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چكيده
ساخت تونل در زمين نرم باعث جابجايي زمين اطراف آن ميشود .پيشبيني تغيير شكل ناشي از تونلسازي و برآورد آسيب
ناشي از آن بر سازههاي اطراف ،بخش حياتي طراحي و برنامهريزي ساخت تونل در نواحي شهري است .در اين مقاله ايستگاه O7
خط هفت متروي تهران که در منطقهاي تجاري-مسكوني با تراکم زياد واقع شده است ،با استفاده از نرم افزار فلک سه بعدي 1مدل-
سازي شد .ايستگاه به روش زيرزميني حفاري شده ،بطوريكه ابتدا يک گالري در وسط ايستگاه به منظور دسترسي و حفاري شمع
هاي کناري و طاقهاي بتني حفاري شد .شمعها و طاقهاي بتني براي کنترل نشست و به عنوان نگهداري موقت به فاصلهداري 1/2
متر ايجاد شدند .در مرحله بعدي داخل ايستگاه حفاري و سيستم نگهداري اصلي آن نصب شد .از ساختمانهاي اطراف ايستگاه 2
دستگاه ساختمان در حوزه تاثير ايستگاه واقع بودند که با توجه به نشست باالي  10ميليمتر اين ساختمانها در مرحله اول ارزيابي
خطر آسيب در ناحيه ناايمن قرار گرفتند .بنابراين مرحله دوم ارزيابي خطر آسيب با استفاده از روش سختي نسبي انجام شد .در اين
مرحله ساختمانها در ناحيه ايمن قرار گرفتند .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که ايجاد ايستگاه ،خطري براي ساختمانهاي مجاور
ندارد.
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گيرند و نيز ساختمانهاي با حساسيت باال مانند آثار تاريخي ،بکار
ميرود .در اين مرحله ساختمان بايد با تمام جزئيات آن مدلسازي
شود.
در اين مقاله ابتدا به بررسي مشخصات محل پژوهش ايستگاه
 O7خط هفت متروي تهران پرداخته شده است ،سپس روش
حفاري و مراحل حفاري ايستگاه  O7آمده است .مدلسازي با
استفاده از نرمافزار فلک سه بعدي انجام شده و ارائه مشخصات
ساختمانهاي اطراف ايستگاه  O7بخش ديگري از اين مقاله را
تشکيل ميدهد .در انتها به تخمين آسيب خطر به ساختمانهاي
اطراف ايستگاه پرداخته شده است.

 -1مقدمه
ساخت تونل ،مخصوصا در شرايط زمين نرم ،باعث جابجايي
زمين ميشود که ميتواند بر روي ساختمانهاي سطحي و
سازههاي ديگر تأثير بگذارد .بخش مهمي از هزينههاي ساخت،
تدابير حفاظتي مورد نياز براي کاهش آسيب به ساختمانها
است .پيشبيني صحيح و مؤثر آسيب سازهها بخش قابل
توجهي از مرحله برنامهريزي و امکانسنجي ساخت تونل در
مناطق شهري ميباشد .اگر روشهاي تخمين آسيب سازه
محافظهکارانه باشند ،ميتوانند منجر به هزينههاي غيرضروري
حفاظتي يا تونلسازي پرهزينه شوند .در نتيجه ممکن است
هزينههاي عملياتي و ساخت تونل افزايش يابد و امکانپذيري
آن به خطر بيفتد .با روشهاي کارامد و صحيح برآورد جابجايي
زمين ناشي از تونلسازي و آسيب ساختمان ميتوان هزينههاي
عملياتي را کاهش داد.
براي کاهش هزينههاي غير ضروري حفاظتي ،ساختمان-
هايي که در حوزه تاثير حفاري قرار دارند ابتدا با استفاده از
روشهاي اوليه تخمين آسيب ساختمان ،مورد ارزيابي قرار مي-
گيرند .در مرحله اول وجود ساختمان در نظر گرفته نميشود و
فرض بر اين است که فونداسيون ساختمان از منحني نشست
بدون حضور ساختمان تبعيت ميکند .با توجه به مقاومت
ساختمان در برابر تغيير شکل ،واضح است که اين مرحله
محافظهکارانه ميباشد .بنابراين ساختمانهايي که در اين مرحله
در ناحيه ايمن قرار ميگيرند آسيبي به آنها وارد نخواهد شد.
روشهاي ارائه شده براي اين مرحله اغلب بر مبناي شيب
منحني نشست و نيز نشست بيشينه در زير ساختمان ميباشند.
برخي از اين معيارها عبارتند از :معيار مکدونالد 2و
6
اسکمپتون ،)1956(3معيار توکار 4و پولشين ،)1957( 5معيار بايروم
( ،)1963معيار رنکين )1988( 7و غيره .ساختمانهايي که در اين
مرحله در محدوده ناايمن قرار ميگيرند بايد با روشهاي
تخمين آسيب ثانويه مورد ارزيابي قرار گيرند .در اين مرحله
ساختمانها بصورت تير در نظر گرفته ميشوند .همچنين فرض
ميشود ساختمان از منحني نشست بدون در نظر گرفتن
ساختمان تبعيت ميکند ولي با توجه به مقاومت ساختمان
ضرايب تصحيحي به تغيير شکلهاي ساختمان اعمال ميشود.
روشهاي ارائه شده براي اين مرحله عبارتند از روش تير
االستيک ورث 8و بورلند ،)1975( 9تحليل تفضيلي ساختمان
بونه ،)1996( 10روش سختي نسبي ادنبروک 11و پتس،)1997( 12
روش سختي نسبي اصالح شده فرانزيوس ،)2003( 13روش تير
متورق فينو )2005( 14و غيره.
مرحله سوم تخمين آسيب ساختمان براي ساختمانهايي
که در مرحله ثانويه ارزيابي آسيب در ناحيه ناايمن قرار مي-
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-1

