
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه اولّین 

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 7-701کد مقاله:                                                                                                                          

 هاي خاکي فوالدي تحت اثر بارهاي اجرايي تحليل استاتيكي پل

2محسن مرتضي زاده ،7حسن ساقي
 

 h.saghi@hsu.ac.ir، یحکيم سبزوار دانشگاه ،عضو هيأت علمی -1

 حکيم سبزواری  دانشگاه، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت -2

 چكيده
ها  سازی ارائه کردند. در تحليلی این نوع پل دار و خاك، سيستم جدیدی را برای پل های خاکی ـ فوالدی با ترکيب صفحات فوالدی موج پل   

گيرد.  برداری مورد توجه قرار می های سازه تحت اثر بارهای اجرایی و بهره های خاك و دیواره های ایجاد شده در الیه ها و تغيير شکل تنش عموماً

اجرائی ، بارهای PLAXISافزار اجزاء محدود  ی کانادا با استفاده از نرم نامه در این نوشتار، پس از طراحی یك نمونه پل خاکی فوالدی مطابق آیين

دهد که کنترل تنش و تغيير شکل  اند. این مقایسه نشان می ای مقایسه شده نامه ج باربری با پروفيل پيشنهادی آئينیبر پل مورد نظر اعمال شده و نتا

های  ستفاده از مدلای جوابگوی تمامی ضوابط طراحی است، و ليکن دقت در بارگذاری و تحليل گام به گام، ا نامه مذکور با پروفيل پيشنهادی آئين

های طراحی  نامه تری در مقایسه با آئين تواند منجر به انتخاب پروفيل اقتصادی رفتاری غير خطی، و در نظر گرفتن بين پوشش خاکی و جداره می

 های کشسانی شود. مبتنی بر روش

  بارگذاری کاميون، روش اجزا محدود، تحليل استاتيکی، پلهای خاکی فوالدی :کلمات کليدي

 

 قدمهم -7
دار  . صفحات فوالدی موج اند دار و خاك تشکيل شده هایی هستند که از دو جزء اصلی صفحات فوالدی موج های خاکی فوالدی، سازه سازه   

های فوالدی باعث پایداری و توزیع  . اندرکنش خاك و حلقه کنند ی اسکلت سازه عمل می اند و به منزله صورت حلقه به یکدیگر متصل شده به

های فوالدی باعث توزیع مناسب بارهای وارده  ی باربری را دارد و حلقه ، جزء خاکی نقش عمده های خاکی فوالدی شود. در سازه ها می مناسب بار

، لذا نيروهای جانبی خاك فعال و باعث  ی فوالدی تحت بارگذاری تمایل به تغيير شکل در جهت عرضی دارد . حلقه شوند صورت شعاعی می به

جا که در یك طول معين صفحات  . از آن کند ، مجموعه در برابر بارهای قائم مقاومت می . در نتيجه شوند ی فوالدی می گيری از تغيير شکل حلقهجلو

شود.  ها ایجاد می تری در آن تری دارند؛ لذا تنش فشاری یا کششی کوچك دار نسبت به صفحات تخت، سطح مقطع و ممان اینرسی بزرگ موج

کردن و مشخصات مربوط به مطابق  اند و نورد استاندارد شده CHBDC , AASHTOهای  نامه دار مطابق آئين های صفحات فوالدی موج پروفيل

ها به  کردن آن پذیر بودن صفحات و قابليت نورد دليل انعطاف ، به های خاکی فوالدی . پل گيرد صورت می CSA , ASTM ,AASHTOهای  نامه آیين

ها و ابعاد مختلف موجب  های خاکی فوالدی در شکل هولت و سرعت باالی اجرای پلس.  ها و ابعاد کاربرد دارند در انواع شکل های مختلف شکل

جنوبی متداول و براساس   ، و کره آفریقای جنوبی  ، انگليس، ، برزیل ، کانادا های مختلفی همچون ها در کشور شده است که احداث این پل

 شود. و اجرا می  طراحی،  توليد،  AREMA , ARTC, CALTRANS , BD , CHBDC , AISI , AASHTO , ASTMهای  استاندارد
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ی پروفایل فوالدی  ، تحليل و طراحی اوليه و با توجه به ميزان سربار خاکی اعمالی CHBDCی  نامه ، در ابتدا با روش پيشنهادی آئين در این نوشتار

