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چکیده

بررسی عددی تأثیر ژئوفوم
بهعنوان مصالح خاکریز
در تونلهای کند و پوش بر نیروهای
داخلی سازه تونل در حین زلزله

با توجه به کاربرد روزافزون تونلهای جعبهای شکل در شبکههای حملونقل
بینشهری و درونشهری که اصوالً بهصورت تونللهلای کدلو و شلوج اجلرا
میشونو ،نیاز به بررسی تأثیر مخاطرات طبیعی ماندو زلزله بلر انلن سلاز هلای
ژئوتکدیکی و روجهای کاهش بلار للرز ای انلن نلوس سلاز هلا بلیشازشلیش
احسللام مللیشللودا امللروز اسللازاد از م للال سللب

وزن ماندللو ژئوفللو در

مهدوسی عمران جانگا ونژ ای نافاه و بسیاری از چالشهای علم مهدوسی را
ب رطرف کلرد اسل ا در شلژوهش حا لر ،نقلش م لال ژئوفلو بله عدلوان

صدری شادابی
دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ،گروه مهندسی عمران،
دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
مسعود رابطیمقدم (نویسنده مسئول)

استادیار ،گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی،
دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایرانrabeti@yu.ac.ir ،

خاکرنز برای تونل های کدو و شوج بر نیروهای داخلی ساز تونل در حلین
زلزله مورد بررسی قرار گرفاه اس ا برای انن مدظلور از ماالعلات علودی بلا
اسازاد از نر افزار اخاالف محوود  FLAC 2Dاسلازاد شلو اسل ا شل
بررسی های انجا شو مشاهو شو که ژئوفو به عدوان خلاکرنلز در سلا
باالی تونل توانساه بهخوبی نیروهای داخللی در حالل اسلااتیکی ،للرز ای و
کل ساز تونل را تا چدونن برابر نسب

منصور پرویزی
استادیار ،گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی،
دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران

از

به حالل

خلاکرنلز خلاکی کلاهش

دهوا انن تأثیر برای دنوار و سقف تونل دنو شلوا بلر اسلام نالان تحقیل
حا ر چدلین نایجله شلو کله خلاکرنلز ژئوفلومی جلانگزنن مداسلبی بلرای
خاکرنزهای خاکی از مدظلر بهسلازی للرز ای در تونللهلای کدلو و شلوج

مهدی زمانی لنجانی
استادیار ،گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی،
دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران

میباشوا
واژگان کلیدی :تونل کدو و شوج ،نیروهای داخلی ،م لال خلاکرنلز،
ژئوفو  ،شاسخ لرز ایا

 -1مقدمه
با توجه به توسعه روزافزون ساز های زنرزمیدی و هزندههلای

تونلللهللای کدللو و شللوج عموملاً در اعمللا کمللی از خللاک

از انن ساز ها صرف میگردد و

احواث میشونو ،جانی که تغییرشکلهای لرز ای زمین و شوت

آنها در شبکه حمل ونقل بین شهری و داخل شلهری و

کماللر خللاک و اثلر تقللونای سللاخاگا ،

فراوانی که برای ساخ
نیز اهمی

هر ن

خاری که در صلورت آسلی دنلوگی آنهلا ماوجله جلان ملرد
می شود ،الز اس

للرزج بلله دلیللل صللبی

بزرگتر از مکانهای عمی تر اس ا اطالعات مربوط به کلارانی

که شانواری آنهلا در برابلر خالرات ناشلی از

تونلهای قونمی نشلان ملیدهدلو تونللهلانی کله در محیالی بلا

زلزله مورد ماالعه قرار گیردا تونلها که جزو شرنانهای حیلاتی

روبار کم خام

بله سلاز هلانی کله در

جوامع به حساب میآندو ،نقلش مهملی در توسلعه کشلورها انزلا

عم بیشاری ساخاه شو انو ،آسی شذنرتر هسادو []1ا با توجه بله

میکددوا از انواس تونلها میتوان به تونلهای کدو و شوج که در

کللاربرد فللراوان تونلللهللای کدللو و شللوج در توسللعه فهللاهای

عم کم و اغل مساایلی شکل ساخاه میشونو ،اشار کردا انن

زنرزمیدی شهری و همچدین قرارگیری انن ساز ها در اعما کلم

و هزندله کلم سلاخ ،

توان تخرنبی بیشاری خواهدلو

نوس تونلهلا مخ وصلاً بله دلیلل سلرع

بلله صللرفه بللود و از لحللای انمدللی در مدللاط شللهری بلله نکللی از
شرکاربردترنن نوس تونلها تبونل شو اس ا

ساخاه شو انو ،نسلب

که تأثیرات زلزله در آن به مرات
داش  ،الز اس
شهری تح

تلا شوشلش انلن تونللهلا در مدلاط للرز خیلز

تحلیل و طراحی لرز ای قرار گیرنو []2ا
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طراحی لرز ای ساز های زنرزمیدی بله طلور کاملل ماملانز از
طراحی ساز های روی سا زمین بود زنرا تغییر شکل زمین در
و نیروهای اندرسی سلاز ای (کله

حین زلزله حاکم بر مسئله اس

در طراحللی سللاز هللای روسللاحی غال ل

اس ل ه در درجلله دو

اهمی

قرار دارنوا املوا برشلی مداشلر شلو از سلدر بسلار بله

سم

باال در اثر برخورد به سلاز زنرزمیدلی ملیتوانلو مدجلر بله

نایجهگیری شو که مقادنر کرنشهای تونل النهبدوی شو توس
ژئوفو بسیار کمار از تونلی اسل
کللانرو و همکللاران [ ]8ن ل