-2مشخصات محل پژوهش
ايستگاه  O7يکي از ايستگاههاي مياني خط هفت متروي
تهران است .اين ايستگاه در زير اتوبان نواب و در حد فاصل خيابان
هاي کميل و محبوب مجاز ميباشد .ايستگاه گفته شده در منطقه
اي تجاري-مسکوني با تراکم زياد واقع شده است .شکل ()1
پروفيل عمومي ژئوتکنيکي مسير خط هفت و ايستگاه  O7را نشان
ميدهد.

شكل ( :)1پروفيل عمومي ژئوتكنيكي مسير خط هفت و ايستگاه .O7

با توجه به اطالعات حاصل از حفر گمانهها در مسير خط هفت،
ايستگاه  O7باالي سطح آبهاي زيرزميني قرار دارد .نتيجه
اطالعات ژئوتکنيکي در جدول( )1آمده است.
جدول( :)1مشخصات ژئوتكنيكي مسير خط  7و ايستگاه  o7متروي
تهران.
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-3روش حفاري و مدلسازي ايستگاه  O7خط هفت متروي
تهران
با توجه به طول  27کيلومتري متروي خط هفت ،حفاري
مکانيزه به منظور تسريع در عمليات حفاري انتخاب شده است.

O7

عمليات حفاري با دستگاه  TBMانجام ميشود .با در نظر
گرفتن شرايط زمين و آب زيرزميني به ناچار از  TBMنوع سپر
بسته تعادل فشار زمين استفاده ميشود .شکل ( )2هندسه و
ابعاد ايستگاه  O7را نشان ميدهد.

مرحله  -10نصب استرات
مرحله  -11تکميل خاکبرداري تا تراز زير فونداسيون
مرحله  -12احداث ايستگاه تا تراز سالن فروش بليط
مرحله  -13بر چيدن استراتها
مرحله  -14تکميل احداث بدنه اصلي ايستگاه
اين مراحل بطور شماتيک در شکل ( )3نشان داده شده است.

