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   :چکیده

آهن متر بخشی از پروژه بزرگ راه 594رشت با دو خط ریل موازي و طول  -آهن قزوینراه 7تونل شماره 
هاي سطحی برداشت شده و نتایج به دست آمده از آزمایش بر در این مقاله با توجه به درزه. شت استر -قزوین

 GSIبندي مهندسی مقدار پارامتر پهنه تقسیم و با استفاده از طبقه سههاي حفاري، مسیر تونل به روي مغزه
تونل مترهاي توده سنگ پاراگیري از روش پیشنهادي هوك، و در نهایت با بهرهشده براي هر پهنه تعیین 

، آنالیز VNIMIو  RMR، Qهاي تجربی تونل با استفاده از روش نگهداريپس از بررسی . ارزیابی شده است
کلیه محاسبات در سه مرحله قبل، . انجام گرفته است  FLAC2Dافزار عددي پایداري تونل با استفاده از نرم

در نهایت براي کنترل و . ب سیستم نگهداري انجام شده استبالفاصله پس از حفر تونل و همچنین پس از نص
 هاي تجربی و عددي بهترین سیستم نگهداريهاي اطراف تونل با مقایسه نتایج حاصل از روشمهار جابجائی

   .براي تونل تعیین شده است
  

  .FLAC2D ،VNIMIرشت، تحلیل پایداري، - آهن قزوینتونل راه: واژه هاي کلیدي
  

  :مقدمه 
شناسی، شرایط ساختار زمیندر نوع سنگ و خاك، هاي زیرزمینی به علت تغییر یل پایداري سازهتحل
. امري پیچیده و مشکل است ،هاي منطقه، مراحل حفاري و ایجاد فضاي زیرزمینی از محلی به محل دیگرتنش

ها و همچنین با از آن هاي مختلف تحلیل پایداري، مقایسه بین نتایج حاصللذا الزم است با استفاده از روش
رشت با -آهن قزوینراه 7تونل شمار . قضاوت مهندسی مناسب، وضعیت پایداري در سازه موردنظر بررسی شود

این تونل با . مترمربع است 104طح مقطعی معادل متر داراي س 5/12و عرض  4/9مقطع نعل اسبی، ارتفاع 
-آهن قزوینطرح راه 64+626تا  64+032ده کیلومتر متر، در محدو 594متر و طول  50تا  15متوسط روباره 

ري و تعیین در این مقاله، تحلیل پایدا. آورده شده است 1موقعیت مکانی پروژه در شکل . رشت قرار گرفته است
و  Q ،RMRهاي تجربی سازي عددي انجام گرفته و نتایج با روشبه کمک مدلمذکور تونل نوع نگهداري 

VNIMI مقایسه شده است.  
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  رشت-آهن قزوینموقعیت مکانی پروژه راه -1شکل 

  
   شناسی مسیر تونلزمین

هاي داسیتی هاي در برگیرنده مسیر تونل در محدوده مورد بررسی عمدتاً شامل تراکی آندزیت، گدازهسنگ
 2شناسی مسیر تونل در شکل مقطع زمین. هاي آندزیتی حاوي رس استسنگ و توفآندزینی همراه با جوش

شناسی در محدوده مورد بررسی، دو دسته درزه اصلی عمود هاي زمینبا توجه به برداشت. شان داده شده استن
- درجه، در سینه 90شرقی و متوسط شیب جنوب -غربیغربی و شمالجنوب -شرقیبر هم با امتدادهاي شمال
دار در بخش هاي آببا الیهها با پرشدگی رس همراه هاي متعدد و درزهوجود گسل. کار تونل مشهود است

