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 :چکیده-1

 های وسائل نقلیه سنگین، استفاده از های مختلف بخصوص محور امروزه با توجه به رشد روزافزون ترافیک وسائل نقلیه و تنوع محور

های طرح روسازی صلب، پایداری روسازی طرح  هدف اصلی در کلیه روش. های بتنی مورد توجه متولیان راه قرار گرفته است روسازی

تنش های ناشی از . یکی از عوامل موثر و مهم در روند طراحی، نحوه آرایش بارگذاری است. باشد شده در مقابل عوامل بروز خرابی می

ای در  ای کاهش یابندکه اوال قابل تحمل برای الیه بستر باشند و ثانیا باعث ایجاد خرابی سازه تا اندازه بارگذاری روسازی بایستی

لذا . جایی در محل لبه دال بتنی است های صلب کنترل میزان تنش و جابه از جمله نکات مورد توجه در طرح روسازی. روسازی نگردند

در . ای موثر استفاده نمود و پارامترهای موثر را شناسایی و به دقت مورد ارزیابی قرار داده در جهت رسیدن به این هدف بایستی از ایده

یک مدل راه به صورت سه بعدی مدلسازی شده و سپس تاثیر نوع محور بر  (ABAQUS)این تحقیق به کمک نرم افزار اجزای محدود 

جایی حاصل از نرم افزار با  هایت اعتبار سنجی نتایج تنش و جابهدر ن. ی دال مورد بررسی قرار گرفت پاسخ روسازی بتنی در محل لبه

های منفرد  دهد که محور نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می.استفاده از روش وسترگارد و روابط پایه ای مورد ارزیابی قرار گرفت

 . باشند دارای بیشترین اثر تنش و تغییر مکان می های منفرد تک چرخ و دوتایی دو چرخ تایی دو چرخ در مقایسه با محور دو چرخ و سه

 

 روسازی صلب، روش وسترگارد،المان محدود، آباکوس، آرایش بارگذاری:کلمات کلیدی
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 مقدمه-2

ای را به همراه خواهد داشت،از آنجایی که عوامل موثر بر طراحی از محلی به محل دیگر متغیر می  طراحی روسازی فرآیند پیچیده

ها باید چنان طراحی شوند که نه  بنابراین، روسازی. ای در طراحی دارند باشند و مصالح در دسترس جهت ساخت روسازی نقش عمده

وثقفی،حسنی 1931منصور خاکی ]های روسازی دچار تنش بیش از میزان قابل تحمل آن نشوند  مصالح بستر و نه هیچ یک از الیه

1931.] 

های اقتصادی،اجتمائی و نظامی آنها و نیاز به سرعت عبور و مرور و همچنین  ها و مشخص شدن ارزش ه ها از را  انسانبا افزایش استفاده 

های مداوم و زودرس و اثرات منفی آنها در کاهش سرعت و ایمنی، مجریان راه به فکر  ایمنی مناسب از یک طرف و وجود خرابی

در این راستا محققین آزمایشاتی را ترتیب دادند که در نهایت منجر به .ها افتادند روسازیتر برای طراحی  های منطقی استفاده از روش

اما امروزه مهندسین درگیر مسائلی هستند که هیچ تجربه قبلی در مورد آنها . های تجربی و آزمایشگاهی شدند ارائه یک سری روش

العمل روسازی نسبت به بار  داع گردیدند که عموماً بر اساس عکسهای مدرن اب از این رو روش[. 2002جینگ و هادسون، ]وجود ندارد

 [.2002هیلدبرند،]اند  خارجی تنظیم شده

ای از بارهای تکراری مختلف ناشی از تغییرات درجه حرارت،  ها به هنگام اعمال مجموعه ها و تغییر شکل ها،کرنش آگاهی از میزان تنش

در این راستا و در طول چند . دهد یروهای خارجی، امری است که کیفیت طراحی را ارتقاء مینیروهای استاتیکی و غیره، عالوه بر اثر ن

آوری رایانه و نیز به  های سریع در فن ها به دلیل پیشرفت اند این روش های عددی روی آورده دهه اخیر، مهندسین به استفاده از روش

از آنجایی که آرایش بارگذاری در [. 2002جینگ و هادسون، ]اند رفتهدلیل در دسترس بودن آنها برای مهندسین مورد توجه قرار گ

