺸﻲ آن
ﺷﻜﻞ  :1ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻋﺮﺿﻲ از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺰﺋﻴﺎت
زهکشی
آنﻲ آن
زﻫﻜﺸ
ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﺷﻜﻞ  :2ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻳﻚ ﺗﻮﻧﻞ زﻫﻜﺸﻲ ﺷﺪه
زهکشی ﺷﺪه
ﺗﻮﻧﻞ زﻫﻜﺸﻲ
مقطعیﻲاز از ﻳ
 :2 :2ﻣﻘﻄﻌ
ﺷﻜﻞ
شده
یکﻚتونل
شکل

آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺷﺎﺗﻜﺮﻳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ

آب زیرزمینی با عبور از شاتکریت ،توسط الیه فیلتر جمعآوری شده و
ﻠﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻂﻲ ﻻﻳ
ﺷﺎﺗﻜﺮﻳ
ﺷﺪه ﺑﺎو ﻋﺒﻮر
يﻴﻨﻲ
ﺟﻤﻊزﻳآورﺮزﻣ
آب
ﻛﻪﻪدرﻓﻴزﻳﺮ
ﺖ ،زﻫﻜﺸ
ﻫﺎي
ﺳﭙﺲ ازﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ
سپس به لولههای زهکشی که در زیر تونل قرار گرفتهاند ،هدایت میشود.
ﻲﻦﻛﻪﺳﻴدر زﻳﺮ
ﻫﺎي
ﺳﭙﺲ
ﻗﺮار ﺷﺪه
ﺟﻤﻊآوري
ﺴﺘﻢ،
زﻫﻜﺸ اﻳ
ﺷﻮد .ﺑﺎ
ﻟﻮﻟﻪﻲ
ﻫﺪاﻳﺑﻪﺖ ﻣ
ﮔﺮﻓﺘﻪواﻧﺪ،
ﺗﻮﻧﻞ
با این سیستم ،میتوان فشار منفذی واقع در پشت سیستم ثانویه را ناچیز
ﺴﺘﻢ،
ﻴ
ﺳ
ﻦ
ﻳ
ا
ﺑﺎ
.
ﺷﻮد
ﻲ
ﻣ
ﺖ
ﻳ
ﻫﺪا
اﻧﺪ،
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻗﺮار
ﺗﻮﻧﻞﺗﻮان ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﺬي واﻗﻊ در ﭘﺸﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ را ﻧﺎﭼﻴﺰ
ﻣﻲ
درنظر گرفت .با تغییر شرایط زهکشی از مرز زمین و سیستم نگهداری اولیه
ﻧﺎﭼﻴ وﺰ
را
ﻪ
ﻳ
ﺛﺎﻧﻮ
ﺴﺘﻢ
ﻴ
ﺳ
ﭘﺸﺖ
در
واﻗﻊ
ي
ﻣﻨﻔﺬ
ﻓﺸﺎر
ﺗﻮان
ﻣﻲ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻫﻜﺸﻲ از ﻣﺮز زﻣﻴﻦ
تا مرز سیستم نگهداری اولیه-ثانویه ،بارهای اعمالی بر روی سیستمهای
ﻦﻪ-و
ﻲ از
زﻫﻜﺸ
ﺷﺮاﻳﻂ
ﺴﺘﻢﮔﺮﻓﺖ.
درﻧﻈﺮ
ﻣﺮزيزﻣﻴاوﻟﻴ
ﻧﮕﻬﺪار
ﺴﺘﻢ
ﻣﺮز ﺳﻴ
ﻧﮕﻬﺪارﺑﺎي ﺗﻐاوﻟﻴﻴﻴﺮﻪ ﺗﺎ
ﺳﻴ
نگهداری توزیع دوباره مییابند.
ﺗﻮزﻳﻪ-
ﻧﮕﻬﺪاريي اوﻟﻴ
ﺴﺘﻢي ﻧﮕﻬﺪار
ﻲﻴﻪﺑﺮ ﺗﺎرويﻣﺮزﺳﻴ ﺳﻴ
اﻋﻤﺎﻟاوﻟ
ﻧﮕﻬﺪاري
ﺳﻴ
ﻊ
ﺴﺘﻢﻫﺎ
ﺴﺘﻢﺑﺎرﻫﺎي
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،
طی بررسیهای انجام گرفته این نتیجه حاصل شد که برای تونلی با زون
ﺎﺑﻨﺪ.اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮزﻳﻊ
ﺑﺎرﻫﺎي
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،
شهای اعمال شده بر پوشش تونل با تغییر شرایط
ﻲﻳتن
دوﺑﺎره ﻣباال،
تأثیر زهکشی
دوﺑﺎره ﻣ
ﺎﺑﻨﺪ.ي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻲﻳﻲﻫﺎ
ﺑﺮرﺳ
زهکشی ﻃدرﻲاطراف تونل تغییر نخواهد کرد .هرچند که میزان تنشها و
ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﺎﻻ،ﻧﺘﻴﺠﻪ
زﻫﻜﺸ ً اﻳﻦ
اﻧﺠﺎمﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﻲﻲﺑﺎﻫﺎي
ﺷﺪه
ﺗﻨﺶﻫﺎي
زون ﺗﺄﺛﻴ
هایﺗﻮﻧﻠ
جابهجاییﻃﺑﺮاﻲي
طوری که
اﻋﻤﺎلبه
خواهد بود،
الﻲمتفاوت
زمین ،کام
داده در
رخ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه
ﺗﻨﺶﻫﺎدري
ﻂ ﺑﺎﻻ،
زﻫﻜﺸﻳﻲ
زونﺑﺎ ﺗﺄﺛﺗﻐﻴﺮ
ﭘﻮﺷﺶﻲ ﺑﺎ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻧﻠ
اﻃﺮاف
حالتﻲ
زﻫﻜﺸ
مراتب ﺷﺮا
ﻴﻴﺮ
ﺗﻮﻧﻞ
برای ﺑﺮ
ﺗﻮﻧﻞیباشد.
نشده م
زهکشی
بیشتر از
شده به
حالت زهکشی
اﻃﺮافﻫﺎﺗﻮﻧﻞ
در
ﻲ
زﻫﻜﺸ
ﻫﺮﭼﻨﺪﻂ
ﻛﺮد.ﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳ
ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎ ﺗﻐ
ﭘﻮﺷﺶ
و
ﺗﻨﺶ
ﺰان
ﻴ
ﻣ
ﻛﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺮ
ﻴﻴ
ﺗﻐ
همچنینﺑﺮنتیجه گردید که سیستم نگهداری ثانویه ،در شرایط خشکی
هنگامﻫﺎ
ﺗﻨﺶ
حفاریﻦ،ﻛﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪدررخﻛﺮد.
ﺟﺎﺑﻪﺮ
از زمین،ﺗﻐﻴﻴ
ﺧﻮاﻫ وﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت
ﻫﺮﭼﻨﺪﻴ
هنگام در زﻣ
داده
ي
هیچﺟﺎﻳﻲ
وجود یک
ﻛﺎﻣﻣوﻴﻼًیاﺰاندر
تونل
باریﻫﺎ را
ﻣﺘﻔﺎوتﺑﻪ ﺧﻮاﻫ
ﺣﺎﻟﺖﻴ
ي در زﻣ
داده
مؤثرييورخ
زهکشیﻳﻲﻫﺎ
ﻼً ﺷﺪه
ﻛﺎﻣ وﻲ
زﻫﻜﺸ
ﻛﻪ
کارا ﺑﺮا
ﻃﻮر
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﺑﻪ
سیستم ﺑﻮد،
ﻣﺮاﺗﺐﺪنخواهد
متحمل
ثانویه،
سیستمﻦ،اولیه
بین
ﻣﺮاﺗﺐ
ﺷﺪه ﺑﻪ
زﻫﻜﺸﻲ
ﻲي
زﻫﻜﺸﺑﺮا
ي ﻛﻪ
ﻃﻮر
شد .ﺑﻴﺑﻮد،
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﺖﻲ
ﻧﺸﺪه ﻣ
ﺣﺎﻟﺖ
ﺸﺘﺮ
فشارهای
افزایش
زهکشی،
سیستم
فیلتر
کارآیی
همچنینﺑﻪازافت
.
ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ
ﻣ
ﻧﺸﺪه
ﻲ
زﻫﻜﺸ
ﺣﺎﻟﺖ
از
ﺸﺘﺮ
ﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ،در
خواهد ﺳﻴ
دنبالﻳﺪ ﻛﻪ
ﺠﻪ ﮔﺮد
ﺑﻴﻫﻤﭽﻨ
داشت.
هیدرواستاتیکﻴﻦآبﻧﺘراﻴ به
ﺣﻔﺎردر
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،
ﻧﮕﻬﺪاري
ﻫﻤﭽﻨﻂﻴﻦ ﻧﺘﻴ
ي
ﻫﻨﮕﺎم
ﺴﺘﻢ را در
ﻛﻪﻴﭻﺳﻴﺑﺎري
ﮔﺮدﻳﻴﺪﻦ ،ﻫ
ﺠﻪ از زﻣ
ﺧﺸﻜﻲ
ﺷﺮاﻳ
ﺣﻔﺎري
ﻫﻨﮕﺎم
ﺴﺘﻢرا در
ﻚﭻﺳﻴﺑﺎري
وﺟﻮد ﻳﻫﻴ
ﻫﻨﮕﺎم زﻣﻴﻦ،
ﺧﺸﻜﻲ از
ﺷﺮاﻳ
ﻛﺎرا
ﻣﺆﺛﺮ و
زﻫﻜﺸﻲ
ﻂ ﻳﺎ در
ﺗﻮﻧﻞ و
ﺗﻮﻧﻞ و ﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺸﻲ ﻣﺆﺛﺮ و ﻛﺎرا

