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هاي غرقابیهاي الستیکی بر نشست تونلاثر افزایش تعداد مفصل  
 
 

   3محمدحسین صدقیانی، 2جعفر بلوري بزاز، *1بهروز حامد میرجعفري
   دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی، دانشگاه فردوسی مشهد  -1

   استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد -2 

  ده عمران، دانشگاه صنعتی شریفاستادیار دانشک -2
  

b.mirjafary@yahoo.com  *  
  
 

 چکیده
- وحمل هايپیشرفت روزافزون علم و تکنولوژي، همگام با افزایش روزافزون جمعیت جوامع بشري، نیاز به زیرساخت

ها از اهمیت ونلدر این میان استفاده از فضاهاي زیرزمینی در قالب ت. شودنقلی متناسب با این پیشرفت را متذکر می
. استهاي بزرگ ارتباطی بودهبزرگترین مانع براي طراحان شبکهعبور از فضاهاي آبی همواره . خاصی برخوردار است

در این تحقیق ضمن . هاي عبوري از زیر آب به عنوان یک شاهکار مهندسی مطرح شددر نتیجه طراحی و اجراي تونل
سپس به ادبیات  .ها مورد بررسی قرارگرفته است، مزایا و معایب آن)(Immersed Tunnelsمعرفی تونل هاي غرقابی 

سرانجام یک تونل غرقابی مدلسازي شده و تاٌثیر تغییرات طول . استفنی نشست در تونل هاي غرقابی پرداخته شده
مورد مطالعه روش تحلیل، روش اجزاء محدود است و نرم افزار . قطعات تونل بر نشست مورد بررسی قرار گرفته است

Plaxis 3D Tunnel می باشد.  
 

 .تونل غرقابی، قطعه تونل، مفصل الستیکی، نشست: کلمات کلیدي
 
 

 هاانواع تونل  .1
تونل ها را می توان به سه دسته اصلی تقسیم بندي کرد که هر یک ویژگی هاي . تونل ها سازه هاي زیرزمینی خطی هستند
  .د را دارندمتمایز و شرایط طراحی و اجراي خاص خو

 (Bored Tunnel)تونل هایی که کامالٌ مدفون حفاري می شوند ) 1

     تونل هاي برش و پوشش که ابتدا کامالٌ محل تونل تا سطح زمین برش داده می شود و پس از اجراي اجزاي سازه اي تونل )2
  (Cut and Cover). دوباره روي آن پوشیده   می شود

  ]1[ (Immersed Tunnel). ها طراحی و اجرا می شوندراهتونل هاي غرقابی که در آب)3
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  هاي غرقابیتونل. 2
زمانی که . روندهاي ارتباطی به شمار میهاي شبکهترین مانع بر سر راه طراحان زیرساختامروزه آب گذرها به عنوان بزرگ
ها عبور از هاي اصلی ارتباط بین حلقهاسطهشود، معموالً یکی از وهاي مختلف آن طراحی مییک شبکه ارتباطی بزرگ و حلقه

هایی که گرچه در دنیاي امروز به هاي غرقابی سوق داد، تونلاین مشکل، بشر را به سمت استفاده از تونل. فضاهاي آبی است
  .]2[شوند، اما هنوز وسعت شناخت آنها به وسعت استفاده از آنها نیستافزون استفاده میصورت روز

  
  ي تونل غرقابیهاویژگی.1.2

  :یک تونل غرقابی دو ویژگی اصلی دارد
رود که ممکن است از ترافیک شدیدي رنج ببرد و همین مطلب هاي منطقه اي به شمار میبه عنوان بخشی از زیرساخت. 1.1.2
استفاده از  از طرف دیگر قطعاً به دلیل کمبود فضاي کافی، راه حل مشکل. کندهاي ساخت تونل غرقابی را توجیه میهزینه

  .استتونل غرقابی بوده
  .]3[شود در اجراي تونل غرقابی همواره از قطعات پیش ساخته استفاده می. 2.1.2

