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چكيده

از جمله مسائل مطرح در بهره برداري از خطوط راه آهن سريع السير ،اجتناب از وقوع تغييرات ناگهاني در سختي خط ميباشد .محل آبروها و پل

ها ،شايع ترين نقاط تغيير ناگهاني سختي خط در طول مسيرهاي راه آهن سريع السير ميباشد .يكي از مهمترين روشهاي اعمال تدريجي سختي در

اين نقاط ،ساخت پيش دالهاي بتني به عنوان ناحيه انتقال ميباشد .بنابراين در اين مقاله سعي گرديده تا اين موضوع با انجام مدل سازي عددي مورد
مطالعه قرار گيرد .براي اين منظور يك خط باﻻستي همراه با يك آبرو بتني مشابه با آبروهاي واقع در مسير راه آهن سريع السير تهران -قم -اصفهان

به طول  ٦,٦متر مدلسازي گرديده و تاثير وجود پيش دالهاي بتني در حدفاصل خط باﻻستي و آبرو مورد بررسي قرار گرفته است .در اين مدلسازي

خط باﻻستي و اجزاي آن شامل پد زير ريل ،تراورس ،باﻻست ،بستر و زمين بصورت مجموعه اي از سيستمهاي جرم-فنر-ميراگر مدل گرديده و ريل

ها ،آبرو و پيش دالهاي بتني بصورت المانهاي تير اويلر-برنولي شبيه سازي شدهاند .سپس رفتار ديناميكي خط ريلي و اجزاي آن با عبور دسته بار

متحرك مشابه يك ناوگان سريع السير متداول مورد بررسي قرار گرفته است .در اين راستا بر روي پارامتر هائي از قبيل سرعت وسيله نقليه ،ضخامت

دالخطها ،ميرايي و سختي خط تحليل حساسيت صورت گرفته است .نتايج تحليلها بيانگر آن است كه با افزايش سختي و ميرايي خط ،نيروي ايجاد

شده در باﻻست ،شتابها و نشستهاي خط بويژه در قسمت خط با پيش دالهاي بتني كاهش مييابد كه اين تاثير در ميراييهاي باﻻتر از KNsec/m

 ٢٠٠و سختي خط در محدوده  ١٢٠ MN/mتا  ١٨٠MN/mقابل توجه ميباشد .همچنين نتايج نشان ميدهد كه افزايش ضخامت پيش دال ها تاثير

به سزايي بر بهبود رفتار خط در سرعتهاي باﻻ بويژه در سرعت  ٣٤٠كيلومتر بر ساعت دارد.

كلمات كليدي :ناحيه انتقال ،پيش دال ،آبرو بتني ،خطوط سريع السير ،مدلسازي عددي
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با افزايش سرعت قطارها ،تقاضاي سفر از طريق شبكه حمل ونقل ريلي افزايش يافته است .از سويي اين افزايش سرعت قطارها

در بعضي از مقاطعهاي خطوط ريلي منجر به ايجاد مشكﻼت متعددي ميگردد كه بايستي راهكار مناسبي جهت كاهش اثرات آن اتخاذ نمود.

از جمله مهمترين اين مقاطع ،نواحي انتقال ميباشد .ناحيه انتقال ،محلي است كه سختي خط به طور ناگهاني تغيير ميكند .اين پديده در

محلهايي نظير محل اتصال خط باﻻستي به دالخط ،مجاورت پلها و آبروها ،ورودي و خروجي تونلها ،در محل دوراههها و همچنين تقاطعات

راه آهن با جاده به وجود ميآيد .رفتار خط در نواحي انتقال به علت تغيير سختي خط اثرات منفي مختلفي نظير ايجاد نشست تفاضلي خط،

به هم خوردن هندسه خط ،فرار باﻻست و جابجايي تراورس ،اعمال نيروي زياد بر خط ،خستگي سطح ريل ،خرابي و شكست تراورس و
 ...را موجب ميگردد ].[1

عﻼوه بر موراد فوق افرادي همچون كر ] ،[2لي و دويس ] ،[3وودوارد و همكاران ] [4-5مشكﻼتي مانند نفوذ باﻻست در بستر،

معلق شدن تراورس )فضاي خالي ايجاد شده زير تراورس( تغيير شكل دائمي ريل ،آسيب ديدن اجزا در خط ،شكست تراورس بتني و يا

دال بتني و تغيير عرض خط را در ناحيه انتقال مشاهده كردهاند.

