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  خالصه

اوزن در استان غرب خلخال بر روی رودخانه قزلکیلومتری جنوب 50کیلومتری شرق میانه و  05اه پیرتقی در فاصله حدوداً ساختگاه سد و نیروگ

 -بندی ساختاریشناسی با توجه به تقسیممحدوده مورد مطالعه از نظر جغرافیایی در شمال باختر ایران و از نظر زمین . اردبیل واقع گردیده است

سیرجان قرار -شود و بخش اندکی نیز در زون سنندجشناسی ایران مرکزی که آذربایجان نامیده میدتاً در بخشی از واحد زمینرسوبی ایران عم

 .گرفته است

 از استفاده با .باشدیم سازه این حفر زمان در آن نگهداری تخمین و مغار نیروگاه پایداری تحلیل تحقیق این از هدف

 0*0 یدارفاصله با متر 0طول  به بولت ترکیبی شامل نگهداری سیستم و گرفته صورت مغار قطعم عددی تحلیل 3DECافزارنرم

 .است گردیده پیشنهاد مغاربرای  سانتیمتر 05ضخامت  با شاتکریت و متر

 بر یرگذارتأث و حساس پارامترهای اولویت تا است شده سعی  3DEC افزارنرم با عددی یسازمدل از استفاده با گزارش این همچنین در ادامه 

 .شود بررسی مغار  همگرایی
 

 3DEC؛ سیستم نگهداری؛ همگرایی؛ سد پیرتقی ؛مغار نیروگاهکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1

 همگرایی وقوع خوردگی،این دست از ناشی پدیده ازجمله .گرددمی هاآن اطراف تنش وضعیت در تغییراتی بروز و محل خاک از ایتوده حذف به منجر تونل حفر

توده  در متعدد هاییوستگیناپ وجود .باشد.. به همین دلیل یکی از مسائل بسیار مهم در حفر تونل، میزان همگرایی و در نتیجه پایداری دیواره آن میاست تونل در

 و هابندییهال وجود و موجود وعه فضایمجم پیچیدگی بدلیل ضمناً  . شد گرفته نظر در ناپیوسته بصورت سنگ توده ،هایگالر و مغارها برگیرنده در سنگ

 .شد لحاظ بررسی این در ناپیوسته عددی یهاروش با فضا یبعدسه تحلیل نتیجه .در  باشد، سنگ توده وضعیت معرف تواندینم دوبعدی تحلیل متعدد یهاتقاطع

 .احی بوده است وپروزه در مرحله طراحی قرار داردیکی از گزینه های پیشنهادی طر ،مغار زیرزمینیدر این مقاله سیستم نگهداری همچنین  
 

 نيروگاه حفریات برگيرنده در سنگ توده ژئومکانيکی و هندسی مشخصات .2
ده اوزن در استان اردبیل واقع گردیغرب خلخال بر روی رودخانه قزلکیلومتری جنوب 50کیلومتری شرق میانه و  05ساختگاه سد و نیروگاه پیرتقی در فاصله حدوداً 

 «(.0»است )شکل شماره 
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 [5] سد و نیروگاه پیرتقی پالن موقعیت ساختگاه -1شکل 

اسی شنرسوبی ایران عمدتاً در بخشی از واحد زمین -بندی ساختاریشناسی با توجه به تقسیممحدوده مورد مطالعه از نظر جغرافیایی در شمال باختر ایران و از نظر زمین

تر از محدوده ای وسیعشناسی در گسترهچینهسیرجان قرار گرفته است. از دیدگاه سنگ-شود و بخش اندکی نیز در زون سنندجایران مرکزی که آذربایجان نامیده می

 هااند. این سنگوسن و الیگوسن( گسترش یافتهاز آن )متعلق به سن ائ ترجوانمتعلق به سازند کرج و سازندهای  یآذرآوارهای آتشفشانی و مورد مطالعه تماماً سنگ

اوبی از های ریولیتی و ریوداسیتی با بافت پورفیریتیک و بلورهای درشت کوارتز تا بازالت و آندزی بازالت با بافت مگاپورفیریتیک از یک سو و تنطیف وسیعی از سنگ

 [0] گردند.های شیشه ولکانیکی از سوی دیگر را شامل میهای لیتیک همراه با افقهای توف، توف برشی، ایگنمبریت و توفالیه

تقیموقعیت سد پیر  
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 [5] سد پیرتقینیروگاه و تونل آب بر شناسیینزمپروفیل  -2شکل 

