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چکیده
ساخت تونل به روش  TBMامروزه گسترش بسیاری یافته است .بخصوص در مناطق شهری ،به دلیل حساسیت تغییرشکلهای
سطح زمین نسبت به حفاریهای انجام گرفته در عمق زمین ،استفاده از این روش امروزه بسیار متداولتر از روشهای سنتی
است .در ساخت تونلهای شهری ،به منظور ایجاد مسیرهای رفت و برگشت و یا گسترش شبکه راههای زیرزمینی ،گاها الزم
است تونلها در مجاورت یکدیگر حفر شوند .در بسیاری از مطالعات گذشته در خصوص بررسی اثرات اندرکنشی تونلهای
 TBMدوقلو ،به تحلیلهای دوبعدی و سادهسازی شده اکتفا شده است .در این نوع تحلیلها روند ساخت تونلهای  TBMبه
دلیل پیچیدگیهای اجرایی و ماهیت سهبعدی آن ،به شکل صحیحی قابل مدلسازی نیست .در مطالعه حاضر ،با استفاده از
تحلیل سه بعدی اجزاء محدود ،به مدلسازی ساخت تونلهای دوقلو  TBMدر فواصل و اعماق مختلف پرداخته شده است و
اثرات اندرکنشی تونلها روی نشست سطح زمین مورد مطالعه قرار گرفته است .همچنین اعتبار استفاده از روش برهمنهی به
منظور برآورد نشست سطح زمین ،با داشتن پروفیل نشست در اثر حفر تونل تکی ،مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج مطالعات
در مقاله حاضر نشان میدهد که افزایش فاصله تونلها از یکدیگر و کاهش عمق استقرار آنها باعث کاهش اثرات اندرکنشی
تونلها روی نشست سطح زمین میشود .همچنین استفاده از اصل برهمنهی در شرایطی که فاصله تونلها از یکدیگر بیشتر از
 4برابر قطر آنها و عمق قرارگیری تونلها بیشتر از  3برابر قطر آنها باشد ،میتواند جوابهای قابل قبولی بدست دهد.
واژههای کلیدی :تونل  ،TBMاندرکنش تونلهای دوقلو ،نشست سطح زمین ،مدلسازی  3Dاجزاء محدود ،اصل برهمنهی
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 .1مقدمه
روش ساخت تونل با استفاده از تکنولوژی  TBMامروزه بصورت گسترده در سراسر جهان ،بخصوص در سایتهایی که
دارای الیهبندی خاک سست و ضعیف هستند ،مورد استفاده قرار میگیرد .در این روش ،با توجه به جزئیات اجرایی ،در تمام
مراحل ساخت نیازی به پایدار سازی موقت نمیباشد که این موضوع باعث افزایش سرعت ،بهرهوری اقتصادی و افزایش ایمنی
در حین ساخت میشود .با توجه به اینکه ساخت تونل با استفاده از روش  TBMبسیاری از اوقات در مناطق شهری ،به منظور
ایجاد مسیرهای زیرزمینی انجام میشود ،مطالعه تغییرشکلهای ناشی از حفر تونل به این روش ،و تاثیری که میتواند بر
سازه ها و تاسیسات مجاور در امتداد مسیر حفر تونل داشته باشد ،از اهمیت زیادی برخوردار است .روشهای عددی و تجربی
زیادی برای تخمین نشست های حاصل از حفر تونل در ادبیات فنی موجود است .با این حال گاهی به دالیل مختلف ،از جمله
طرح مسیر و یا گسترش شبکه راههای زیرزمینی ،نیاز به استفاده از تونلهای دوقلو به فواصل مختلف از یکدیگر وجود دارد .با
توجه به اینکه مطالعات محدودی در ادبیات فنی در زمینه مطالعه رفتار متقابل تونلهای حفر شده با استفاده از  TBMوجود
دارد ،و مطالعات موجود نیز عموما با استفاده از تحلیلهای سادهسازی شده دو بعدی انجام گرفتهاند ،نیاز به انجام مطالعات
عددی سه بعدی که مراحل ساخت تونلهای  TBMرا به نحو صحیحی شبیهسازی میکنند و بررسی تاثیر پارامترهای هندسی
و مکانیکی مختلف بر اندرکنش تونلهای دوقلو حس میشود.
) Choi et al. (2010با استفاده از مدلسازی فیزیکی کوچک مقیاس ،به بررسی اثرات اندرکنشی ساخت تونلهای جدید