ی  نامه طور مشخص در آئين پذیرد و این مسئله به صورت مرحله به مرحله صورت می ای به اجرای چنين سازه جا که در عمل . از آن انجام شده است

ی مذکور  سازی گام به گام سازه ، مدل  PLAXISافزار  کارگيری ابزار عددی اجزاء محدود و نرم . لذا در ادامه با به مذکور مدنظر قرار گرفته است

. از طرف دیگر با عنایت به توانمندی تحليل غير خطی  ، و تمامی بارهای اجرایی بر آن اعمال شده است رفته استمنطبق بر شرایط اجرا صورت گ

نامه مقایسه و صحت  صورت جنبی مدنظر بوده و نهایتاً نتایج حاصل از تحليل عددی با روش پيشنهادی آیين ، این مسئله نيز بهPLAXISافزار  با نرم

 ت.نتایج ارزیابی شده اس

 

 ي مورد مطالعه مشخصات هندسي سازه -2
دار به شکل نعل اسبی است که بر روی پی نصب شده است و امکان عبور  ی خاکی فوالدی مورد نظر متشکل از صفحات فوالدی موج سازه   

. ارتفاع سازه از پای صفحات تا  استمتر  88/9آن  ی ی دهانه متر و بيشينه 11/8ی آن در پایين  . دهانه هن یك خطه از زیر آن نيز وجود داردآ راه

برداری  ریز الزم برای بهره . کمينه ارتفاع خاك متر است 50/5،  22/2  ،1، عرض و ضخامت پی به ترتيب  . ارتفاع دیواره متر است 50/1زیر تاج سازه 

 نشان داده شده است. 1. است این مشخصات در شکل  متر است 0/1

 
 

 

 مشخصات مصالح -3
و  381mm ×40mm، نوع پروفيل  تن 20آهن با بار محوری  برای بارگذاری استاندارد راه CHBDCطراحی سازه به روش پيشنهادی با توجه به 

دار با المان تير  صفحات فوالدی موج PLAXISافزار  . در نرم . جنس صفحات از نوع فوالد گالوانيزه است انتخاب شده است 7/11mmضخامت آن 

های صفحات  . مشخصات المان شود افزار معرفی می به کمك جداول استاندارد به نرم EI, EAتعيين مشخصات المان تير  . جهت تعریف شده است

 ارائه شده است. 1ها در جدول  دار و پی فوالدی موج

فزایش عمق روباره مکعب است و با توجه به ا کيلوتن بر متر 22با وزن مخصوص ای  خاك مورد استفاده جهت پوشش سازه از نوع خاك ماسه

 150 3/00  (kN/m 2)تا  1/00 × (kN/m2)105، مشخصات کشسانی این مصالح از باال به پایين بين  های زیرین خاك کوبيده شده برای الیه

ی محل احداث  . خاك ترانشه مدول کشسانی را دارا است ناست که بيشتری« 1الیه »ترین الیه به نام  . پایين صورت افزایشی تعریف شده است به ×
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. ابعاد هندسی مدل در جهت عرضی از محور تقارن  درجه در نظر گرفته شده است 50سازه از نوع رسی زهکشی شده و شيب پایدار ترانشه برابر 

 ثيرات ناشی از وجود ترانشه در محل بوده است .أمتر انتخاب شده که مبنای آن حذف ت 55متر و در عمق  20مدل 
 

 ها ها و پي دار، ديواره هاي معرف صفحات فوالدي  موج مانمشخصات ال: 7 جدول

صفحات 

فوالدی 

 دار موج

مدل رفتاری 

 اجزاء
ضخامت  نوع پروفيل

(mm) 
EA 

(kN/m) 
EI 

(kN.m
2
/m) 

وزن 

مخصوص 
(kN/m

3
) 

ضریب 

 پواسون

381mm×140mm 11/5 کشسان  1/74×10
6 

4289/180 - 0/3 

 
 مدل 

 رفتاری اجزاء
fc (kN/m

2
ضخامت  (

(mm) 
EA 

(kN/m) 
EI 

(kN.m
2
/m) 