 
  روش اجرا.2.2

هاي دیگر ندارند اما در شرایط کامالٌ متفاوتی ساخته برداري تفاوتی با تونلهاي غرقابی پس از تکمیل از لحاظ بهرهگرچه تونل
  :جرا به شرح زیر است روند ا. می شوند

 .بدین منظور آبراه در محل مورد نظر الیروبی می شود. ترانشه اي در بستر آبراه حفر می گردد )1

- ساخته استفاده میهاي غرقابی به صورت پیشقطعات تونل. شونددر خشکی ساخته می (segments)قطعات تونل  )2

بندند و هایی خاص میپوشسازي، آنها را با دربادهپس از آم. جنس این قطعات بتن مسلح و یا فوالد است. شوند
مقطع قطعات تونل هم   (joint)همچنین در هر دو انتهاي هر قطعه تونل یک مفصل الستیکی . کنندبند میکامالً آب
  .وظیفه این مفصل، کنترل حرکات طولی کوچک قطعات تونل است. کنندنصب می

- براي انتقال، اغلب، قطعات را در آب شناور و توسط  قایق. آب منتقل شود هر قطعه تونل باید به محل مشخصی در   )3

هاي بسیار در حالت. کنندهاي باربر استفاده میتر از کشتیگاهی نیز براي قطعات سنگین. کشندهاي مخصوص می
 .دهندبه محل مربوطه انتقال می  (crane)هاي بزرگ خاص نیز قطعات خیلی حجیم را با جرثقیل

                        .گیردو روي بستر ترانشه حفاري شده قرار می شدهقطعه تونل که به محل خاص خود منتقل شده به پایین رانده  یک )4

ها پوشسپس آب موجود بین درب. شودقطعه تونل بعدي در محلی در کنار قطعه قبل به روي بستر ترانشه رانده می )5
با مکش آب از فضاي بین دوقطعه، فشار آب در انتهاي آزاد قطعه دوم، دو قطعه را به هم  .شودتوسط پمپ مکیده می

 .گرددفشارد و اتصال کامل دو مفصل الستیکی بدین صورت برقرار میمی

 .]2[ ، قطعه تونل موقتاٌ مدفون شودگاهی روي قطعه تونل و اطراف آن خاکریزي می شود تا ضمن پر کردن ترانشه )6

 ي استفاده از تونل هاي غرقابیمزایا .3.2
یک تونل غرقابی همه جا قابل استفاده نیست، اما هر جا که نیاز به عبور از آب باشد این روش کامالً عملی و جایگزین بسیار 

  :شود در اینجا به چند مزیت مهم اشاره می. هاي حفاري شده در زیر بستر دریا استتري براي تونلارزان
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هاي این ویژگی، تونل.در واقع هر مقطعی قابل اجرا است. اي نیستها اجباري به استفاده از مقاطع دایرهگونه تونلدر این )1
همچنین امکان تأمین . سازداي مناسب میهاي ترکیبی ریلی و جادههاي عریض و یا راهویژه براي بزرگراهغرقابی را  به

   .فضایی براي تهویه نیز وجود دارد
هاي حفاري شده باید از زیر در حالیکه تونل. ترین الیه خاك، زیر آب اجرا شوندتوانند در سطحیمیهاي غرقابی تونل  )2

کند تا این ویژگی کمک می. اي بگذرند که حداقل عمق سربار برابر قطر خود را براي پایداري دارا باشندبستر به گونه
آهن بسیار حائز اهمیت هاي راهصیت به خصوص براي تونلاین خصو. تر و با شیب کمتر اجرا کردهایی کوتاهبتوان تونل

  .است
هاي دیگر در شرایطی یا غیر قابل در حالیکه تونل. هاي غرقابی در شرایط مختلف ژئوتکنیکی قابل اجرا هستندتونل )3