کله علان بدلوی نشلو اسل ا

روج بللرای مقللاو سللازی لللرز ای

دنوارهای تونل کدلو و شلوج کله بله روج علان بدلوی شلیملری
نا گذاری شو اس
تدها حوود ن

را شیشدهاد دادنوا سخای برشی مواد شلیمری

صو خاک در نظر گرفاه شو اسل ا تلأثیر انلن

بیهی شون 1تونلل بلا مقالع دانلر ای و تغییلر شلکل جلانبی 2در

روج شیشلدهادی در کلاهش شاسللخهلای للرز ای تونللل بلهوسلیله

تونلهای با مقاع مساایلی گردنو []3ا

تحلیل های عودی مورد بررسی قرار گرف ا ناان بهدسل آملو

شارک و همکاران [ ]4به بررسی تحلیلی آسی های ناشلی از

حاکی از آن اس

که تأثیرشذنری روج شیشلدهادی بله لخام

بارهای لرز ای بر روی سلاز تونللهلای کدلو و شلوج مسلاایلی

خللاک شوششللی روی سللا تونللل و سللخای بللین دنللوار و سللاز

تحلیلهای غیرخای قاب فوالدی و بادی شرداخاهانلوا آنهلا

بساگی داردا مقادنر نیروی برج برای حالای که دنلوار بلهوسلیله

مو برشی

که دنوار عان بدلوی

تح

درنافادو که خرابی ساز تونل راباه مساقیم با سرع
خاک داردا تحلیل های آسی

جعبه تونلهای کدو و شوج تح

بارهای للرز ای توسل للی و همکلاران [ ]5انجلا گرفاله اسل ا

ژئوفو عان بدوی شو کمار از حالای اس
نشو اس ا

ژئوفللو بلله عدللوان نکللی از م للال جللاثب مللو در بح ل

جعبه تونل تغییرشکل های برشی را در طول اعملال زلزلله تجربله

ژئوتکدی

میکدو و میزان انن تغییرشکلها به سلخای خلاک اطلراف تونلل

اس ا باانن حلال ،تلاکدون اثلر وجلود ژئوفلو بله عدلوان م لال

بساگی داردا

خاکرنز در ساز های کدو و شوج بر نیروهای داخلی ساز تونل

امروز اسازاد از م ال سب

لرز ای در ماالعات مخالزی مورد اسازاد واقلع شلو

وزن ماندو ژئوفو در مهدوسی

در حین زلزله ماالعه نشو اس ا لذا در انن ماالعه به بررسی اثلر

عمران جانگا ونژ ای نافاله و بسلیاری از چلالشهلای مهدوسلی

ژئوفو به عدوان م ال خلاکرنلز در کلاهش نیروهلای داخللی

ژئوتکدی

را برطرف کرد اس ا اسازاد از انن م ال در کدار

ساز تونل شرداخاه شو اس ا

ساز های ژئوتکدیکی از جملله دنوارهلای حائلل و خلاکرنزهلا
بهعدوان نکی از روجهای بهسازی خاک در شران اسلااتیکی و
لرز ای بهشمار ملیرودا آزملانشهلا و ملولسلازیهلای علودی
توسل زرنللانی و باترسل
اسازاد در شش

[ ]6بللر روی ترکیبللات ژئوفللو مللورد

 -2مدلسازی عددی و صحتسنجی نتایج
در ماالعه حا ر جه مولسازی عودی از نر افزار اخلاالف
محوود  FLAC 2Dاسازاد شو اس ا بهمدظور راسایآزمانی ناان

دنوارهای حائل به عدوان خاکرنز انجا گرفاه

نر افزار ،از ماالعه آزمانشگاهی که بهمدظور ماالعله رفالار للرز ای

دنوارهای حائل از

تونل جعبهای شکل مارو که بهصورت کدو و شوج احلواث شلو ،

نیروهای اسااتیکی و دندامیکی وارد به دنوار شیش از اعمال زلزله

اسازاد شو اس ا انن آزمانشها در دانشگا کانس کر جدوبی با

و در حین اعمال زلزله میکاهوا

دساگا سانارنزیوژ انجا شو اسل ا جزئیلات انلن آزملانشهلا در

اس ا آنها درنافادو که وجود ژئوفو در شش

ماالعه علودی بلا نلر افلزار آبلاکوم 3بله

ماالعلات بازنلار و همکللاران [ ]11-9آملو اسل ا آزملانشهللا در

بررسی تأثیر ژئوفو برای کاهش بارهای للرز ای ناشلی از زلزلله

مقیام شروتوتانپ (مول واقعیه در نر افزار مولسازی شو اسل ا

در تونل شرداخاه اس ا از چهار نوس ژئوفو بلا ملوول االسایسلیاه

شبکهبدوی ملول  T2از مجموعله آزملانشهلای سلانارنزیوژ انجلا

مازاوت برای بررسلی تلأثیر علان بدلوی آن اسلازاد شلوا چدلین

گرفاه در شکل (1ه نشان داد شو اس ا

وانر [ ]7در ن

79

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 9911

بررسی عددی تأثیر ژئوفوم بهعنوان مصالح خاکریز در تونلهای کند و پوش بر نیروهای داخلی سازه تونل در حین زلزله

