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 خالصه

اند. با توجه به حفر این فضاهای و نقل شهری مورد توجه قرار گرفتهایستگاههای مترو از جمله فضاهای زیرزمینی هستند، که در توسعه حمل 

های ضعیف، تحلیل پایداری و انتخاب نوع نگهداری در مراحل مختلف ساخت و در دراز مدت حائز اهمیت زیرزمینی در مناطق شهری و در زمین

اری سازی و تحلیل عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منطور حف. در این مقاله ایستگاه میدان نقش جهان اصفهان با استفاده از مدلباشدمی

 استفاده شده است. در تحلیل پایداری ایستگاه میدان نقش جهانهای قوسی فوالدی نگهدارنده با استفاده از لولهایستگاه از روش اجرای سیستم پیش

 .اصفهان، سیستم نگهداری با استفاده از معیارهای پایداری مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت سیستم نگهداری مناسب انتخاب شده است

 

 .تحلیل عددی، سیستم نگهداری، ایستگاه مترو، نگهدارندهسیستم پیش کلمات کلیدی:
 

 

  مقدمه .1
 

تررین روش را بررای حفرر ایسرتگاه انتخراب کررد. از       توان با توجه به شرایط زمین و تجهیزات موجود، مناسبمیهای مختلف با مطالعه و مقایسه بین روش

، روش اسرتفاده  [2]، ماشین حفاری چند مقطع[2]بزرگ شونده ، کندوپوش، سپر[1]روش حفاری ترتیبیتوان به های مترو میهای حفر ایستگاهجمله روش

اشاره کرد. به منظرور حفرر   [ 5] 2های قوسینگهدارنده با استفاده از لولهو روش اجرای سیستم پیش [4]ی طاق بتنینگهدارندهسیستم پیش، [3]هااز ریزتونل

سرازی  و مردل بررای مطالعره   با توجه بره قابلیرت اطمینران براال،     های قوسی نگهدارنده با استفاده از لولهروش اجرای سیستم پیشن، ایستگاه میدان نقش جها

در ژاپن معرفری گردیرد و    2002ال در سبرای اولین بار  ،های قوسی با قطر بزرگاز لولهنگهدارنده با استفاده روش اجرای سیستم پیش .ه استشد انتخاب

امکران پرریر برودن ایرن روش حفراری در       ار گرفته اسرت و در ایرن مقالره   ین روش حفاری برای اولین بار در ساخت بزرگراهی در ژاپن مورد استفاده قرا

 سازی عددی مورد مطالعه قرار گرفته است.ساخت ایستگاه متروی میدان نقش جهان اصفهان مورد بررسی و نتایج حاصل از مدل
 

  های قوسینگهدارنده با استفاده از لولهروش اجرای سیستم پیش .2
 

ی مقراو  در زمرین قررار داده    نگهدارنده همراه با انجماد خاک یا تزریق، برای ایجاد یک ناحیره پیشهای فوالدی قوسی به عنوان سیستم در این روش لوله

منظرور  شوند تا داخل فضای ایجاد شده با اطمینان باال برداشته شود. این روش در فضاهای زیرزمینی با سطح مقطع  برزرگ  و همننرین عمرق زیراد، بره      می

ی انجماد خاک به منظرور مقراو  کرردن خراک و جلروگیری از      باشد. شیوه، دارای قابلیت اعتماد و ایمنی باال مینگهداری خاک و جلوگیری از نفوذ آب

باشد و این روش همراه با خطراتری نظیرر افرت    شود اما عملیات انجماد به صورت موقت میهای پوشش دهنده، استفاده میهای بین لولهنفوذ آب در بخش

( 2( بخرش ورودی   1نشران داده شرده اسرت کره عبارتنرد از          1تجهیرزات مربروب بره ایرن روش در شرکل      . باشرد اک میانجماد و کاهش چسبندگی خ

                                                 
1
 mortezaabdi90@gmail.comدانشجوی کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده مهندسي معدن  

2
 Large diameter curved pipe roofing method 
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ی فروالدی قوسری   ( لولره 5( ماشرین حفرار انحنرادار     4( تجهیزات اعمال نیروی تراسرت   3ها(  چارچوب پایینی  سیستم کنترل وضعیت و کارگراری لوله

 ( بخش پایانی  فضای ورودی ماشین حفار(. 6م(   تقسیم شده به قطعات با طول ک

 

 
 قوسی هاینگهدارنده با استفاده از لولهات مربوط به روش اجرای سیستم پیشتجهیر -1شکل 

 