  .ورودي تونل، از مهمترین عوامل ناپایداري تونل در محدوده مورد بررسی است
  

   
  رشت-آهن قزوینراه 7شناسی مسیر تونل شماره مقطع زمین -2شکل

  
  هاي تجربیتحلیل پایداري و طراحی سیستم نگهداري با استفاده از روش

. استفاده شده است VNIMIو  RMR ،Qهاي تجربی زوین رشت از روشآهن قراه 7در تحلیل پایداري تونل 
ولی در مورد . شودنظر میصرف Qو  RMRهاي تجربی جوئی در وقت از توضیحات اضافی روشبراي صرفه

شناسی در محدوده مورد مطالعه، سه محدوده هاي زمینطبق بررسی. توضیح داده خواهد شد VNIMIروش 
- توف) II(، )64)+32-343(کیلومتر (سنگ دار همراه با جوشهاي داسیتی درزهدازهگ) I(شناسی شامل سنگ

کیلومتر (شده دار دگرسانآندزیت درزه-داسیت) III(و  )64)+343-524(کیلومتر (دار سست هاي آندزیتی رس



نسبتاً  هاي مسیر تونلسنگهاي انجام شده تودهقابل تفکیک است که با توجه به بررسی) 64)+626-524(
نیز  Qبندي سنگ در مسیر تونل از طبقهبندي تودهدر رده .هستند 55تا  33بین  RMRداراي پایدار بوده و 

، 78/0 سنگدار همراه با جوشهاي داسیتی درزهگدازهشناسی براي واحد زمین Qمقدار  .استفاده شده است
 51/0، شدهدار دگرسانآندزیت درزه-یتداس شناسیو براي واحد زمین27/0، هاي آندزیتی حاوي رستوف

  .محاسبه شده است
  

 VNIMIنگهداري با روش 
جهت ارزیابی پایداري، روش جدید، موثر و جامعی توسط مؤسسه تحقیقات و طراحی معدن روسیه 

شناسی و مهندسی در ، تأثیر عوامل زمینVNIMIسنگ با روش در تحلیل پایداري توده. پیشنهاد شده است
امتیازدهی منطقی، ارزیابی مناسب تأثیر هر فاکتور و در نهایت اختصاص انواع مختلف . ه شده استنظر گرفت

هاي نگهداري براي هر طبقه پایداري، روش فوق را به عنوان روشی جامع و ابزاري توانمند در طراحی حفاري
را به کار ) U(دیواره حفره براي ارزیابی پایداري، مقدار جابجایی  VNIMIروش . زیرزمینی تبدیل ساخته است

عبارت است از مقدار جابجایی قابل انتظار دیواره بدون نگهداري حفره در تمام  Uگرفته که طبق این روش، 
  .قابل محاسبه است 1که از رابطه  برداريمدت بهره

  U= Kα KƟ  KS  KB  KT  UT     )1(رابطه  

سنگ است که با اعمال نل و مقاومت فشاري تودهمقدار جابجایی وابسته به عمق تو  UTدر این رابطه 
و مدت زمان ) KS(هاي مجاور ، تأثیر تونل)KB(، ابعاد تونل )Kϴو  Kα(ها ضرایبی متأثر از شیب و امتداد الیه

- تعیین می 1محاسبه و طبقه پایداري با توجه به جدول ) U(، میزان تغییر شکل محیط تونل )KT(برداري بهره
نگهداري  2ده پایداري سقف و دیواره، طبقه پایداري باالتر انتخاب شده و با توجه به جدول از بین ر. گردد

هاي پیشنهاد شده توسط نگهداري پیشنهادي توسط این روش همراه با نگهداري .شودمناسب پیشنهاد می
سهولت هاي مختلف را به که مقایسه نتایج روش است آورده شده 3 در جدول Qو  RMRهاي تجربی روش
  .سازدپذیر میامکان
  

 VNIMI سنگ در روشطبقه پایداري توده -1جدول 
طبقه 
  پایداري

  mm(U(سنگ جابجائی توده  درجه پایداري
  هاي نمکیتوده  هاي آذرین و دگرگونیتوده  هاي رسوبیتوده