تأثیر نرخ پیشروی تونل بر روی نیروهای نفوذ

پایداری جبهه کار تونل یکی از مهمترین فاکتورها در حفاری تونل میباشد.
به ویژه در صورتی که تونل در زیر سطح آب زیرزمینی حفر شود ،نیروهای
نفوذی ناشی از جریان آب به داخل تونل میتواند موجب ایجاد مشکالتی در
پایداری جبهه کار تونل شود.
با حفاری تونل در زیر سطح آب زیرزمینی ،نفوذ آب به سمت تونل رخ داده
و توزیع هد هیدرولیکی در اطراف تونل تغییر میکند .مؤلفین زیادی تأثیر
حفاری تونل بر روی تغییر هد هیدرولیکی در اطراف تونل را مطالعه
نمودهاند.
لی و همکارانش در سال  1998تأثیر هر دو پارامتر تنش و نفوذ را بر
طبق شرایط زهکشیشده تونل مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که
تنشهای اعمال شده بر پوشش در شرایط زهکشی شده تقریباً در حدود
 %35تا  %45فشارهای منفذی وارده بر پوشش در شرایط آببند بودن
تونل میباشد.
قابل ذکر است که بسیاری از مطالعات انجام شده در این خصوص بر
اساس شرایط حالت پایای آب زیرزمینی به انجام رسیدهاست .افت هد
هیدرولیکی در مجاورت جبهه کار تونل بالفاصله پس از حفاری اتفاق
نمیافتد .به عبارت دیگر پس از حفاری تونل جهت رسیدن به توزیع هد
هیدرولیکی پایا نیاز به زمان است.
زمان الزم جهت رسیدن به شرایط حالت پایا ،کام ً
ال بستگی به شرایط
زمین یعنی قابلیت ذخیره و نفوذپذیری زمین ،و همچنین نرخ پیشروی
حفاری دارد .این زمان ،با کاهش نفوذپذیری و افزایش قابلیت ذخیره
زمین ،افزایش مییابد.
صرفنظر از حاالت حدی نفوذپذیری زیاد زمین و یا نرخ پشیروی بسیار
پایین ،نرخ پیشروی حفاری میبایست به عنوان یک پارامتر اضافه در
مدل ریاضی تحلیل پایداری مدنظر قرار گیرد ،زیرا هد هیدرولیکی به طور
همزمان با پیشرفت حفاری تغییر مییابد (گودمن و همکاران.)1965 ،
در ادامه ،به نتایج حاصل از تحلیل عددی اجزای محدود (با استفاده
از نرمافزار  )PENTAGON-3Dکه توسط لی و همکاران ( )2003در
بررسی پروژه تونل مترو در زیر رودخانه  Hanدر تشکیالت ماسهای در
شهر سئول حاصل شده است پرداخته میشود.
در شکل  3وضعیت شرایط مطالعه به طور شماتیک نشان داده شده است.
مقادیر متوسط نیروهای نفوذ که در طول حفاری تونل از طریق تحلیل
عددی محاسبه شدهاند ،در شکل  4آورده شده است.
در این شکل میتوان مالحظه نمود که فشارهای نفوذ متوسط دارای یک
ارتباط تقریباً خطی با نسبت  H/Dبرای هر دو حالت زهکشیشده و آببند
میباشد ،هرچند که حالت زهکشیشده دارای مقادیر کمتری نسبت به
مورد آببند میباشد.
محدوده این فشارهای متوسط برای حالت زهکشیشده  18/2تا  47/6و
برای حالت آببند  21/9تا  )KN/m2( 62/4میباشد.
29

ﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
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ﺴﺘﻢ زﻫﻜﺸﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎي
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ﻄﻲ ﺑﺎ
ﺧ
ﺎ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒ
ارﺗﺒﺎط
ﻳﻚ
داراي
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﻔﻮذ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي
داﺷﺖ.داﺷﺖ.
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
دﻧﺒﺎل
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺧﻄﻲ ﺑﺎ
ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ
ﺷﺪهو وآبآب
زﻫﻜﺸﻲ
ﺣﺎﻟﺖ
دو
ﻫﺮ
ﺑﺮاي
H/D
ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﺴﺒﺖ  H/Dﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ زﻫﻜﺸﻲﺷﺪه
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ،
وﻞي ﻧ
دارايﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺷﺪه داراي
زﻫﻜﺸﻲﺷﺪه
ﺣﺎﻟﺖ زﻫﻜﺸﻲ
ﻣﻲﻣﻲ
ﻧﻔﻮذ ﻧﻔﻮذ
ﺮوﻫﺎﻴيﺮوﻫﺎي
ﺑﺮﻴروي ﻧ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺪوده
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
آبﺑﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﺤﺪودهاﻳﻦاﻳﻦ
ﻣﻮرد آب
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺑﻪ ﻣﻮرد
ﻛﻤﺘﺮيﻧﺴﺒﺖ
ﻛﻤﺘﺮي
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻞازﻳﻜﻲ از
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
زﻫﻜﺸﻲﺷﺪه
ﺣﺎﻟﺖ زﻫﻜﺸﻲ
در زﻳﺮ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﻪدروﻳﮋه
4747
ﺷﺪه1818/2/2ﺗﺎ ﺗﺎ/6/6
ﺑﺮايﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂﺑﺮاي
ﻓﺸﺎرﻫﺎيﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي
ﺗﻮﻧﻞزﻳﺮ
ﺗﻮﻧﻞ در
ﺻﻮرﺗدرﻲ ﻛﻪ
2
2
ﺑﺎﺷﺪ.
(KN/m )) 62
62//4
 21ﺗﺎﺗﺎ 4
و و
ﻧﺎﺷيﻲﻧﺎﺷازﻲ از
ييﻧﻔﻮذ
ﺮوﻫﺎ
ﻴ
ﻧ
ﺷﻮد،
ﺑﺎﺷﺪ.
(KN/mﻣﻲﻣﻲ
ﺑﻨﺪ21/9/9
ﺣﺎﻟﺖآبآبﺑﻨﺪ
ﺑﺮايﺑﺮايﺣﺎﻟﺖ
ﺮﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻔﻮذ

ﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
اﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
ﻞ ﺷﻮد.
ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ،ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ
ب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ،ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در اﻃﺮاف
اﻃﺮاف
ﺗﺄﺛﻴﻲﺮ در
ﺪروﻟﻴﻜ
ﺣﻔﺎري ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺮ
ﻫﺪﻦ ﻫزﻳﻴﺎدي
ﻔﻴ
ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺮ
اﻃﺮافﺎري
درﻴﺮ ﺣﻔ
ﻴدﻜيﻲ ﺗﺄﺛ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻮﻧﻞ را
اﻃﺮافﺳﺎلﺗﻮﻧﻞ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺮ دو
 1998ﺗﺄﺛﻴﺮ
رﺶ در
ﻫﺮﺷﺪهدو ﺗﻮﻧﻞ
زﻫﻜﺸﻲ
ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳ
1998ﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺮﺳﺎل
ﻧﺸﺎنﻂدادﻧﺪ
ﺗﻮﻧﻞاﻋﻤﺎل
ﺷﺪهﻫﺎي
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ﺎ
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ﺷﺪه
ﻲ
زﻫﻜﺸ
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ﺷﻜﻞ  -3ﺷﺮاﻳﻂ اﺑﻌﺎدي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻔﻮذ
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎي اﻋﻤﺎل
ﻣﻨﻔﺬي وارده ﺑﺮ  liningدر ﺷﺮاﻳﻂ
ﺸﻲ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺣﺪود
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺟﻬﺖ
ﻣﺴﺄﻟﻪ
اﺑﻌﺎدي
شکل-3-3ﺷﺮاﻳﻂ
ﺷﻜﻞ
ﻧﻔﻮذنفوذ
تحلیل
جهت
مسأله
ابعادی
شرایط
ﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎي  4و  5ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
وارده ﺑﺮ  liningدر ﺷﺮاﻳﻂ
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فشارﻴﻴﺮات
ﺗﻐ
SPRیدهد .در اینجا
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کمیﻲرا از
ﻣﺠﺎورتﺑﻪﺟﺒﻬﻪنسبت
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وﻟ
ﻛﻨﺪ،
ﻲ
ﻣ
ﺮ
ﻴﻴ
ﺗﻐ
ﻲ
ﺧﻄ
ﻃﻮر
ﺑﻪ
(SPR
ﻓﺸﺎر ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
ﻧﻔﻮذ ﺗﻘﺴﻴ
ﺑﻴ
روﻟﻴﻜﻲ در ﻣﺠﺎورت ﺟﺒﻬﻪ SPR
هیدرولیکیدردر شرایط اولیه
تقسیمﻢ برﺑﺮ فشار
ﻓﺸﺎرنفوذ
ﻣﻘﺪارفشار
بیانگرﺎﻧﮕﺮمقدار
ﻫﺪ
ﻊ
ﻳ
ﺗﻮز
ﺑﻪ
ﺪن
ﻴ
رﺳ
ﺟﻬﺖ
ﻮﻧﻞ
SPR
ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻪﻳﻨﺠﺎ
دﻫﺪ .در
ﻧﺸﺎنﻲ ﻣ
ﻲ وراﻗﺒﻞاز ازﺧﻮد
ﺷﻜﻞ 4
ﻲ .ﺑﺎ
ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻔﺎري ﻣ
ﻛﻤﻴﻪ
ﺮاتﻂ اوﻟ
ﺗﻐﻴﻴﺷﺮاﻳ
ﻋﺒﺎرتﺟﻬﺖو قبل از حفاری میباشد .با توجه به شکل  4مقادیر  SPRبرای حاالت
ﺑﻪ ﻻزم
زﻣﺎن
ي اﺗزﻣﺎن
ﻪ
اﺳﺖ.اﻓﺘﺪ.
ﻔﺎق ﻧﻤﻲ
ﺑﻨﺪ ﺑﻪ
زﻫﻜﺸﻲﺑﺮﺷﺪه و
 SPRﺑﺮا
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺗﺮﺗﻴﻲﺐ در
ﺪروﻟﻴﻜ
ﻓﺸﺎرآبﻫﻴ
ﺣﺎﻻتﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻓﺸﺎري ﻧﻔﻮذ
ﻣﻘﺪار
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
دست خواهد آمد.
به
%
28
و
%
22
برابر
ترتیب
به
بند
ب
آ
و
شده
ی
زهکش
ﺷﺮاﻳﻂ
ﺪنﻼً ﺑﻪﺑﺴﺘﮕ
رﺳﻴﻛﺎﻣ
ﺖﺖ ﭘﺎﻳﺎ،
ﺗﻮزﻲﻳﻊﺑﻪ ﻫﺪ
ﺑﻪ اﺳﺎس
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
%22ﻪ وو 28
ﺷﻜﻞ 4
ﺑﺎﺷﺪ ..ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
دﺳﺖي ﻣﻲ
ﻗﺒﻞ %ازﺑﻪ ﺣﻔﺎر
ﺑﺮاﺑﺮ اوﻟﻴ
ﺷﺮاﻳﻂ
و
ﻦ،
ﻴ
زﻣ
ي
ﺮ
ﻳ
ﻧﻔﻮذﭘﺬ
ﺮه و
 H/Dرااز با تغییر H/D
تغییراتﻴﻴﺮزیادی
SPR
مقدار
شکل 5
اساس
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦهمچنین بر
ﺗﻐ
ﺑﺎ
را
ي
ﺎد
ﻳ
ز
ﺮات
ﻴﻴ
ﺗﻐ
SPR
ﻣﻘﺪار
5
ﺷﻜﻞ
اﺳﺖ .زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ  SPRﺑﺮاي ﺣﺎﻻت زﻫﻜﺸﻲﺷﺪه و آبﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ي
ﺮ
ﻳ
ذﭘﺬ
ﻧﻔﻮ
ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﺎ
،
زﻣﺎن
اﻳﻦ
ﺧﻮدنمی
د.ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ از خود نشان
دهد.دﻫﺪ.
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
ﺑﺮاﺑﺮ  %22و  %28ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس
زﻣﻴﻦ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
ذﭘﺬﻳﺮي زﻣﻴﻦ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﻜﻞ  5ﻣﻘﺪار  SPRﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ  H/Dاز
ي زﻳﺎد زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ ﻧﺮخ ﭘﺸﻴﺮوي
ي
زﻣﺎن ،ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﺪ.
ي ﺣﻔﺎري ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞﺎﺑﺪ.
ﺎﺿﻳﻲﺶ ﻣﻲﻳ
ﻳﻓﺰا
ﻣﺪﻧﻈﺮاز ﻗﺮار
ﭘﺎﻳﺪاري
ﺮوﻴي
ﻃﻮرﺎ ﻧﺮخ
ﻲﻴﻦﺑﻪ و ﻳ
ﻜزﻣ
ﺸﺮﻓﺖ
ﻫﻤﺰﻣﺎنﭘﺸﺑﺎﻴ ﭘ
.(1965ﻳﻚ
ﻫﻤﻜﺎران ،ﻋﻨﻮان
ﻮدﻣﻦﻲوﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ
يﻣ
ﻣﺤﺪود
ﺤﻠﻴﻞﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻞ از
اﺟﺰايﻗﺮار
ﻋﺪديﻣﺪﻧﻈﺮ
ﭘﺎﻳﺪاري
ﺖﻟﻲ و
ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﻪﻴﺸﺮﻓ
(PENTAGON-3ﺑﺎ ﭘ
ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺗﻮﻧﻞ( .ﻣﺘﺮو در زﻳﺮ
ﭘﺮوژه
ﺑﺮرﺳﻲ
1965
ﻫﻤﻜﺎران،

ﻣﺤﺪودﺳﺌﻮل
اﺟﺰايدر ﺷﻬﺮ
ﻣﺎﺳﻪاي
ﻜﻴﻼتﻋﺪدي
ﻠﻴﻞ

وﺿﻌﻴﺖ
ﺷﻮد.ﻛﻪدر ﺷﻜﻞ
ﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ 3ﻟﻲ و
(PENTAG
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺘﺮو در زﻳﺮ
ﻧﻔﻮذ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺣﻔﺎري ﺗﻮﻧﻞ از

ﻣﺎﺳﻪاي در ﺷﻬﺮ ﺳﺌﻮل

ﺷﻮد .در ﺷﻜﻞ  3وﺿﻌﻴﺖ
ﻚ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻪ در ﻃﻮل ﺣﻔﺎري ﺗﻮﻧﻞ از

ﺷﻜﻞ  -4ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ H/D
نسبت H/D
شکل  -4تغییرات فشار نفوذ متوسط با تغییر

ﺷﻜﻞ  -4ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ

H/D

ﺷﻜﻞ  -5ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﻔﻮذ ) (SPRﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ

H/D

شکل  -5مقادیر نسبت فشار نفوذ ( )SPRبا تغییر نسبت H/D
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ

ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺮ روي ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻧﻔﻮذ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ ،ﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) (2003ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار ) GACETو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻨﺪﺳﻲ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ  (3اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