وزن 

مخصوص 
(kN/m

3
) 

10×2/80 20555 کشسان 
6 2/32×10

5 20 20/5 

10×6/97 20555 کشسان 
6 3/28×10

5 20 20/5 

 

 و تحليل بارگذاري -4
ترین بار اجرایی  ایران به عنوان سنگين دتنی استاندار 55ی در حال اجرا برای کاميون  ، سازه ریزی و تراکم خاك طرفين سازه در مرحله خاك   

متر از محل  8/1ی  تنی ایران به فاصله 55ی کاميون  ریزی و تراکم آخرین الیه د پس از اتمام خاكوش فرض می (.2کنترل شده است )شکل 

 کيلو 85)هر چرخ نيوتن  کيلو 115. لذا کنترل برای بار محور عقب که برابر  گيرد ریزی قرار می ی سازه و موازی با آن جهت خاك ترین دهانه بزرگ

جهت عمود بر محور طولی سازه  درتوانند  آالت اجرایی می ، ماشين ریزی تاج سازه . پس از خاك (2)شکل  ]5و0[گيرد . صورت می ( است نيوتن

طبق محاسبات و  ، آالت اجرایی به سازه آسيب نرساند طوری که عبور و مرور ماشين زمان اجرا به دری پوشش الزم سازه  ، اما کمينه حرکت کنند

، حرکت  جهت عمود بر محور طولی سازه و به نحوی که بيشترین اثر را ایجاد کند در ، اما کاميون تنی قرار گرفته است 55ی برای ا  نامه نيطراحی آی

 کند. می
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ها و  ط استاندارد، براساس فرضيات انجام شده توس های اجرایی به روش اجزاء محدود تحليل سازه خاکی فوالدی تحت اثر بار

 اند از: طور عمده عبارت که به ]1 [. های خاکی فوالدی صورت گرفته است های تحليل سازه نامه آیين

 صورت دو بعدی در شرایط کرنش مسطح صورت گرفته است. سازی به مدلـ 

شده است و مدول  خطی فرض کشسانکه خاك ریخته شده در اطراف سازه دارای تراکم مناسب است؛ رفتار آن  از آنجاـ 

 یيد شده است .أیابد. صحت فرض کشسانی بودن خاك در زمان تحليل ت کشسانی آن با عمق افزایش می

 درجه در نظر گرفته شده است که پایداری آن در زمان اجرای برنامه نشان داده شده است. 50شيب ترانشه ـ 

سازی در نظر گرفته  دار و خاك در مدل فحات فوالدی موجبين ص شاثر لغز 8/5تعریف مقاومت المان تماسی برابر با  باـ 

 شده است.

ریز تا رسيدن به تراز نهایی صورت  ، با افزایش ضخامت خاك ، مرحله به مرحله ی خاکی فوالدی که در عمل روند اجرای سازه با توجه به آن      

 ، در ادامه روند تحليل مرحله به مرحله ارائه شده است: گيرد می

های اوليه برابر صفر  ، لذا کل تغيير مکان ی خاکی فوالدی صورت گرفته است های آن به هنگام اجرای سازه که تغيير مکان ی طبيعی انشهترـ 1

 .(1هستند )مرحله 

 (.2ریز و تراکم خاك زیر پی )مرحله  خاكـ 2

 (.2احداث پی و نصب صفحات )مرحله ـ 2

 کيلو 115زمان تا رسيدن به تاج سازه و در نظر گرفتن بار محور عقب کاميون معادل با  طور هم هریزی و تراکم خاك در دو طرف سازه ب خاكـ 5

 (.5ـ5متر در دو طرف سازه )مرحله  8/1ی  نيوتن به موازات و به فاصله

 (.15ـ8ریزی و کوبش پوشش خاکی روی تاج و کنترل ضخامت آن برای بار کاميون )مرحله  خاكـ 0

 (.11برداری )مرحله  ی پوشش خاکی مورد نياز برای بهره مين کمينهأپوشش خاکی سازه جهت تریزی و کوبش  خاكـ 1

ها برای هریك از مراحل فوق، نکات ذیل نيز بررسی شده  لنگر خمشی و تنش  ، نيروی برشی، ، نيروی محوری عالوه بر کنترل تغيير شکل      

