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  دهچكي
 آب از سد زاينده رود به اصـفهان در    بر ثانيه  مترمكعب 85/20هدف آورد   با   متر   17023تونل آبرساني اصفهان به طول      

 در تناوبي از سنگهايو شناسي در زون ساختاري سنندج ـ سيرجان واقع شده    از نظر زميناين تونل. حال احداث است
بر روي نتايج آزمونهـاي     با استفاده از تحليل آماري      در اين تحقيق    . شود   به شيوه مكانيزه حفاري مي     آهكيشيل  شيل و   

    و  هـاي برداشـت شـده       دسـته درزه   مطالعـه سپس با   .  پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ بكر تعيين شده است       ،آزمايشگاهي
 تعيـين  GSIپارامترهاي ژئومكانيكي سنگ بكـر، پـارامتر        و با توجه به     هاي حفاري شده      بر مبناي گمانه   RQD محاسبه

سازي آزمون مقاومت فشاري سه محوره بـزرگ مقيـاس            با شبيه توده سنگ   ژئومكانيكي  پارامترهاي  در ادامه    .شده است 
 با استفاده از مدلسازي عددي گسترش زون پالستيك پيرامون تونل تعيين و ميزان بار سنگ                تخمين زده شده و سپس    
  .  شده استمحاسبه اعمالي بر سگمنت بتني 

  ليديواژگان ك
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Abstract  
Isfahan water transmission tunnel, which its length is 17023 meter, is currently under construction. This 
tunnel will transmit 20.85 m3/s water from Zayanderod dam to Isfahan, and it is located in Sanandaj-Sirjan 
zone. Tunnel host rocks are sequence of Shale and Limy Shale, and the tunnel will be excavated by TBM. In 
this research the intact parameters of host rock are determined by using of statistical analysis. After that, the 
mapped joints are investigated, and RQD is calculated according to drilled boreholes.  Consistent with RQD, 
Intact rock parameters and mapped joints, GSI is determined. In following, with simulation of insitu triaxial 
test rock mass geomechanical parameters are estimated. Then the extension of plastic zone around the tunnel 
and the rock load which is applied on the concrete segment are calculated using numerical modeling. 
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  مقدمه
هايي است كه نقش و اهميت آب را در ايجـاد و              مسير تحول و توسعه جوامع انساني سرشار از نشانه        

توان گفت تمام تمدنهاي  كند تا جايي كه به تقريب مي گسترش تمدنهاي بشري به روشني بازگو مي
وسـعه  هـاي مهـم ت      بشري پيرامون منابع آبي شكل گرفته است و آبرساني به عنوان يكي از شـاخص              

گـسترش شهرنـشيني، افـزايش جمعيـت، توسـعه صـنعتي شـهرها و بـاالرفتن                 . شـود   محسوب مي 
. استانداردهاي زندگي موجب شده تا مصرف سرانه آب در ايران از روندي روبه رشد برخـوردار باشـد    

 انتقـال و توزيـع آن را بـا          ، نياز به ايجاد منابع تـأمين آب جديـد          و كمبود ظرفيت منابع آب موجود    
ها از آب به معناي در اختيار داشتن          از آنجايي كه حق انسان    . گذاري باال ضروري نموده است      ايهسرم

هاي اصلي كارگزاران هر جامعه تـأمين         باشد، لذا يكي از رسالت      آب سالم و بهداشتي جهت شرب مي      
در همـين راسـتا مطالعـات طـرح آبرسـاني اصـفهان بـزرگ از سـد                   .باشد  اين نياز اساسي مردم مي    

رود به عنوان يك راهبرد در جهت تأمين و برطرف نمودن نيازهـاي آب شـرب منطقـه مـورد                      ايندهز
 متر است كـه از      17023يكي از اجزاي اين طرح تونل آبرساني اصفهان به طول           . مطالعه قرار گرفت  

  . شناسي در زون ساختاري سنندج ـ سيرجان واقع شده است نظر زمين
 متر و تراز    1950 محل تقاطع با تونل گالب برابر         پوشش نهايي، در   تراز ورودي كف تونل با احتساب     

 حفـاري شـده و پوشـش آن بـه صـورت             TBMايـن  تونـل بـا        . باشد   متر مي  5/1933خروجي آن   
سطح مقطع تونل در تمام طول بصورت دايـره بـوده و قطـر حفـاري                . باشد  پيش ساخته مي    سگمنت

اين تونل . رسد  متر مي8/3 از اجراي پوشش داخلي به  متر بوده و قطر تمام شده پس6/4تونل برابر   
 در .باشد  مترمكعب بر ثانيه بوده و رژيم جريان در آن آزاد مي       85/20قادر به عبور حداكثر دبي برابر       

سـازي عـددي و بـا توجـه بـه             هاي بتني بر اساس مدل      اين تحقيق بارسنگ اعمالي بر روي سگمنت      
  . ]1[تپارامترهاي توده سنگ تعيين شده اس