  300<  20<  50<  پایدار 1
  300- 200  100-20  200-50  با پایداري متوسط  2
  500- 300  200- 100  500- 200  ناپایدار  3
  500>  200>  500>  خیلی ناپایدار  4

  
 VNIMI بندي پایداري نگهداري پیشنهادي بر اساس طبقه -2 جدول

 طبقه پایداري نگهداري پیشنهادي
  .مترمیلی 50سنگ یا شاتکریت با ضخامت کمتر از پیچ
  .برداري بدون نگهداري وجود دارددرزه امکان بهرهسنگ کمدر توده

1 

سنگ متر با پیچمیلی 50بتن درجا، ترکیب شاتکریت با ضخامت حداقل 
ساخته، قاب فلزي با هاي پیشو تورسیمی یا بدون تور سیمی، المان

  .سنگ و قاب فلزيشاتکریت و تحکیم توسط تزریق، پیچ

2 

هاي بتن مسلح، بتن مسلح ساخته چدنی یا فوالدي، بلوكهاي پیشالمان
 ).در موارد نادر(هاي قابل انعطافقاببا آرماتور سخت، 

3 

 4 .سنگمثل گروه سوم و تحکیم توده



  
  رشت -آهن قزوینراه 7شماره براي تونل  VNIMIو  Q ،RMRهاي نگهداري پیشنهادي روش -3 جدول

  روش ارزیابی پایداري و تخمین سامانه نگهداري  شناسیزمینواحد 
Q RMR  VNIMI 

هاي داسیتی گدازه
دار همراه با درزه

  سنگجوش

دوزهاي غیر شبکه منظم سنگ
متر با  4تا  3کششی به طول 

متر همراه  5/1تا  1داري فاصله
متر سانتی 15تا  10با 

  شاتکریت

-استفاده از شبکه منطم سنگ
داري متر و فاصله 4دوز به طول 

 10تا  5متر همراه با  2تا  5/1
متر شاتکریت در سقف و سانتی
  در اطرافمتر سانتی 3

سنگ یا شاتکریت با ضخامت پیچ
سنگ متر، در تودهمیلی 50کمتر از 

برداري بدون درزه امکان بهرهکم
  .نگهداري وجود دارد

هاي آندزیتی توف
  حاوي رس

هاي سنگاستفاده از پیچ
متر  4تا  3غیرکششی به طول 

 5متر همراه با  1داري با فاصله
متر شاتکریت سانتی 5/7تا 

  شده با توري فلزيتقویت 

دوز به طول شبکه منظم سنگ
تا  1داري متر و فاصله 5تا  4
ها متر در سقف و دیواره 5/1

متر سانتی 15تا  10همراه با 
 10شاتکریت در سقف و 

  هامتر در دیوارهسانتی

بتن درجا، ترکیب شاتکریت با 
متر با میلی 50ضخامت حداقل 

سنگ و تورسیمی یا بدون تور پیچ
ساخته، قاب هاي پیشسیمی، المان

فلزي با شاتکریت و تحکیم توسط 
  .سنگ و قاب فلزيتزریق، پیچ

آندزیت  -داسیت
دار دگرسان درزه

  شده

دوزهاي غیر شبکه منظم سنگ
متر با  4تا  3کششی به طول 

متر همراه  5/1تا  1داري فاصله
متر سانتی 15تا  10با 

  یتشاتکر

-استفاده از شبکه منطم سنگ
داري متر و فاصله 4دوز به طول 

 10تا  5متر همراه با  2تا  5/1
متر شاتکریت در سقف و سانتی
  متر در اطرافسانتی 3

بتن درجا، ترکیب شاتکریت با 
متر با میلی 50ضخامت حداقل 

سنگ و تورسیمی یا بدون تور پیچ
ساخته، قاب هاي پیشسیمی، المان

با شاتکریت و تحکیم توسط فلزي 
  .سنگ و قاب فلزيتزریق، پیچ

  