شكل ( :)2شكل هندسي و ابعاد ايستگاه .O7

با توجه به عمق نسبتا زياد ايستگاه  O7و همچنين عدم
امکان انجام اصالحات موقت ترافيکي ،روش اجراي اين ايستگاه
از نوع زيرزميني در نظر گرفته شده است.
مراحل اجراي ايستگاه  O7به شرح زير است:
مرحله  -1حفاري و اجراي شفت دسترسي در مجاورت
ايستگاه
مرحله  -2حفاري و اجراي گالري ارتباطي از شفت به
موقعيت ايستگاه
مرحله  -3حفاري گالري در وسط يا طرفين ايستگاه و
اجراي سيستم سازه نگهبان موقت در طول ايستگاه
مرحله  -4حفاري دسترسيهاي جانبي و گالريهاي باالي
تونل
مرحله  -5حفاري شمعهاي کناري
مرحله  -6بتنريزي شمعها
مرحله  -7حفاري طاق بتني در امتداد شمعها
مرحله  -8بتنريزي طاقها
مرحله  -9خاکبرداري در پناه شمعها و طاق بتني تا تراز
دومين استرات

شكل ( :)3مراحل ايجاد ايستگاه .O7
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شمعها و طاقهاي بتني زوج (يا فرد) شمعها و طاقهاي بتني فرد
(يا زوج) ايجاد ميشوند .فاصلهداري و عرض شمعها و طاقهاي
بتني برابر  1/2متر ميباشد.

شكل( :)4شكل هندسي ايستگاه .O7

شكل ( :)3مراحل ايجاد ايستگاه ( O7ادامه).

مدلسازي ايستگاه  O7با استفاده از نرمافزار فلک انجام
شد .نرمافزار بر مبناي روش تفاضل محدود بنا شده است که
براي تحليل و مدلسازي مسائل ژئوتکنيکي در محيطهاي
پيوسته بکار ميرود .اين نرمافزار قادر است رفتار سازههاي
تشکيل يافته از خاک ،سنگ و ساير مصالحي را که در اثر
رسيدن به حد تسليم خود ،دچار تغيير شکلهاي پالستيک
ميشوند را مدلسازي نمايد .مراحل مدلسازي عبارت است از:
ساخت هندسه مدل ،انتخاب محدوده مناسب توده سنگ يا
خاک و مشبندي مناسب و تعيين خواص آن ،اعمال شرايط
مرزي و تنشهاي اوليه ،حل مدل تا رسيدن به تعادل قبل از
حفاري ،ايجاد تغيير در مدل (حفاري و نصب سيستم نگهداري)
و حل مجدد مدل.
شکل ( )4مدل ساخته شده را نشان ميدهد .مراحل حفاري
و ايجاد ايستگاه در مدل ،مطابق با مراحل 14گانه ارائه شده
انجام شده است.
اين روش براي کنترل نشست در مناطق شهري به منظور
جلوگيري از ايجاد آسيب در ساختمانها بکار ميرود .در اين
ايستگاه ابتدا شمع و طاق بتني زوج (يا فرد) حفاري شده و
شمع و طاق بتني ماقبل آن بتنريزي ميشود .پس از اتمام
178

شكل( :)5شمعها و طاقهاي بتني ايستگاه .O7

-4تخمين خطر آسيب ساختمانها
براي تخمين خطر آسيب ساختمانها ابتدا ،عوامل تغيير شکل
ساختمان که در معيارهاي مختلف تخمين خطر آسيب بکار گرفته
شدهاند تعريف شده است.
-1-4تعريف اصطالحات و عوامل تغيير شكل ساختمان

در سال  1979ورث و بورلند تعريفهاي فيزيکي عوامل مربوط
به پيشبيني آسيب ساختمان را ارائه کردند [ .]1اين عوامل در
شکل ( )6نشان داده شده است.

O7

موقعيت قرارگيري ساختمانهاي اطراف ايستگاه در شکل()8
نشان داده شده است.

شكل ( :)6عوامل تغيير شكل ساختمان].[1

عوامل تغيير شکل ساختمان عبارتند از :نشست (،)Sv
نشست تفاضلي( ،)dSvچرخش يا شيب ( ،)θکرنش زاويه-
اي( ،)αانحناي نسبي( ،)Δنسبت انحنا( ،)Δ/Lکجي( ،)ωانحراف
زاويهاي يا چرخش نسبي ).(β
 -2-4موقعيت قرارگيري و مشخصات ساختمانها
مطابق تئوري توزيع تنش در محيط خاکي (محيط
االستوپالستيک) جهت يک نوار تنش ،به صورت آنچه در شکل
( )7آورده شده است ميباشد .زاويه گسترش تنش بصورت
 45<a<30متغير است .با توجه به ابعاد ايستگاه و تراز
قرارگيري آن و فرض محافظهکارانه گسترش تنش با زاويه45°
ميتوان گفت که کليه ساختمانهايي که در فاصله بيش از 30
متري ديوار ايستگاه واقع شدهاند ،حفاري ايستگاه تاثيري بر آن-
ها نخواهد داشت.