 :است

 .پایداری ترانشه قبل از اجرای سازهـ 1

 .دار و خاك در نتایج ير لغزش بين صفحات فوالدی موجثأتـ 2

 .کنترل صحت فرض کشسان بودن پوشش خاکیـ 2

 متر باشد. سانتی 55طرف سازه  ریزی دو کنترل پایداری سازه در حالی که اختالف خاكـ 5
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 کنترل اثر عدم تقارن بار حين اجرا.ـ 0

 

 نتايج تحليل -5
، الزم است مقایسه  یا نامه . البته با توجه به مقادیر مجاز آیين های زیر است نياز به محاسبه و کنترل پارامتر،  جهت بررسی رفتار جزء فلزی سازه      

 های تغيير شکل و تنش و مقادیر مجاز صورت گيرد. بين پارامتر

 ها عبارتند از: این پارامتر

 متر است. ميلی 20/1تغيير شکل افقی سازه که مقدار مجاز آن ـ 

 تجاوز کند. mm 121/20ارتفاع سازه یعنی  %2کل قائم نباید از تغيير شـ 

 نيروی محوریـ 

 نيروی برشیـ 

 لنگر خمشیـ 

مگاپاسکال تجاوز کند. مقادیر مجاز  09/155و  10/211ها و تاج به ترتيب از  ( نباید در دیوارهی  تنش فشاری سازه )از رابطه      

 دار استخراج شده است. ه مشخصات مقطع صفحات فوالدی موجتنش فشاری صفحات با توجه ب

در محل اتصال  G, A، نقاط  . مطابق این شکل حله از بارگذاری استخراج شده استمردر هر  5نتایج تحليلی برای نقاط مشخص شده در شکل 

در  Dی  ، و نقطه ال صفحات تاج به صفحات دیوارهدر محل اتص E, C  ، نقاط ی دهانه در محل بيشينه F , B، نقاط  ها ی پی صفحات به دیواره

 تاج واقع هستند.

 

 دار و خاك اثر لغزش بين صفحات فوالدي موج -5-7
فرض شده  8/5 و در صورت وجود لغزش برابر با 1، ضریب تماسی برابر  گونه لغزش بين صفحات و خاك وجود ندارد در حالتی که هيچ      

،  ی لغزش جا که پدیده . از آن ( در هر دو حالت محاسبه شده است5 ریزی الیه اول )مرحله پس از خاك Gتا   Aی تغيير شکل نقطه ]8و9[ . است

ثيری بر نتایج أ، ت دهد؛ لذا در نظر گرفتن این اثر ی غير خطی است و روند تحليل حفظ رفتار کشسان را در خاك اطراف سازه نشان می یك پدیده

 خروجی نشان نداده است.
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 کنترل صحت فرض کشسان بودن پوشش خاکيـ 2ـ5

پوشش خاکی به   برداری، یك از مراحل اجرا و بهره ، لذا در هيچ ، نقاط خميری در پوشش خاکی مشاهده نشد با توجه به نتایج حاصل از تحليل   

 حد خميری نرسيده است.

 

 ريز در دو طرف سازه اثر اختالف خاكـ 3ـ5
جهت  ]2و0[ . متر محدود شده است سانتی 55ریز دو طرف سازه به  ، اختالف خاك ضوابط اجرای سازه خاکی فوالدی ها و بر اساس استاندارد   

متر بيش از طرف  سانتی 55ریز یك طرف سازه  خاك ،  ریزی ، فرض شده است در هر مرحله از خاك ریز در دو طرف سازه بررسی اثر اختالف خاك

مشاهده  0طور که در شکل  . همان در هر مرحله ترسيم و با حدود مجاز مقایسه شده است Gتا  Aی و قائم نقاط . سپس تغيير شکل افق مقابل باشد

 اند. ها در حد مجاز ، تغيير شکل شود می

 
 

 اثر عدم تقارن بار حين اجراـ 4ـ5
ی  متر از محل دهانه 8/1ی  موازات سازه و به فاصله آالت اجرایی در حين اجرا باید به ، ماشين های خاکی فوالدی بر اساس ضوابط اجرایی سازه   