  
   بندي مهندسي توده سنگ طبقه

هـاي ميزبـان    سـنگ ،  بر روي مـسير تونـل   حلقه گمانه حفاري شده16بر اساس اطالعات حاصل از     
 آهك نيز به صورت متناوب به تونل انتهايي   در بخش.باشند هاي آهكي مي شيل و شيل عموماً تونل 
بيـشترين  . شـود  ن كنگلومرا حفاري مي متر از بخش ابتدايي درو500شده و هاي مسير اضافه     سنگ

باشد و بـه    متر مي400روباره موجود در مسير تونل در بخش ورودي تونل بوده كه ميزان آن حدود         
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بـا توجـه بـه مطالعـات ژئوفيزيـك،            .شـود   تدريج به طرف انتهاي مسير از مقدار روباره كاسـته مـي           
 پهنـه  15بـه  هندسـي، مـسير تونـل    هـاي م  هاي حفاري شده و ديـدگاه  هاي سطحي، گمانه   برداشت
مقدار  ،بندي مهندسي توده سنگ     به منظور طبقه  . شده است و گمانه متناظر هر پهنه تعيين       تقسيم  

محاسبه هاي  توزيع فراواني   در هر گمانه با توجه به منحنيRQDشاخص متوسط و دامنه تغييرات   
هـا     تعداد دسـته درزه    وشده  انجام   ISRMها بر اساس توصيه       ها در گمانه    برداشت درزه  . شده است 

ها، تعيين شده و سپس  در هر گمانه بر اساس مطالعات آماري انجام شده بر روي شيب ظاهري درزه         
زبـري،  . [2]داري آنها، با توجه به فراواني آن دسته درزه در طول گمانه محاسـبه شـده اسـت                   فاصله

بنـدي مهندسـي    ترهاي الزم براي طبقهپرشدگي، بازشدگي و هوازدگي دسته درزه كه از جمله پارام      
بـه  . هاي توزيع فراواني براي هر دسـته درزه تعيـين شـده اسـت               سنگ هستند نيز بر اساس منحني     

بندي  طبقهاين در . استفاده شده است   RMR89بندي مهندسي سنگهاي ميزبان تونل از        منظور طبقه 
 و  RQDهـا، شـاخص       و شـرايط درزه   داري   امتياز توده سنگ با توجه به مقاومت فـشاري آن، فاصـله           

شرايط آب زيرزميني تعيين و سپس امتياز به دست آمده با توجه به جهت حفاري، شيب و امتـداد                   
 برابـر   ′RMRمقدار  .  هر پهنه مشخص شده است     RMR مقادير   1در جدول   . شود ها اصالح مي   درزه

 امتيـاز مربـوط بـه اصـالح      و15 در شرايطي است كه امتياز مربوط به آب زيرزميني        RMRبا مقدار   
به غير از پهنـه     .  است RMR′-5برابر با    GSI شاخص  و ها صفر منظور شده باشد     شيب و امتداد درزه   

 RMRبرابـر بـا مقـدار       ها مقدار آن       است براي ساير پهنه    65-63 برابر با    GSIاول كه مقدار شاخص     
با توجه به جهت     -5  اصالحي امتيازاحتساب  ها و     در اين پهنه  علت اين امر خشك بودن تونل       . است

  . [3] استRMRبراي محاسبه ها  شيب و امتداد درزه ،حفاري
 

  محاسبه پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ
 از معيـار شكـست هـوك و بـراون     مـسيرتونل هاي  براي محاسبه پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ  

  سنگ بكـر، ثابـت   و مدول االستيك   ريدر اين روش با داشتن مقاومت تك محو       . استفاده شده است  
im    و شاخص GSI  سازي آزمون مقاومـت فـشاري سـه محـوره برجـا، مـدول تغييرشـكل،                  و شبيه

مقـدار بيـشينه    . شـود   چسبندگي، زاويه اصطكاك داخلي و مقاومت فشاري توده سنگ ارزيـابي مـي            
cmσموهر با توجه مقاومت فشاري توده سنگ         در رسم دواير     max3σتنش جانبي     و ميزان روبـاره     ′

)از رابطه H تونل  ) 94.0
max3 .47.0 −′′×= Hcmcm γσσσضريب آشفتگي با توجه .  ارزيابي شده است

ييـرات چنـداني در نـوع       غبا توجـه بـه اينكـه ت       . [4]فر منظور شده است   ـبه حفاري مكانيزه تونل ص    
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بـر  . هاي ميزبان تونل شيل تا شيل آهكـي اسـت          د نداشته و اكثر سنگ    هاي ميزبان تونل وجو    سنگ
بر .  ره تحليل آماري انجام شده است     محو  هاي حاصل از آزمون مقاومت فشاري تك        روي تمامي داده  

 ارتباط معناداري با ضريب همبستگي قابل قبول، ميان مدول االستيك و مقاومت              اساس اين تحليل،  
 ). 1شكل (وجود دارد سنگ بكر محوره  فشاري تك