تحقيقات نشان مي دهد كه تغيير سختي خط در طول مسير يكي از منابع اصلي خرابيهاي هندسي خطوط راه آهن ميباشد .در

كشور هلند  ٤٠درصد از هزينههاي تعمير و نگهداري مربوط به تامين و حفظ شرايط هندسي خط در وضعيت استاندارد ميباشد و هزينههاي
تعمير و نگهداري ناحيه انتقال  ٢تا  ٤برابر بيشتر از ساير قسمت هاي مسير مي باشد ] .[6بر اساس مطالعات ساسوكا و همكاران در حدود

 ٢٠٠ميليون دﻻر ساﻻنه در خطوط راه آهن امريكا براي تعمير و نگهداري ناحيه انتقال هزينه ميشود ] .[7در اروپا نيز ساﻻنه  ٨٥ميليون

يورو جهت تعمير و نگهداري نواحي انتقال هزينه ميشود ].[8

بنابراين ﻻزم است با اجراي صحيح ناحيه انتقال به روشهاي مختلف تغيير سختي خط را بصورت تدريجي اعمال نمود .جهت

ايجاد تغييرات تدريجي در ناحيه انتقال روش هايي نظير استفاده از تراورسهاي با طول متغير ] ،[9تغيير فاصله بين تراورسها ] ،[10استفاده

از مﻼت بتن آسفالتي ] ،[11نصب ريلهاي اضافي ] ،[12اجراي دال بتني ورودي ] ،[13ساخت ستونهاي سنگي و ساخت شمعها ][14

موجود ميباشد.

يكي از انواع متداول و شايع تغيير ناگهاني سختي در خطوط ريلي ،مناطق نزديك آبروها و آبراههها ميباشد .وجود اين مناطق از

آنجايي حائز اهميت ميباشد كه اوﻻً تعداد آنها در طول مسير ريلي زياد بوده و ثانياً با افزايش سرعت قطارها ،نيروها و ضربات ديناميكي

افزايش يافته و در نتيجه خط ريلي و ناوگان دچار مشكﻼت متعددي در گذشت زمان ميگردد ].[15-17

يكي از روشهاي مناسب براي حل اين مشكل در خطوط باﻻستي استفاده از پيش دالهاي با ضخامت متغيير ميباشد .به عنوان

نمونه در اين روش براي انتقال مﻼيم سختي از سه دال  ٦متري با ضخامتهاي متغيير )مثﻼً ضخامت  ٢٥ cm ،٢٠cmو  (٣٠cmاستفاده

ميشود تا به جاي يك تغيير ناگهاني سختي ،يك تغيير كوچك رخ داده و در نتيجه تفاضل نشست ،تفاضل نيرو و تفاضل شتاب بين نقاط
مختلف كاهش يابد ].[18

بنابراين در تحقيق حاضر بررسي رفتار ديناميكي پيش دالها در مجاورت آبروهاي خطوط باﻻستي سريع السير ،مورد مطالعه قرار

گرفته است .براي اين منظور يك آبرو بتني به طول  ٦,٦متر و ضخامت  ٨٠سانتي متر واقع در خط باﻻستي سريع السير تهران-قم-اصفهان

به طول  ١٨متر به همراه سه پيش دال )هر يك به طول  ٦متر( در نرم افزار اجزاي محدود  ABAQUSمدل سازي گرديده است .سپس بر

روي مدل عددي ساخته شده از خط باﻻستي -ناحيه انتقال )پيش دال ها( -آبرو تحليل حساسيت و بررسيهاي ﻻزم صورت گرفت .در

آناليز حساسيتهاي صورت گرفته در اين مطالعه ،سرعت ناوگان در محدوده  ١٢٠تا  ٣٤٠كيلومتر بر ساعت ،سختي پد زير ريل در محدوده
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 ٦٠ MN/mتا ٢٤٠ MN/mو ضخامت دالها در محدوده  ١٠تا  ٤٠سانتيمتر تغيير يافته اند كه نتايج حاصل از اين بررسيها در ادامه تشريح

گرديده است.

 -٢مدلسازي عددي ناحيه انتقال باپيش دالهاي بتني

جهت بررسي رفتار ديناميكي پيش دال در نواحي انتقال مجاور آبروها ،يك آبرو بتني به طول  ٦,٦متر و ضخامت  ٨٠سانتي متر كه

به صورت تيپ در طول مسير خط راه آهن سريع السير تهران-قم -اصفهان اجرا شده ،در نظر گرفته شده است .در اين راستا همان طور كه

در شكل  ١مشاهده ميگردد ،يك خط باﻻستي و اجزاي آن به طول  ١٨متر به همراه سه پيش دال هر يك به طول  ٦متر قبل و بعد از آبرو

در نرم افزار اجزاي محدود  ABAQUSمدل سازي گرديده است.

در اين مدلسازي از المان تير اويلر-برنولي جهت مدلسازي ريل ،دالها و آبرو استفاده گرديده است .ساير اجزاي خط باﻻستي نظير

تراورس ،پد زير ريل ،باﻻست و بستر بصورت سيستم جرم-فنر-ميراگر شبيه سازي شده است .مشخصات فني و مكانيكي مورد استفاده

جهت مدلسازي آبرو ،پيش دال ها ،خط باﻻستي و اجزاي آن )شامل ريل ،پد زير ريل ،تراورس باﻻست و بستر( در جدول  ١ارائه گرديده
است.