تأثیر نرخ پیشروی بر پایداری جبهه کار تونل

جهت بررسی تأثیر نرخ پیشروی تونل بر روی نیروهای نفوذ اعمالی بر
جبهه کار تونل ،لی و همکاران ( )2003با استفاده از نرمافزار GACET
(و بر اساس شرایط هندسی نشان داده شده در شکل  )3اقدام به اجرای
مطالعه پارامتری در تحلیل پایداری جبهه کار بر اساس نرخ پیشروی
تونل نمودند .مقطع تونل دایرهای بوده و قطر آن  5متر میباشد.
عمق تونل وسطح آب زیرزمینی نیز  4برابر قطر تونل درنظر گرفته شده
است (یعنی  .)4 = C/D = H/Dدو نوع تونل در این مطالعه مورد بررسی
قرار گرفتند :نوع زهکشیشده و نوع آببند.
همانطور که پیش از این نیز اشاره گردید ،عوامل مؤثر بر تغییر هد
هیدرولیکی در اطراف جبهه کار تونل عبارتند از :نرخ پیشروی حفاری
تونل ،قابلیت ذخیره زمین ،و نفوذپذیری زمین .بنابراین در این مطالعه
پارامتری ،این سه پارامتر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
نرخ پیشروی متأثر از چندین فاکتور همچون :شرایط زمین ،قطر تونل،
میزان انحنای تونل ،روش تونلزنی و ...میباشد .بنابراین نرخ پیشروی
ممکن است بر اثر عوامل فوق الذکر در یک محدوده وسیعی متغیر باشد.
ضریب ذخیره ویژه به عنوان مقدار آب در حجم واحد از یک تشکیالت
اشباع که قابلیت ذخیره داشته و یا به بیرون رانده میشود ،تعریف شده
و دارای دیمانسیون  L/1میباشد.
مقدار این ضریب بسیار کوچک بوده و عموماً در حد  0.0001 /ftو یا
کمتر میباشد .تحلیل جریان آب زیرزمینی با بهکارگیری  80مورد از
شرایط گوناگون زمین (با تغییر  3پارامتر فوق در محدودههای انتخابی)
برای حالت زهکشی شده انجام شده است.
برای حالت آببند بودن تونل ،بررسی  35مورد از  80مورد فوق انجام
گرفته است .با بررسیهای صورت گرفته معلوم شده که هد هیدرولیکی
شبه پایا توسط پارامتر بدون بعد  Dsv/kکنترل میشود ،که در آن :D
قطر تونل :s ،ضریب ذخیره ویژه :v ،نرخ پیشروی تونل و  kنیز ضریب
نفوذپذیری میباشد.
لذا این پارامتر بدون بعد برای مطالعه پارامتری مورد استفاده واقع شده
است .شکلهای  6و  7نتایج تحلیل عددی انجام شده را برای هر کدام از
دو نوع تونل نشان میدهد.
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺷﺒﻪ ﭘﺎﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ
توزیع هد هیدرولیکی در اطراف تونل با
ﺷﻮد،می
مشاهده
 Dsv/kکه
همانطور
شودآن :D
ﻛﻪ در
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺪون ﺑﻌﺪ
kDsv/kیکسان باقی مانده ،و لو اینکه شرایط
پارامتر
ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ و
یکسانی :vازﻧﺮخ
مقادیرذﺧﻴﺮه وﻳﮋه،
ﻗﻄﺮ ﺗﻮﻧﻞ :s ،ﺿﺮﻳﺐ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺪون
ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا اﻳﻦ
زمینيو ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ
ﺑﻌﺪ باشد.
متفاوت
پیشروی تونل
نرخ
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
بنابراین مقدار  Dsv/kمیتواند به عنوان یک پارامتر مناسب جهت
ﺷﻜﻠﻬﺎي  6و  7ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﻫﺮ
پیشروی تونل بر روی پایداری جبهه کار
مطالعه اثر شرایط زمین و نرخ
ﻛﺪام از دو ﻧﻮع ﺗﻮﻧﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
واقعدرشود.
اﻃﺮاف ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
مفیدﻴﻜﻲ
تونل ﻫﻴﺪروﻟ
ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪ
ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Dsv/kﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ،و ﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦ و ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﻘﺪار  Dsv/kﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦ و ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺮ روي
ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.

ذ ) (SPRﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ

H/D

ﻧﺴﺒﺖ
ﺟﺒﻬﻪﺑﺎ ﺗﻐ
ذي)(SPR
ﻛﺎرﻴﻴﺮﺗﻮﻧﻞ

H/D

وي ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺮ روي ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﺗﻮﻧﻞ
ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر
 (2003ﺑﺎ
ﻫﻤﻜﺎران )
يﻟﻲ و
ي
ﺮوﻫﺎ
ﻴ
ﻧ
ي
رو
ﺑﺮ
ﺗﻮﻧﻞ
وويﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻨﺪﺳﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ
اﺟﺮاي(2003
ﻫﻤﻜﺎران )
( ﻟﻲ و
اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻫﻨﺪﺳﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ
و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﺮخ
اﺳﺎس ﺑﺮ
ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺟﺮاي ﻗﻄﺮ آن
اﻗﺪامﺮهاﺑﻪي ﺑﻮده و
(ﻮﻧﻞ داﻳ
ﻧﺮخ
ﺟﺒﻬﻪآبﻛﺎرزﻳ ﺑﺮ
اﺳﺎسﻴﺰ 4
ﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧ
ﺳﻄﺢ
ﺑﻮدهﻲ و =ﻗﻄﺮ آن
ﺷﺪهداﻳﺮها
ﻮﻧﻞ
C/D
اﺳﺖي)ﻳﻌﻨ
ﺑﺮرﺳ ﻧﻲﻴﺰ 4
ﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻳ
ﺳﻄﺢ آب
ﻗﺮار
ﻣﻮرد
ﻦ
اﺳﺖ )ﻳﻌﻨﻲ = C/D
ﺷﺪهﺑﻨﺪ.
آب
ﻗﺮار
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺪ،ﻣﻮرد
ﻦ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ
ﺷﺎره ﮔﺮد
آب
ﺑﻨﺪ.ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺟﺒﻬﻪ
ﺑﺮ
ﮔﺮدﻳﺪ،
ﺷﺎره
ﻣﺆﺛﺮ و
ﻋﻮاﻣﻞزﻣﻴﻦ،
ذﺧﻴﺮه
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاﻳازﻦ:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮﻧﻞ
ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر
ﭘﺎراﻣﺘﺮي،
اﻳﻦ
ذﺧﻴﭘﻴﺮهﺸﺮوزﻣيﻴﻦ ،و
ﻗﺎﺑﻠ
ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﺖ ﻧﺮخ
ﺮﻓﺘﻪﻴاﻧﺪ.
ﺗﻮﻧﻞ،يﻣ،ﻴ اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻗﻄﺮﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺰان
اﻳﻂﻦزﻣﻴﻦ،
ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪﭘ.ﻴﺸﺮو
اﻧﺪ.ﻲﻧﺮخ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳيﻦ ﻧﺮخ
ﺮﻓﺘﻪ ﻣ
...
ﺰان
ﻋﻮاﻣﻞﻴﻦ،
ﻂ زﻣ
ﺗﻮﻧﻞ،درﻣﻴﻳﻚ
ﻓﻮقﻗﻄﺮاﻟﺬﻛﺮ
ﺑﻪﻦ ﻧﺮخ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ
ﺿﺮ .ﻳ .ﺐ ﻣﻲ
.
ﻋﻨﻮان
ﺑﺎﺷﺪ.وﻳﮋه
ذﺧﻴﺮه
ﻚ
ﻳ
در
اﻟﺬﻛﺮ
ﻓﻮق
ﻋﻮاﻣﻞ
ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻼت اﺷﺒﺎع ﻛﻪ
ﻋﻨﻮان
ﻲﻳﮋه
راﻧﺪهﺮهﻣ و
ﺐ ذﺧﻴ
ﺿﺮﻳ
ﻒ
ﺷﻮد،ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳ
ﺮون
ﻴ
ﻛﻪ
اﺷﺒﺎع
ﺗﺸﻜﻴ
ﺿﺮﻳﺐ
ﻼت اﻳﻦ
ﻣﻘﺪار
ﻣﻳﻲﻚﺑﺎﺷﺪ.
ﻒ
ﺷﻮد،ﻳﺎﺗﻌﺮﻳ
راﻧﺪه ﻣﻲ
ﻴرﺮون
ﻛﻤﺘﺮ
 0.0001و
ﺣﺪ / ft
ﺿﺮﻳﺐ
ﻣﻘﺪار اﻳ
ﻣﻲ
80
ﻛﺎرﮔﻴﻦﺮي
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ
ﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﻛﻤﺘﺮ
 0.0001و
در
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻳﺎﻓﻮق
ر)ﺑﺎﺣﺪﺗﻐﻴﻴftﺮ3 /
اﻧﺠﺎمي 80
ﻛﺎرﮔﻴﺮ
زﻫﻜﺸ ﺑﺎﻲ ﺑﻪ
ﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﺷﺪه
ﺷﺪه
ﺖ
در
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻮق
ﺗﻮﻧﻞ،ﻴﻴﺮ 3
)ﺑﺎ ﺗﻐ
ﻣﻮرد از
ﺑﺮرﺳﻲ 35
ﺷﺪه
زﻫﻜﺸﻲ
ﺖ
اﻧﺠﺎمﺻﻮرت
ﺷﺪهﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﻧﻞ ،ﺑﺮرﺳﻲ  35ﻣﻮرد از
ﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺻﻮرت

ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺮخﻲ ﺷﺒﻪ
ﺪروﻟﻴﻜ
ﻫﺪ وﻳﻫﻴ
ﺷﺪهﺐ ﻛﻪ
ﭘﻴﺸﺮويﭘﺎﻳﺎﺗﻮﻧﻞ و k
ﮋه:v ،
ذﺧﻴﺮه
ﻣﻌﻠﻮم ﺿﺮﻳ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺗﻮﻧﻞ:s ،
ﻗﻄﺮ
آن :D
ﺷﻮد ،ﻛﻪ
ﺑﺪون ﺑﻌﺪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺑﻌﺪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ درﺑﺪون
ﻛﻨﺘﺮلﻟﺬاﻣ اﻲﻳﻦ
Dsv/kﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻣ
ﺿﺮﻳﺐ
ﻧﻴﺰ
اﺳﺖk.
ﺷﺪهﺗﻮﻧﻞ و
ﭘﻴﺸﺮوي
ﻣﻮردﮋه:v ،
ذﺧﻴﺮه وﻳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮﻳﺐ
ﻗﻄﺮي ﺗﻮﻧﻞ:s ،
ﻧﺮخ واﻗﻊ
اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﺎراﻣﺘﺮي
ﺑﺮا
ﺑﻌﺪ
ﺑﺪون
ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻦ
ﻳ
ا
ﻟﺬا
.
ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ
ﻣ
ي
ﺮ
ﻳ
ﻧﻔﻮذﭘﺬ
ﺐ
ﻳ
ﺿﺮ
ﺰ
ﻧﻴﺷﻜﻠﻬﺎي  6و  7ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ
ﺑﺮاي
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻣﻮردﻲدﻫﺪ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮيﻧﺸﺎن ﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻮع ﺗﻮﻧﻞ
ﻛﺪام از دو
ﻫﺮ
ي
ﺑﺮا
را
ﺷﺪه
اﻧﺠﺎم
ي
ﻋﺪد
ﻞ
ﻴ
ﺗﺤﻠ
ﺞ
ﻳ
ﻧﺘﺎ
7
و
6
ي
ﺷﻜﻠﻬﺎ
ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در اﻃﺮاف ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻧﺸﺎن ﻳﻣﻲ
ﺗﻮﻧﻞ
دو ﻧﻮع
ﻜﺴﺎﻧ از
ﻳﻛﺪام
ﻛﻪ ﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺎﻧﺪه ،و
دﻫﺪ.ﺑﺎﻗﻲ
ﻜﺴﺎن
Dsv/k
ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻲ از
ﻣﻘﺎدﻳﻦﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻧﻞ
ﺗﻮﻧﻞ اﻃﺮاف
يﻲ در
ﺸﺮوﻴﻜ
ﻧﺮخﻫﭘﻴﻴﺪروﻟ
ﻦﻊو ﻫﺪ
ﺗﻮزﻳ
ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ
ﺷﻮد زﻣﻴ
ﺷﺮاﻳﻂ
ﻨﻜﻪ
ﻣﺎﻧﺪه ،و
ﻜﺴﺎنﻚﺑﺎﻗﻲ
 Dsv/kﻳ
ﻜﺴﺎﻧﻲ از
ﻣﻨﺎﺳﺐﻟﻮ اﻳﺟﻬﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻋﻨﻮان ﻳ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
 Dsv/kﻣﻲ
ﻳﻣﻘﺪار
ﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣاﺛﺮﻴﻦ و
ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺑﻨﺎﺑﺮاروﻳي
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻧﻞ
ﺗﻮﻧﻞﭘﻴﺸﺮوي
ﺸﺮووي ﻧﺮخ
ﻧﺮخ ﭘزﻣﻴﻴﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ
ﻋﻨﻮان ﻳ
ﻛﺎرﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻲ
ﺪاريDsv/k
ﻣﻘﺪار
واﻗﻊﻚﺷﻮد.
ﺗﻮﻧﻞﺑﻪﻣﻔﻴﺪ
ﭘﺎﻳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦ و ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺮ روي
ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.

)در ﺣ

در ﺷﻜﻞ  11ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
بهارﻴ 90
ﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي
شماره - 14ﭘ
ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ زﻫﻜﺸﻲﺷﺪه ﻧﻤ
ﺷﻜﻞ  11ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠ
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي زﻣﻴﻦ از ﻣﻘﺪار
ﺷﻜﻞ  -8ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺪون ﺑﻌﺪ  Dsv/kو SPR
ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ
ﺷﻜﻞﻫﺎي  9و  10ﻧﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪ ﻛﻠﻲ در اﻃﺮاف ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
اﺷﻜﺎل
کلی ازدراﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده
دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺶ ﻣ
شکل را
ﻣﺸﺎﻫﺪهرا نمایش
جبهه کار
اطراف
توزیع هد
10ﻲنیز
هایﻧﻤﺎ9ﻳ و
ﭘﺎراﻣﺘﺮ
اینﻳﺶ
استفادهﺑﺎاز اﻓﺰا
ﺷﻮد ﻛﻪ
می ﻣﻲ
ﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ
افزایش پارامتر
اﻓﺖکه با
Dsv/kشود
مشاهده می
اشکال
دهند .با
دﻧﺒﺎل
ﺗﻮﻧﻞ و
در ﻛﺎر
ﺟﺒﻬﻪ
ي در
آن به دنبال
تونل و
جبههﺑﻪ کار
مجاورت
ﻣﺠﺎورتهای
قابل مالحظ
ﻣﻼﺣﻈﻪاهد
 Dsv/kافت
.
ﺷﻮد
ﻲ
ﻣ
ﺠﺎد
ﻳ
ا
ﺗﻮﻧﻞ
ﻛﺎر
ﺟﺒﻬﻪ
در
ي
ﻧﻔﻮذ
ي
ﻓﺸﺎرﻫﺎ
ﺶ
آن اﻓﺰاﻳ
افزایش فشارهای نفوذی در جبهه کار تونل ایجاد میشود .به عالوه،
موردﺑﺰرﮔﺘﺮ
بزرگتريازﺷﺪه
شده آبﺑﻨﺪ
بندی ﺗﻮﻧﻞ
ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر
اﻓﺖکارﻫﺪ در
ﻋﻼوه،
زهکشی شده
تونل آب
جبهه
افت هدﺑﻪ در
است .از ﻣﻮرد زﻫﻜﺸﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -6ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در اﻃﺮاف ﺗﻮﻧﻞ زﻫﻜﺸﻲ ﺷﺪه

(Dsv/kاطراف تونل زهکشی شده
هیدرولیکی در
شکل  -6توزیع هد
)= 0.014
)0.014
ﺗﻮﻧﻞ زﻫﻜﺸﻲ ﺷﺪه
= اﻃﺮاف
( Dsv/kدر
ﺷﻜﻞ  -6ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
)(Dsv/k = 0.014

ﺷﻜﻞ  -9ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ
شکل  -9توزیع هد بر اساس نرخ پیشروی تونل
)در ﺣﺎﻟﺖ زﻫﻜﺸﻲﺷﺪه(
(در حالت زهکشیشده)

در ﺷﻜﻞ  8ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Dsv/kو  SPRﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﻔﻮذي اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎ
ﺷﻜﻞ  -7ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در اﻃﺮاف ﺗﻮﻧﻞ آب ﺑﻨﺪ
(Dsv/kﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي
اﻓﺰاﻳ=ﺶ ﻳ
Dsv/k
اﻓﺰاﻳﺶ
0.579
)
 SPRدر ﺣﺪود
ﻣﻘﺎد
Dsv/k
اﺳﺖ )
ﺗﻮﻧﻞ
ﺗﻮﻧﻞ( آب ﺑﻨﺪ
ﺪروﻟﻴ0ﻜﻲ=در اﻃﺮاف
ﺻﻔﺮﻳﻊ ﻫﺪ ﻫﻴ
ﺷﻜﻞ  -7ﺗﻮز
تونلﻳﺮآب بند
اطراف
هیدرولیکی در
توزیع هد
شکل -7
)(Dsv/k = 0.579
ﺷﺪه و  %27ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ آبﺑﻨﺪ
ﻲ
زﻫﻜﺸ
ﺣﺎﻟﺖ
ي
ﺑﺮا
%
20
()0.579 = Dsv/k
.
ﺳﺖ
ا
آﻣﺪه
دﺳﺖ
در شکل 8در ﺷﻜﻞﺑﻪ
SPRﻧﺸﺎن
 Dsv/kوو SPR
ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
داده داده شده است.
نشان
Dsv/k
پارامتر
ارتباط 8بین

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﻔﻮذي اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎ
 Dsv/kافزایش یافته
فشارهای نفوذی اعمالی بر جبهه کار تونل با افزایش
اﻓﺰاﻳﺶ  Dsv/kاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي
و هنگامی که نرخ پیشروی تونل صفر است (Dsv/k = 0
ﺣﺪود) مقادیر  SPRدر
ﺗﻮﻧﻞ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ) (Dsv/k = 0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  SPRدر
حالت آببند به دست
27%27ﺑﺮا%يبرای
شده و
برایيحالت
ﺣﺎﻟﺖ آبﺑﻨﺪ
زهکشیﺷﺪه و
ﺣﺎﻟﺖ زﻫﻜﺸﻲ
حدود  %20%20ﺑﺮا
آمده است.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -10ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ
ﺑﻨﺪ(نرخ پیشروی تونل
اساس
در هد بر
توزیع
ﺣﺎﻟﺖ آب
شکل ) -10
(در حالت آببند)