هاي غرقابی در همچنین تونل. ها را نام بردتوان نواحی آبرفتی دهانه ورودي رودخانهبراي مثال می. اندحفاري و یا بسیار پرهزینه
  .توانند مقاوم طراحی، ساخته و اجرا شوندشرایط کامالً مستعد زلزله می

پس هرگونه . نیاز مرحله بعدي است، هر مرحله پیش TBMدر یک پروسه حفاري کامالٌ مدفون تونل، مثالٌ توسط  )4
یک تونل غرقابی از سه مرحله مستقل الیروبی،  اما فرآیند اجراي. شودمشکل در روند حفاري سبب تأخیر در کل پروژه می
توانند به صورت همزمان در نقاط مختلف حال آنکه تمامی مراحل می. شودساخت قطعات و نصب قطعات در محل تشکیل می

 .]2[دهدریزي را بسیار کاهش میپذیري فرآیند برنامهاین ویژگی ریسک. انجام شوند

  
  مشکل ورود آب به داخل تونل. 4.2

سازي دنیا مطرح بوده هاي تونلورود جریان آب به داخل تونل به عنوان یک مشکل قدیمی و همواره آزاردهنده در پروژه
تواند سرعت  پیشروي عملیات حفاري را کاهش دهد و از طرف نشت آب به داخل تونل از طرفی در حین ساخت می. است

  .ز عوامل مهم ناپایدارکننده تونل مطرح باشدتواند به عنوان یکی ابرداري میدیگر در زمان بهره
در نتیجه باید توجه داشت که معموالً . شودهاي غرقابی با ارتفاع آب زیاد روي تاج تونل مشکل فوق بیشتر نمایان میدر تونل

والً سیستم شامل ها معمآب بندي تونل تنها با استفاده از یک الیه آب بندي ساده میسر نیست، لذا جهت آب بندي اینگونه تونل
هاي آب بند کننده به صورت چند الیه متناوب قابل توصیه به همراه الیه بتنی با افزودنی (membrane)الیه غشاء آب بند 

  .]4[است
  

  مطالعات . 5.2
مله از ج. شناسی باید انجام گیردهاي هیدرولیکی، ژئوتکنیکی و زمینهاي غرقابی مطالعات و برداشتدر مراحل طراحی تونل

در بستر دریا و فضاي ... ها و ها، شیبتوان به ظرفیت باربري خاك، بررسی دقیق ترانشهمیهاي ژئوتکنیکی مهمترین بررسی
هاي مهم همچنین براي بررسی. اشاره کرد...) انفجار، مکش و (هاي مختلف الیروبی ممکن ساحلی اطراف و بررسی روش

هاي موجود، برآورد دامنه و فرکانس امواج، بررسی ت فعلی جریان آب، جزر و مدتوان بررسی جهت و سرعهیدرولیی نیز می
  .]5[رفتار امواج در مجاورت ساحل و تغییرات وزن مخصوص آب در طول مسیر احتمالی عبور تونل غرقابی را نام برد 
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  هاي غرقابینشست تونل .3
نشست این . هاي غرقابی استدر حین عملیات طراحی تونلپیش بینی نشست کوتاه مدت و بلند مدت یکی از موارد ضروري 

تواند سبب ترك خوردگی یا نشت آب گردد، عاملی که ممکن است نشست می. تواند سبب مشکالت فراوانی گرددها میتونل
ال داشته زنگ زدن آرماتورهاي بتن مسلح، یخ زدن آب روي سطح تونل و یا تحمیل هزینه دائم پمپ کردن آب وارده را به دنب

  .باشد
هاي ها معموالٌ در مقایسه با تونلاین تونل. انداي تیرهایی هستند که به هم مفصل شدهقطعات تونل غرقابی از لحاظ سازه

براي ایجاد تعادل روي قطعات تونل گذاشته می (وزن آنها پس از قراردادن مصالح سنگین . اندتردیگر، از لحاظ وزنی سبک
ها قابل توجه است و حتی اما در عین حال معموالً نشست این گونه تونل. ز خاك  جایگزین بیشتر استا% 10حداکثر ) شوند