در مجاورت تونل های قدیمی موجود پرداخت و نتیجه گرفت که افزایش نشست در اثر ساخت تونلهای جدید در محل تونل
قدیمی ،با افزایش فاصله تونلها کاهش مییابد [ Ercelebi et al. (2010) .]1نشست سطح زمین در اثر ساخت تونلهای با
قطر  6/5متر و فاصله مرکز به مرکز  14متر در ایستگاه  Kirazliدر استانبول را با استفاده از مدلسازی عددی ،روشهای نیمه
تجربی و روشهای تحلیلی مورد بررسی قرار دادند .مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیلهای عددی با مقادیر اندازهگیری شده
نشان داد که مدلسازی عددی با استفاده از نرمافزار  Plaxisتوانسته است بخوبی نشست سطح زمین در اثر حفر تونلهای
دوقلو  TBMرا پیشبینی نماید [ Afifpour et al. (2011) .]2با استفاده از مدلسازی سه بعدی اجزاء محدود به بررسی
اثرات اندرکنشی تونلهای دوقلو  TBMو پی زیرگذر زند در شهر شیراز پرداختند .آنها اثر پارامترهای مختلف اجرایی
تونلهای ( TBMفشار گل حفاری) را بر نیروهای داخلی اجزاء سازهای زیرگذر مورد بررسی قرار دادند [Mirhabibi and .]3
) Soroush (2012نیز با استفاده از مدل سازی عددی به روش اجزاء محدود ،به بررسی اثرات پارامترهای مختلف بر نشست
سطح زمین در اثر حفاری تونلهای دوقلو در خط  1مترو شیراز پرداختند .آنها در مطالعات خود اثر سازههای روی سطح
زمین و سختی آنها را نیز در برآورد نشست سطح زمین مورد بررسی قرار دادند [.]4
در این مقاله با استفاده از تحلیل عددی سه بعدی ،به بررسی اندرکنش تونلهای  TBMدوقلو بر روی یکدیگر پرداخته
شده است و نتایج بدست آمده از تحلیلهای سهبعدی ،با نتایج بدست آمده از روش برهمنهی ) (Superpositionمقایسه شده
است .برای این منظور ،یک بار نشست سطح زمین در شرایط  Green fieldدر اثر ساخت تونلهای تکی مورد بررسی قرار
گرفته است و سپس تاثیر ساخت تونل مجاور در فواصل و اعماق مختلف ،روی پروفیل نشست سطح زمین مورد بررسی قرار
گرفته است .در انتها ،به بررسی اعتبار استفاده از اصل برهمنهی برای تعیین نشست سطح زمین در اثر ساخت تونلهای دوقلو
پرداخته شده است.
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 .2مدلسازی عددی
 .1.2کلیات
روش مورد استفاده برای انجام مطالعات روی اندرکنش تونلهای دوقلو  TBMدر پژوهش حاضر ،استفاده از مدلسازی
عددی به روش اجزاء محدود می باشد .برای این منظور در مطالعه حاضر ،با توجه به ماهیت سه بعدی مساله و پیچیدگیهای
مساله که شامل حفاری مرحله به مرحله ،اعمال فشار گل حفاری و نصب پوشش نهای میشود [ ،]5از تحلیل عددی سه بعدی
با استفاده از نرمافزار ) ]6[ Plaxis 3D (2017بهره برده شده است .مدلسازی عددی در شرایط زهکشی شده و با فرض رفتار
االستوپالستیک خاک انجام شدهاست .برای مدلسازی خاک و پوشش بتنی از المانهای چهاروجهی  10گرهی (درونیابی
درجه  2تغییرشکلها) و دارای  4نقطه گوسی (درونیابی خطی تنشها) استفاده شدهاست .همچنین از المانهای صفحهای
 Plateبه شکل مثلثی و دارای  6نقطه گرهی (برای تغییرشکلها) و سه نقطه گوسی (برای تنشها) ،برای مدلسازی ماشین
 TBMاستفاده شده است.
از المانهای  interfaceدر سطح مشترک خاک – سگمنت بتنی (پوشش نهایی تونل) و در سطح مشترک خاک – بدنه
دستگاه  TBMاستفاده شده است .ضریب کاهش مقاومت برای هر دو این سطوح مشترک برابر با دو سوم مقاومت برشی خاک
اطراف در نظر گرفته شده است .همچنین به منظور مدلسازی شکل شیپوری دستگاه  TBMو لحاظ کردن تغییرشکلهای
مرتبط با این موضوع ،از ضریب  contractionکه در نرمافزار  Plaxisبرای همین منظور پیشبینی شده است استفاده میشود.