در ﺷﻜﻞ  11ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  SPRﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻧﺮخ
ﺷﻜﻞ  -10ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ
تونل،ﮋهنفوذپذیری
مقادیر SPR
شکل11
پیشرویﺮه وﻳ
نرخﻳﺐ ذﺧﻴ
تابعیواز ﺿﺮ
عنوانزﻣﻴﻦ
ﻧﻔﻮذﭘﺬبهﻳﺮي
نیزﺑﻨﺪ(ﺗﻮﻧﻞ،
ﺸﺮوآبي
در )درﭘﻴﺣﺎﻟﺖ
ﻃﺒﻖشده است.
نمایشﺑﺮ داده
برای حالت
ویژه
ذخیره
ضریب
شدهاﺳﺖ.
زهکشیﺷﺪه
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده
ﻲﺷﺪه
زﻫﻜﺸ
ﺣﺎﻟﺖ
زمین وﺑﺮاي
در ﺷﻜﻞ  11ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  SPRﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻧﺮخ
نفوذپذیری زمین
که
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ﮔﺮﻓﺖکارﻛﻪ
ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ
تونلﻲﺑﺎﻳ
ﺗﻮﻧﻞ درﻣ
ي
پایداریﻴﺠﻪﺸﺮو
ﺷﻜﻞ  11ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﭘ
ي زﻣﻴﻦ از ﻣﻘﺪار  110-4 cm/sﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺮخ
ﺷﻜﻞ  -8ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺪون ﺑﻌﺪ Dsv/k
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮﻛﺎر
اﻃﺮاف ﺟﺒﻬﻪ
بعدوﻫﺪSPRﻛﻠﻲ
بدونﻊ
ﻧﻴﺰ ﺗﻮزﻳ
بین10
ارتباط 9و
ﺷﻜﻞﻫﺎي
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
 Dsv/kودرSPR
پارامتر
شکل -8
ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ
را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﻜﻞﻫﺎي  9و  10ﻧﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪ ﻛﻠﻲ در اﻃﺮاف ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
31
ﺶ اﻳﻦﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺷﻮددﻫﻨﺪ.ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎ اﻓﺰا
را ﻧﻤﺎﻳ ﻣ
 Dsv/kاﻓﺖ ﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ
اﺷﻜﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺘﻔﺎدهﻳ از
ﺶﻲ ﻣﻲ
در ﭘﺎراﻣﺘﺮ
يﻳﺶ
ﻣﻼﺣﻈﻪااﻓﺰا
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ
Dsv/k
ﺗﻮﻧﻞ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﺟﺒﻬﻪاﻓﺖﻛﺎر
ﻣﺠﺎورت
آن
دﻧﺒﺎل
ﺑﻪ
و
ﺗﻮﻧﻞ
ﻛﺎر
ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺠﺎورت
اﻓﺰاﻳدر
ﻣﻼﺣﻈﻪاي
ﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﻔﻮذي در ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد.
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)در ﺣﺎﻟﺖ آبﺑﻨﺪ(

در ﺷﻜﻞ  11ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  SPRﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻧﺮخ
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ﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي زﻣﻴﻦ و ﺿﺮﻳﺐ ذﺧﻴﺮه وﻳﮋه
ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ زﻫﻜﺸﻲﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﺷﻜﻞ  11ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي زﻣﻴﻦ از ﻣﻘﺪار  110-4 cm/sﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺮخ
ﺪون ﺑﻌﺪ  Dsv/kو SPR
ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ
ﻛﻠﻲ در اﻃﺮاف ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه
 Dsv/kاﻓﺖ ﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﻧﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد.
ﻮﻧﻞ آبﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ

تحلیل پایداری جبهه کار بهکار گرفته شود ،مگر در شرایط حدی که عبارتند
از :زمین با نفوذپذیری باال و یا نرخ حفاری بسیار پایین.
 .5پارامتر بدون بعد  Dsv/kمیتواند به عنوان پارامتر مناسبی در مطالعات
مربوط به تأثیر نفوذ بر روی پایداری جبهه کار تونل با درنظر گرفتن نرخ
پیشروی تونل مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست منابع و مراجع

س ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوي ﺗﻮﻧﻞ
ﺸﻲﺷﺪه(

شکل  -11ارتباط بین نرخ پیشروی تونل و نسبت فشار نفوذ
در شرایط زهکشی شده

نتیجهگیری
 .1فشار ناشی از آب وارده بر پوشش ،اغلب اوقات بخش قابل توجهی
از کل نیروی اعمالی را شامل میشود ،مخصوصاً اگر از روشهای ساده
شدهای جهت تحلیل این نیروها استفاده کنیم ،این نیرو به صورت کام ً
ال
هیدرواستاتیک خواهد بود ،که البته درنظر گرفتن این نیرو به صورت کام ً
ال
هیدرواستاتیک محافظهکارانه میباشد.
 .2هر چند در شرایط زهکشی شدهای از پوشش تونل ،فشار هیدرواستاتیک
آب درنظر گرفته نمیشود ،اما با این حال میبایست به جای آن ،نیروهای
نفوذ آب را که به زمین وارد شده و باعث اعمال فشار از طرف زمین به جدار
تونل میشود در محاسبات وارد نمود (فشار غیرمستقیم آب).
 .3برای تونلی با زون تأثیر زهکشی باال ،تنشهای اعمال شده بر پوشش
تونل با تغییر شرایط زهکشی در اطراف تونل تغییر نخواهد کرد .هرچند که
میزان تنشها و جابهجاییهای ایجاد شده در زمین کام ً
ال متفاوت خواهد
بود ،به طوری که برای حالت زهکشی شده به مراتب بیشتر از حالت زهکشی
نشده میباشد.
 .4نرخ پیشروی تونل میبایست به عنوان یک پارامتر اضافه در مدل ریاضی
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چكيده مقاالت منتخب نشــریات
اندرکنش بین سیستم نگهداری تونل و همگرایی زمین -با درنظرگرفتن نیروی تراوش
Young-Jin Shina, E, Ki-Il Songb, In-Mo Leec, Gye-Chun Chod, “Interaction between tunnel supports and
ground convergence—Consideration of seepage forces”, International Journal of Rock Mechanics and Mining
Sciences, Volume 48, Issue 3, April 2011, Pages 394-405.

نیروی تراوش میتواند تهدید بزرگی برای ایمنی تونلهای زیرسطح ایستابی باشد زیرا وقتی که فشار مؤثر روباره تحت تأثیر پدیده قوسزدگی
در زمان حفر تونل میتواند توزیع مجدد شود ،نیروی تراوش باقی میماند .اگرچه نیروی تراوش در تونلهای زیرسطح ایستابی و سیستم
نگهداری آنها بسیار تأثیرگذار است ،اما اثر نیروهای تراوش بر منحنی عکسالعمل تونل تسلیح شده با پیچسنگ-های تزریقی و تزریق
تاکنون به روشنی شناخته نشده است .بنابراین در این مقاله ،اول ،تحلیلهای نظری بر منحنی عکسالعملزمین در تونل نگهداری شده
با پیچ سنگ تزریقی و تزریق و با درنظرگرفتن نیروی تراوش در حالت پایدار ،زهکشی کامل و حالت جریان شعاعی انجام شده است .دوم،
تحلیلهای دوگانه مکانیک-هیدرولیکی و عددی اجزاء محدود برای مقایسه با نتایج تحلیل نظری انجام شدهاند .نتایج مبین این نکته بودهاند
که راهحل تحلیلی در تونلهایی با عمق زیاد معتبر است .سوم ،یک مطالعه پارامتری بر تأثیرات تزریق بر منحنی عکسالعمل زمین با
درنظرگرفتن نیروی تراوش انجام شده است .نتایج نشان میدهند که منحنی با درنظرگرفتن نیروی تراوش مقادیر جابجایی شعاعی بزرگتری
نسبت به شرایط خشک در سطح فشار داخلی ثابت به دست میدهند زیرا نیروی تراوش به صورت یک نیروی حجمی اضافی بر مقطع تونل
اثر می کند .نتایج کلی براین نکته اشاره دارد که روش تحلیل نظری مورد استفاده در این مقاله برای بررسی همگرایی زمین در تونل با لحاظ
کردن نیروی تراوش را میتوان برای طراحی واقعبینانه تونلهای زیر سطح ایستابی استفاده کرد.
جریان دوغاب و بنتونیت در اطراف  :TBMمدلسازی و شبیهسازی محاسباتی تأثیرآن بر نشست سطحی
Felix Nagela, Günther Meschke, “Grout and bentonite flow around a TBM: Computational modeling and
simulation-based assessment of influence on surface settlements”,Tunnelling and Underground Space
Technology, Volume 26, Issue 3, May 2011, Pages 445-452