جهت مدلسازي بارهاي متحرك ديناميكي از مشخصات قطار سريع السير  ICE3استفاده شده است .مطابق شكل  ٢در ناوگان مدل

 ICE3فاصله بين دو چرخ  ٢,٥متر ،فاصله بوژيها  ١٩,٥متر و بار محوري معادل  ١٦تن ميباشد ].[22

شكل : ١مدل شماتيك ناحيه انتقال خط باﻻستي در محل آبرو بتني شامل پيش دالهاي بتني.
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جدول : ١مقادير پارامترهاي مورد استفاده در مدل ][19-21
عنوان كميت
چگالي ريل

مقدار

واحد

٧٨٥٠

kg/m3

ضريب پواسون ريل

٠,٣

-

مدول يانگ بتن

٣٠

مدول يانگ ريل
چگالي بتن

٢١٠

GPa

٢٤٠٠

kg/m3

ضريب پواسون بتن

٠,٢٠

-

سختي ريلپد

٢٤٠-٦٠

MN/m

ضخامت باﻻست

٠,٣٠

m

سختي فنر معادل باﻻست و بستر

٥٠

وزن تراورس
ميرايي ريلپد

چگالي باﻻست

ميرايي معادل باﻻست و بستر

٣٠٠

٢٥٠-٤٠

GPa
Kg

kNsec/m

٢٠٠٠

kg/m3

٥٠

KNsec/m

MN/m

شكل : ٢بارگذاري مدل بر اساس ناوگان مدل توسعه داده شده .[22] ICE3

 -٣بررسي نتايج مدلسازي ناحيه انتقال باپيش دالهاي بتني

جهت بررسي رفتار ديناميكي ناحيه انتقال متشكل از پيش دالها ابتدا با مقايسه نتايج تحليل عددي با يكي از مراجع موجود موضع

اعتبار سنجي مدل عددي بررسي و به اثبات رسيده است در ادامه با مدلسازي پيش دال در مجاورت آبروهاي خطوط باﻻستي سريعالسير،

آناليز حساسيتهاي متفاوتي بر روي پارامترهاي تاثير گذار بر مساله صورت گرفته است .براي اين منظور سرعت حركت قطار ،سختي پد

زير ريل و ضخامت دال خطها ارزيابي گرديده است .در اين آناليز حساسيتها هر بار يكي از متغيرها ثابت مانده اند و ساير پارامترها تغيير
يافته و سپس نتايج مورد بررسي قرار گرفته است .در تحليل حساسيتهاي صورت گرفته سرعت ناوگان در محدوده  ١٢٠تا  ٣٤٠كيلومتر

بر ساعت ،سختي پد زير ريل در محدوده  ٦٠ MN/mتا  ٢٤٠ MN/mو ضخامت دالها در محدوده  ١٠تا  ٤٠سانتيمتر )در دال اول از ١٠

تا  ٣٠سانتيمتر ،در دال دوم از  ١٥تا  ٣٥سانتي متر ،در دال متصل به پل از  ٢٠تا  ٤٠سانتي متر( تغيير يافتهاند .در ادامه نتايج هر يك از تحليل

حساسيتهاي صورت گرفته ارائه و مورد بررسي قرار ميگيرد.
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به منظور اعتبار سنجي مدل ،نتايج مدل عددي تحقيق حاضر با نتايج مدل عددي ناحيه انتقال خط متشكل از پيش دالهاي بتني كه

توسط ذاكري و همكاران ) (٢٠١١توسعه داده شده ،مقايسه گرديده است ] .[14اين مدل مطابق شكل  ٣شامل يك قطعه خط باﻻستي به طول

 ١٨متر ،يك ناحيه انتقال با سه قطعه پيش دال بتني )هر يك به طول  ٦متر و با ضخامتهاي  ٢٥ ،٢٠و  ٣٠سانتيمتر( و در نهايت يك بخش
دالخط بتني به ضخامت  ٤٠سانتيمتري و به طول  ١٨متر ميباشد .بنابراين جهت اعتبار سنجي ،نتايج مدلسازي اجزاي محدود توسعه داده

شده در مقاله حاضر با نتايج مقاله مذكور مقايسه گرديد .همان طور كه در شكل  ٤نمايش داده شده است ،بيانگر وجود اختﻼف كمتر از ٥
درصدي مابين نتايج تغييرمكان ريل ،شتاب خط ،نيروي پد و نيروي باﻻست در مقاله حاضر و مطالعه ذاكري و همكاران ) (٢٠١١به معناي

وجود اعتبار قابل قبول مدل عددي توسعه داده شده در نرم افزار اجزاء محدود  ABAQUSميباشد.