  
  RMR89بندي  بندي مهندسي توده سنگ ميزبان تونل بر اساس طبقه طبقه: 1جدول 

  پهنه  0-1210  1210-1550  1550-2730  2730-3050  3050-6570
62-68  60-64  60-64 42-57  52-54  RMR 

  پهنه  6570-6800  6800-8100  8100-8570  8570-9160  9160-13330
50-55  55-60  61-63  62-68  58-60  RMR 

  پهنه  13330-13650  13650-13925  13925-16010  16010-16620  16620-17020
50-55  48-53  51-55  50-55  56-61  RMR 

  

  
  محوره رابطه ميان مدول االستيك و مقاومت فشاري تك: 1شكل 

  

داشـته و  با توجه به اينكه اطالعات جامعي در ارتباط با مقاومت فشاري سنگهاي ميزبان تونل وجود             
هاي ميزبان تونل با دقت قابل قبولي تعيين شده است، به منظور تعيين               مقاومت فشاري كليه سنگ   

 براي برآورد مدول االستيك سنگ بكر استفاده 1پارامترهاي توده سنگ از رابطه ارائه شده در شكل 
 منظور كـاهش    ولي به شده  ها محاسبه     در كليه پهنه  پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ     . شده است 

  .  نمايش داده شده است2تنها تعدادي از آنها در جدول حجم مقاله 
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  ها سنگهاي ميزبان تونل در برخي از پهنهتوده پارامترهاي ژئومكانيكي : 2جدول 
 Cohesion (Kpa) Friction (Degree)  E (Gpa) UCS (Mpa) Nu  پهنه

0-1210 2340-2470 50 14.19-15.25 23-24.12 0.2 
3050-6570 1421-1748 44-45 10.01-12.29 10.94-12.78 0.34 
6800-8100 1056-1333 44-45 8.63-10.6 8.33-9.78 0.3 
8570-9160 877-1056 45-46 7.23-9.2 8.8-9.91 0.33 
9160-13330 387-427 27-28 1.88-2.49 1.37-1.55 0.39 
13330-13650 550-664 45-46 5.44-6.86 5.4-6.1 0.34 
16620-17020 252-305 47-48 2.97-3.95 3.14-3.52 0.38 

 

  تعيين ميزان بار اعمال شده بر سگمنت بتني
 FLACافـزار     سازي عددي بـا اسـتفاده از نـرم          ميزان بار اعمال شده بر نگهداري دائم بر اساس مدل         

تـاج  جـايي در      مقدار بارسنگ پيشنهادي، گسترش زون پالستيك و ميـزان جابـه          . تعيين شده است  
بارهاي ذكـر شـده بـراي تـونلي بـا مقطـع             .  نمايش داده شده است    3تونل براي هر پهنه در جدول       

 .مقطـع محاسـبه شـده اسـت     هاي حفـار تمـام     متر و با فرض استفاده از ماشين   6/4دايروي به قطر    
هاي  در شكل 1210-1550  جايي قائم و گسترش زون پالستيك پيرامون تونل براي پهنه           ميزان جابه 

  . نمايش داده شده است3 و 2
  

  مقادير بار سنگ پيشنهادي براي طراحي پوشش نهايي هر پهنه: 3جدول 
 (Mpa) بار سنگ  (mm) جابه جايي در سقف   )m(گسترش زون پالستيك   پهنه

0-1210, 3050-8100,  
8570-9160, 13925-17020 1 1-2 0.03 

1210-1550 6 122 0.16 
1550-3050 4 21-22 0.11 
8100-8570 2.5 4 0.06 
9160-13330 5.5 56 0.15 
13330-13650 1.5 2 0.04 
13650-13925 2 4 0.05 

  
  گيري نتيجه
 RMR89بندي تجربي  هاي ميزبان تونل عمدتاً شيل و شيل آهكي هستند كه بر مبناي طبقه سنگ

ايج آزمون مقاومت بر اساس تحليل آماري انجام شده بر روي نت. در رده متوسط تا خوب قرار دارند
 گ بكرـميان مدول االستيك و مقاومت فشاري سن E=0.9028UCS0.7655محوره رابطه  فشاري تك

از طريق را با توجه به اينكه مقاومت فشاري سنگ . با ضريب همبستگي قابل قبولي وجود دارد
الستيك سنگ در تواند براي تخمين مدول ا ، رابطه مذكور ميتوان تعيين كرد اي مي آزمون بار نقطه
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با توجه به مدلسازي عددي انجام شده ميزان بار اعمال . هاي آتي به نحو موثري استفاده شود پروژه
 متر 6 تا 1 مگاپاسگال و گسترش زون پالستيك از 16/0 تا 03/0هاي بتني از  شده بر سگمنت

  . متغير است

  
  1210-1550ميزان جابه جايي قائم پيرامون تونل براي پهنه : 2شكل 

  
  1210-1550 پيرامون تونل براي پهنه گسترش زون پالستيك: 3شكل 
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