ورودی بهصورت تارنخچه زملانی شلااب بله سرتاسلر کلف ملول
اعمال گردنوا الز به ثکر اس ملول شروتوتانلپ دارای شلرانای
مشابه مول سانارنزیوژی بود که در آن النه ماسهای بلر روی بسلار
سدگی واقع شو اس ا مرزهای جانبی مول سانارنزیوژی با در نظلر
گرفان مشخ ه اصللی جعبله  EBSملولسلازی گردنلوا عملکلرد
مرزهای جانبی جعبه  EBSبهگونهای اس که تما نقاط همارتزاس
دارای تغییر مکان نکسلان و هلمجهل

در راسلاای اعملال للرزج

(راساای افقیه هسادو و در جه قائم هیچگونه تغییر مکانی نوارنوا
برای مولسازی انن مشخ ه ،از ن
FLACه به خام
شکل ( :)1شبکهبندی مدل آزمایشگاهی  T2در نرمافزار .FLAC 2D

ناچیز ن

المان ساز ای (المان الندر 7در

میللی مالر در ملرز دو طلرف ملول

اسازاد شوا گر های انن المان ساز ای به گر های خاک مقیو شو
بهگونهای که هیچ لغزج و جلوانی بلین آنهلا اتزلا نیافالوا ملوول

با توجه به حواقل سرع مو برشی خلاک ماسلهای بله کلار

االسایسیاه انن المانها با ملوول االسایسلیاه خلاک نکسلان در نظلر

حواکثر زلزله برابلر

دسلاور  SLAVEدر نلر افلزار ،تغییلر

رفاه در مول برابر با  151مار بر ثانیه و فرکان

بله کمل

گرفاه شوا سپ

 11هرتز ،حواکثر ابعاد المان طبل روابل موجلود در نلر افلزار بله

مکان افقی گر های همارتزاس دو طرف جعبه بهگونهای به نکونگر

 1/5مار محوود گردنوا الز به ثکر اس در تحلیلهلای علودی،

مقیو شونو که در هر لحظه تغییر مکان نکسان و هلمجهل داشلاه

فرکان های باالتر از  11هرتز از اموا ورودی زلزله فیلار شو انوا

باشدوا الز به ثکر اس تعرنف المان الندر فق بهمدظور شبیهسازی

در تحلیل عودی صورت گرفاه از المانهلای چهار للعی کلرنش

شران مرزی مرزهای جانبی جعبله  EBSتعرنلف شلو اسل ؛ بله

مسا با حواکثر ابعاد  1/5مار اسازاد شوا اناخلاب حلواکثر ابعلاد

همین دلیل مشخ ات آن عیداً مشابه خاک فرض شو اس ا

المانها برابر  1/5مار مدجلر بله انجلاد  1481الملان چهار للعی در
مول گردنوا

خاک جه
ورودی در نر افزار  FLACبا فرض کلف صلل  4نلا

تحرن

کف نر  5به دو صورت قابل اعمال اس ا در حالل کلف صلل ،
تحرن

از مول االساوشالسای

ورودی بهصورت تارنخچه زملانی شلااب بله کلف ملول

تحلیل اسااتیکی مول اسازاد گردنوا میرانی واقعی

در محی های خاکی به صورت هیسارزن
در حال

اس

لذا رفاار خاک

دندامیکی در مول غیرخای بله صلورت غیرخالی و بلا

میرانی هیسارزن

مول شوا در نر افلزار  FALCاز مدحدلیهلای

ملرز آرا  6در کلف ملول

کاهش موول و میرانی که در تحلیل هلای معلادل خالی معملول

ورودی در قال تارنخچه زملانی تلدش بله

انجلا تحلیلل

اعمال میشودا برای کف نلر  ،از نل
اسازاد شو و تحرن

موهرکولمل

در ملولسلازی رفالار

اس

بهمدظور مولسازی میرانی هیسارزن

جه

کف مول اعمال میشودا در آزمانشهای سانارنزیوژی ،کف مول

دندامیکی غیرخای اسازاد میشودا به انن مدظور مدحدی تغییرات

مرز صل عملل کلرد و املوا ورودی را هماندلو

( G/Gmaxموول برشی به موول برشی حلواکثره در برابلر کلرنش

بهصورت ن
ن

مرز صل

به داخل مدعک

میکددو؛ بدابرانن میرانی تشعشعی

در انن آزمانشهلا ملول نملیگلرددا در ملول علودی ،ملرز کلف
بهصورت صل در نظر گرفاه شو و با ن
 1مار از جلد

النه سدگی به خام

سلدر بسلار محلل ملولسلازی گردنلوا تحرنل

سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 9911

برشی (ه با مشخ ات نکی از مولهای هیسلارزن

موجلود در

نر افزار کالیبر شو و به نر افزار معرفی میگرددا در انن ماالعه
از مول هاردنن -درنونچ 8اسازاد شو اس

که در آن راباه بین

 G/Gmaxو کرنش برشی بهصورت راباه (1ه تعرنف میشود:
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G
1

G max 1  
 ref

(1ه
که در آن  γrefکلرنش برشلی مرجلع اسل

و بله میلزان کلرنش

برای نیروی داخلی ساز تونل انجا شو و نالان آن ارائله شلو
اس

مول صرفنظر شو اس ا
ناللان تحلیلللهللای عللودی آزمللانش  T2در قالل

برشی در  G/Gmax = 1/5اطال میشلودا مدحدلی  G/Gmaxخلاک
ماسهای کالیبر شو با مول هاردنن -درندونچ در شکل (2ه نشان

و از ثکر ناان صح سدجی برای شاابهای ثب

تارنخچلله

زمانی برای زلزله کوبله بلا بیشلیده شلااب  1/216 gو بلرای زلزلله
نورثرن بلا بیشلیده شلااب  1/186 gبرداشل

داد شو اس ا

شلو در

شلو اسل ا نالان

صح سدجی در ادامه آمو اس ا

شکل ( :)2منحنی  G/Gmaxخاک کالیبره شده با مدل هاردین -درینویچ.