شكل : ٣مدل ناحيه انتقال با پيش دالهاي بتني بررسي شده توسط ذاكري و همكاران ].[18

با توجه به نتايج قابل قبول بدست آمده در اين بخش ،در ادامه مدل عددي آبراهه بتني متشكل از پيش دالهاي بتني قبل و بعد از

آبرو توسعه داده شده و تاثير پارامترهاي مختلف روي عملكرد آن مورد بررسي قرار داده ميشود.
 -٢-٣بررسي تاثير سختي خط بر رفتار ناحيه انتقال باپيش دالهاي بتني

در اين بخش تاثير سختي خط بر رفتار ديناميكي ناحيه انتقال مجاور آبرو با پيش دال مورد بررسي قرار داده ميشود .براي اين

منظور ،سرعت قطار در محدوده  ١٢٠ km/hتا  ٣٤٠ km/hو سختي خط در محدوده  ٦٠ MN/mتا ٢٤٠ MN/mتغيير يافته و تحليل

حساسيت بر روي مدل صورت گرفت .در طول تحليلهاي اين بخش سختي بستر ٥٠ MN/mو ضخامت سه پيش دال به ترتيب ٢٥ ،٢٠
و  ٣٠سانتيمتر در نظر گرفته شده است.

مطابق نمودار شكل  ٥با افزايش سختي خط از  ٦٠ MN/mتا ،٢٤٠ MN/mشتاب وارده بر نواحي مختلف خط )خط باﻻستي،

ناحيه انتقال و آبرو( روندي كاهشي داشته است .مطابق اين نمودار ،سختي خط در محدوده  ١٢٠ MN/mتا  ١٨٠ MN/mبيشترين تاثير

را بر شتاب وارده بر خط داشته است و پس از سختي  ١٨٠MN/mنرخ تغييرات شتاب كاهش يافته است كه اين موضوع براي كليه سرعتها

قابل مشاهده است .از طرفي ديده ميشود كه با افزايش سرعت قطار ،شتاب وارد بر قسمتهاي مختلف خط )باﻻستي ،ناحيه انتقال و آبرو(

افزايش خواهد داشت .مشاهده دقيق تر اين نمودار نشان ميدهد كه با افزايش سختي خط نرخ تغييرات شتاب بر روي پيش دالها يكنواخت
تر ميگردد .بدين صورت كه با افزايش سختي خط ،كاهش روند تغيير شتابها بر حسب سرعتهاي مختلف عبارتست از :كاهش تغييرات
ميزان شتابها از پيش دال اول به پيش دال دوم بين ١٢تا  ٢٤درصد ،از دال دوم به دال سوم  ١٥تا  ٢٥درصد واز دال آخر به پل در حدود

 ١٦تا  ٣٠درصد.

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

شكل : ٥نمودار تغييرات حداكثر شتاب خط در مقايسه با تغيير سختي خط و سرعﺖ قطار.

مطابق نمودار شكل  ٦با افزايش سختي خط ،نشستهاي نواحي مختلف )خط باﻻستي ،ناحيه انتقال و آبرو( كاهش مييابد .مطابق

اين نمودار ،سختي خط در محدوده  ١٢٠ MN/mتا ١٨٠ MN/mبيشترين تاثير را بر نشست خط داشته است و پس از سختي ١٨٠MN/m
نرخ تغييرات نشست كاهش يافته است .از طرف ديگر با افزايش سرعت قطار شاهد افزايش نشست در همه نقاط خط )خط باﻻستي ،ناحيه

انتقال و آبرو( ميباشيم .توجه به اين نمودار نشان ميدهد كه نشستها از خط باﻻستي به سمت نواحي انتقال پيش دال اول ،دوم و سوم و

در نهايت دهانه پل به تدريج كاهش مييابد كه اين بيان گر آن است كه ناحيه انتقال وظيفه انتقال تدريجي نشستها از روي خط باﻻستي تا

دهانه پل را به درستي انجام ميدهد .شايان ذكر است كه در ميانه پل نشست مجدداً افزايش مييابد كه دليل آن كاهش سختي در اين نقطه
ميباشد كه مطابق نمودار افزايش سختي خط ميتواند نشست دهانه پل را تا  %٤٠كاهش دهد .مشاهده دقيق تر اين نمودار نشان ميدهد كه

با افزايش سختي خط ،نرخ تغييرات نشست بر روي پيش دالها يكنواخت تر ميگردد .بدين صورت كه با افزايش سختي خط ،تغييرات

نشستها بر حسب سرعتهاي مختلف از دال اول به دال دوم كاهشي حدود  ١٣تا  ٢٣درصدي داشته و از دال دوم به سوم حدود ١٥تا ٢٥

درصد كاهش مييابد .اين در حالي است كه چنانچه در اين محل از پيش دال به عنوان ناحيه انتقال استفاده نمي شد ،نشستهاي دهانه پل

بين  ١,٢تا  ٣ميليمتر )بسته به سرعت حركت قطار( بدست ميآمد كه به معناي كاهش ناگهاني نشستها به ميزان  ٥٠تا  ٦٥درصد ميباشد.
اين مطلب نشان دهنده عملكرد مناسب پيش دال به عنوان ناحيه انتقال و بيانگر اهميت رفتار آن در ايجاد تغييرات تدريجي خط ميباشد.
سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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حالﺖ استاتيك

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

شكل : ٦نمودار تغييرات حداكثر تغييرمكان خط در مقايسه با تغيير سختي خط و سرعﺖ قطار.