تنی ایران انتخاب شده  55ی کاميون  آالت اجرایی بر سازه که در این تحليل با عنوان نمونه . جهت کنترل اثر بار ماشين ی سازه حرکت کنند بيشينه

، دو کاميون  ریزی تا قبل از رسيدن به تاج ی مراحل خاك ر همه، د . در حالت متقارن در نظر گرفته شده است ، دو حالت متقارن و نامتقارن است

. به  شود زمان انجام نمی بارگذاری دو طرف سازه هم  ریزی، . در حالت نامتقارن در هر مرحله خاك متر از سازه قرار دارند 8/1ی  زمان به فاصله هم

نشان داده  11تا  1های  . اثر بارگذاری نامتقارن در شکل شود ون واقع می، در هر مرحله فقط یك طرف سازه تحت اثر بار زنده کامي عبارت دیگر

 شده است.

 

 اثر عدم تقارن بار بر تغيير شكل افقي سازه ـ7ـ4ـ5
ی اول  توان نتيجه گرفت که سازه در مرحله ها می ی نمودار . با مقایسه دهد را در مراحل مختلف اجرا نشان می ناثر بار نامتقار 1های شکل  نمودار   

. اما در  گذاری متقارن استربرابر بيش از تغيير شکل افقی با 15( نسبت به بار نامتقارن بسيار حساس بوده و 5ها )مرحله  ریزی روی پی خاك

. تغير شکل افقی سازه تحت  ار تغيير شکل افقی بارگذاری نامتقارن تقریباً بر نمودار بارگذاری متقارن منطبق است، نمود ریزی مراحل بعدی خاك

، باید در سمت مقابل از  ریزی متقارن وجود نداشته باشد ی خاك . بنابراین رد مراحل اوليه ی اول غير مجاز است بارگذاری نامتقارن در مرحله
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گاه تغيير شکل سازه نباید از  انحراف سازه از شکل اوليه اصالح شود. این تذکر الزم است که هيچ  ریزی بيشتر، یا با خاكداربست استفاده کرد و 

  ، زیرا ممکن است این امر منجر به ایجاد تغيير شکل دائمی در صفحات شود. ز کندوحد مجاز تجا

دهد که با  های بارگذاری متقارن با یکدیگر نشان می منحنی ی مچنين مقایسههای بارگذاری نامتقارن در مراحل مختلف و ه مقایسه نمودار   

دهند که در حالت  ها نشان می . منحنی شود یابد و منحنی تغيير شکل افقی هموارتر می ، تغيير شکل افقی سازه کاهش می ریزی پيشرفت خاك

ی  )محل بيشينه F , B( نقاط 5ریزی )مرحله  ی اول خاك استثنای مرحله بارگذاری متقارن برای تمامی مراحل و در حالت بارگذاری نامتقارن به

 ، کنترل این دو نقطه بيش از سایر نقاط ضروری است. های سازه ریزی دیواره ی خاك . بنابراین در مرحله ، تغيير شکل افقی بيشينه است دهانه(

 
 

 اثر عدم تقارن بار بر تغيير شكل قائم سازه ـ2ـ4ـ5 
توان نتيجه گرفت که اثر بارگذاری نامتقارن بر تغيير شکل قائم سازه کمتر از تغيير شکل افقی است و مقادیر تغيير شکل  می 5ه به شکل با توج   

، اختالف منحنی  ریزی . تغيير شکل قائم ناشی از بارگذاری نامتقارن کمتر از بارگذاری متقارن است و با پيشرفت خاك مانند در حد مجاز باقی می

ها بيانگر آن است که تغيير شکل قائم در تمام نقاط  ی منحنی . همچنين مقایسه یابد تغيير شکل قائم در حالت بارگذاری متقارن و نامتقارن کاهش می

 سازه، در هر مرحله با هم برابرند. 
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 اثر عدم تقارن بار بر نيروي محوريـ 3ـ4ـ5

ی مراحل  . نيروی محوری در همه یابد ، نيروی محوری در سازه افزایش می ریزی با پيشرفت خاكدهد که  نشان می 8های شکل  ی نمودار مقایسه   

( قدر مطلق 5ریزی )مرحله  ی اول خاك در مرحله . )نقاط اتصال صفحات به پی( بيش از سایر نقاط است G , A، برای نقاط  5به استثنای مرحله 