کاربرد این ضریب به این صورت است که مقدار جمعشدگی قطر دستگاه  TBMرا در راستای طولی آن بصورت درصد کاهش
قطر می توان معرفی کرد .این موضوع باعث بوجود آمدن فضای خالی ) (Gapبین دستگاه  TBMو خاک اطراف و در نتیجه
بوجود آمدن تغییرشکل در خاک اطراف میشود که باعث تشابه هرچه بیشتر مدلسازی با واقعیت خواهد شد.
فشار گل حفاری که در جبه حفاری ) (TBM frontو همچنین در انتهای دستگاه ) (TBM tailمابین بدنه  TBMو
آخرین شگمنت بتنی اجرا شده بصورت شعاعی ،به منظور مقابله با فشار خاک اطراف و پایدارسازی آن ،به خاک وارد میشود،
در مدل های عددی توسط یک بار گسترده معادل سازی شده است .برای این منظور ،تغییرات فشار گل حفاری با ارتفاع نیز در
نظر گرفته شده است .برای این منظور ،وزن مخصوص گل حفاری  12کیلونیوتن بر متر مکعب در نظر گرفته شده است .محل
اعمال فشار گل حفاری در شکل  2نشان داده شده است.
در شروع مطالعات ،برای اطمینان از صحت مدلسازی ،ابتدا فرآیند مدلسازی با استفاده از نتایج ابزارگذاری یک پروژه
حفر تونل با استفاده از  TBMمورد اعتبار سنجی قرار گرفتهاست .کلیه مراحل مدلسازی و فرضیات بکار رفته در مدلهای
آتی که به منظور مطالعه اندرکنش تونلهای دوقلو ساخته شده اند ،مشابه مراحل و فرضیات بکار رفته در مدل صحت سنجی
میباشد.
 .2.2مراحل تحلیل
مراحل مدلسازی پیشروی تونل ( TBMمورد استفاده در تحلیلهای اعتبار سنجی و تحلیلهای مورد استفاده در مطالعه
حاضر) به شرح زیر است:
 -1تعیین تنشهای برجای خاک قبل از ساخت خاکریز با فعال بودن تمام المانهای خاک.
 -2تعیین افزایش تنش ها در داخل خاک بستر در اثر ساخت خاکریز با استفاده از فعال نمودن المانهای مربوط به
خاکریز.
 -3استقرار اولیه دستگاه  TBMدر ابتدای مدل با حذف المانهای خاک در محدوده تونل ،فعال نمودن المانهای
حجمی مربوط به پوشش نهایی بتنی درپشت دستگاه ،فعال نمودن المانهای  Plateمربوط به دستگاه  TBMدر
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محدوده قرارگیری دستگاه ،فعال نمودن فشار گل حفاری در جبهه حفاری و همچنین فشار شعاعی گل حفاری در
پشت دستگاه (در فاصله مابین دستگاه  TBMو آخرین سگمنت بتنی اجرا شده) ،حذف فشار آب حفرهای از محفظه
داخل تونل (فرض آبکشی از داخل تونل حین حفاری) ،اعمال ضریب  contractionدر طول دستگاه به منظور
مدلسازی شکل شیپوری دستگاه  TBMو در نهایت فعال کردن المانهای  interfaceدر محل تماس دستگاه
 TBMو خاک و همچنین در محل تماس سگمنتهای بتنی و خاک اطراف.
 -4انجام مرحله فوق بصورت گام به گام به منظور مدلسازی پیشروی دستگاه  TBMبصورت مرحله به مرحله با طول
پیشروی  2متر تا رسیدن به نقطه انتهایی.
مشابه چنین روندی برای مدلسازی مراحل پیشروی تونل  TBMتوسط سایر محققین نیز مورد استفاده قرار گرفته است [–7
 .]10در مورد تونلهای دوقلو مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،نمی توان تنها بخشی از هندسه را مدلسازی نمود و الزم است
هندسه مقطع تونل بصورت کامل مدلسازی شود .شکل  1مراحل پیشرفت تونلهای دوقلو را از ابتدای شروع حفاری تونل
سمت راست تا پایان حفاری تونل سمت چپ نشان میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،ابتدا حفاری تونل
سمت راست شروع شده و با به پایان رسیدن حفاری این تونل ،حفاری تونل سمت چپ آغاز میشود .روند مدلسازی پیشروی
تونلها در تمام مدلها یکسان و مشابه با مدل بکار رفته برای اعتبارسنجی بودهاست.