تاثير افزايش سختي خط بر نيروي ايجاد شده در پد زير ريل و همچنين نيروي باﻻست و بستر به ترتيب در نمودارهاي اشكال ٧

و  ٨نمايش داده شده است .مطابق نمودار شكل  ٧با افزايش سختي خط در محدوده  ٦٠ MN/mتا  ٢٤٠MN/mنيروي وارد بر پد افزايش

خواهد يافت .اگر چه ميزان نيروي وارد بر پد در تمامي نواحي خط داري پيش دال به هم نزديك هستند اما افزايش سختي خط از MN/m
 ٦٠تا  ٢٤٠ MN/mميزان نيروها را بسته به سرعت تا  ٣برابر افزايش ميدهد .از طرف ديگر مطابق شكل  ٨نيروي وارد بر باﻻست با افزايش

سرعت قطار در تمامي نواحي مختلف خط )باﻻستي ،ناحيه انتقال و آبرو( افزايش مييابد در حالي كه اين نيرو با افزايش سختي خط كاهش
مييابد .افزايش سختي خط نيروي وارد بر باﻻست را در قسمتهاي مختلف خط بيش از  ٣٣درصد كاهش خواهد داد .توجه در نمودارهاي
تغييرات نيروهاي ايجاد شده در پد زير ريل و باﻻست نشان ميدهد كه وجود ناحيه انتقال شامل پيش دالها موجب گرديده تا بجاي تغيير
ناگهاني نيروهابين خط باﻻستي و دهانه پل ،تغيير اين نيروها بصورت تدريجي بر روي پيش دالهاي اول ،دوم و سوم اتفاق بيافتد و در نتيجه

آسيب كمتري به خط و اجزاي ناشي از تغيير ناگهاني نيروها اعمال گردد.

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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حالﺖ استاتيك

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

حالﺖ استاتيك

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

شكل : ٧نمودار تغييرات نيروي پد زير ريل در مقايسه با تغيير سختي خط و سرعﺖ قطار.

شكل : ٨نمودار تغييرات نيروي باﻻسﺖ و بستر در مقايسه با تغيير سختي خط و سرعﺖ قطار.

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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 -٣-٣تاثير ميرايي خط در رفتار ناحيه انتقال باپيش دالهاي بتني

در اين بخش تاثير ميرايي خط در رفتار ناحيه انتقال با پيش دال مورد بررسي قرار گرفته است .براي انجام آناليز حساسيتهاي اين

بخش ،ميرايي خط در محدوده  ٤٠KNsec/mتا  ٢٥٠KNsec/mتغيير يافته است .در طول تحليلهاي اين بخش سختي خط ١٨٠MN/m
و ضخامت سه پيش دال به ترتيب  ٢٥ ،٢٠و  ٣٠سانتيمتر در نظر گرفته شده و سرعت قطار در محدوده  ١٢٠ km/hتا  ٣٤٠ km/hتغيير
يافته است .در شكل  ٩نمودار تغييرات شتاب خط با تغيير ميرايي خط و سرعت قطار قابل مشاهده ميباشد .مطابق اين نمودار با افزايش

ميرايي خط ،شتابهاي خط در قسمتهاي مختلف بويژه در قسمت پيش دالها كاهش مييابد .در پيش دال هاي با ضخامت بيشتر ،افزايش

ميرايي خط در كاهش شتاب ايجاد شده تاثيري بيشتري دارد كه دليل آن سخت تر بودن و ميرايي كم دالهاي بتني مي باشد .مطابق اين

نمودار تاثير ميرايي خط در شتابهاي ايجاد شده در ميراييهاي باﻻتر از ٢٠٠ KNsec/mمحسوس تر ميباشد .تغييرات ميرايي خط از

 ٤٠KNsec/mتا  ٢٥٠KNsec/mميتواند در خط شامل پيش دالها بطور متوسط موجب كاهش شتابهاي ايجاد شده تا حدود ،٥٥%

 %٦٠و  %٦٥بترتيب در سرعتهاي  ٢٤٠ ،١٢٠و ٣٤٠كيلومتر بر ساعت گردد .اين بدان معناست كه در سرعتهاي باﻻتر ،تاثير كاهندگي
ميرايي در ايجاد شتاب در خط افزايش مييابد .نكته قابل توجه ديگر آن است كه در قسمت خط باﻻستي ،چنانچه ميرايي خط كم و سرعت

عبور قطار افزايش يابد ،شتابهاي بسيار زيادي در خط ايجاد خواهد گرديد كه اين امر ميتواند بيانگر وقوع پديده رزونانس در خط باشد.

سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

شكل : ٩نمودار تغييرات حداكثر شتاب خط در مقايسه با تغيير ميرايي خط و سرعﺖ قطار.

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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تغييرات نشست خط برحسب تغييرات ميرايي خط و سرعت قطار در نمودار شكل  ١٠قابل مشاهده ميباشد .مطابق اين نمودار،

افزايش ميرايي خط موجب كاهش نشستها بويژه در قسمت خط شامل پيش دالها ميگردد كه اين امر نشست تفاضلي خط را كاهش
ميدهد .تاثير ميرايي بركاهش نشست خط در ميراييهاي باﻻتر از ٢٠٠ KNsec/mمحسوس تر است .از طرف ديگر با افزايش سرعت قطار،

نشست خط در ناحيه انتقال و آبرو با شدت كمي افزايش مييايد در حالي كه در خط باﻻستي بطور محسوسي نشستها گسترش مييابد.

از نكات ديگر اين نمودار آن است كه نشست خط از سمت خط باﻻستي به سمت پيش دالها و سپس دهانه پل به تدريج كاهش

ميبابد هر چند كه در ميانه پل مجدداً نشستها افزايش خواهد يافت .نشست خط از پيش دال اول به دوم  %١٢تا  % ٢٥و از دال دوم به دال

سوم حدود  %١٤تا  %٢٨كاهش يافته است .در حالي كه در صورت نبود پيش دال ها ،نشست دهانه پل بصورت ناگهاني تا حد  ١,٢تا ٣
ميليمتر ميرسد كه موجب ايجاد ضربات ديناميكي خواهد گرديد .اين مطلب بيانگر صحت عملكرد پيش دالها به عنوان ناحيه انتقال و

تاثيرگذاري ميرايي خط در اين رفتار ميباشد.

حالﺖ استاتيك

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

شكل : ١٠نمودار تغييرات حداكثر تغييرمكان خط در مقايسه با تغيير ميرايي خط و سرعﺖ قطار.

نمودار تغييرات نيروي پد زير ريل در مقابل تغييرات سرعت قطار و ميرايي خط در شكل  ١١قابل مشاهده مي باشد .روند تغييرات

نيروي پد براي قسمت هاي خط شامل پل و پيش دال هاي بتني روند تقريباً مشابهي است ،اما براي خط باﻻستي نرخ تغييرات نيرو شديدتر
مي باشد .روند تغييرات بدين صورت است كه نيروي ايجاد شده در پد با افزايش سرعت قطار ،افزايش مي يابد و با افزايش ميرايي خط اين
نيرو كاهش خواهد يافت .روند كاهش نيروي پد در ميرايي هاي باﻻ از شدت بيشتري برخوردار است بطوري كه در ميراييهاي بيشتر

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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از ٢٠٠ KNsec/mكاهش نيروها كامﻼً محسوس مي باشد .روند تغييرات نيروها در مقاطع مختلف خط نسبتا مشابه مي باشد و حتي ميزان

كاهش نيروي پد زير ريل در اثر تغييرات ميرايي تا  %٤٥نيز كاهش مي يابد.

حالﺖ استاتيك

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

شكل : ١١نمودار تغييرات حداكثر نيروي پد در مقايسه با تغيير ميرايي خط و سرعﺖ قطار.

در شكل  ١٢نمودار تغييرات نيروي ايجاد شده در باﻻست بر حسب تغيير سرعت و ميرايي خط نمايش داده شده است .مطابق اين

نمودار در بخش هايي از خط شامل پل و يا پيش دال هاي بتني ،با افزايش سرعت قطار و ميرايي خط ،نيروي ايجاد شده در باﻻست كاهش

مي يابد .در حالي كه اين موضوع براي بخش صرفاً باﻻستي خط برعكس مي باشد .مشاهده دقيق تر نمودار نشان مي دهد كه در پيش دال
هاي با ضخامت كمتر نرخ تغييرات نيرو از شدت بيشتري برخوردار مي باشد .دقت در نمودار مشخص مي كند كه هرچقد ميرايي خط در
ناحيه انتقال )خط قسمت داراي پيش دال( بيشتر باشد ،تغييرات نيرو با نرخ يكنواخت تر و شيب مﻼيمتري تغيير مي كند كه بيانگر عملكرد

بهتر ناحيه انتقال در صورت افزايش ميرايي خط در اين نقاط مي باشد .ضمن آنكه بايستي توجه نمود كه افزايش زياد ميرايي خط در قسمت

باﻻستي ،اثرات نامطلوبي داشته و موجب افزايش نيروها مي گردد.

مطابق اين نمودار مشاهده ميشود در پيش دال اول نيروهاي وارد بر باﻻست و بستر در ميراييهاي پايين حدود  ٤٣كيلو نيوتن

است كه اين مقدار با افزايش ميرايي تا  ٢٥٠KNsec/mبه مقدار  ٢٤كيلو نيوتن مي رسد كه اين امر بيانگر كاهش حدود  ٤٥درصدي نيروها

مي باشد .اين روند كاهش نيروها در ساير پيش دالها نيز بصورت مشابه بوده و بطور متوسط مقدار نيروها با افزايش ميرايي خط بيش از ٢٥
درصد كاهش مي يابد.