ی آخر  یابد. و در مرحله ریزی این اختالف کاهش می ، اما با پيشرفت خاك ارگذاری متقارن استنيروی محوری ناشی از بار نامتقارن دو برابر ب

 رسد. ( این اختالف حدوداً به صفر می5ها )مرحله  ریزی  پشت دیوار خاك

 
 

 اثر عدم تقارن بار بر نيروي برشيـ 4ـ4ـ5
 , Gگاهی  . نيروی برشی در نقاط تکيه یابد نيروی برشی در سازه افزایش می ، ریزی دهد که با پيشرفت خاك نشان می 9های شکل  مقایسه نمودار   

A نيروی برشی نقطه  بيش از سایر نقاط است .G ریزی  ( تا زمانی که پوشش خاکی به صفحات تاج نرسيده است؛ اما هنگامی که خاك )مرکز دهانه
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ها  ریزی روی پی ی نيروی برشی خاك . مقایسه رسد نيوتن می کيلو 98/12به  D، نيروی برشی در نقطه  (5شود )مرحله  کنار صفحات تاج انجام می

در بارگذاری نامتقارن تقریباً دو  G , Aگاهی  مطلق نيروی برشی نقاط تکيه دهد که قدر ( در حالت بارگذاری متقارن و نامتقارن نشان می5)مرحله 

 برابر حالت متقارن است.

 
 

 لنگر خمشي اثر عدم تقارن بار برـ 5ـ4ـ5
 9ریزی کنار صفحات تاج باعث  . خاك یابد ، لنگر خمشی افزایش می ریزی دهد که با پيشرفت مراحل خاك نشان می  15های شکل  مقایسه نمودار   

ی قبل  مرحله ی دهانه نسبت به برابر شدن لنگر خمشی  نقاط بيشينه 1گاهی و  برابر شدن لنگر خمشی نقاط تکيه 8،  لنگر خمشی تاج ،برابر شده

برابر شدن لنگر خمشی در  0/1( و 0و  5ریزی )مراحل  برابر شدن لنگر خمشی تاج در مراحل اول و دوم خاك 5. عدم تقارن بار باعث  شود می

 شود. ریزی کنار صفحات تاج می مرحله خاك
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 اثر عدم تقارن بار بر تنش فشاري سازه  ـ6ـ4ـ5

( دارای E , D , C. تنش فشاری مجاز تاج )نقاط  شود ها و تاج جداگانه محاسبه می ی برای دیوارها نامه آیينتنش فشاری مجاز سازه از روابط    

.  ریزی در حد مجاز است ها و تاج در تمامی مراحل خاك ، تنش فشاری دیواره شود مشاهده می 11طور که در شکل  . همان محدودیت بيشتری است

. تنش فشاری در حالت بارگذاری  گاهی بيشتر است . این اثر در نقاط تکيه یابد ی نقاط افزایش می در کليه ، تنش فشاری ریزی با پيشرفت خاك

 متقارن و نامتقارن تقریباً بر یکدیگر منطبق هستند.

 
 

 اثر اجراي پوشش خاکي تاجـ 5ـ5

، که با  است سازهآالت اجرایی از روی تاج  ور ماشينی پوشش خاکی الزم جهت عبور و مر  ، اجرای کمينه منظور از اجرای پوشش خاکی تاج   

آالت  ن. جهت تحليل استاتيکی سازه تحت اثر حرکت ماشي دست آمده است متر به سانتی 55برابر  CHBDCی  نامه های آیين توجه به توصيه

راحل بعدی شامل هم سطح کردن پوشش خاکی . م (15تا  8مراحل  ی مختلف حرکت داده شده اشت ) تنی ایران در سه نقطه 55، کاميون  اجرایی

 .هن استآ سازه تا بستر راه یا راه

 

 اثر اجراي پوشش خاکي تاج بر تغيير شكل افقي سازهـ 7ـ5ـ5
تنی را بر روی  55، حرکت کاميون  12در شکل  15تا  8های مراحل  متر؛ منحنی سانتی 55تغيير شکل افقی سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی    

