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چکیده :
احداث راههای ارتباطی مثل اتوبان و راه آهن  ،در کشورهای کوهستانی همواره با مشکالت فراوانی همراه بوده است .برای
عبور از رشته کوههای بلند و طویل البرز و زاگرس در کشور ایران  ،در بسیاری از مواقع تنها راه چاره ،حفر تونل می باشد.حال
آنکه تونل سازه ای بسیار حساس می باشد.چونکه نیروی وزن عظیمی در باالی سازه و جوانب آنرا تهدید می کند.عموما تاثیر
مخرب نیروهای استاتیکی نسبت به نیروهای دینامیکی بسیار کمتر است.در این تحقیق با نرم افزار المان محدود flacتحلیل
پایداری دینامیکی یک تونل صورت گرفته است .سپس با توجه به مصالح تونل  ،کرنش های مرتبط با مصالح با هم مقایسه می
گردند و بهترین حالت یعنی کمترین کرنش ناشی از نیروی لرزشی بدست می آید.
کلمات کلیدی :
تونل  ،المان محدود  ، Flac ،پایداری دینامیکی

مقدمه :
در سالهای اخیر ،بعلت تعدد سازه های زیر زمینی و خسارات ناشی از زلزله ها ،خسارات لرزه ای سازه های زیرزمینی چشمگیر
بوده است .به همین خاطر تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی مورد توجه بیشتر محققان زمین شناس  ،مهندسین
معدن و ژئوتکنیک قرار گرفته است .راه حلهای تحلیلی زیادی برای تحلیل دینامیکی تونل ارائه شده است و ابهامات زیادی در
این راه حلها وجود دارد .با این وجود تاثیر پارامترهای مختلف بر روی کلیه نتایج تحلیل دینامیکی قابل بررسی است .از جمله
تاثیر پارامترهای مختلف بر نتایج ن یروی محوری و برشی و ممان خمشی در راه حلهای تحلیلی مختلف مورد بررسی قرار گرفته
است.یکی از متدهای بررسی پایداری ناشی از زلزله و یا هر عامل دینامیکی دیگر  ،مش بندی سازه با نرم افزار های المان
محدود و اعمال بار فرضی بر آن و بررسی و تحلیل سریع با نرم افزار می باشد.نرم افزار فالک دارای قابلیت خوبی در تحلیل
دینامیکی تونل می باشد .در اینجا جهت بررسی تحلیل دینامیکی تونل ،یک تونل با حفاری اتریشی زیر سطح آب در نظر
گرفته شده است.
مشخصات هندسی و ژئوتکنیکی تونل :
مشخصات مصالح  ،به شرح زیر می باشد (.جدول شماره )1
معیار االستوپالستیک موهر کولمب مدل شده است.
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نوع مصالح

مدول بالک(مگاپاسکال)

مدول برشی(مگاپاسکال) دانسیته(گیلوگرم بر مترمربع)

زاویه اصطکاک(درجه)

خاک 1

8/26

5/60

1950

15

خاک 2

15/62

10/70

1900

25

خاک 3

20/66

15/90

2100

36

الینینگ

13110

9830

2500

0

شماتیک هندسی تونل بصورت زیر نشان داده می شود(.شکل )1
تونل مفروض باید از سه جهت xو  yو  ، zمورد آنالیز قرار می گیرد .در جهت  20 ، yمتر  ،در جهت  60 ، xمتر و در جهت z
 50 ،متر جهت تحلیل  ،مدل شده است.

شکل -1نیمرخ تونل مورد مطالعه

بار لرزه ای را با استفاده از یک موج شتاب ترکیبی برای شبیه سازی در محاسبات مدل مذکور وارد می کنیم .مقدار آن 0.2
ماکزسمم شتاب  ،با فرکانس  2هرتز  ،زمان بارگذاری  6ثانیه و میرایی  5درصد می باشد(.شکل .)2
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شکل 2
در تصویر زیر(شکل  ،)3نقاط مورد بررسی در بازه زمانی ارتعاش دینامیکی نشان داده شده است.

شکل -3مدل تونل و نقاط منتخب

کرنش های بدست آمده در تصویر شماره  4نشان داده می شود.
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شکل  -4کرنش های طولی و ارتفاعی و عرضی
با توجه به تصویر فوق  ،مشاهده می شود که در راستای طول و ارتفاع دچار کرنش شده است ولی در راستای عرض کرنش
قابل توجهی رخ نداده استy .

جابجایی عرضی بصورت زیر نشان داده شده است.

شکل 5
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پاسخ جابجایی درراستای محورعرضی در سه نوع خاک -شکل 6

نتایج:

جابجایی ها در دو جهت طولی و عرضی در نوع خاک سوم اتفاق میافتد .بنابراین خاک با زاویه اصطکاک
داخلی برابر با  36درجه بهترین عملکرد را در میان دیگر خاکهای ذکر شده در برابر تحریک زلزله دارد.

شکل-7پاسخ کرنش برشی در محور تونل (نقاط  Aو  )Bبه ترتیب ،در سه نوع خاک
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