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥

١٢٣

انجمن مهندسي سازه ايران

نشريه علمي  -پژوهشي »مهندسي سازه و ساخت«

حالﺖ استاتيك

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

شكل :١٢نمودار تغييرات حداكثر نيروي باﻻسﺖ در مقايسه با تغيير ميرايي خط و سرعﺖ قطار.

 -٤-٣بررسي تاثير ضخامﺖ پيش دالهاي بتني بر رفتار ناحيه انتقال

در اين بخش تاثير تغييرات ضخامت پيش دالها در رفتار ناحيه انتقال مجاور آبروهاي خط باﻻستي مورد بررسي قرار گرفته است.

براي اين منظور ضخامت دالها در دال اول از  ١٠تا  ٣٠سانتيمتر ،در دال دوم از  ١٥تا  ٣٥سانتي متر و در دال متصل به پل از  ٢٠تا ٤٠

سانتي متر تغيير يافتهاند .نتايج بررسيها نشان ميدهد كه افزايش ضخامت پيش دالها در بهبود رفتار خط در سرعتهاي باﻻ باﻻخص در
سرعت  ٣٤٠كيلومتر بر ساعت تاثير به سزايي دارد .اين امر به اين دليل است كه با افزايش ضخامت پيش دالها شتاب وارده ،نشست خط و

نيروي پد زير ريل كاهش مييابد و درنتيجه تفاوت مقادير اين پارامترها در محل اتصال دهانه پل و پيش دال سوم كمتر ميگردد .نمودارهاي

ارائه شده در اين بخش مربوط به بررسي اثرات تغييرات ضخامت پيش دالها با فرض تغيير سرعت عبور قطار در محدوده  ١٢٠تا ٣٤٠
كيلومتر بر ساعت و سختي و ميرايي خط به ترتيب برابر ١٨٠ MN/mو  ١٦٠ KNsec/mميباشد كه نتايج آن در ادامه تشريح ميگردد.

در شكل  ١٣نمودار تغييرات شتاب خط با تغيير ضخامت پيش دالها و سرعت قطار ارائه گرديده است .مطابق اين نمودار با

افزايش ضخامت پيش دال ها ،شتابهاي وارد به خط كاهش مييابد .همچنين نتايج نشان ميدهد كه با افزايش سرعت قطارها ،شتابها نيز

افزايش مييابد و لذا استفاده از پيش دالهاي با ضخامت بيشتر در ناحيه انتقال موجب ايجاد تغيير يكنواخت تر شتابها و در نتيجه عملكرد

بهتر ناحيه انتقال خواهد گرديد.با افزايش ضخامت پيش دال ها،ميزان شتابهاي ايجاد شده در خط تا  %٥٠كاهش داشته اند كه در بهبود
رفتار خط به خصوص در سرعتهاي باﻻ موثر ميباشد.
سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

شكل : ١٣نمودار تغييرات حداكثر شتاب خط در مقايسه با تغيير ضخامﺖ پيش دالهاي بتني و سرعﺖ قطار.

از سويي مطابق شكل  ١٤با افزايش ضخامت پيش دال ،نشست خط در تمامي پيش دالها كاهش مييابد .مطابق اين نمودار با

افزايش ضخامت پيش دال ها ،نشست خط از پيش دال اول به سمت پيش دال دوم  ١٠تا  ٢٠درصد ،از پيش دال دوم به سمت پيش دال
سوم  ١٥تا  ٣٠درصد و از پيش دال سوم به سمت پل تا  %٣٠كاهش مي يابد .اين روند كاهش نشستها موجب مي گردد تا نشست هاي

تفاضلي از خط باﻻستي تا محل دهانه پل به تدريج كاهش يابد و در نتيجه با ايجاد اين تغيير تدريجي رفتار خط در دراز مدت بهينه تر گردد.
نمودار تغييرات نيروي ايجاد شده در پد زير ريل و همچنين تغييرات نيروي ايجاد شده در باﻻست و بستر در اثر افزايش ضخامت

پيش دالها به ترتيب در اشكال  ١٥و  ١٦نمايش داده شده است .همان طور كه در شكل  ١٥مشاهده ميگردد نيروي ايجاد شده در پد زير
ريل در قسمت پيش دالها با افزايش سرعت قطار ،كاهش مي يابد در حالي كه اين نيرو در صورت افزايش ضخامت پيش دالها افزايش

خواهد يافت .مطابق نمودار شكل  ،١٦با افزايش ضخامت پيش دالها نيروهاي وارد بر باﻻست و بستر كاهش مييابد كه اين امر موجب

كاهش خرابيهاي باﻻست و در نتيجه بهبود رفتار خط در دراز مدت و در نتيجه كاهش هزينههاي دوره بهره برداري خواهد گرديد .بطور

متوسط با افزايش ضخامت پيش دال ها ،ميزان نيروي هاي ايجاد شده در باﻻست در كليه پيش دالها تا حدود  %٥٠كاهش مي يابد.
سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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انجمن مهندسي سازه ايران

حالﺖ استاتيك

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

حالﺖ استاتيك

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

شكل : ١٤نمودار تغييرات حداكثر تغييرمكان خط در مقايسه با تغيير ضخامﺖ پيش دالهاي بتني و سرعﺖ قطار.