توجه کافی به برهمکنش بین ماشین حفر تونل( )TBMو زمین دربرگیرنده پیششرط انجام پیشبینی قابل اعتماد در تونلسازی سپری با
استفاده از تحلیلهای عددی است .در تونلسازی مکانیزه ،عالوه بر نگهداری سینهکار و تزریق فضای خالی حلقوی شرایط تماس در طول پوسته
سپر بین  TBMدرحال حرکت و محیط اطراف ،تغییرشکل خاک مهمترین جزء در برهمکنش خاک -ماشین است .این مقاله در رابطه با تحلیل
شرایط سطح تماس پوسته سپر و خاک و چگونگی بیان عددی آن در شبیهسازی عددی فرآیند محور در مدل تونلسازی سپری است .شرایط
اطراف پوسته سپر از طراحی ماشین حفر تونل ،خواص و رفتار تغییرشکل محیط دربرگیرنده و جریان محتمل سیال حفاری در فضای پیرامونی
متأثر است .یک روش نوین شبیهسازی پیشنهاد شده است که مدلسازی جریان ویسکوز سیال حفاری به فضای پیرامونی و اندرکنش آن با
سطح نگهداری ،تزریق نهایی فضای خالی ،خاک در حال تغییرشکل و  TBMدرحال پیشروی را امکانپذیر میسازد .مدل عددی درنظرگرفته
شده برای اندرکنش خاک -ماشین بخشی از مدل اجزاء محدود فرآیندمحور سه بعدی است که اخیرا ً برای تونلسازی سپری ساخته شده
است( Nagelوهمکاران .)2010 ،این روش مطالعه تأثیر جریان سیال حفاری به محیط پیرامونی درخالل پیشروی ماشین در شرایط واقعبینانه
زمینشناسی و ماشین را ممکن میکند .این روش بخصوص برای محاسبه توزیع فشار در الیه سیال در ارتباط با سطح نگهداری و شرایط تزریق
و پیشبینی تأثیر آن بر نشست سطحی و تأتیرات متقابل زمین -ماشین همچون نیروی جک های هیدرولیکی و تغییرشکل سپر کارا است.

پیشبینی حرکت زمین در تونلها با استفاده از روش سادهسازی شده

X.L. Yang, J.M. Wang, “Ground movement prediction for tunnels using simplified procedure”, Tunnelling and
Underground Space Technology, Volume 26, Issue 3, May 2011, Pages 462-471.
نظریه محیط اتفاقی یا تصادفی( )stochasticیک روش مؤثر برای پیشبینی حرکت سطح زمین ناشی از تونلسازی است .هرچند ،فرمول محاسباتی این نظریه
یک انتگرال دوگانه پیچیده است و وقتی که شکل مقطع تونل غیردایروی باشد ،بدست آوردن حدود انتگرالگیری مشکل است .در این مقاله نظریه محیط اتفاقی
سادهسازی شده است و این روش ساده شده برای پیشبینی حرکات سطحی زمین استفاده شده است .به منظور سنجش اعتبار روش ساده شده ،نتایج عددی
روش نظریه محیط اتفاقی با مقادیر روش ساده شده مقایسه شده است .مقایسه نشان میدهد که نتایج روش ساده شده به خوبی با نتایج نظریه محیط اتفاقی
همخوانی دارد مگر برای تونلهای بسیار کم عمق .این نکته به این معنی است که روش ساده شده یک تکنیک مؤثر برای پیشبینی حرکات سطحی زمین است.
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دالیل کاهش کارایی  TBMسپری -یک مورد مطالعاتی در سئول
Hyuk-Sang Junga, Jung-Myung Choib, Byung-Sik Chuna, Jong-Sik Parkc, Yong-Joo Lee, “Causes of reduction in shield TBM performance – A case study in Seoul”, Tunnelling and Underground Space Technology,
Volume 26, Issue 3, May 2011, Pages 453-461.
در این مطالعه دالیل اصلی کاهش راندمان حفاری در  TBMسپری در تونل عبوری از بستر رودخانه  Hanبا استفاده از تحلیل اطالعات بدست آمده از

اندازهگیریهای صحرائی ،بررسی شده است .در این مطالعه )1( ،اطالعات بدست آمده از اندازهگیریها با استفاده از دادههای نیروی پیشرانه و نرخ نفوذ در یک مقطع
با نوع سنگ و امتداد خاص مورد تحلیل قرار گرفتند )2( ،مصرف تیغه-های دوار برشی و انواع عوامل سایش تحلیل شد )3( ،نسبت خروجی تخلیهکننده مارپیچی و
مشکالت طراحی آن با استفاده از براده-های حفاری تحلیل شد .به عنوان نتیجه این مطالعه ،نرخ نفوذ کم در اثر نیروی پیشرانه کم بوده است ،تغییرات تیغه وابسته
به تغییرات نوع سنگ است و زاویه نصب خارج کننده مارپیچی نقش مهمی در راندمان حفاری ایفا میکند.

تحلیل تأثیر بارگذاری بر شاتکریت ناشی از محدوده ضعیف حاوی رس آماس کننده
Dawei Maoa, Bjørn Nilsena, Ming Lub, “Analysis of loading effects on reinforced shotcrete ribs caused by
weakness zone containing swelling clay”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 26, Issue 3,
May 2011, Pages 472-480.
تونلسازی در محدوده ضعیف حاوی رس آماسکننده یکی از مشکلترین شرایط در تونلسازی در سنگهای سخت است .ارزیابی الزامات سیستم نگهداری
در چنین مناطقی معموالً تجربی است یعنی براساس تجربه است .در این مقاله سیستم نگهداری در تعداد زیادی محدودههای ضعیف حاوی رس آماسکننده
برمبنای نتایج رفتارنگاری و تحلیلهای عددی تحلیل شده است تا برغنای روش-های تجربی ارزیابی نگهداری درچنین حاالتی بیافزاید .تونل راه زیردریایی
 Finnfastبه عنوان یک مورد مطالعاتی استفاده شده است .آزمایشهای آزمایشگاهی مواد گوژ از محدوده واقعی نشان داد که فشار آماس متوسط است .تمام
اطالعات ابزارنگاری و نتایج شبیه-سازی نشان دادند که بارگذاری بر بتن پاشیده شده ،حتی در جاییکه از شاتکریت مسلح استفاده نشده است ،بسیار کمتر
از مقاومت فشاری آن است .این نکته نشان داد که در چنین مناطقی اگر رس آماسکننده خیلی فعال نباشد ،ممکن است سیستم نگهداری بسیار زیادی
استفاده شده است .همچنین این نتیجه حاصل شد که به منظور کنترل قابل اتکای پایداری در چنین مناطقی ،سیستم ابزاربندی باید تا حد ممکن نزدیک
به سینهکار حفاری نصب شود.

پیشبینی نظری حرکت زمین در اثر تونلسازی در خاکهای چندالیهای
Zhiguo Zhang, Maosong Huang, Mengxi Zhang, “Theoretical prediction of ground movements induced by
tunnelling in multi-layered soils”,Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 26, Issue 2, (March
2011), Pages 345-355.

پیشبینی نظری حرکت زمین ناشی از تونلسازی معموالً برمبنای این فرض است که زمین محیطی همگن است .درعمل و در زمین با تشکیالت
الیهای با خواص مختلف خاک برخورد میشود و باید تأثیر چینهشناسی نیز درنظرگرفته شود .دراین مقاله از یک روش پیوسته مرزی با جابجایی
کنترل شده با هدف بررسی تأثیر الیهبندی خاک بر حرکات متأثر از حفر تونل ،استفاده شده است .به منظور درنظرگرفتن خواص غیرهمگن
خاک یک مدل نیم -فضای االستیک اصالح شده الیهای با این روش ترکیب شده است ،درصورتیکه قب ً
ال روش حل کلوین و میندلین با فرض
مواد همگن ،استفاده میشد .کارایی و قابلیت روش مذکور با استفاده از نتایج منشرشده دیگر همچون تحلیلهای کنترل جابجایی اجزای
محدود ،اعتبارسنجی شده است .نشست سطحی و جابجایی ناشی از حفر تونل در شرایط وجود الیهبندی خاک با شرایط خاکهای هموژن
مقایسه شده است .نتایجی که در این مقاله مورد بحث قرارگرفتهاند نشان میدهد که الیهبندی خاک ،که در محاسبات پیشین از تأثیرآن
صرفنظر میشد ،در خاکهای چند الیه ،تأثیر جدی بر حرکت زمین ناشی از حفر تونل دارد.
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معــرفي كتاب
خواص و رفتار مهندسي سنگها