ی ترانشه و پوشش خاکی قرار  تنی در سمت چپ سازه و در محل فصل مشترك دیواره 55، محور عقب کاميون  8. در مرحله  دهند نشان میسازه 

نسبت  G , F , E. همچنين تغيير شکل افقی سمت چپ سازه شامل نقاط  . در این حالت تغيير شکل افقی مرکز سازه بيش از سایر نقاط است دارد

. لذا مرکز دهانه بيشترین تغيير شکل  تنی در مرکز دهانه واقع است 55، برآیند بار کاميون  9. در مرحله  % بيشتر است85سازه حدود به طرف راست 
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ی  طور کلی مقایسه . به ی راست ترانشه و پوشش خاکی واقع است محوری جلوی کاميون در فصل مشترك دیواره 15افقی را داراست. در مرحله 

 مطلق تغيير شکل افقی این سه مرحله نسبت به حرکت کاميون حساس نيست. دهد که قدر نشان می 15تا  8راحل های م منحنی

تفاع پوشش اری  مين کمينهأریزی جهت ت ، اجرای خاك منظور از پوشش خاکی نهایی  ، اجرای پوشش خاکی نهایی سازه بر تغيير شکل افقی سازه اثر

 شود. درصدی تغيير شکل افقی سازه می 25. تکميل پوشش خاکی باعث کاهش  (11ت )مرحله خاکی مورد نياز جهت عبور قطار اس

 
 

 م سازهئاثر اجراي پوشش خاکي تاج بر تغيير شكل قا ـ2ـ5ـ5
. تغيير  ندبا یکدیگر برابر 15و مرحله  8ی  مطلق تغيير شکل قائم مرحله متر: قدر سانتی 55تغيير شکل قائم سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی    

 است. 15و مرحله  8تغيير شکل قائم مرحله  1/5کمتر از  9شکل قائم سازه در مرحله 

 F , Eی قائم سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی نهایی در نقاط  اثر اجرای پوشش خاکی نهایی سازه بر تغيير شکل قائم سازه: تغيير شکل بيشينه

 (.12ی مراحل فوق در حد مجاز قرار دارد )شکل  ، در کليه 121/20mmيير شکل مجاز سازه برابر متر است که با توجه به تغ ميلی 11/58برابر 
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 اثر اجراي پوشش خاکي تاج بر نيروي محوري ـ3ـ5ـ5

تفاوت نيوتن  کيلو 11اند و فقط  به یکدیگر نزدیك 15و  8متر: نيروی محوری در مراحل  سانتی 55نيروی محوری سازه تحت اثر اجرای خاکی    

برابر  0/1در تاج سازه  9نيوتن است. نيروی محوری مرحله  کيلو 225گاهی بيش از سایر نقاط سازه و برابر  . نيروی محوری در نقاط تکيه دارند

 گاهی با مراحل ماقبل و بعد برابر است. و در نقاط تکيه 15ی  و مرحله 8ی  مرحله

% 25ها  و در تکيه گاه 9% کمتر از مرحله 22ی سازه: نيروی محوری این مرحله در مرکز تاج اثر اجرایی پوشش خاکی نهایی سازه بر نيروی محور

 (.15)شکل   تر است بيش

 
 

 

 هن بر نيروي برشيآاثر اجرايي پوشش خاکي تاج و احداث خط ـ 4ـ5ـ5

نيوتن تغيير  کيلو 22تا  5/5ها بين  گاه کيهدر ت 15تا  8متر: نيروی برشی مراحل  سانتی 55نيروی برشی سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی    

 55دهد که کاميون  نيوتن است و هنگامی روی می کيلو 01/115متری برابر  سانتی 55ی نيروی برشی ناشی از اجرای پوشش خاکی  . بيشينه کند می

(. نيروی برشی تاج سازه در این 9د )مرحله از محور پل قرار دار m 0/32ی  تنی در جهت عمود بر محور سازه و برآیند بار کاميون به فاصله

 .(10در شکل  15و  8ریز واقع است )مرحله  برابر نيروی برشی نسبت به حالتی است که کاميون بر روی خاك 2مرحله بيش از 

. نيروی  کيلونيوتن است 55اثر اجرای پوشش خاکی نهایی سازه بر نيروی برشی سازه: نيروی برشی در این مرحله در تاج سازه بيشينه و برابر با 