شکل  – 1مراحل پیشروی تونلهای دوقلو.

 .3.2اعتبار سنجی مدلسازی عددی
به منظور بررسی اعتبار مدلسازی عددی در مطالعات حاضر ،نتایج حاصل از اندازهگیریهای نشست که در حین حفاری
تونل  Western Scheldtانجام گرفته است ،مورد بررسی قرار گرفته است .این تونل یک تونل با عمق کم برای احداث راه در
زیر ورودی رودخانه  Scheldtدر کشور هلند ساخته شده است [ .]11الیهبندی خاک در محل احداث این تونل ،شامل الیههای
متناوب ماسهای و رسی است .خصوصیات مکانیکی الیههای مختلف خاک توسط آزمایشهای برجا و آزمایشگاهی اندازهگیری
شده است .عمق سطح آب زیرزمینی در محل احداث تونل ،عمدتا تحت تاثیر دریای شمالی بوده و در حین حفاری تونل در
حدود  1/5متر در زیر سطح زمین قرار گرفته است .مدلسازی حفاری تونل در طول  88متر و قطر  11/33متر و شیب 4/3
درصد انجام گرفته است .با توجه به وجود شرایط تقارن ،به مدلسازی نصف مقطع تونل بسنده شدهاست .شکل  2هندسه تونل
و الیهبندی خاک در محل مورد نظر را نشان میدهد .طول دستگاه  TBMمورد استفاده در این پروژه  12متر بوده است.
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پوشش داخلی تونل ،از سگمنتهای بتنی حلقوی پیشساخته با طول  2متر تشکیل شدهاست .برای مدلسازی رفتار خاک در
حین حفاری در این مدلسازی ،از مدل رفتاری ) Hardening soil model with small strain (HSSاستقاده شده است.
این مدل ،یک مدل تعمیم یافته از مدل رفتاری خاک سخت شونده ) ]12[ (HSاست که عالوه بر در نظر گرفتن وابستگی
سختی خاک به تنشهای همهجانبه ،سختی برشی خاک را بعنوان تابعی از کرنشهای برشی لحاظ میکند .با توجه به اینکه
پیشروی تونل کند بوده و از طرفی نفوذ پذیری الیه ماسهای که تونل در آن حفاری شده است ) (Sand 1نسبتا زیاد است،
تحلیل اجزاء محدود با استفاده از پارامترهای زهکشی شده خاک انجام گرفته است .پارامترهای در نظر گرفته شده برای
الیههای مختلف خاک ،در جدول  1آمده است.