 

 انجماد زمین .3
 

 شرود و ذرات خراک مری   شود. مانند سیمان در بتن، یخ سبب اتصرال انجماد زمین مجموعه عملیاتی است که در آن آب موجود در خاک به یخ تبدیل می

هرا سراخته   شود. استفاده از انجماد زمین به خصوص در فضاهای زیرزمینی که در زیر پری سراختمان  مت توده خاک میباعث نفوذ ناپریری و افزایش مقاو

 . درشرود انجماد زمین استفاده مری  معموالً از آب نمک یا نیتروژن مایع برایها دارد. شوند تأثیر زیاد در کاهش نشست و در نتیجه حرکت پی ساختمانمی

های زیرزمینی مانند مترو در جاییکه خاک منجمد شده تحت فشار محصور کننده قرار دارد انتخاب یک معیار مقاومت برای مشرخ  کرردن   اجرای سازه

ترر  ه و حساسیت آن به دما، بسیار پینیرده کرنش برای خاک منجمد شده با توجه به ترکیبات پینید-ی تنشباشد. رابطهرفتار خاک منجمد شده الزامی می

مگاپاسکال برای خراک منجمرد شرده     4کلمب در فشار محصور کمتر از -. نتایج تحقیقات نشان داده است که معیار موهر[6]باشداز خاک غیر منجمد می

مگاپاسرکال بره صرورت رفترار      4فشرار بزرگترر از   و رفتار خاک منجمرد شرده بررای     مگاپاسکال مناسب نبوده 4تر از باشد ولی برای فشار بزرگمناسب می

درجه سانتیگراد و در فشرار   -6های آزمایشگاهی برای خاک منجمد شده در دمای باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از نمونهکلمب غیرخطی می -موهر

ی اصرطکاک داخلری برا فشرار     بالرک، چسربندگی و زاویره    ها و روابطی را برای مردول ( منحنی2010ل، یانمینگ و همکاران  مگاپاسکا 12جانبی صفر تا 

 :[2،8]ی پارامترهای خاک منجمد شده استفاده شده اندجانبی ارائه دادند که در این مقاله برای محاسبه

ای برحسرب  ماسره ای را برای خاک ( با استفاده از آزمایشات برجا رابطه2002، آقای یو و همکاران  Gی مقدار مدول برشی به منظور محاسبه 

 .[7]باشدمی 1ی ارائه دادند که مطابق رابطه (w)مقدار آب 

                                                                                                                                 

 

 ی مورد مطالعهمعرفی منطقه .4
 

شرود، دارای طرول تقریبری    اهلل، کاخ عالی قاپو و بازار قیصریه شرناخته مری  با چهار اثر شاخ  مسجد اما ، مسجد شیخ لطف میدان نقش جهان اصفهان که

 102مترر و طرول    24متر و ایستگاه مورد نظر برای طراحی دارای عرض حدود  7های عبوری از ایستگاه برابر قطر تونل. باشدمتر می 152متر و عرض  507

. برا توجره بره    باشدمتر می 25/11قف ایستگاه تا سطح زمین برابر با ی سو فاصله بوده تر از سطح زمینمتر پایین 10سطح آب زیرزمینی حدود  باشد.متر می

ور اجررا نخواهرد برود و بردین منظر     قرار گیری ایستگاه متروی میدان نقش جهان در زیر بناهای مهم تاریخی امکان حفر ایستگاه به روش کنردوپوش قابرل   

وب به ایستگاه برای ایرن  ی مربهندسه 2 رفته است. در شکلمورد مطالعه قرار گهای قوسی نگهدارنده با استفاده از لولهاجرای سیستم پیشزیرزمینی روش 

 حفاری نشان داده شده است. روش
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های قوسینگهدارنده با استفاده از لولهسطح مقطع عرضی ایستگاه به منظور حفر با استفاده از روش اجرای سیستم پیش -2شکل   

 

 

 مشخصات مدل ساخته شده .5
 

-3باشرد  شرکل   مری  zمترر در راسرتای محرور     76و ارتفراع   yمحرور  متر در راستای  20طول ، xمتر در راستای محور  160دارای عرض ساخته شده  مدل

. فررض برر آن اسرت کره     اسرت  متر انتخراب شرده   5/0برابر با   y محور در راستای مشی هر و اندازه 160ا برابر ب  yمحور  ها در راستای(. تعداد مشالف

-های بتنی به کار رفته برای نگهداری تونرل حفر گردیده است. سگمنت TBMهای مترو قبل از حفر ایستگاه، با استفاده از ماشین حفاری تما  مقطع تونل