 یابد. برابر افزایش می 5گاه با تکميل پوشش خاکی  برشی در تکيه
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 اثر اجراي پوشش خاکي تاج و احداث خط آهن بر لنگر خمشيـ 5ـ5ـ5

 12و  11 کمتر از پوشش خاکی مرحله 9دليل آن که پوشش خاکی مرحله  متر: به سانتی 55لنگر خمشی سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی    

هن اجرا شده آ، لنگر خمشی آن بيش از حالتی است که پوشش خاکی تکميل و خط  تنی در مرکز دهانه واقع است 55است و در عين حال کاميون 

 ی در کاهش لنگر خمشی سازه را برعهده دارد.ا . بنابراین پوشش خاکی سهم عمده باشد

شود )شکل  درصدی لنگرخمشی تاج سازه می 11ه: تکميل پوشش خاکی باعث کاهش اثر اجرای پوشش خاکی نهایی سازه بر لنگر خمشی ساز

11.) 

 
 

 اثر اجراي پوشش خاکي تاج بر تنش فشاري ـ6ـ5ـ5

تنی روی پوشش خاکی واقع  55متر: منحنی تنش فشاری سازه در حالتی که کاميون  سانتی 55تنش فشاری سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی    

% افزایش دارد 25گاهی  ، تنش فشاری در نقاط تکيه . هنگامی که کاميون در مرکز دهانه واقع است ( تقریباً بر هم منطبق هستند15 و 8است )مرحله 

 شود. برابر می 2و در مرکز دهانه 

.  شود قاط سازه میی ن درصدی تنش در کليه 25اثر اجرای پوشش خاکی نهایی سازه بر تنش فشاری سازه: تکميل پوشش خاکی باعث افزایش    

ها  ی برای دیوارها نامه کند. تنش فشاری مجاز سازه با استفاده از روابط آیين یك از مراحل فوق از تنش فشاری مجاز تجاوز نمی تنش فشاری در هيچ

 (. 15ی است )شکل ا ، لذا به شکل نمودارد پله شود و تاج جداگانه محاسبه می
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 نتيجه گيري -6

. در این نوشتار رفتار یك  های اجرایی بوده است های خاکی فوالدی تحت اثر بار ی تحليل استاتيکی سازه ، تشریح نحوه این نوشتارهدف از ارائه    

تنی بررسی شده  55، تحت اثر بارهای اجرایی کاميون  طراحی شده است CHBDCی خاکی فوالدی که براساس استاندارد کانادا  ی سازه نمونه

ترین بار اجرایی  ی سنگين تنی به منزله 55برای بار کاميون  CHBDCدهد که  ضوابط طراحی استاندارد  ل از تحليل نشان میاست و نتایج حاص

توان این نتایج را  ها می ی نمودار طور کلی از مقایسه . به ، و تنش فشاری در حدود مجاز قرار دارد ، تغيير شکل قائم گو است و تغيير شکل افقی پاسخ

 ط کرد:استنبا

ی مورد مطالعه در نظر گرفتن لغزش  ، نتایج نشان دادند که در حوزه دار و خاك پس از بررسی اثر در نظرگيری لغزش بين صفحات فوالدی موجـ 

 سازی استفاده کرد. توان از این ساده های بعدی می ثير قابل توجهی بر نتایج ندارد و در تحليلأدر محل تماس صفحات و خاك ت

ها در حد مجاز  ، تغيير شکل سانتی متر تجاوز نکند 55، در صورتی که اختالف ارتفاع از  ریز در دو طرف سازه نشان داد اثر اختالف خاكبررسی ـ 

 مانند. آیين نامه یی باقی می

ریزی  ی خاك ه در مراحل اوليهویژ بررسی اثر عدم تقارن بار اجرایی بر روی سازه نشان داد که تغيير شکل افقی نيروی محوری، و نيروی برشی بهـ 

 یابند و باید از اجرای نامتقارن سازه اجتناب کرد. بعضاً به دو برابر افزایش می

 یابند. ها افقی و قائم سازه کاهش می ، تغيير شکل ریزی بررسی اثر اجرای پوشش خاکی نشان داد که با تکميل مراحل خاكـ 
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