 

 آورده شده است. 1در جدول  ،مدلخصوصیات توده سنگ مقادير پارامترهاي ورودي 
 [5] نیروگاه زیرزمینی فضای محدوده در سنگ توده خواص -1جدول 

 C(MPa)  E(GPa) K(GPa) RMR G(GPa)  پارامترها
 0.25 1 63 1.6 1.4 45 3.67 مقادیر

Density = 2400 kg/m3 

 

 مورد Dips افزارنرم کمک هب هادرزه مشخصات و شده اصالح ترانسفورمر مغار سقف در حفاری ضمن یهابرداشت براساس موجود هاییوستگیناپ هندسه

وضعیت ناپیوستگی  2در جدول است. گردیده لحاظ یسازمدل در ناپیوستگی پارامترهای ورودی عنوانبه موجود یهادرزه عمده تعیین از پس . گرفت قرار بررسی

 ها نشان داده شده است.

 [5] مغار محدوده در موجود هاییوستگیناپ ینترعمده ویژگی -2جدول 

 شیب )درجه( هایوستگیناپ
جهت شیب 

 )درجه(

 سختی نرمال

(mGPa / ) 

 سختی برشی

(mGPa / ) 
 زاویه اصطکاک

J1 76 294 10 2 30 
J2 22 142 10 2 30 
J3 83 41 10 2 30 
J4 23 328 10 2 30 
J5 80 350 10 2 30 

 

 3DEC افزارنرممعرفی  .3

 افزایش نتیجه در و هاینههز کاهش برای گذشته طی سالهای هاروش این .کردند پیدا توسعه هاتنش تحلیل برای دیمتعد عددی یهاروش کامپیوتر ورود با

 در تعداد محدود آزادی درجه تعداد با محیطی به آزادی درجه نهایتیب با محیط یک تبدیل عددی یهاروشاساس  .اندشده اصالح و یافته بهبود ، هایتقابل

 توده در یسنگ مکانی مسائل حل برای 1971 سال کاندل در توسط که باشدیم  مجزا اجزا روش عددی یهاروش از یکی . باشدیم محیط نقاط از معینی

 .شد ابداع ندارد، وجود جداگانه یهاالمانبین  پیوستگی که حاالتی در و داردرزه یهاسنگ

 افزارنرم مشابه افزارنرم این اصول .رودیمبکار  ناپیوسته، هاییطمح یسازمدل برای مجزا، اءاجز روش براساس که است یبعدسه برنامه یک3DEC  افزارنرم

 استاتیکی یا دینامیکی بارگذاری شرایط تحت ا ر داردرزه یهاسنگ توده مانند ناپیوسته، هاییطمح که باشدیم قادر افزارنرم این . باشدیم UDECدوبعدی 

 [0].تحلیل نماید و سازییهشب

 برنامه این بنابراین، . کنندیم عمل هابلوک این مرزی بین شرایط عنوانبه هایوستگیناپ که گرفت نظر در مجزا یهابلوک از ترکیبی توانیم را ناپیوسته محیط یک

 تغییر یا 0 صلب مصالح بصورت توانیم ار هابلوک رفتار .دهد قرار تحلیل مورد را هابلوکچرخش  و هایوستگیناپ طول در بزرگ هایییجابجا تواندیم
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 رفتار کرنش، – قانون تنش براساس المان هر و شده تقسیم ٣ محدود تفاضل یهاالمان از ییهامش به خود یرپذشکل تغییر یهابلوک . گرفت نظر در 2 یرپذشکل

 .شودیم کنترل نیرو، – جابجایی غیرخطی یا خطی روابط وسیله به ،هایوستگیناپ نسبی جابجایی . دارد غیرخطی یا خطی

 .شوند تعیین مسئله از اساسی جزء سه بایستیم ،افزارنرم این توسط مدل یک اجرای برای

 باشدیم منطبق مسئله هندسه بر که مجزایی المان مدل -0

 مواد خصوصیات و رفتاری مدل -2

 اولیه و مرزی شرایط -٣

و وضعیت  خارجی و داخلی مرزهای از نمایی ٣ شکل در شد. ساخته متر205*205*٣5ابعاد  با فضایی در لمد زیرزمینی، سازه مجموعه ابعاد به توجه با