  .]6[هاي دقیق ژئوتکنیکی بیشتر استشده توسط تحلیلاغلب از مقادیر پیش بینی
ی تونل غرقاب. هاي غرقابی جهت کنترل حرکات طولی باید از مفاصل الستیی خاص استفاده گرددگاه در تونل

Yumeshima  در کشور ژاپن، جزیره مصنوعیYumeshima متر است و از  800طول تونل . کندرا به ناحیه شهري متصل می
ها بررسی. قطعه تونل از جنس مواد کامپوزیت تشکیل شده است و اتصال قطعات توسط مفاصل الستیکی برقرار شده است 8

از آنجا که در این منطقه غالباً . بینی استهاي زیاد قابل پیشتبع آن نشستنشان از وجود خاك بسیار نرم در منطقه دارد و به 
لذا در این تونل یک مفصل الستیکی . باشدافتد، استفاده از مفاصل الستیکی سنتی مناسب نمیهاي بسیار بزرگ اتفاق میزلزله

کند و سانتیمتر تغییر مکان طولی را جذب می 50خاص با انعطاف پذیري باال مورد استفاده قرار گرفت که در هنگام زلزله تا 
  .]7[ دهدهاي داخلی را نیز کاهش میها نیروضمن کنترل نشست

  
  عوامل نشست  .4

برداري باید عوامل متفاوتی را مورد بینی نشست یک تونل غرقابی از زمان قراردادن قطعات روي خاك تا زمان بهرهجهت پیش
در زیر به مهمترین آنها . اند، برخی تجربی و برخی نیاز به قضاوت مهندسی دارندبرخی از این عوامل محاسباتی. توجه قرارداد
  :اشاره می گردد

جایگزین  از جهت اینکه وزن قطعات تونل همواره بسیار سبک تر از وزن مستغرق خاکی است که:   شرایط خاك زیرین )1
اما مهمترین عاملی که به تنهایی تأثیر . آن شده است معموالً مقدار نشست حتی پس از خاکریزي روي قطعات کم است

اگر این الیه، خاکی تحکیم شده باشد، ضمن . بسیار زیادي بر مقدار نشست دارد سختی الیه خاك بستر قطعات تونل است
پذیر و با اما اگر خاك بستر بسیار تراکم. د بسیار سریع نیز به تعادل می رسددهاینکه نشست را به میزان زیادي کاهش می

  .رسدیابد الیه خاك نیز دیر به پایداري میضخامت زیاد باشد ضمن اینکه مقدار نشست به شکل قابل توجهی افزایش می
شود، اگر قبل از قراردادن قطعه  زایی کف ترانشه یکی دیگر از مشکالت جدي است که باید با آن مقابلهلجن:  زاییلجن )2

             هاي زیاد گیرد و همچنین نشستتونل، کف ترانشه داراي لجن باشد قطعه تونل در محل دقیق خود قرار نمی
جهت . دهد که تونل غرقابی در رودخانه احداث شوداین حالت اغلب در شرایطی رخ می. شودبینی ایجاد میغیرقابل پیش
  .زایی شده باید با آب و ماسه به صورت پرفشار شستشو شودین مشکل بخش لجنجلوگیري از ا
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هاي فراوان به صورت ارتعاش بر شود ، اثر موجدر شرایط خاص که جزرومد با دامنه زیاد انجام می:  جزر و مد زیاد آب  )3
تواند این موضوع می. دهدانجام میاي تأثیر گذاشته و عمل تراکم الیه را به صورت آزاد کردن فشار آب منفذي الیه ماسه

  .سبب نشست گردد
بسیار سخت است تا بتوان به صورت یک کمیت درصد تأثیر ابزار مختلف الیروبی را بر :  هاي الیروبی ترانشه روش )4