در آزمانشهای سانارنزیوژ انجا شو جه ثب لدگر خمشی

شکل ( :)3ابزارگ ذاری سازه تونل بررای برداشرت لنگرهرای خ شری در
سازه تونل.

مقاع ساز ای تونل از کرنشسد هانی بر روی بونه تونل زنرزمیدی

 -1-2نتایج صحتسنجی :زلزله کوبه با بیشینه شتاب 0/202 g

مااب شکل (3ه اسازاد شو اس ا در انلن شلکل در نقلاط ملورد

در شکل (4ه تارنخچه زمانی لدگلر داخللی بلرای چهلار الملان

نظللر دو کللرنشسللد نکللی در بونلله خللارجی تونللل و دنگللری در

ساز ای دنوار تونل در مول عودی بلا نالان آزملانش سلانارنزیوژ

قسم داخلی آن تعبیه شو اس تا در خام تونل ،کلرنش در

مقانسه شو اس ا از مقانسه ناان برداش شو از نر افزار با نالان

دو طرف آن انواز گیری شودا هش کرنشسدجی کله در سلقف

ثب

تونل بله کلار بلرد شلو اسل بلا حلرف  Uنلا گلذاری شلو انلو

می شود کله نالان ملول علودی و ملول آزمانشلگاهی هلمخلوانی

(کرنشسد های  U-1تا U-8ها برای دنوار هلای تونلل نیلز در هلر

مداسبی از نظر شوت و تارنخچه زمانی با نکونگر دارنوا

شو توس کرنشسد های تعبیه شو بر دنوار تونل مشاهو

سم از هز کرنشسد در داخل بونه تونلل و قسلم خلارجی

در شکل (5ه تارنخچه زمانی لدگلر داخللی بلرای چهلار الملان

لار از کلمله S ،Side

ساز ای سقف تونل در مول عودی بلا نالان آزملانش سلانارنزیوژ

تونل اسازاد شو اس ا برای دنوار بلهاخا

اسازاد میشود که برای دنوار سم راسل  S1 ،و بلرای دنلوار

مقانسه شو اس ا از مقانسه ناان برداش شو از نر افزار با نالان
ثب

سم چپ S2 ،در نظر گرفاه شو اس ا

شو توس کرنشسد های تعبیه شو بر دنوار تونل مشاهو

ماالعله

میشود کله نالان ملول علودی و ملول آزمانشلگاهی هلمخلوانی

عللودی انجللا گرفالله توس ل نکللی از نونسللدوگان مقاللله حا للر

مداسللبی از نظللر شللوت و تارنخچلله زمللانی بللا نکللونگر دارنللوا در

شلو در اطلراف تونلل

المانهای سقف تونلل ،در برخلی الملانهلا نالان نلر افلزار دارای

الز به ثکر اس

ناان انن آزمانشهلا توسل نل

[ ،]11-9برای داد های شلاابهلای ثبل

صح سدجی شو بودنو وللی در ماالعله حا لر صلح سلدجی
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بررسی عددی تأثیر ژئوفوم بهعنوان مصالح خاکریز در تونلهای کند و پوش بر نیروهای داخلی سازه تونل در حین زلزله

 -2-2نتایج صحتسنجی :زلزله نورثریج با بیشینه شتاب 0/182 g

مقانسه ناان نر افزار با ناان آزمانشگاهی در زلزله نورثرن
با بیشیده شااب  1/186 gدر شکلهای (6ه و (7ه نشلان داد شلو
اس ا در لدگرهای دنوار تونل بلرای  S11و  S12مقانسله نالان
قابل قبول اس

اما در  S13و  S14با حزظ رونو تغییرات نکسلان

با ناان آزمانشگاهی ،همشوشلانی قابلل قبلولی را نشلان ملیدهلو
(شکل 6ها در سقف تونل نیز بلرای  U1و  U2نلر افلزار توانسلاه
بهخوبی ناان مورد قبول را در مقانسه با مول آزمانشگاهی ارائله
دهو (شکل 7ها در  U3و  U4با اندکه رونو تغییلرات ملورد قبلول
اس

اما دق

مورد نظر را نشان نمیدهوا

نمودارهای تارنخچه زمانی شااب و لدگر در بخش شیشین بلرای دو
زلزله کوبه و نورثرن مورد بررسی قرار گرف ا با توجه به تحلیللهلای
انجا گرفاه میتلوان مشلاهو کلرد نلر افلزار توانسلاه بلهخلوبی نالان
بهدس آمو از آزمانش سانارنزیوژی را شلیشبیدلی کدلو و نالان قابلل
شکل ( :)4مقایسه تاریخچه زمانی لنگر دیواره تونرل در آزمرای

 T2برا

نتایج حاصله از مدلسازی عددی برای زلزله کوبه .PGA = 0/202 g

اطمیدانی را در مقانسه با ناان آزمانشلگاهی ارائله دهلوا للذا در مرحلله
بعوی ،اباوا به معرفی نحو مولسازی عودی م لال ژئوفلو شرداخاله
شو و سپ  ،به تأثیر اسازاد از ژئوفلو بله عدلوان م لال شوشلش در
تونل کدو و شوج بر نیروهای داخلی تونل شرداخاه میشودا