  
  تحلیل پایداري و طراحی سیستم نگهداري به روش عددي

هاي زیرزمینی را توانند به تنهائی رفتار سازهاي نمیهاي تجربی و مشاهدهتجربه نشان داده است که روش
بر اساس ( FLACافزار ل مورد نظر از نرمبه منظور تحلیل عددي تون. به شکل مناسب و مطمئنی تحلیل کنند

در نظر گرفته  60* 60بندي براي تحلیل زون خرد شده تونل، مش. استفاده شده است) روش تفاضل محدود
به دلیل فرض پیوسته  .انجام شده است Rocklabافزار سازي با استفاده از پارامترهاي خروجی نرمشده و مدل

دهد، این پیوسته نتایج قابل قبولی را ارائه میکلمب در مورد مواد شبه-وهربودن مدل و اینکه معیار شکست م
ابتدا با هدف صحت کنترل مدل ایجاد شده، بایستی مدل را قبل از حفر . معیار براي تحلیل انتخاب شده است

 .توان به این مهم دست یافتمی ،شده تنش عمودي و تنش محاسبه مدل و بررسی با حل. حل کرد ،تونل
پس از . هاي ایجاد شده در اثر حل مدل در مرحله قبل صفر شده و اقدام به حفر تونل شده استسپس جابجائی

اي در تونل انتخاب شده و مدل با در نظر گرفتن ها در مدل، تعدادي نقطه مشاهدهآن براي کنترل جابجائی
شناسی، مطابق ک از واحدهاي زمینهاي ورودي براي هر یها دادهدر این تحلیل. مناسب حل شده است سیکل

  .در نظر گرفته شده است 4با جدول 
  

 FLACافزار سنگ استفاده شده در نرمپارامترهاي توده -4جدول 

روباره   شناسیواحد زمین
)m(  

C 
(MPa) 

Φ 
(deg)  

E 
(Mpa)  

مقاومت فشاري 
)MPa(  

مقاومت کششی 
)Mpa(  

I 30  545/0  59/66  2/3249  356/5  079/0  
II  40  217/0  03/55  47/716  538/0  0066/0  
III  15  165/0  62/64  47/860  514/0  014/0  

  



. از روش ارائه شده توسط ساکورائی استفاده شده است ،هاي سنگی مسیر تونلجهت تحلیل پایداري زون
. این روش که موسوم به کنترل مستقیم کرنش است بر مبناي پارامتر کرنش بحرانی پایه نهاده شده است

بر این . رائی سه اخطار کرنش را براي سنگ ارائه داده که بر اساس مدول االستیسیته سنگ استوار هستندساکو
میانگین لگاریتمی ) 3(رابطه . دهدحد پایین کرنش را ارائه می) 4(حد باالي کرنش و رابطه ) 2(اساس رابطه 

  .دهداین دو رابطه را نشان می
85.025.0  )2(رابطه  −−= LogELog cε  
22.125.0  )3(رابطه  −−= LogELog cε  
59.125.0  )4(رابطه  −−= LogELog cε  
  که در آن

E : مدول تغییرشکل پذیري توده سنگ)Kg/cm2(  
 cԐ : درصد(کرنش بحرانی(  

شود، افزار عددي به صورت میزان جابجائی است و کرنش از روابط باال محاسبه میبا توجه به اینکه خروجی نرم
   .استفاده شده است) 5(ه جابجائی مجاز از رابطه به منظور محاسب

  )5(رابطه 
a

Uc
c =ε  

  . شعاع معادل تونل است aمقدار جابجائی مجاز در سقف و  Ucکه در آن 
  . آورده شده است 5سازي و حل مدل، نتایج مربوط به هر مقطع در جدول پس از انجام مدل