هاي با عمق آب کم و برخی براي هاي الیروب، براي تونلبعضی دستگاه. هاي حداکثر تونل غرقابی مشخص کردنشست
هاي تواند سبب نشستمناسب از هر یک به دلیل اختالف فشار کاتر میاند و استفاده ناهاي با عمق آب زیاد ساخنه شدهتونل

- هاي حاصل از انفجار  نشستهاي سنگی یا رس سخت و عملیات پمپاژ نخالههمچنین استفاده از انفجار در الیه. فراوان شود

  .کنندهاي فراوانی را ایجاد می
  

  فی مدل تونل غرقابیمعر  .5
مشخصات ژئوتکنیکی الیه . متر است 20بوده که ارتفاع آب روي آن متر در زیر آب  60اي به عمق مدل شامل یک بستر ماسه

بوده که  تونل مدل شده داراي مقطع مستطیلی. کولمب است-مدل رفتاري به کار رفته مدل موهر. است) 1(خاك مطابق جدول 
بوده که همچنین مفاصل الستیکی هم مقطع با قطعه تونل . باشد و از جنس بتن استمتر می 12متر و طول آن  9عرض آن 

  .درصد ضریب ارتجاعی بتن در نظر گرفته شده است 5ضریب ارتجاعی آن 

  ايمشخصات ژئوتکنیکی الیه ماسه  -1جدول 
ν  γsat(kN/m3)    (o)φ  C (kN/m2)  E (GPa) Layer  

0.35  18  35  10  0.2  Sand  

  
مدلسازي . گیري شده استمدل شده و نشست حداکثر اطراف تونل اندازه) 1(متر مطابق شکل  60تونلی غرقابی به طول 

  .گیري نشست در چهار دسته کلی انجام گرفته استو اندازه
  .متر باقیمانده مدفون در خاك است 8متر از ارتفاع الینینگ درون آب و  1در این حالت :  دسته اول 
  .متر باقیمانده مدفون در خاك است 7متر از ارتفاع الینینگ درون آب و  2در این حالت :   دسته دوم

  .متر باقیمانده مدفون در خاك است 6متر از ارتفاع الینینگ درون آب و  3در این حالت :  دسته سوم 
 .ن در خاك استمتر باقیمانده مدفو 5متر از ارتفاع الینینگ درون آب و  4در این حالت :  دسته چهارم 

هاي حداکثر نشست اطراف تونل در برابر طول حالت مختلف مدلسازي و نتایج مربوط به آنها در نمودار 6هر دسته در 
  .قطعه تونل رسم شده است

 )بدون مفصل الستیکی . ( متري مدل شده است 60کل تونل به صورت یک قطعه تونل : حالت اول 

 )با یک مفصل الستیکی . ( متري مدل شده است 30عه تونل کل تونل به صورت دو قط: حالت دوم 

 )با دو مفصل الستیکی . ( متري مدل شده است 20کل تونل به صورت سه قطعه تونل : حالت سوم 

 )با سه مفصل الستیکی . ( متري مدل شده است 15کل تونل به صورت چهار قطعه تونل :حالت چهارم 

 )با چهار مفصل الستیکی . ( متري مدل شده است 12طعه تونل کل تونل به صورت پنج ق: حالت پنجم 
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  )با پنج مفصل الستیکی . ( متري مدل شده است 10کل تونل به صورت شش قطعه تونل : حالت ششم 
استفاده شده است که مراحل ساخت به  (Staged Construction)در محاسبات از ویژگی ساخت مرحله اي نرم افزار 

  :ند شرح زیر مدل شده ا
  آنالیز الیه هاي خاك در حالت پایه بدون حضور تونل جهت رسیدن مدل به حالت تعادل اولیه  )1

 ایجاد ترانشه بخش مربوط به یک قطعه تونل  )2

 قراردادن قطعه تونل و مفصل الستیکی مربوطه در ترانشه  )3

  .شودبراي هر قطه تکرار می 3و  2بر اساس نوع مدل و تعداد قطعات تونل، مراحل 

  
  