شکل ( :)5م قایسه تاریخچه زمانی لنگر سقف تونل در آزمای

 T2با نتایج

حاصله از مدلسازی عددی برای زلزله کوبه .PGA = 0/202 g

سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 9911

شکل ( :)2مقایسه تاریخچه زمانی لنگر دیواره تونل در آزمای

 T2با نترایج

حاصله از مدلسازی عددی برای زلزله نورثریج.PGA = 0/182 g
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داردا آنها از تابع سیگمونوی برای بیان رفاار غیرخالی ژئوفلو در
نر افزار  FLACاسازاد کردنوا
در مول عودی ماالعله حا لر از ملول رفالاری معلادل خالی
(ELMه برای مولسازی رفاار ژئوفلو در نلر افلزار اسلازاد شلو
اس ا میرانی هیسارزن

در واقع میرانی طبیعی م ال ژئوتکدیکی

بود و بهنوعی جزئی از خ وصلیات ثاتی آن محسلوب میشلودا
ازآنجاکه در تحلیلهای عودی از مولهای برگرفاه از رفاار واقعی
خاک با اعمال فر یات ساد کددلو اسلازاد میشود ،تدهلا برخلی
مولهای رفااری غیرخای انن امکان را دارنو که در زملان تحلیلل
دندامیکی انن نوس از میرانی را بهطور دقی در مول اعمال نماندو .در
حال

انو آل در صورتی که ن

مول رفااری ،طوری عمل کدلو

که باوان با تقرن خوبی آن را نماندو ی واقعی رفالار هیسلارزن
خاک دانس  ،دنگر نیازی به اعمال میرانی ا افی نخواهو بودا
زرنانی و باترس [ ]12از تابع سیگمونیوی سه شلاراماری بلرای
شبیهسازی مدحدی کاهش موول برشی ژئوفو اسازاد کردنوا تلابع
شکل ( :)7مقایسه تاریخچه زمانی لنگر سقف تونل در آزمای

 T2با نتایج

حاصله از مدلسازی عددی برای زلزله نورثریج .PGA = 0/182 g

مورد نظر بهصورت راباه (2ه اس :
G
a

G max 1  exp   ( L  x 0 ) / b 

(2ه

 -3مدلسازی عددی ژئوفوم
شللیاسللاانرن مدبسل شللو در صلدع بللا نللا ژئوفللو

نللا EPS

شداخاه میشودا از انن نوس م ال به دلیلل وزن مخ لو

بسلیار

کلله در آن  L=log10γو  b ،aو  x0ثابل هللانی هسللادو کلله بللرای
کالیبر شون داد ها بر روی ناان آزمانشها اسازاد میشودا

کم در خاکرنزیها اسازاد ملیشلودا نلا گلذاری ژئوفلو هلا بلر

شکل (8ه نمودارهای  G/Gmaxو میرانی نسب به کرنش برای

ملاد

ماالعات انجا گرفاه توس آتاناسوشولوم و همکاران [ ]14-13و

در مللولهللای عللودی مللولسللازی مللیشللود در

اسا و رومو [ ]15را نشان میدهوا داد های بهدس آمو از سلعی و

مول قویتری از انن م لال را در کلوهای

خاای سه شارامار تابع سلیگمونیوی ملورد نظلر بلا مدحدلی کاهدلو

اسام دانسیاه آنهلا انجلا ملیشلودا ژئوفلو بله عدلوان نل
االساوشالسللای

حالیکه میتوان ن

برای ژئوفلو بله

سخای برای ژئوفو با دانسیاه بین  12تا  31کیلوگر بلر مارمکعل

نر افزاری معرفی کردا مول ساد االساوشالسای

انللواز کللافی مللیتوانللو ر للان بخللش باشللو زنللرا کللرنشهللای

که توس آتاناسوشولوم و همکاران [ ]14-13گزارج شو اسل

انواز گیلری شلو بیشلار ملولهلای فیزنکلی در آزملانش فشلاری

مقانسه شو و بهارنن کالیبر برای نمودارها بله عدلوان شارامارهلای

محوری ،نشان میدهو که کلرنش انلن م لال زنلر  1درصلو

تابع سلیگمونیوی در نلر افلزار  FLACمعرفلی شلو اسل ا اسلا و

ت

خواهو بود []11ا
زرنانی و باترسل [ ]12از ملول معلادل خالی (ELMه 9بلرای

رومو [ ]15نیز نموداری بلرای ژئوفلو بلا دانسلیاه  24کیللوگر بلر
مارمکع

ارائه داد انوا با توجه به راباه (2ه ،با سعی و خاا بهارنن

مولسازی م ال ژئوفلو اسلازاد کردنلو و مشلاهو نمودنلو کله

کالیبر برای نمودارهای معرفی شو با ثابل هلای  b=-1/5 ،a=1و

ناان مول رفااری  ELMهمخوانی قابل قبولی با ناان آزملانشهلا

 x0 =1/3به دس آمو اس ا

67

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 9911

بررسی عددی تأثیر ژئوفوم بهعنوان مصالح خاکریز در تونلهای کند و پوش بر نیروهای داخلی سازه تونل در حین زلزله

مول های عودی ،در انن بخش به بررسی تأثیر م ال ژئوفو در
کاهش نیروهای داخلی تونلهای کدو و شوج به عدوان خاکرنز
در حال