شكل ( :)8موقعيت قرارگيري ساختمانهاي اطراف ايستگاه.

با توجه به توضيحات ارائه شده ،اثر عموم ساختمانهاي واقع
در ضلع شرقي و غربي ايستگاه قابل اغماض بوده ،زيرا
ساختمانهاي ضلع شرقي در فاصلهاي بيش از  30متر از ايستگاه
واقع شدهاند و ساختمانهاي ضلع غربي که در فاصله کمتر از 30
متر از ايستگاه قرار دارند عبارتند از :ساختمانهاي " "5و "."8
 -3-4ارزيابي اوليه خطر آسيب به ساختمانها

در اين مرحله مقاومت ساختمان در برابر تغيير شکل ناشي از
حفاري فضاي زيرزميني در نظر گرفته نميشود .همه روشهاي
ارائه شده متناسب با اين مرحله بر مبناي شيب و نشست بيشينه
ساختمان ميباشند.
شکل (9الف) منحني نشست در زير ساختمان " "5و شکل
(9ب) منحني نشست در زير ساختمان " "8بعد از اتمام حفاري
ايستگاه  ،O7که از نرمافزار فلک بدست آمده است را نشان مي-
دهد.
0

-10

-20

-30

-40

-5
-10
-15

الف

نشست (میلیمتر)

0

فاصله از مرکز ایستگاه(متر)
-50

شكل (9الف) :منحني نشست زير ساختمان .5
شكل ( :)7زاويه گسترش تنش اطراف ايستگاه.
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در اين روش ساختمان بصورت تيراالستيک مدلسازي مي-
شود .در شکل ( )10ساختمان  mطبقه به منظور محاسبه عوامل
مورد نياز براي جايگزين کردن با تيراالستيک نشان داده شده است
] [

شكل (9ب) :منحني نشست زير ساختمان .8

با توجه به شکل (9الف) بيشينه نشست در زير ساختمان
" "5برابر با  10/3ميليمتر و شيب حداکثر منحني نشست
1
2508

ميباشد.

بيشينه نشست در زير ساختمان " "8برابر  12ميليمتر و

1
شيب حداکثر منحني نشست
1394

ميباشد.

جدول ( )2ارزيابي اوليه خطر آسيب ساختمانهاي " "5و
" "8را نشان ميدهد .به جز معيار رنکين ،معيارهاي ديگر بر
مبناي شيب بيشينه منحني نشست در زير ساختمان هستند.
در معيار رنکين عالوه بر شيب منحني نشست ،نشست بيشينه
نيز در ارزيابي خطر آسيب ساختمان در نظر گرفته ميشود.
جدول ( :)2ارزيابي اوليه خطر آسيب ساختمانهاي  5و .8

Rankin

Bjrrum

] [
θ<1/500
Smax<10
mm

Tokar
&
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ممان دوم براي تير منفرد معادل با استفاده از تئوري محور
موازي ) (Timoshenko,1955با فرض اينکه محور خنثي در زير
ساختمان باشد (بدليل اينکه پي ساختمانها مقاومت زيادي در
برابر تغيير شکل دارند) محاسبه شده است .سختي خمشي سازه
برابر است با:

) ( EC I ) struct  EC 1 ( I slab  Aslabhm2
m1

MacDonald
&
Skempton

] [

] [

] [

θ<1/750

θ<1/200

θ<1/500

مالحظه ميشود که طبق معيار رنکين هر دو ساختمان در
محدوده ناايمن قرار ميگيرند .بنابراين بايد ارزيابي ثانويه خطر
آسيب بر روي آنها انجام شود .با توجه به محدوديت دادههاي
در دسترس از ساختمانها و وجود کرنش افقي در ساختمان
نميتوان از روش تير متورق فينو استفاده کرد .بنابراين در اين
مرحله از روش سختي نسبي اصالح شده استفاده شد.
 -4-4ارزيابي ثانويه خطر آسيب به ساختمانها

در اين مرحله از روش سختي نسبي استفاده شد .ابتدا اين
روش بطور خالصه شرح داده ميشود
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شكل ( :)10مشخصات ساختمان mطبقه.