-عالوه بر ترنش  و بوده 6/0فشار حانبی خاک برابر مقدار ضریب  .دنباشدر راستای محور تونل میمتر  5/1سانتیمتر و عرض  30های مترو دارای ضخامت 

مترری   10تن بر مترمربع( در مدل اعمال شده و ترراز آب زیرزمینری نیرز در عمرق      2کیلوپاسکال   20بار ترافیک وارد بر سطح زمین نیز برابر با  ،های اولیه

آورده شرده   1باشرد، در جردول   ی مورد مطالعه که شامل چهار الیه میارامترهای ژئومکانیکی مربوب به خاک منطقهپ. زمین در مدل اعمال گردیده است

ر نترایج  است. انجماد خاک قبل از حفر فضاهای زیرزمینی عالوه بر جلوگیری از نفوذ آب، تأثیر زیادی در افزایش پایرداری خراک دارد کره ابرن ترأثیر د     

متر(، نیراز بره پارامترهرای ژئومکرانیکی      2ی منجمد شده  با ضخامت حدود سازی ناحیه(.به منطور مدلب-3شود  شکل یده میسازی نیز دحاصل از مدل

. فشرار موجرود در منطقره    های ارائه شده توسط یو و یانمینگ بدست آمده استباشد که این مشخصات با استفاده از روابط و منحنیه میخاک منجمد شد

باشرد. پارامترهرای ژئومکرانیکی اسرتخراه شرده      % می15ای اطراف ایستگاه حدود مگاپاسکال و میزان آب خاک ماسه 2/0ن روباره حدود با توجه به میزا

 استفاده شده است.  1ی ی مقدار مدول برشی از رابطهباشد. به منطور محاسبهمی 2مطابق جدول 

 میدان نقش جهانهای خاک مربوط به پارامترهای ژئومکانیکی الیه -1جدول 

 ϕ ضخامت الیه متر( نا  الیه
    

C 

(KPa) 
ν E 

(MPa) 
     

KN/m3 
     

KN/m3 

 خاک باالیی  خاک دستی(
 رس باالیی

میانی ماسه  
 رس پایینی

2 
2 
25 
41 

12 
21 
32 
25 

15 
25 
5/2  

45 

36/0  
34/0  
25/0  
37/0  

23 
30 
60 
20 

- 
- 
5/20  
2/20  

5/12  
6/18  

18 
1/18  

 

 

 پارامترهای ژئومکانیکی خاک منجمد شده -2جدول 

ϕ 

    
C 

(Kpa) 
G 

(Gpa) 
K 

(Gpa) 
25 1000 139 200 
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 )الف(                                                                                       )ب(

ی منجمد شدههای فوالدی قوسی و پایداری خاک در مننطقهریزش خاک در حد فاصل بین لوله)الف( مدل اولیه )ب(  -3شکل   
 

 سازی و حفر ایستگاهمدل .6
 

ی منجمرد شرده و   نشران داده شرده اسرت. منطقره     5و  4ی در این روش در اشکال رسم شرده  دائممراحل نصب سیستم نگهداری موقت وو  یب حفاریتتر

 آورده شده است. 6های نگهداری مدل شده نیز در شکل سیستم

 
مقطع عرضی و طولی ایستگاه سطح مراحل حفاری ایستگاه در -4شکل   

 

 
 )الف(                                                                                                         )ب(

های تونلحفر . 1مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری موقت ودائم )ی پایانی حفر و نگهداری ایستگاه )ب( )الف( مرحله -5شکل 

. اجرای نگهداری دائم و اتمام 5ها . حفر فضای ایستگاه و نگهداری پشت سگمنت4. انجماد زمین 3های انجماد . نصب لوله2مترو 

ی انجماد(مرحله  

 

 
)ب(                                                                                     )الف(  

ی منجمد شدهسازی منطقهحفر مدل و مدلهای نگهداری نصب شده )ب( )الف( سیستم -6شکل   
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 نتایج بدست آمده .7
 

شرود. پرس از حفرر فضرای مربروب بره       فضای مربوب به کل طول ایستگاه در طی مراحل مختلف برداشته مری  ،های قوسی و انجماد زمینپس از نصب لوله

های حاصرل  جابجاییالف -7شود. در شکل ها و نگهداری دائم آغاز میهای مترو و اجرای ستونهای بتنی مربوب به تونلایستگاه، عملیات برش سگمنت