 نشان داده شده است. 5. این مراحل حفاری در شکل شودیمقسمت تقسیم  0مدل، مرحله حفاری به  یاجراهمچنین برای  .است شده داده مدل نشان  یهادرزهدسته

  
 zها در محور )الف( نمای روبروی مدل )ب( وضعیت درزه 3DECافزار ده در نرممدل ساخته ش -3شکل 

 

 
 مراحل حفاری -4شکل 

 نگهداري سيستم سازييهشب     3-1

 یکی نگهداری سیستم انتخاب صحیح که است، وابسته متعددی عوامل به نیروگاه مغارهای و زیرزمینی هایسازه اقتصادی و ایمن ساخت و حفاری

 و سنگ پیچ شاتکریت، عمده پارامتر سه از ارتباطی هایچاهو  گالری ترانسفورمر، مغار در پیشنهادی نگهداری . باشدمی پارامترها ترینمهم از

 فضاهای از بسیاری پیرامون سنگ توده نگهداری شیوه ترینارزان و مؤثرترین مهارها میل انواع از استفاده امروزه است شده تشکیل  کششی تزریقی هایکابل

در  تزریقی های تاندون و ها بولت راک سازیمدل 3DEC سیماناب در خصوصیات فوالد، مکانیکی خصوصیات بر عالوه .  است. زیرزمینی

 شده منظور مدل در و موجود محاسبه روابط از مانابسی باند مقاومت و سیماناب باند سختی مانند پارامترهایی . باشدمی نیاز مورد نیز شدهتزریق

 .است شده داده نشان 5 و ٣جداول  در ترتیب به پیشنهادی نگهداری سیستم مقاومتی مشخصات و ابعاد شرح . است

 

 تزریقی های بولت راك خصوصیات -3جدول 

 مقاومت فشاری نوع نگهداری
(MPa) 

 مدول االستیسیته
(GPa) 

 سطح مقطع
(m2) 

Kbond 
(N/m/m) 

Sbond 
(N/m) 

 5e4 150 0.8 100 20 تزریقی تمام هایبولت

 )الف( )ب(



 پي مهندسي مکانیک خاک و  يملّ کنفرانس دومین

 دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي قم 

 4231مهر ماه  22و  22

 

 5

 

 شاتکریت خصوصیات -4جدول 

(دانسیته 
3

/( mkg )(MPaE  )(MPaK )(MPaG 

2400 3e4 0.2 16700 12500 
 

 مترسانتی 00-05-0 هایضخامت به شاتکریت بولت، نصب از . پسشودمینصب  0*0اصل فو با متر 0 طول به بولت سیستم ابتدا دیواره تغییرشکل کنترل جهت

  0 جدول در مختلف هایضخامتازای  به شاتکریت از استفاده ایمنی ضرایب همچنین و برشی نیروی خمشی، ممان محوری، نیروی که مقادیر گردید سازیمدل

 با متر و شاتکریت 0*0داری فاصله با متر 0 طول به بولت شامل مغار برای مناسب سیستم نگهداری 0 ولجد در ایمنی ضرایب مالحظه با .است شده داده نشان

 .باشدمی مترسانتی 05 ضخامت

 مختلف هایضخامت در مغار شاتکریت پوشش ایمنی ضرایب و وارده نیروهای -5جدول 

ضخامت شاتکریت 

(cm) 

 نیروی محوری

(KN) 

 ممان خمشی 

(KN-m) 

 شینیروی بر

(KN) 

ضریب ایمنی تحت 

 خمش و فشار

ضریب ایمنی تحت 

 برش

5 53.85 15.62 25.07 0.52 7.98 
10 60.2 1329 19.95 2.32 20 
15 74 15.4 21 4.34 28.5 

 

طور که اشاره شد حداقل دهد. و هماناستفاده شده به منظور جلوگیری از لغزش قطعات ایجاد شده در مغار را نشان می یهاسنگ یچپنیز نحوه آرایش   0شکل 

سنگ دوغابی به صورت غیرسیستماتیک در جاهایی است که احتمال ریزش در سانتیمتر و استفاده از پیچ 05الیه شاتکریت به ضخامت  مغار،نگهداری پیشنهادی برای 

 مختلف وجود دارد استفاده شده است. یهادرزهدستهی اثر تالق

 
 ت هاشاتکریت و راکبول یسازمدل -5شکل 

 