که  Ecمدول االستيسيته کف طبقات hm ،فاصله بين اليه mام
تا محور خنثي Aslab ،سطح مقطع کف طبقات و  Islabممان دوم
کف طبقات ميباشد .سختي محوري از رابطه ( )2محاسبه ميشود:

( EC A) struct  (m  1)( EC A) slab
عوامل ورودي براي تحليل تير عبارتند از :ضخامت ( ،)tمدول
يانگ ( ،)Eمساحت ( )Aو ممان دوم سطح ( .)Iبنابراين به منظور
بدست آوردن مجموعه عوامل متناسب ،روابط سختيهاي محوري
و خمشي سازه بصورت رابطه ( )3در ميآيند:
t3 L
fe fe
)& ( E A
E t L
C struct
fe fe
12

E
) (E I

C struct

که در اين روابط  tfeضخامت تير بکار برده شده در تحليل
المان محدود ميباشد و  Lبعد خارج از صفحه سازه ميباشد .از
بازنويسي معادالت ( )3ميتوان ضخامت تير براي تحليل المان
محدود را بدست آورد:
) 12( E I
C struct
)( E A
C struct



fe

t

براي تحليل کرنش صفحهاي ،بعد خارج از صفحه ساختمان
واحد در نظر گرفته ميشود و خصوصيات المانهاي تير از رابطه

O7

( )5بدست ميآيد:
)( E A
C struct
t
fe

جدول ( :)3متغيرهاي ورودي براي محاسبه سختي محوري و


fe

A fe  t fe

E

t 3fe
12

I fe 

ادنبروک و پتس اصطالحات سختي نسبي را براي تحليلهاي
کرنش صفحهاي بکار بردند EI .رفتار خمشي و  EAرفتار
محوري و برشي ساختمان را کنترل ميکند.
در اين روش براي در نظر گرفتن مقاومت ساختمان در برابر
تغيير شکل ،متغيرهاي اصالح تعريف شدهاند تا در تغيير شکل
ساختمان که از منحني نشست بدون در نظر گرفتن ساختمان
به دست آمده است ضرب شوند که در نتيجه مقاومت ساختمان
در پيشبيني تغيير شکل ساختمان لحاظ شود.
DR
DR
DR
hog
sag
sag
&M

GF
DR
DR GF
hog
sag
DR



DR
hog

M

خمشي ساختمان " "5و"."8
2

L=1m

A=0.15 m /m

tslab=0.15

H=3.4
m

Ec=23*10e6
kN/m2

Islab=0.028
m4/m

جدول ( )4سختي خمشي و محوري ساختمانهاي " "5و
" "8را نشان ميدهد .ساختمان " "5داراي  14طبقه و ساختمان
" "8داراي  13طبقه ميباشند.
جدول( : (4سختي خمشي و محوري ساختمانهاي " "5و"."8

Ife
Afe
Efe
tfe

DR

که در آن  M hogو  M sa gبترتيب فاکتورهاي اصالح
18
نسبت انحناي ناحيه محدب منحني نشست 17و ناحيه مقعر
ميباشند.
فاکتورهاي اصالح مشابهي براي کرنش کششي و فشاري
تعريف شدند:






ht & M hc  hc
 GF
 GF
ht
hc



M ht 

که  M  htو  M  hcبترتيب فاکتورهاي اصالح کرنش
کششي و فشاري ميباشند.
در نهايت براي محاسبه فاکتورهاي اصالح ،سختي نسبي
محوري و خمشي از روابط زير محاسبه ميشوند]:[7

EA
EI
*& 

mod
E BL
Z E B2L
S
O S



*

mod

*
*
  modسختي
  modسختي نسبي محوري و
که در اين روابط
نسبي خمشي ميباشد.
پس از محاسبه سختي نسبي خمشي و محوري با استفاده از
نمودارهاي ارائه شده توسط فرانزيوس فاکتورهاي اصالح براي
کرنش افقي و نسبت انحنا بدست ميآيند
جدول( )3مشخصات ورودي براي محاسبه سختي خمشي و
محوري ساختمانهاي " "5و " "8را نشان ميدهد.