شكل : ١٥نمودار تغييرات حداكثر نيروي پد در مقايسه با تغيير ضخامﺖ پيش دالهاي بتني و سرعﺖ قطار.

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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حالﺖ استاتيك

سرعﺖ  ١٢٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٢٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

سرعﺖ  ٣٤٠كيلومتر بر ساعﺖ

شكل : ١٦نمودار تغييرات حداكثر نيروي باﻻسﺖ در مقايسه با تغيير ضخامﺖ پيش دالهاي بتني و سرعﺖ قطار.

 -٤جمع بندي و نتيجه گيري

در اين مقاله رفتار ناحيه انتقال با پيش دالهاي بتني در مجاورت آبروهاي خطوط باﻻستي سريع السير ،مورد مطالعه و بررسي قرار

گرفت .براي اين منظور يك آبرو بتني به طول  ٦,٦متر و ضخامت  ٨٠سانتي متر واقع در يك خط باﻻستي به طول  ١٨متر به همراه سه پيش
دال )هر يك به طول  ٦متر( در نرم افزار اجزاي محدود  ABAQUSمدل سازي گرديده است .در اين مدلسازي از المان تير اويلر-برنولي

جهت شبيه سازي ريل ،دالها و آبرو استفاده شده و ساير اجزاي خط نظير تراورس ،پد زير ريل ،باﻻست و بستر بصورت سيستم جرم-فنر-

ميراگر شبيه سازي گرديدهاند .جهت مدلسازي بارهاي متحرك ديناميكي از مشخصات قطار سريع السير  ICE3با بار محوري  ١٦تن استفاده
شده است .به منظور بررسي رفتار ديناميكي ناحيه انتقال با پيش دالهاي بتني در مجاورت آبروها ،آناليز حساسيت بر روي مدل مذكور

صورت گرفت .در تحليل حساسيتهاي صورت گرفته سرعت ناوگان در محدوده  ١٢٠تا  ٣٤٠كيلومتر بر ساعت ،سختي پد زير ريل در

محدوده  ٦٠ MN/mتا  ٢٤٠MN/mو ضخامت دالها در محدوده  ١٠تا  ٤٠سانتيمتر )در دال اول از  ١٠تا  ٣٠سانتيمتر ،در دال دوم از ١٥

تا  ٣٥سانتي متر ،در دال متصل به پل از  ٢٠تا  ٤٠سانتي متر( تغيير يافتهاند .خﻼصه نتايج بدست آمده از هر يك از تحليل حساسيتهاي
مذكور به صورت زير ميباشد:

 با افزايش سختي خط ،نشست خط ،شتاب وارده به خط و نيروي وارده بر باﻻست و بستر در تمامي مقاطع شامل خط باﻻستي ،نواحي
انتقال و آبرو كاهش مييابد اما با افزايش سختي خط ،نيروي وارد بر پد زير ريل افزايش خواهد يافت .مطابق نتايج بدست آمده ،سختي

سال سوم ،شماره  ،١بهار ١٣٩٥
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 نرخ تغييرات١٨٠MN/m  بي شترين تاثير را بر پارمترهاي مذكور دا شته و پس از سختي١٨٠MN/m  تا١٢٠ MN/m خط در محدوده

.كاهش مييابد

 شتابها و نشستهاي خط بويژه در قسمت خط با پيش دالهاي بتني، نيروي باﻻست، نيروي ايجاد شده در پد، با افزايش ميرايي خط

 افزايش، در پيش دالهاي با ضخامت بيشتر. محسوس تر ميباشد٢٠٠ KNsec/m  تاثير ميرايي خط در مقادير باﻻتر از.كاهش مييابد
.ميرايي خط در كاهش شتاب ايجاد شده تاثيري بيشتري دارد كه دليل آن سخت تر بودن و ميرايي كم دالهاي بتني ميباشد

 نشــســت خط در كليه پيش دالها و نيروهاي وارد بر باﻻســت و بســتر كاهش، با افزايش ضــخامت پيش دالها شــتابهاي وارد به خط
 نتايج ن شان ميدهد كه افزايش ضخامت پيش دالها تاثير به.مييابد اما در مقابل نيروي ايجاد شده در پد زير ريل افزايش خواهد يافت

. كيلومتر بر ساعت دارد٣٤٠ سزايي در بهبود رفتار خط در سرعتهاي باﻻ بويژه در سرعت
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