ترجمه :مصطفی شریف زاده و رضا نورانی
تاریخ انتشار1390 :
ناشر :مرکز نشر صدا

در اغلب موارد ،مهندسين سنگ مقادير شاخص يا مقادير تجربي خواص تودهسنگها را به عنوان
خصوصيات ورودي طراحي نياز دارند .از آنجائي كه مقادير شاخص خصوصيات تودهسنگ و روابط تجربي
براي محاسبة آنها در كتابها ،دستورالعملها ،گزارشها و مقاالت مختلف مجالت و كنفرانسها پراكنده
شده است ،پيدا كردن و استفاده مناسب از خصوصيات سنگ و روابط تجربي در يك پروژه خاص براي
كمي
مهندسين مشكل و زمانبر است .بنابراين هدف اصلي اين كتاب ،جمعآوري روابط موجود براي بيان ّ
خصوصيات سنگها و ارائه آنها در يك مجموعه است.
اين كتاب براي تمام متخصصان مكانيك سنگ و مهندسي سنگ همچنين براي مهندسين اجرايي كه
عالقهمند به تعيين خصوصيات مهندسي سنگ براي يك پروژه خاص هستند مجموعه مفيدي است.
همچنين اين كتاب ميتواند به عنوان يك مرجع مناسب براي دانشجويان علوم زمين از جمله زمينشناسي
مهندسي و مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك سنگ مورد استفاده قرار گيرد .فصل  1مروري بر مسائل
مكانيك سنگ و روشهاي تعيين خصوصيات سنگ دارد كه با ذكر مثالهاي مفيد تجربي و روابط تخمين
خصوصيات سنگ همراه است.
فصل  2تنشهاي برجاي سنگ و روابط تجربي موجود براي تخمين آنها را بيان ميكند .فصل  3تا 5
روشهاي مختلف ردهبندي سنگ بكر و تودهسنگ و ويژگيسنجي ناپيوستگيها را تشريح ميكند .فصل
 6تا  8مقادير و روابط شاخص براي تعيين تغيير شكلپذيري ،مقاومت و نفوذپذيري سنگ بكر ،ناپيوستگيها و تودهسنگ را بيان ميكند.

نوآوريهاي فنآوري در سازههاي زيرزميني

ويراستار :گرنو بير()Gerno Beer
تاريخ انتشار2009 :
ناشرCRC Press :
مصور براي معرفي روشهاي نوين و خالقانه با توجه ويژه بر کاهش زمان ،هزينه و ريسک
اين کتاب يک مرجع ّ
در ساخت و نگهداري تأسيسات زيرزميني است .هدف اصلي پيشرفتهاي تکنيکي در مهندسي زيرزميني بر
تسهيل عمليات اجرايي و کاهش زمان ،هزينه و ريسک در طي فرآيند ساخت و نگهداري تأسيسات زيرزميني
همچون مغارها و تونلها قرار گرفته است .ابزارهاي طراحي جديد براي طراحان ،دسترسي آني مهندسين
به اطالعات ،مدلسازي شرايط واقعي و آموزش براي سازندگان ،تجهيزات روباتيک براي نگهداري و تعمير و
بسياري پيشرفتهاي ديگر ،از مصاديق پيشرفتهاي جديد هستند.
دراين کتاب آخرين نوآوريهاي فني در طراحي ،ساخت و کاربري سازههاي زيرزميني ارائه شده و ابداعات نوين
در زمينه بهسازي زمين ،شبيهسازي ،پيوستگي فرآيند ،ايمني ،ابزارنگاري ،تأثيرات زيستمحيطي ،تجهيزات،
برش و حفاري ،آموزش نفرات ،مواد ،روباتيک و ساير موارد به صورت جامع بيان شدهاند .نوآوريهاي ارائه
شده برمبناي نتايج پروژههاي تحقيقاتي بزرگي با تمرکز بر مهندسي سازههاي زيرزميني ،گردآوري شدهاند.
شيوه نگارش ساده اين کتاب و تمرکز آن بر مباحث کاربردي مهندسي ،اين کتاب را به مرجع مناسبي
براي مهندسان ،مشاوران ،پيمانکاران ،اپراتورها ،محققان ،صنعتگران ،تأمينکنندگان مصالح و کارفرمايان در
پروژههاي مهندسي زيرزميني تبديل میکند.
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رويدادهای تونل
5th CityBuild. Urban construction
International scientific and technical conference
18 October 2011 - Moscow, Russia
The basic directions of development of innovative
technologies at building of tunnels and underground
constructions of large megacities
Aim of the conference:
Exchange of experience of planning, designing and
building of undergrounds, transport, hydraulic engineering
and municipal tunnels, underground space development.
ORGANISATION:
Conference Organizer: Russian Tunnelling Association
Supported by: Ministry of Transport of the Russian
Federation, Moscow
Government, OJSC “Railways”, the International
Tunnelling Association
Contact :
RTA - Russian Tunnelling Association
Mr. Alexander Levchenko, President
Sadovaya-Spasskaya, 21
RU-Moscow 107217 - RUSSIA
Tel: +7 495 608 80 32
Fax: +7 495 607 32 76
Email: rus_tunnel@mtu-net.ru
Web: www.tar-rus.ru

Deutsches tunnel-Forum 2011 - STUVA
18 October 2011 | Collogne, Germany
20 October 2011 | Hamburg, Germany
Contact :
Bauverlag BV GmbH
Rainer Homeyer-Wenner
Werbeleitung
05241 / 802173
Email: rainer.homeyer-wenner@bauverlag.de
Web:
http://www.stuva.de/en/other-events/deutsches-tunnelforum.html

XI INTERNATIONAL CONFERENCE
UNDERGROUND INFRASTRUCTURE OF
URBAN AREAS
26-27 October 2011 Wroclaw - Poland
The aim of conference is to create a forum in order
to develop an exchange ofexperiences and provoke a
discussion on the topics related to building of tunnels
and underground infrastructure in the cities. The issues
such as geotechnical tests and town planning could also
be brought up in this forum.
More information on the conference website:
www.uiua2011.pwr.wroc.pl
ORGANIZED BY:
Institute of Civil Engineering - Wrocław University of
Technology
PSTB - Polish Society for Trenchless Technology
POLISH GROUP ITA-AITES
Contact:
Andrzej KOLONKO
phone: 0048 71 320 29 14,
fax: 0048 71 328 18 89
mobile: +48 507043537
e-mail: andrzej.kolonko(at)pwr.wroc.pl

China’s 5th International Symposium on Tunnelling
10 - 11 November 2011 - Shanghai, China
China’s International Symposium on Tunnelling is a
large-scalecomprehensive international summit with
top-profile ranking in the fields of underground and
tunnel constructions.
Contact:
Director, Advertising Business Office
David Chen
Tel: +86 21 60761070
Fax: +86 21 60761537
Emails:tunnellingchina@126.com
secretariat@ita-aites.org
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آيين نامه عضويت در انجمن
انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتند از:
عضويت پيوسته
اعضاي پيوسته انجمن بايستي حداقل يكي از شرايط زير باشند.
   - 1موسسان انجمن
   - 2اشخاص با درجه كارشناسي ارشد و باالتر در رشتههاي مرتبط با حداقل دو سال سابقه كار مفيد در صنعت تونل سازي
   - 3اشخاص با درجه كارشناسي ارشد و باالتر در رشتههاي مرتبط و پايان نامه در زمينه تونل با حداقل يك سال سابقه كار مفيد در صنعت
تونلسازي
   - 4اشخاص با درجه كارشناسي در رشته مرتبط با حداقل  4سال سابقه كار مفيد در صنعت تونل سازي
   - 5اشخاص با درجه كارشناسي در ساير رشتهها با حداقل  5سال سابقه كار مفيد در صنعت تونل سازي
تبصره  : 1رشتههاي مرتبط به صنعت تونل سازي شامل :مهندسي عمران – مهندسي معدن – زمين شناسي مهندسي زمين شناسي – مهندسي
برق – مهندسي مكانيك – مهندسي نقشه برداري و شاخههاي وابسته مي باشد.
عضويت وابسته
اشخاصي كه داراي سابقه كاري حداقل دو سال در زمينه علم و صنعت تونل سازي بوده ولي شرايط عضويت پيوسته را نداشته باشند مي توانند
به عضويت وابسته در آيند.
عضويت دانشجويي
كليه اشخاصي كه در رشتههاي مرتبط در دوره كارشناسي يا باالتر در رشتههاي مرتبط به صنعت تونل سازي به تحصيل مشغول هستند ميتوانند
به عضويت دانشجويي انجمن در آيند.
عضويت افتخاري
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينههاي مرتبط با صنعت تونل سازي حایز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن
كمكهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري انجمن ،انتخاب شوند.
تبصره  : 2اعضاء افتخاري كليه مزاياي اعضاء پيوسته انجمن به جز حق انتخاب شدن به عنوان عضو هيات مديره را دارا هستند.
لطفا" فرم تكميل شده را به نشاني :تهران ،خيابان كارگر شمالي ،نبش خيابان دوم ،ساختمان  ،467طبقه پنجم ،واحد ،41
تلفـن ،88630495-6 :دورنگار 88008754 :دبيرخانه انجمن تونل ايران ،ارسال نماييد.