](EcA)struct[kN/m
](EcI)struct[kNm2/m

براي ارزيابي خطر آسيب ساختمان ابتدا بايد موقعيت نقطه
عطف(نقطهاي که در آن تعقر منحني عوض ميشود) تعيين شود تا
مشخص شود که ساختمان در ناحيه محدب يا مقعر قرار گرفته
است .در اين بخش نقطه عطف با روابط مختلف محاسبه ميشود.
ميل 15و همکاران در سال  1983با انجام آزمايشهاي سانتريفوژ
و مشاهدات محلي ،رابطه ( )9را ارائه دادند [:]8
i=0.5Z0

که  iطول نقطه عطف و  Zoعمق قرارگيري فضاي تونل است.
با توجه به اينکه عمق ايستگاه  12متر ميباشد بنابراين بر اساس
روش ميل طول نقطه عطف برابر  6متر بدست ميآيد .محاسبه
نقطه عطف با استفاده از روش ماير 16و همکارانش ( )1993نيز
همين نتيجه را تاييد ميکند].[9
بنابراين ساختمانها در ناحيه محدب منحني نشست قرار
گرفتهاند و تنش افقي ايجاد شده کششي ميباشد .حال بايد
سختي نسبي محوري و خمشي ،ساختمانها محاسبه شده و بر
اساس آن فاکتورهاي تصحيح معين شوند .براي محاسبه سختي
نسبي محوري و خمشي  ESاز رابطه زير محاسبه شد]:[10
) z (1  2k
O  1000
2



S

E

که در آن  zنصف عمق تونل  ،وزن مخصوص خاک باالي
تونل بر حسب  kO ،kN/m3نسبت تنش قائم به تنش افقي بوده و
 ESبر حسب  MPaبدست ميآيد
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)11.5 19  (1  2  0.5
1000  145.7MPa
2

E 
S

براي بدست آوردن فاکتورهاي تصحيح بر اساس نمودارهاي
نسبت
بايد
فرانزيوس،
توسط
شده
ارائه
فاصله مرکز ساختمان از مرکز تونل
e

B
ساختمانعرض

محاسبه شود .با

توجه به اينکه اين نسبت براي ساختمان " "5برابر
e 28.7

 1.19
B
24
e 27.4
 1.05
 ميباشد ،بنابراين بايد مقدار فاکتور تصحيح
B
26
e
را از نسبت   0.6محاسبه کرد .زيرا اين نسبت مرز بااليي
B
e
براي نسبتهاي باالتر از   0.6ميباشد .يعني فاکتور
B
e
تصحيح براي نسبتهاي باالتر از   0.6يکسان ميباشد.
B

جدول ( :)5محاسبه نسبت انحناي ساختمان بر اساس روش سختي
نسبي.
B
)(m

*
 mod

GF
DRhog
)(%

M

24

21.1

0.0076

0.2

0.0015

26

14.57

0.01

0.2

0.002

جدول ( :)6محاسبه کرنش ساختمان بر اساس روش سختي

و نيز براي ساختمان " "8نيز برابر

شکل(11الف) نحوه بدست آوردن فاکتور تصحيح نسبت انحنا و
شکل(11ب) نحوه بدست آوردن فاکتور تصحيح کرنش افقي از
روي نمودار فرانزيوس را بطور شماتيک نشان ميهد.

DRhog

DRhog
)(%

نسبي
*
 mod

 htGF

 ht

)(%

 ht

M

)(%

14.8

0.024

0.0125

0.0003

12.67

0.023

0.0125

0.00029

با وارد کردن نسبت انحنا و کرنش تصحيح شده در نمودار
ترازهاي آسيب ساختمان ،تراز آسيب ساختمانهاي " "5و ""8
تعيين شدند(شکل .)12مالحظه ميشود که با اعمال روش سختي
نسبي و در نظر گرفتن سختي ساختمانها ،نسبت انحناي هر دو
ساختمان  80درصد ( ) M  ht =0.2و کرنش افقي در حدود 99
DR

درصد ( )= M hog 0.0125کاهش مييابد.
با توجه به شکل ( )12تراز آسيب  0-1خطري براي ساختمان
نخواهد داشت .تراز  1-2متناظر با آسيب معماري بر سازه مي
باشد .ترازهاي  3و  4متناظر با قابليت تعميرپذيري سازه ميباشد.
پايداري سازه متأثر از تراز آسيب  5ميباشد
0.35