شکل  – 2هندسه مدل عددی تونل  Western Scheldtمورد استفاده برای اعتبار سنجی مدلسازی عددی.
جدول  -1پارامترهای مدل رفتاری مربوط به الیههای مختلف خاک در محل تونل .Western Scheldt

Clay 4
17
20
35
0
40
0.36
50
50
180
0.20
3.0
150
0.015
100
0.7
0.9

Sand 2
17
20.2
34
4
11.4
0.40
30
30
90
0.20
2.5
110
0.02
100
0.5
0.9

Clay 3
17
19.3
28
0
20
0.53
30
30
100
0.20
2.8
100
0.02
100
0.7
0.9

Soil Layers
Clay 2
18
21
28
0
20
0.53
25
25
60
0.20
2.7
65
0.02
100
0.7
0.9

Sand 1
18
19
30
0
6.4
0.50
35
35
80
0.20
1.0
140
0.02
100
0.5
0.9

Clay 1
18
20
22
0
5
0.63
24
24
60
0.20
1.0
150
0.02
100
0.7
0.9

Dike
19
20
28
0
5
0.53
30
30
90
0.20
1.0
160
0.02
100
0.7
0.90

Parameter
) γunsat (kN/m
)γsat (kN/m3
)φ' (deg.
)ψ (deg.
)c' (kPa
)K0nc (-
)E50ref (MPa
)Eoedref (MPa
)Eurref (MPa
)νur (-
)OCR (-
)G0ref (MPa
)γ0.7 (%
)pref (kPa
)m (-
)Rf (-
3

تغییرات نشست سطح زمین بدست آمده از تحلیل ،در راستای طولی تونل و در راستای عرضی (در محل مقطع مورد مطالعه
که به فاصله  52/5متر از شروع مدل قرار گرفتهاست) ،با نتایج اندازهگیریهای میدانی و همچنین نتایج حاصل از
مدلسازیهای انجام شده توسط ) Zhao et al. (2015با یکدیگر مقایسه شدهاند [ .]11شکل  3نشست سطح زمین در
راستای طولی و عرضی را نشان میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،تطابق نسبتا مناسبی میان نتایج
مدلسازی در مطالعه حاضر و مقادیر نشست اندازهگیری شده و همچنین مقادیر نشست بدست آمده از مدلسازی عددی
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توسط محققین قبل وجود دارد .الزم به ذکر است که مقطع مورد مطالعه که در فاصله  52/5متری از ابتدای مدل واقع
شده است ،به نحوی انتخاب شده است که تاثیرات ناشی از محل اولیه تونل تاثیری در مقادیر نشست در این نقطه نداشته باشد.
بعبارت دیگر وقتی در شروع حفاری دستگاه در ابتدای مدل قرار گرفته است ،نشست در این نقطه تقریبا ناچیز باشد .همچنین
تعداد مراحل پیشروی دستگاه پس از مقطع مورد مطالعه بایستی به گونهای باشد که تاثیرات ناشی از پیشروی تونل بعد از این
مقطع یکنواخت شده باشد .به این معنا که ادامه روند پیشروی تونل فراتر از مقدار در نظر گرفته شده ،تاثیری روی مقادیر
نشست در مقطع مورد مطالعه نداشته باشد .با توجه به اینکه صحت مدلسازی عددی با استفاده از مدل فوق ،مثبت ارزیابی
میشود ،در مرحله بعد میتوان با استفاده از فرضیات و روش مدلسازی بکار رفته در فوق ،مدلهای عددی مورد نیاز برای
مطالعات مورد نظر را ایجاد نمود.

شکل  – 3مقایسه نتایج نشست در راستای طولی (شکل سمت راست) و عرضی تونل (شکل سمت چپ) حاصل از تحلیلهای عددی در
مطالعه حاضر ،با مقادیر اندازهگیری شده حین ساخت تونل و مقادیر بدست آمده از تحلیلهای عددی ).]11[ Zhao et al. (2015

 .4.2پیکربندی تحلیلهای عددی در مطالعه حاضر
هندسه مدل مورد مطالعه در پژوهش حاضر به شکلی انتخاب شدهاست که اثرات مرزی روی جواب مدلها به حداقل
برسد .بنابراین الزم است با توجه به قطر تونلها ،فاصله و عمق قرارگیری آنها ابعاد مدل تغییرکند .شکل  5ابعاد هندسی مدل
را بصورت پارامتریک نشان میدهد .همانطور که در این شکل مالحظه میشود ،فاصله در نظر گرفته شده از محور هر تونل تا
مرزهای جانبی مدل  5برابر قطر تونل در نظر گرفته شده است .همچنین عمق قرارگیری سنگ بستر یا عمقی که
تغییرشکلهای ناشی از حفر تونل در آن به مقدار ناچیزی میرسد در فاصله  3برابر قطر پایینتر از کف تونل قرار گرفته است.
بعد مدل در جهت محور تونلها نیز برابر با  100متر در نظر گرفته شدهاست.