لرز ای شرداخاه میشودا همانطور کله در شلکل (11ه

مشاهو می شود دو مول مورد بررسی قلرار ملی گیلردا ملول اول
کله بللا خللاکرنللز خللاکی و مللول دو کلله از ژئوفللو بلله عدللوان
خاکرنز سا باالی تونل اسازاد شو اس ا

شکل ( :)8ن ودار  G/Gmaxو میرایی ژئوفوم کالیبره شده تابع
سیگ وییدی با استفاده از نتایج آزمای

های آتاناسوپولوس و ه کاران

[ ]14-13و اسا و رومو [.]15

بللا در نظللر گللرفان مللول  ELMبللرای م للال ژئوفللو  ،چرخلله
هیسارزن

تدش -کرنش غیرخای در المان وسل ملول  T2کله از

م ال ژئوفومی بهعدوان خاکرنز اسازاد شو  ،برای زلزله کوبه در
سا شااب  1/31 gدر شکل (9ه مشاهو میشودا مسلاح چرخله
نشاندهدو ی میرانی هیسارزن

اس  .با فلرض رفالار معلادل خالی

برای ژئوفو  ،چرخه هیسارزن

در سا شااب  1/31gبرای م ال

ژئوفو خای شو که بیانگر رفاار خای تدش-کرنش اس ا
شکل (11ه نمودارهلای مقانسلهای  G/Gmaxو میرانلی در برابلر
کللرنش برشللی بللرای م للال خللاک و ژئوفللو را نشللان مللیدهللوا
همانطور که در ت ونر مشاهو میشود مدحدیهای موول و میرانی
ژئوفو در سم راس مدحدی موول و میرانلی خلاک واقلع شلو

شکل ( :)9چرخه هیسترزیس تن

اس ا مشاهو میشود که تا کرنش حوود  1/1درصو رفاار ژئوفو

ژئوفوم برای ال ان وسط مدل  T2در .PGA= 0/3 g

همچدان خای اس

-کرن

و ن ودار کاه

مدول برشری

ولی در انلن محلوود کرنشلی ،خلاک رفالار

غیرخای داشاه و موول برشی آن بله  1/3ملوول در کلرنش صلزر
کاهش نافاه اسل ا بلا افلزانش میلزان کلرنش G/Gmax ،در خلاک
نسب به ژئوفو بیشار اف کرد و مقادنر بیشاری از کاهش سخای
و افزانش میرانی را در خاک نسب به ژئوفو نشان میدهوا
 -4مطالعات پارامتری
شلل

از صلللح سلللدجی ملللول علللودی بلللر اسلللام نالللان

آزمانشهای سلانارنزیوژ و آشلدانی بلا ملول رفالاری ژئوفلو در
سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 9911

شکل ( :)10ن ودارهای مقایسهای  G/Gmaxو میرایی نسبت به کرن
برای خاک و ژئوفوم.
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حال لرز ای و کل (اسااتیکی+دندامیکیه ارائه شو اسل ا شلیش از
شروس ماالعات شاراماری اباوا به بررسلی نشسل سلا زملین بلرای
چهار چیومان شرداخاه شو اس ا شکل (12ه نشس هلای اسلااتیکی
سا زمین برای مول ژئوفومی و مول خاکی نشان داد شلو اسل ا
همانطور کله مشلاهو ملیشلود در صلورت اسلازاد از خلاکرنلز
شکل ( :)11مدلهای به کار رفته در مطالعه پارامتری.

از  EPS19به عدوان خاکرنز ژئوفومی در تحلیلها اسازاد شو
اس ا مشخ ات ژئوفو به کار رفاه در تحلیلها در جوول (1ه ارائله
شللو اس ل ا از تارنخچلله زمللانی شللاابنگاش ل دو زلزللله کوبلله و
نورثرن با بیشیده شااب برابر  1/31 gدر تحلیلها اسازاد شو اس ا
جدول ( :)1مشخصرات ژئوفروم  EPS19بره کرار رفتره در مردلسرازی
عددی.
GEOFOAM

EPS19

18/4

)(kg/m3

ρ

4111

)E (kPa

ژئوفومی بهجای خاک ،نشس ها در سا زمین کمار از  1سانایمار
بود اس که به دلیل وزن مخ و

شانین ژئوفو و انجاد تدشهای

کم در عم میباشوا
 -1-5بررسی نیروهای داخلی دیواره تونل در حالت لرزهای
و کل برای زلزله کوبه با بیشینه شتاب 0/30 g

شکل (13ه عملکرد لدگرهای خمشی لرز ای و کل دنوار تونل
برای زلزله کوبه در بیشیده شااب  1/31 gرا نشان میدهوا بلا افلزانش
میزان شااب ،لدگرهای مول خاکی نیز بلهطلور قابللتلوجهی افلزانش
می نابلوا در ملول ژئوفلومی هماندلو شلوت شلانین زلزلله ،انلن میلزان
کاهش لدگر بهصورت قابلتوجهی در نمودارها مشلاهو ملیشلود و