 نمایی از مدل تونل غرقابی  -1شکل 

  نمودار نتایج دسته اول  .6
نمودار تغییرات نشست قائم ) 2(شکل  .متر باقیمانده مدفون در خاك است 8متر از ارتفاع الینینگ درون آب و  1در این حالت 

  . دهدنشان می براي دسته اول حداکثر را در برابر طول قطعه تونل
  

  
  قائم حداکثر در برابر طول قطعه تونل مربوط به دسته اول نمودار نشست  -2شکل 

  نمودار نتایج دسته دوم  .7
نمودار تغییرات نشست قائم ) 3(شکل  .متر باقیمانده مدفون در خاك است 7متر از ارتفاع الینینگ درون آب و  2در این حالت 

  . دهدنشان میبراي دسته دوم حداکثر را در برابر طول قطعه تونل 
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  دومنمودار نشست قائم حداکثر در برابر طول قطعه تونل مربوط به دسته   -3کل ش

  

  نمودار نتایج دسته سوم  .8
نمودار تغییرات نشست قائم ) 4(شکل  .متر باقیمانده مدفون در خاك است 6متر از ارتفاع الینینگ درون آب و  3در این حالت 

  . دهدنشان میم براي دسته سوحداکثر را در برابر طول قطعه تونل 
  

  
  سومنمودار نشست قائم حداکثر در برابر طول قطعه تونل مربوط به دسته   -4شکل 

  

  نمودار نتایج دسته چهارم  .9
نمودار تغییرات نشست قائم ) 5(شکل  .متر باقیمانده مدفون در خاك است 5متر از ارتفاع الینینگ درون آب و  4در این حالت 

  .دهدقطعه تونل براي دسته سوم نشان میحداکثر را در برابر طول 
  

  
  چهارمنمودار نشست قائم حداکثر در برابر طول قطعه تونل مربوط به دسته   -5شکل 
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  نتیجه گیري  .10
اي در توان به صورت تیر فرض کرد و هر مفصل الستیکی را نیز به صورت یک مفصل سازهتونل هاي غرقابی را می -1

که از نمودارها پیداست افزایش تعداد قطعات الستیکی ابتدا افزایش نشست و سپس  آنگونه. طول آن در نظر گرفت
نمودار نشست . کاهش نشست را در پی دارد یعنی نمودار طول قطعه تونل در برابر نشست داراي نقطه ماکزیمم است

و گرچه سطح زیر شود براي یک نقطه شکسته است و با افزایش تعداد مفاصل الستیکی نمودار نشست هموارتر می
 .یابدیابد اما مقدار نشست ماکزیمم کاهش مینمودار نشست افزایش می

ضمن افزایش عمق مدفون تونل، بار زیرا . یابدیابد میزان نشست نیز افزایش میهر چه عمق مدفون تونل افزایش می  -2
زایش و متعاقباٌ نشست تونل افزایش جانبی وارد از طرف آب به تونل کاهش و در نتیجه اثر تنش قائم بر نشست تونل اف

 .یابدمی

باشند، افزایش طول قطعات تونل یعنی کاهش تعداد مفاصل الستیکی، از آنجا که قطعات به صورت پیش ساخته می -3
از طرف دیگر کاهش طول قطعات تونل به دلیل . ضمن کاهش زمان اجرا، مراحل اجرایی دشوارتري را در پی دارد

هاي غرقابی لذا به طراحان تونل. طلبدالستیکی، ضمن اجراي آسانتر، زمان اجرایی بیشتري را میافزایش تعداد مفاصل 
گردد ضمن در نظرگرفتن زمان و تجهیزات کارگاهی و امکانات ساخت قطعات تونل، طول بهینه قطعات توصیه می

 . مجاز انتخاب نمایند تونل و در نتیجه آن تعداد بهینه مفاصل الستیکی را براي رسیدن به مقدار نشست
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