شکل  – 4هندسه مدل های مورد مطالعه و محل مقاطع مورد استفاده برای مطالعه نشست سطح زمین :پالن (شکل سمت چپ) و نمای
جانبی (شکل سمت راست).
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 .3نتایج تحلیلهای عددی
 .1.3تاثیر عمق بر نشست سطح زمین در تونلهای تکی
به منظور بررسی اثر عمق تونلها بر نشست سطح زمین ،نسبت عمق به قطر ) (y = H/Dبرابر با  2 ،1/2و  3در نظر
گرفته شده است .شکل  5نشست سطح زمین در راستای طولی محور تونل و در راستای عرضی در محل مقطع مورد مطالعه را
نشان میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده می شود ،با افزایش نسبت عمق به قطر تونل ،مقدار نشست حداکثر زمین
کاهش می یابد .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه با افزایش  yحجم بیشتری از خاک در باالی تونل تا سطح زمین ،تحت تاثیر
حفاری تونل قرار میگیرد ،عرض منحنی زنگولهای شکل نشست بیشتر میشود؛ بعبارت دیگر ،حفاری تونل سطح بیشتری از
زمین را تحت تاثیر قرار میدهد .نکته ای که در این شکل قابل توجه است اینست که انتهخاب محل مقطع مورد مطالعه
) (monitor sectionبگونه ای انجام گرفته است که نشست سطح زمین در محل این مقطع ،به اندازه کافی از ابتدای مدل دور
باشد تا حتی االمکان مقادیر نشست در این مقطع تحت تاثیر شرایط مرزی مدل نباشد؛ و از طرف دیگر به اندازه کافی از محل
استقرار نهایی دستگاه  TBMدور باشد که مقدار نشست در این مقطع نشان دهنده نشست نهایی در اثر حفاری برآورد شود.

شکل  – 5تاثیر عمق تونل بر نشست سطح زمین ) (aدر راستای طولی تونل و ) (bدر راستای عرضی در محل مقطع مورد مطالعه.