1 /1

υ

1818/2

)G (kPa

عملکرد خوب ژئوفو در کاهش لدگرهای لرز ای در شااب باال نیلز

314

)VS (m/s

مشاهو میشودا
در شکل (14ه نمودار نیروهای برشی لرز ای و کل برای دنلوار

 -5نتایج تحلیلهای عددی
ش

تونل در زلزله کوبه بلا شلوت  1/31 gرسلم شلو اسل ا در مقانسله

از اجرای نر افزار نالان بلهصلورت دنلاگرا لدگلر و بلرج

نمودارها دنو میشود که مول ژئوفومی توانسلاه بلهخلوبی نیروهلای

سقف و دنوار تونلل در حالل شلوج تعیلین شلو اسل ا داد هلای

برشی لرز ای را نسب به مول خاکی کاهش بوهو بهطوریکله انلن

برداش شو  ،مقادنر کل هسادو کله بلا کسلر انلن مقلادنر از مقلادنر

مول ،نیروهای لرز ای را تا ن ف کاهش میدهوا انلن ملول نیلز در

اسااتیکی که در مرحله اجرای نر افزار در حالل اسلااتیکی حاصلل

کاهش نیروهای برشی کل نیلز بلهخلوبی عملل کلرد بلهطلوریکله

شو انو ،مقادنر دندامیکی نا لرز ای به دس میآنوا نمودارهلا بلرای

توانساه انن نیروهای برشی کل را تا ن سو کاهش دهوا

شکل ( :)12نشست سطح زمین در حالت استاتیکی برای مدل ژئوفومی و مدل خاکی در X/aهای متغیر.
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بررسی عددی تأثیر ژئوفوم بهعنوان مصالح خاکریز در تونلهای کند و پوش بر نیروهای داخلی سازه تونل در حین زلزله

 -2-5بررسی نیروهای داخلی سقف تونل در حالت استاتیکی،
لرزهای و کل برای زلزله کوبه با بیشینه شتاب 0/30g

لدگرهای لرز ای و کل برای سقف تونل در زلزله کوبه با بیشیده
شااب  1/31 gمااب شکل (15ه نیز هماندو لدگرهای دنوار در شااب
باالتر مقادنر بیشاری را نسب به شااب شانین به خود اخا ا

میدهدوا

همانطور که در نمودارها مشاهو میشود در مول خاکی لدگرهای
گوشه تونل مقادنر بیشاری نسب به مرکز را نشان میدهو اما در مول
ژئوفومی با وجود ژئوفو در ترکی خاکرنز ،انن لدگرها در سقف
تونل ،بهطور نکدواخ توزنع شو و گوشههای تونل لدگرهای بیشاری
را نسب به بقیه نقاط تجربه نمیکددوا نکدواخای توزنع لدگرهای لرز ای
و کل در سقف تونل نشاندهدو ی عملکرد خوب ژئوفو اس ا
نیروهای برشی لرز ای و کل برای دنوار در زلزله کوبه با شااب
باال در شکل (16ه نشلان داد شلو اسل ا ملول ژئوفلومی بلهخلوبی
توانساه نیروهای برشی و لرز ای را نسب به مول خاکی کاهش دهوا
شکل ( :)13مقایسه لنگرهای لرزه ای (باال) و کل (پایین) در طول دیواره
تونل برای مدل ژئوفومی و مدل خاکی در زلزله کوبه.

نیروهای برشی لرز ای در مرکز تونل مقادنر بسیار کماری را نسب به
مول خاکی نشان میدهدوا

شکل ( :)14مقایسه نیروهای برشی لرزهای و کل در طول دیرواره بررای

شکل ( :)15مقایسه لنگرهای لرزه ای (باال) و کل (پایین) در سرقف تونرل

مدل ژئوفومی و مدل خاکی در زلزله کوبه.

برای مدل ژئوفومی و مدل خاکی در زلزله کوبه.

سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 9911
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شکل ( :)12مقایسه نیروهای برشی لرزهای و کرل در سرقف بررای مردل
ژئوفومی و مدل خاکی در زلزله کوبه.

شکل ( :)17مقایسه لنگرهای لرزه ای و کل در طول دیواره بررای مردل
ژئوفومی و مدل خاکی در زلزله نورثریج.

 -3-5بررسی نیروهای داخلی دیواره تونل در حالت لرزهای
و کل برای زلزله نورثریج

لدگرهای لرز ای و کل در طول دنوار برای مول ژئوفومی و
مول خاکی در زلزله نلورثرن بلا شلااب  1/31 gدر شلکل (17ه
نشان داد شو اس ا لدگرهای للرز ای و کلل بلا افلزانش میلزان
شااب تحرن

ورودی افزانش مینابوا لدگرهای للرز ای و کلل

برای مول ژئوفومی مقادنر کماری را نسب

به مول خاکی نشلان

میدهو بهطوریکه در بلاالی دنلوار خلاکرنلز ژئوفلومی لدگلر
لرز ای را تا ن ف کاهش میدهوا
نیروهای برشی لرز ای و کل در طول دنلوار بلرای ملول
ژئوفومی و مول خلاکی در زلزلله نلورثر ن بلا شلااب بلاال در
شکل ( 18ه نشان داد شو اس ا نیروهای برشلی بلرای ملول
ژئوفومی نیز در حال

لرز ای و کل مقادنر کماری را نسلب

به مول خاکی نشان می دهلوا در بلاالی دنلوار نیلز نیروهلای
برشی در خاک رنز ژئوفومی ن ف مقادنر نیروهای برشی در
خاک رنز خاکی اس ا
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شکل ( :)18مقایسه نیروهای برشی لرزهای و کل در طول دیرواره بررای
مدل ژئوفومی و مدل خاکی در زلزله نورثریج.
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بررسی عددی تأثیر ژئوفوم بهعنوان مصالح خاکریز در تونلهای کند و پوش بر نیروهای داخلی سازه تونل در حین زلزله