 نگهداري نصب از پس حفرشده فضاي هايدیواره و سقف در جابجایی تحليل .4

جابجایی حداکثر مقادیر  6جدول  . گرفت قرار مطالعه مورد و تعریف شاهد نقاط در هاجابجایی تغییرات مدل هایدیواره و سقف از هاییبخش در

مقادیر جابجایی رخ داده آورده شده است. همانطور که در جدول  حداکثر ر را نشان داده و همچنینهای مغادر سقف، کف و دیواره نقطهمحاسبه شده برای چندین 

جابجایی زیادی اتفاق نیفتاده است. همچنین مقادیر جابجایی پس از نصب  مغارها و کف در سقف مغار رخ داده است و در دیواره هاییجابجامشخص است، بیشترین 

 گردیده است. نگهداری برای این نقاط قید
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 مغارقبل و بعد از نگهداری برای نقاط مختلف در  حفاری مقاطع اطراف در شده گیریاندازه هایجابجایی حداکثرمقادیر  -6جدول 

 موقعیت

جابجایی قبل از نصب 

 cm)(نگهداری

جابجایی پس از نصب 

 cm)(نگهداری

 yجابجایی در جهت  yجابجایی در جهت 

 0.85 3.25 سقف
 0.66 2.24 سقف
 0.35 2.47 سقف
 0.54 2.36 سقف
 0.42 2.72 سقف
 0.64 2.14 راست
 0.43 1.29 راست
 0.41 1.62 راست
 0.58 1.98 راست
 0.67 2.21 راست
 0.52 2.18 چپ
 0.33 1.27 چپ
 0.34 1.95 چپ
 0.41 1.63 چپ
 0.27 1.51 چپ

 

 حساسيتآناليز  .5

از:  اندعبارتپارامترهای الزم  ینترمهم . باشدیم مفید طراحی روند در ،هاآن تخمین یا و تعیین نحوه مورد سنگ در توده ژئومکانیکی پارامترهای اهمیت درجه تعیین

 یرتأثتواند روی نتایج حاصله ارامترهای مذکور می. لذا تغییر هر یک از پها، و خواص مکانیکی سطوح درزههایوستگیناپچسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی سطوح 

 پارامترها حساسیت اولویت ، خاک یا سنگ توده مکانیکی خصوصیات تغییر با .شود بررسی جداگانه طور به باید خاص مورد هر در پارامترها این حساسیت .بگذارد

 کند. تغییر تواندیم

 
 مقادیر جابجایی برحسب چسبندگی -1نمودار 

نشان  رامقادیر جابجایی برحسب زاویه اصطکاک داخلی را برای مدل ساخته شده  2قسمت اثر تغییرات زاویه اصطکاک داخلی بر جابجایی بررسی شد. نمودار  در این

 .کاهش در مقادیر جابجایی را داریم دهد. با افزایش مقادیر می
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 ه اصطکاك داخلیمقادیر جابجایی برحسب زاوی -2نمودار 

 

 نشان داده شده است. 0و5، ٣ ینمودارهادرزه سنگ انجام گرفت که در  یپارامترهادر ادامه آنالیز حساسیت  طورینهم
 

 
 مقادیر جابجایی برحسب سختی نرمال -3نمودار 

 
 مقادیر جابجایی برحسب سختی برشی -4نمودار 

 
 اخلی درزهمقادیر جابجایی برحسب زاویه اصطکاك د -5نمودار 
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 جینتا .6
 .رسید نگهداری موقت سیستم طراحی و پایداری مورد در زیر نتایج به توان می مقاله، این در گرفته صورت های تحلیل به توجه با

 میباشد، منطقه در وجودو محیط ناپیوسته م تنش شرایط و سنگ توده ویژگیهای مقاومتی اساس بر که  DEC3افزار نرم کمک به پایداری تحلیل .0

مقدار  تونل به قفس در و سانتی متر2105میزان  به تونل دیواره در جابجایی عمودی بیشترین که میگردد مشاهده آمده بدست نتایج طبق .انجام گردید

  میباشد سانتی متر ٣120

 .گردید انتخاب نگهداری سیستم و اجرا نگهداری سیستمDEC3افزار  نرم از استفاده با .2

  .گردید انتخاب 0*0 سانتی متر و تعداد بولت 05برابر  بهینه شاتکریت افزار ضخامت نرم در گرفته صورت تحلیل به توجه با .٣

 

 قدردانی .7

 . گردد می قدردانی و تشکر طوس آبمهندسین مشاور  همکاری و زحمات از بدینوسیله
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