کرم بروده   ها در این حالت ار جابجاییهمانطور که مشخ  است مقد، نصب نگهداری دائم نشان داده شده است ها واز حفر ایستگاه قبل از برش سگمنت

-ی لولره . به منطور بررسی ترأثیر فاصرله  ب(-7 شکل  دهدها و نگهداری دائم رخ میها و اجرای ستونها پس از برش سگمنتو مقدار زیادی از جابجایی

مترر   5ها با گا  پیشروی  متر(. نگهداری دائم و ستون 5/2و  2،  5/1داری های قوسی با فاصلهنظر گرفته شده است  لولههای قوسی، سه حالت مختلف در 

نشران   8و  2هرای  شرکل در  های فوالدی و مراحل مختلف پیشرویفواصل مختلف لولهبرای در سطح زمین  گردند، نشستمی ها( اجرای بین ستون فاصله

سازی شرده  ها پس از مراحل مختلف پیشروی، به ناچار کل طول ایستگاه حفر و مدلالز  به ذکر است که با توجه به ثابت نشدن جابجاییداده شده است. 

 است.

 

 
)ب(                                                                                                         )الف(   

-ها )ب( پس از برش سگمنت( )الف( قبل از برش سگمنتمتر 5/1های قوسی برابر ی لولههای حاصل از حفر ایستگاه )فاصلهجابجایی -7شکل 

 ها و اجرای نگهداری دائم

 
رهای فوالدی از یکدیگمختلف لولههای مختلف از مرکز ایستگاه برای فواصل مقطع عرضی در مسافتسطح نشست سطح زمین در  -8شکل   

 
 های مختلف از مرکز ایستگاه برای مقادیر مختلف پیشرویمقطع عرضی در مسافتسطح نشست سطح زمین در  -9شکل 

FLAC3D 3.00

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

Step 57074  Model Projection
00:08:56 Sun Oct 02 2011

Center:
 X: 0.000e+000
 Y: 4.000e+001
 Z: 2.162e+000

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:   0.000

Dist: 4.824e+002 Size: 4.025e+001

Contour of Z-Displacement
  Magfac =  1.000e+000

-4.4334e-002 to -4.0000e-002
-4.0000e-002 to -3.0000e-002
-3.0000e-002 to -2.0000e-002
-2.0000e-002 to -1.0000e-002
-1.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  1.0000e-002
 1.0000e-002 to  2.0000e-002
 2.0000e-002 to  3.0000e-002
 3.0000e-002 to  3.6224e-002

   Interval =  1.0e-002

Sketch
  Magfac =  1.000e+000
   Linestyle

FLAC3D 3.00

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, MN  USA

Step 31171  Model Projection
17:00:54 Tue Sep 20 2011

Center:
 X: 0.000e+000
 Y: 4.000e+001
 Z: 3.027e+000

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:   0.000

Dist: 4.824e+002 Size: 4.025e+001

Contour of Z-Displacement
  Magfac =  1.000e+000

-1.1818e-002 to -1.0000e-002
-1.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  1.0000e-002
 1.0000e-002 to  2.0000e-002
 2.0000e-002 to  3.0000e-002
 3.0000e-002 to  4.0000e-002
 4.0000e-002 to  4.3798e-002

   Interval =  1.0e-002

Sketch
  Magfac =  1.000e+000
   Linestyle
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 طراحی سیستم نگهداری .8

باشد، زیرا پس از خالی ( می4-ب-5های دوقلوی مترو شکلحفر بخش میانی  فضای بین تونل ،یکی از مهمترین مراحل در ساخت ایستگاه در این روش

ها در اثر حفر ایستگاه افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه مقدار ممان خمشی و نیروی محوری ها، مقدار بار وارد بر آنشدن فضای پشت سگمنت

قدار ممان و (، برای جبران این م11و  10کند اشکال ها برداشته شده است، از مقدار مجاز آن تجاوز میها در بخشی که پشت سگمنتوارد بر سگمنت

شود تا از شاتکریت به ی بسته عمل کند، پیشنهاد میهای مترو کامالً به صورت یک حلقهنیروی محوری و همننین برای اینکه پوشش سگمنتی تونل

د. به منطور ایجاد یک های انجماد باالیی استفاده گردهای انجماد پایینی تا لولهها از لولههای فوالدی در پشت سگمنتسانتیمتر و  قاب 20ضخامت 

-های فوالدی به لولهشود به طوریکه قابهای فوالدی قوسی در نظر گرفته میی لولههای فوالدی برابر با فاصلهی قابسیستم نگهداری یکپارچه، فاصله