تراز آسیب 0-1

شكل (11الف) :محاسبه فاکتور تصحيح نسبت انحنا از نمودار

تراز آسیب 1-2

0.25

تراز آسیب 2-3

0.2

تراز آسیب 3-4

0.15

تراز آسیب ساختمان 5

0.1

تراز آسیب ساختمان 8

0.05

نسبت انحنا ()%

.[7] Franzius

0.3

0
0.4

0.2

-0.05 0

کرنش افقی زمین()%

شكل ( :)12تراز آسيب ساختمان  5و .8
شكل ( 11ب) :محاسبه فاکتور تصحيح کرنش افقي از نمودار
.[7] Franzius
DRhog

پس از بدست آوردن فاکتور تصحيح نسبت انحنا(
M
) و ضرب کردن آن در نسبت انحنا بدست آمده از منحني
19
نشستي که در آن وجود ساختمان در نظر گرفت نشده است
GF
 ) DRhogنسبت انحناي ساختمانها( )DRhogبدست ميآيد.
(
اين مراحل براي کرنش افقي نيز تکرار ميشوند .نتايج در
جدول ( )5و ( )6آمده است.
182

مالحظه ميشود که تراز آسيب ساختمانها در محدوده 0-1
بدست آمده است .بنابراين ايجاد ايستگاه آسيبي براي ساختمان-
هاي " "5و " "8نخواهد داشت
از اين روش براي ارزيابي خطر آسيب کليساي Findlater
واقع در  Dublinايرلند که در مجاورت ساخت يکي از ايستگاه-
هاي اين شهر قرار داشت استفاده شد( .)2010از آنجايي که اين
کليسا در قرن  19ساخته شده ،بنابراين مقادير سختي نسبي آن
پايين بود .با اين وجود ،با اعمال سختي نسبي ساختمان ،نشست
تفاضلي  41درصد کاهش يافت].[11
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Greenfield

روشهاي ارزيابي اوليه خطر آسيب ساختمانها روشهاي
محافظهکارانه ميباشند که اغلب آسيب ساختمانها را بيشتر از
 زيرا در اين روشها مقاومت،حد واقعي پيشبيني ميکنند
ساختمانها در برابر تغيير شکل ناشي از نشست در نظر گرفته
 بنابراين طراحي فضاهاي زيرزميني با هدف کمينه.نميشود
 با تکيه بر روشهاي اوليه،کردن آسيب به سازههاي اطراف آن
ارزيابي خطر آسيب موجب افزايش هزينه ساخت تونل به دليل
 بنابراين به منظور کاهش.بکار گرفتن اقدامات حفاظتي ميشود
هزينهها ساختمانهايي را که در مرحله اول ارزيابي خطر آسيب
در ناحيه ناايمن قرار دارند بايستي با روشهاي ثانويه ارزيابي
.شوند
 ساختمان بصورت،در روشهاي ثانويه ارزيابي خطر آسيب
 اگرچه اين کار سادهسازي.تير ساده در نظر گرفته ميشود
بزرگي ميباشد ولي پيشبيني آسيب با اين روشها با موارد
.واقعي تا حد زيادي مطابقت دارد
 ساختمانهاي،در اين مقاله پس از مدلسازي ايستگاه
 دستگاه ساختمان در2 .اطراف آن مورد بررسي قرار گرفت
 در مرحله اول ارزيابي خطر.حوزه تاثير ايستگاه قرار گرفتند
 دستگاه ساختمان بر اساس روش رنکين با توجه به2 آسيب
 ميليمتر10 اين که نشست بيشينه در زير ساختمانها بيش از
 بنابراين بايستي بر. در محدوده ناايمن قرار گرفتند،بدست آمد
اساس روشهاي ثانويه ارزيابي خطر آسيب خطر مورد بررسي
 با توجه با اطالعات قابل دسترس از خصوصيات.قرار ميگرفتند
ساختمانها از روش سختي نسبي براي ارزيابي ثانويه استفاده
 بدست0-1  بر اساس اين روش تراز آسيب ساختمانها.شد
 بنابراين اين ساختمانها نيز در محدوده ايمن قرار گرفتند،آمد
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