 -4-5بررسی نیروهای داخلی سقف تونل در حالت لرزهای و
کل برای زلزله نورثریج

لدگرهای سقف تونل در حالل

للرز ای و کلل بلرای زلزلله

نورثرن با بیشیده شااب باال در شکل (19ه نشان داد شو اسل ا
نیروهللای کللل در گوشللههللای تونللل بللرای خللاکرنللز ژئوفلومی
نزدن

به مرز  -311کیلونیوتون مار بر مار اس

همین نقاه برای مول خاکی نزدن

درحلالیکله در

به ملرز  -1111کیلونیوتلون

مار بر مار را نشان میدهو و کاهش بسیار خوبی از لدگرهای کلل
را با خاکرنز ژئوفومی نشان میدهوا لدگرهای لرز ای نیز بلرای
مول ژئوفومی مقادنر کماری نسب

به مول خاکی نشان میدهوا

شکل ( :)20مقایسه نیروهای برشی لرزهای و کرل در سرقف بررای مردل
ژئوفومی و مدل خاکی در زلزله.

 -2نتیجهگیری
مقانسه مقادنر بیشیده لدگرهای کل دنوار و سقف تونل برای
دو مول خاکی و ژئوفلومی بلرای دو زلزلله کوبله و نلورثرن در
سا شااب  1/3 gانجلا گرفل ا طبل نالان ماالعلات علودی
تحقی حا لر مشلاهو شلو کله ملول ژئوفلومی عملکلرد بسلیار
مداسبی در کاهش لدگرها و نیروهای برشی در حال
لرز ای داردا ش

اسااتیکی و

از بررسلی هلای انجلا شلو مشلاهو شلو کله

ژئوفو به عدوان خاکرنز در سا باالی تونل توانساه بلهخلوبی
نیروهای داخلی در حال
شکل ( :)19مقایسه لنگرهای لرزه ای و کل در سقف برای مدل ژئوفومی
و مدل خاکی در زلزله نورثریج.

تا چدونن برابر نسب

اسااتیکی ،لرز ای و کل ساز تونلل را

به حال

خاکرنز خاکی کاهش دهوا انن

تأثیر برای دنوار و سقف تونل دنو شوا بر اسام نالان تحقیل
حا ر چدین نایجه شو که خاکرنز ژئوفومی جلانگزنن مداسلبی

نیروهای برشلی للرز ای و کلل در سلقف تونلل بلرای زلزلله

برای خاکرنزهای خاکی از مدظر بهسازی لرز ای در تونلهلای

نورثرن با شااب  1/31 gدر شلکل (21ه نشلان داد شلو اسل ا

کدو و شوج می باشوا الز به ثکر اسل

نالان حاصلله در ملورد

نیروهای برشی لرز ای و کل هماندلو لدگرهلای خمشلی در ملول

تأث یرات ژئوفو بر نیروهای داخلی تونل کدو و شوج ،محوود بله

ژئوفومی مقادنر کماری نسب
سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 9911

به مول خاکی را نشان میدهوا

شران خا

انلن ماالعله (جلد

خلاک ،هدوسله تونلل ،عمل
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واژهنامه
Ovaling

 بیهی شون-1

Racking

 تغییر شکل جانبی-2

ABAQUS

 آباکوم-3

Rigid Base

 کف صل-4

Compliant Base

 کف نر-5

Quiet Boundary

 مرز آرا-6

Liner

 الندر-7

Hardin-Drnevich

 درنونچ- هاردنن-8

Equivalent Linear Method
(ELM)

 مول معادل خای-9

 عم اساقرار تونل از سا زمین و نوس زلزلههای بله،سدر بسار
کار رفاه در تحلیلهای عودیه میشودا
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According to increasing demand of box-shaped tunnels in transportation networks, which are mainly built as cut
and cover tunnels, the impact of natural hazards such as earthquakes on these geotechnical structures and seismic load
reduction methods of these types of structures is more important than before. Nowadays, the use of lightweight
materials such as geofoam plays fundamental role in civil engineering and has solved many of the challenges of civil
engineering.
In the present study, the role of geofoam materials as embankments for cut and cover tunnels on the internal forces
of the tunnel structure during the earthquake have been investigated. The numerical modeling was performed by twodimensional finite difference software, FLAC 2D v7.0. The results of an experimental study were used to verify the
numerical model. Time histories of acceleration and bending moments for Kobe and Northridge earthquakes were
examined. Based on the analysis, it was observed that the software was able to predict the results of the centrifugal
experiment well and provided reliable results.
EPS19 has been used as a geofoam embankment in the analyzes. The acceleration time history of the Kobe and
Northridge earthquakes with a maximum acceleration of 0.3 g has been used in the analysis. In the numerical model
of the present study, the equivalent linear model (ELM) has been used to model the behavior of the geofoam. MohrCoulomb elastoplastic model was used in soil behavior modeling for static analysis. The behavior of the soil in
dynamic analyses was considered as nonlinear and modeled with hysteretic damping. The results are determined in
the form of bending moment and shear force diagrams for the roof and wall of the tunnel. The diagrams were provided
for static and seismic loading conditions.
According to the results of numerical studies, it was observed that the geofoam model has a very good performance
in reducing the bending moments and shear forces in static and seismic conditions. Present study shows that geofoam,
as the cover material of the cut and cover tunnel, is able to reduce internal forces of the tunnel structure in static,
seismic loading condition compared to the soil. Based on the results, it was concluded that geofoam is a suitable
material for retrofitting the cut and cover tunnels during earthquakes.
Keywords: Cut and Cover Tunnel, Backfill Material, Geofoam, Seismic Response.