 آورده شده است.  12شکل  ها درده برای تقویت سگمنتشوند. مشخصات مربوب به سیستم نگهداری پیشنهاد شهای فوالدی قوسی جوش داده می

 

 

1000 300mm 
3.27% reinforcement 

         

          

         
 

های متروهای استفاده شده برای نگهداری تونلسطح مقطع سگمنت -11شکل   

 

 

 
های مترو پس از حفر ایستگاهممان خمشی و نیروی محوری وارد بر پوشش سگمنتی تونل -11شکل   

  

 
Steel set  

                                                        
                                                        

هامشخصات سیستم نگهداری نصب شده به منظور تقویت سگمنت -12شکل   

 

سرانتیمتر و   60فروالدی مردور توخرالی بره قطرر      هرای  در لولره ( 13 شرکل  همننین مقدار تنش داخلی حاصل از نیروی محوری و ممان خمشی 

هرای  کیلوگر  بر سانتیمتر مربع خواهد بود که این مقدار از مقردار مجراز ترنش داخلری قابرل تحمرل بررای لولره         2280سانتی متر برابر با  3ضخامت جداره 

 .[11]باشدکمتر می (0.66Fyفوالدی  

 

 
متر( 5/1های فوالدی برابر ی لولههای فوالدی )فاصلهممان خمشی و نیروی محوری وارد بر لوله -13شکل   
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مترر از یکردیگر در    5ی ( و بره فاصرله  14سانتیمتر  شرکل   70اند دارای قطر های با سطح مقطع دایره که به منظور نگهداری دائم اجرا شدهستون

باشرند کره مقردار حرداک ر     کیلونیروتن مری   10818یروی محوری مجاز ها قادر به تحمل مقدار نستون ACI 318-89اند. بر طبق طول ایستگاه قرار گرفته

ی در محردوده  1/2( که با اعمال ضریب ایمنری برابرر   14باشد  شکل کیلو نیوتن می 5152متر(  5/1های فوالدی برابر ی لولهها  فاصلهنیروی وارد بر ستون

 گیرد.مجاز قرار می
 

 

 

700 mm diam. 

2.6% reinforcement 

         

          

         
 

 

 

 
  

هاو مقدار نیروی محوری وارد بر آن های استفاده شده برای نگهداری دائم ایستگاهسطح مقطع ستون -14شکل   

 

نگهرداری دائرم، بره جرای     سیسرتم  سرازی  اه بایرد اجررا گرردد. بره منظرور مردل      ی انجماد زمین، سیستم نگهداری دائم ایستگقبل از اتما  مرحله

شود. م اعمال می( و فشار آب بر روی سسیتم نگهداری دائ15شود  شکل مشخصات خاک مربوب به قسمت منجمد شده، مشخصات خاک اولیه داده می

پیداست، مقردار حرداک ر ممران خمشری و نیرروی محروری        16همانطور که از شکل باشد. سانتیمتر می 40، پوشش بتنی به ضخامت سیستم نگهداری دائم

 ی مجاز قرار گرفته است.در محدوده 6/1با اعمال ضریب ایمنی  (17 شکل  وارد بر سیستم نگهداری

 

 

 
اعمال مشخصات مربوط به خاک اولیه پس از اتمام انجماد زمین و اجرای سیستم نگهداری دائم -15شکل   

 

 
نیروی محوری سیستم نگهداری دائم -خمشینمودار ممان  -16شکل   

 

 
متر( 5/1های فوالدی برابر ی لولهممان خمشی و نیروی محوری وارد بر سیستم نگهداری دائم )فاصله -17شکل   
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 نتیجه گیری .9
متری به ترتیب برابر با  5/2و  2، 5/1داری های فوالدی با فاصلهمقدار بیشترین شیب نشست در سطح زمین برای لوله ،با توجه به نتایج بدست آمده

مجاز  تر از مقدارمتری، مقدار شیب نشست کم 5/1های فوالدی با فاصله داری خواهند بود که در حالت استفاده از لوله 00252/0و  00212/0، 00145/0

نگهدارنده ست آمده از این مقاله، روش اجرای سیستم پیشباشد. بنابراین با توجه به نتایج بدمی[10]( 002/0 دونالد شده توسط اسکمپتون و مک اعال 

-با ایمنی باال برای حفر ایستگاه متروی میدان نقش جهان پیشنهاد میحفاری  متری، به عنوان یک روش 5/1داری  های فوالدی با فاصلهبا استفاده از لوله

 شود.
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