 .2.3تاثیر عمق و فاصله تونلهای دوقلو بر نشست سطح زمین
ساخت تونل مجاور ،باعث افزایش نشست سطح زمین در فاصله بین دو تونل میشود .بسته به عمق و فاصله قرارگیری دو
تونل نسبت به یکدیگر ،مقدار نشست نهایی میتواند متفاوت باشد .شکل  6تاثیر عمق بر اندرکنش تونلهای مجاور و نشست
سطح زمین را مورد پروفیلهای نشست ارائه شده در شکل  5نشان میدهد .در این شکل نسبت فواصل تونلهای مجاور به قطر
تونلها ) (x = S/Dبرابر با  2/6در نظر گرفته شده است .همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،حفاری تونل دوم باعث
افزایش مقدار نشست سطح زمین در محل تونل اول (تونل سمت راست) میشود .پروفیل طولی نشست زمین در این شکل در
راستای محور تونل اول ترسیم شده است .همانطور که در این شکل مالحظه میشود ،با افزایش عمق تونلها ،اثرات اندرکنشی
تونلها روی نشست سطح زمین افزایش می یابد .بعبارت دیگر افزایش در مقدار نشست سطح زمین در راستای محور تونل اول،
با افزایش عمق ،افزایش می یابد .همچنین با مالحظه پروفیل نشست سطح زمین در راستای مقطع مورد مطالعه ،مشاهده
میشود که در شرایطی که عمق تونلها کم است ،پروفیل نهایی نشست ،شبیه به دو پروفیل زنگولهای تقریبا مجزاست که
حداکثر مقدار نشست در محل تونل اول قابل مشاهده است .با افزایش عمق تونلها ،پروفیل عرضی نشست سطح زمین ،به
سمت یک شکل زنگولهای واحد پیش می رود و مقدار نشست حداکثر ،در وسط فاصله دو تونل خواهد بود .به گونهای که
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منحنی پروفیل نشست عرضی در مورد  y = 3کامال به شکل یک منحنی زنگولهای واحد قابل تشخیص است .این موضوع ،به
نحو دیگری ،بیانگر افزایش اثرات اندرکنشی تونلها روی نشست سطح زمین ،با افزایش عمق حفاری تونلها میباشد.
 .3.3بررسی اعتبار اصل برهمنهی در تعیین پروفیل نشست تونلهای دوقلو
با توجه به اصل برهمنهی ،می توان مقدار نشست نهایی را از جمع مقادیر نشست سطح زمین در اثر ساخت تونل تکی
محاسبه نمود .بدین صورت که ابتدا پروفیل نشست سطح زمین در اثر ساخت تونل منفرد را بدست آورد .سپس با شیفت این
پروفیل به اندازه فاصله دو تونل مجاور ،مقادیر نشست نهایی را با استفاده از جمع دو پروفیل نشست محاسبه کرد .به منظور
بررسی اعتبار اصل برهمنهی به منظور تعیین پروفیل نشست عرضی تونلهای دوقلو ،در شکل  7پروفیل نشست عرضی
تونلهای  TBMدوقلو با مقادیر  xدر محدوده  1/25تا  4و مقادیر  yدر محدوده  1/2تا  3رسم شده است (خط ممتد سیاه).
در این شکلها نشست سطح زمین در اثر ساخت تونل تکی (خطچین قرمز) و نشست سطح زمین در اثر ساخت تونلهای
دوقلو با استفاده از اصل برهمنهی (نقطه چین قرمز) نیز ترسیم شده است .همانطور که در این شکل مالحظه میشود ،در حالتی
که فاصله دو تونل از یکدیگر زیاد باشد و عمق قرارگیری تونلها کم باشد (بعنوان مثال  x = 4و  ،)y = 1.2تونلها تا حد
زیادی مستقل از یکدیگر عمل کرده و اثرات اندرکنشی آنها روی نشست سطح زمین خیلی کم است .در این شرایط،
پیشبینی نشست سطح زمین با استفاده از اصل برهمنهی ،تا حد زیادی نتایجی نزدیک به تحلیل سه بعدی کامل به دست
می دهد .با کاهش فاصله دو تونل از یکدیگر ،شدت اثرات اندرکنشی افزایش یافته و خطای بوجود آمده در اثر استفاده از اصل
برهمنهی برای پیشبینی پروفیل نشست نهایی سطح زمین افزایش خواهد یافت .بایستی توجه کرد که استفاده از اصل برهم
نهی برای پیشبینی پروفیل نشست سطح زمین ،باعث می شود که یک پروفیل متقارن بدست آید و مقدار حداکثر نشست
سطح زمین در محل محور هر کدام از تونل ها و یا در وسط فاصله بین دو تونل باشد .درحالیکه در برخی موارد در این شکل
(بعنوان مثال در شکل  )7dمشاهده می شود که پروفیل نشست سطح زمین متقارن نبوده و مقدار حداکثر نشست ممکن است
در محل محور تونل سمت راست (تونل اول) باشد و یا دقیقا در وسط فاصله مرکز به مرکز دو تونل مجاور واقع نشود (بعنوان
مثال در شکل  .)7eبنابراین به نظر میرسد که به منظور برآورد واقعبینانه از نشست سطح زمین در اثر حفر تونلهای دوقلو،
الزم است که ترتیب حفر تونل ها در یک مدل سه بعدی ،در نظر گرفته شده و روند ساخت دو تونل مدلسازی شود .با این حال،
در صورتی که فواصل دو تونل از یکدیگر بیشتر از  4برابر قطر تونلها باشد و یا عمق قرارگیری تونلها بیشتر از  3برابر قطر
تونلها باشد ،استفاده از اصل برهم نهی برای تعیین پروفیل نشست عرضی سطح زمین ،با داشتن پروفیل نشست در اثر حفاری
تونل تکی ،تقریب مناسبی از نشست نهایی در اثر حفر تونلهای دوقلو به دست خواهد داد.
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شکل  – 6تاثیر عمق تونلهای دوقلو بر نشست سطح زمین در راستای طولی ( c ،aو  )eو عرضی ( d ،bو  )fدر محل مقطع مورد مطالعه :
نشست در اثر حفر تونل سمت راست (خطچین) ،نشست نهایی پس از حفر تونل دوم (خط ممتد)  y = 2 (c, d) ،y = 1.2 (a, b) -و (e,
).y = 3 f
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شکل  – 7تاثیر عمق و فواصل تونلهای دوقلو بر نشست سطح زمین در راستای عرضی در محل مقطع مورد مطالعه  :نشست در اثر حفر
تونل سمت راست (خط چین قرمز) ،نشست نهایی پس از حفر تونل دوم (خط سیاه) و نشست بدست آمده با استفاده از برهمنهی
(نقطهچین قرمز)  x = 4 (a) -و  x = 4 (b) ،y = 1.2و  x = 4 (c) ،y = 2و  x = 2.6 (d) ،y = 3و  x = 2.6 (e) ،y = 1.2و (f) ،y = 2
 x = 2.6و  x = 1.25 (g) ،y = 3و  x = 1.25 (h) ،y =1.2و  y = 2و ) x = 1.25 (iو .y = 3