  
  رشت-آهن قزوینراه 7ر تونل شماره د FLAC2Dبررسی نتایج مدل -5جدول 

 واحد سنگ
  شناسی

کرنش برشی 
 کورائیسا
)%(  

حداکثر جابجائی قائم   حداکثر کرنش برشی
)mm(  

حداکثر جابجائی افقی 
)mm(   وضعیت

  کف  دیوار  سقف  کف  دیوار  سقف  کف  دیوار  سقف  پایداري
I 7.98E-3 1.19E-3 1.63E-3  1.23E-3  8.14  3.87  8.26  4.16  7.28  2.12  ناپایدار 

II 11.1E-3 1.13E-3 1.38E-3 1.32E-3 6.81 2.12 6.94 3.95 6.11 1.77 ناپایدار 

III 11.12E-3 4.88E-4 7.65E-4 4.82E-3 5.42 2.37 3.11 1.89 3.06 0.89 ناپایدار 

  
-سیستم نگهداري در نظر گرفته شده براي تونل، شاتکریت است که مشخصات آن براي هر واحد زمین

  .آورده شده است 6ی، در جدول شناس
  

  پارامترهاي مکانیکی شاتکریت استفاده شده-6جدول 

 مدول یانگ  نوع نگهداري  شناسیواحد زمین
)Pa/m(  

ممان اینرسی 
)m4(  

ثابت شاتکریت 
)Kg/cm2(  

ضخامت 
)cm(  

مساحت 
)m2(  

I 15 شاتکریتE9 2.858E-5  350 7  0.07  
II  15 شاتکریتE9 8.333E-5 350 10 0.1 
III  15 شاتکریتE9 66.667E-5 350 20 0.2 

  
استفاده شده   RC Column Analyzerنرم افزاردر بررسی مناسب بودن مقدار شاتکریت استفاده شده، از 

افزار با توجه به اینکه خروجی نرم .مقادیر نیروي محوري و ممان خمشی استر خروجی این نرم افزا .است
-دهد، با ترسیم منحنی مذکور براي هر واحد زمینان خمشی را ارائه میعددي نیز مقادیر نیروي محوري و مم

 RC Column Analyzerافزار خروجی نرمخروجی نرم افزار عددي در محدوده شناسی، مشاهده شد که نه تنها 

  .استاند، لذا مقدار شاتکریت استفاده شده براي هر پهنه مقدار مناسبی قرار دارند بلکه روي مبدأ تمرکز یافته



  
  :نتیجه گیري 

 Q، RMRبا روشهاي تجربی  رشت-آهن قزوینراه 7شماره در این مقاله به ارزیابی پایداري و تخمین نگهداري تونل 
نتایج این بررسی حاکی از آن است که . مورد مقایسه قرار گرفتهاي عددي نتایج با روش سپس. پرداخته شد VNIMIو

دهند و از اینرو ائه می، جزئیات بیشتري را در ارتباط با سامانه نگهداري ارVNIMIنسبت به روش  Qو  RMRهاي روش
نسبت به دو روش دیگر نگهداري  Q آندزیت روش- هاي داسیتی و داسیتشناسی توفدر واحدهاي زمین. هستند گویاتر
 Qروش سنگ ا جوشهاي داسیتی همراه بشناسی گدازهدر حالی که در واحد زمین. تري را پیشنهاد کرده استسبک

با این وجود  .کرده استتري را پیشنهاد تر عمل کرده و نگهداري سنگینکارانهنسبت به دو روش دیگر تا حدودي محافظه
اما نباید فراموش کرد که نگهداري سبکتر هم از لحاظ . اندتري را پیشنهاد کردهنگهداري ضعیف هاي عدديشرو

- هاي مدلهاي با رفتار ناهمگون استفاده از روشسنگدر توده به هر حال .وجه استاقتصادي و هم از لحاظ فنی قابل ت
سنگ و مشخص کردن نقاط ضعف بینی رفتار تودهتواند تا حد زیادي به پیشهاي تجربی میسازي عددي در کنار روش

  .ها نیستندشکل ا و تغییرههاي تجربی قادر به تعیین نحوه توزیع تنشهاي تجربی در طراحی کمک کند زیرا روشروش
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