 .4نتیجهگیری
در مقاله حاضر ،با استفاده از مدلسازی اجزاء محدود سه بعدی روند ساخت تونلهای  ،TBMاثرات اندرکنشی تونلهای
دوقلو بر نشست سطح زمین مورد بررسی قرار گرفت .در مدلسازی اجزاء محدود انجام شده در مطالعه حاضر ،جزئیات اجرایی
تونلهای  TBMبصورت دقیق مدلسازی شده است و پیشروی مرحله به مرحله دستگاه  TBMدر نظر گرفته شده است .به
منظور اعتبارسنجی مدلسازی عددی ،نتایج اندازهگیریهای انجام شده به منظور تعیین نشست سطح زمین در محل تونل
 Western Scheldtدر کشور هلند در نظر گرفته شده است و نتایج بدست آمده از تحلیلهای عددی به روش مورد استفاده در
مطالعات حاضر ،با نتایج ابزارگذاری میدانی مورد مقایسه قرار گرفته است .نتایج این مطالعات نشان میدهد که مقادیر نشست
بدست آمده از تحلیلهای عددی تا حد قابل قبولی نزدیک به مقادیر اندازهگیری شده در سایت است و بنابراین روند مدلسازی
در نظر گرفته شده در مطالعات حاضر ،میتواند بخوبی مقادیر نشست را برآورد نماید.
در مطالعات حاضر فرض شده است که ابتدا حفاری یکی از خطوط تونل (تونل سمت راست) بصورت کامل انجام شده و
سپس حفاری تونل دوم آغاز می شود .نشست سطح زمین در راستای محور طولی تونل اول و در محل مقطع عرضی مورد
مطالعه (که فاصله کافی از ابتدای مدل و محل استقرار نهایی دستگاه  TBMدارد و مقدار نشست در محل این مقطع بعنوان
نشست نهایی سطح زمین در اثر حفاری تونلها در نظر گرفته می شود) ،مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج مطالعات نشان
میدهد که:
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 نشست سطح زمین کاهش مییابد ولی محدوده وسیعتری از سطح زمین،با افزایش عمق استقرار تونلهای تکی
.تحت تاثیر حفاری تونلها قرار میگیرد
 افزایش عمق استقرار تونلها باعث افزایش اثرات اندرکنشی تونلها بر نشست سطح زمین،در تونلهای دوقلو
 پروفیل نشست سطح زمین متشکل از دو شکل زنگولهای، همچنین در مورد تونلهای مستقر در عمق کم تر.میشود
. پروفیل نشست سطح زمین به سمت شکل یک زنگولهای پیش میرود،مجزا است که با افزایش عمق
 به، از محل محور تونل اول، با افزایش عمق استقرار تونلها،محل وقوع نشست حداکثر در اثر احداث تونلهای دوقلو
.سمت وسط فاصله مرکز به مرکز تونلها حرکت میکند
.اندرکنش تونلها با افزایش فاصله مرکز به مرکز تونلهای مجاور و کاهش عمق استقرار آنها کاهش مییابد
 در صورتی که فواصل دو،استفاده از اصل برهمنهی برای تعیین نشست سطح زمین در اثر احداث تونلهای دوقلو
، برابر قطر تونلها باشد3  برابر قطر تونلها باشد و یا عمق قرارگیری تونلها بیشتر از4 تونل از یکدیگر بیشتر از
 ممکن است، در غیر این صورت استفاده از این روش.نتایجی نزدیک به تحلیلهای سه بعدی کامل به دست می دهد
.با تقریب همراه باشد
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