پاسخ انواع مختلف روسازی ها تاثیرگذار می باشد در این تحقیق نحوه پاسخ روسازی صلب مورد بررسی قرار گرفته است که منجر به 

ی المان محدود، از نرم افزار آباکوس برای با توجه به قابلیت های موجود در روش ها. انجام تحقیقات مختلفی در این زمینه گردید

 .بررسی تاثیر آرایش بارگذاری بر روسازی استفاده گردیده است

 

 محدودبه روش اجزا  مدلسازی-2

  انتخاب ابعاد مدل 2-1

بستر،اساس و از سه الیه  1بصورت شکل روسازی مدل شده . باشد بتنی درز دار غیر مسلح میشامل یک روسازی مورد مطالعه  مدل

متر و یک الیه بتنی به  14*4*11/0متر، یک الیه اساس خاکی به ابعاد  14*4*9دال بتنی تشکیل شده است، الیه بستر، به ابعاد

برای مدل کردن بارگذاری چرخ از  .در نظر گرفته شده است 2متر بصورت شکل33/6*4*21/0صورت دو دال مجزا هر کدام به ابعاد 

تک چرخ به صورت -برای تک محور.ه استه شده است که ابعاد آن با استفاده از روابط ریاضی محاسبه گردیدمحل اثر چرخ استفاد

 .در نظر گرفته شده استدو چرخ به صورت بیضوی -دو چرخ و سه محور-دو چرخ،دو محور-بصورت مستطیلی،برای تک محور
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 مدل انتخابی روسازی بتنی-1شکل 

 
 نرم افزار آباکوسمدل روسازی بتنی در -2شکل 

 
 مواد  2-2

ن،خاک اساس و خاک بستر با اطالعات مدول االستیسیته،ضریب پوآسون و وزن مخصوص بتمصالح مدل شده در این تحقیق شامل 

 .آمده است 1های مذکور در جدول  مقادیر مربوط به هر یک از پارامتر.باشد می
 

 در مدلمقادیر خصوصیات مختلف مصالح مورد استفاده  -1جدول 

 ماده           پارامتر               مقدار               

2400  kg/m3          چگالی جرمی  

 بتن          
19.7   Gpa        مدول االستیسیته 

 ضریب پوآسون         0.22

2100 kg/m3          چگالی جرمی  

 مدول االستیسیته        Mpa 310 اساس      

 ضریب پوآسون        0.3
2180 kg/m3         چگالی جرمی  

 مدول االستیسیته        Mpa 120 زیر اساس    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 ضریب پوآسون         0.45

 

 
 روش آنالیز  2-3

مختلفی از این برنامه قادر به حل مسایل . محدود است ساز قوی مهندسی است که اساس آن روش المان ی شبیه آباکوس یک برنامه

حالت استاندارد . آباکوس دارای دو روش اصلی آنالیز شامل روش استاندارد و صریح میباشد. باشد ی خطی تا غیرخطی پیچیده می ساده

استاتیکی مناسب است در حالی که روش صریح برای حل  های فیزیکی آرام مثل مسایل استاتیکی و شبه بیشتر برای بررسی پدیده

های دینامیکی توسعه داده شده است  هرچند روش صریح برای بررسی پدیده. ریع مثل مسایل دینامیکی کاربرد داردهای بسیار س پدیده

ی تماسی بوده و  های پیچیده ویژه زمانی که مدل دارای حالت استاتیکی را به  ولی تجربیات نشان میدهد که این روش مسایل شبه

مقاله حاضر روش  درJankowiak, T., Lodygowski, T 2005)  (استاندارد حل میکند شدیدا غیرخطی است، آسانتر و سریعتر از حالت

 .استاندارد برای آنالیز انتخاب شده است

 
 بارگذاری 2-4

 :بارهایی که در تحلیل به سازه روسازی اعمال شده است عبارتند از

باشد  پاسکال می 040000اعمال شده است و مقدار آن تنش ناشی از اعمال فشار باد چرخ که به صورت بار فشاری به محل اثر چرخ -1

 .باشد که معادل فشار چرخ وسایل نقلیه سنگین می

 .ها اعمال گردیده است بار ناشی از وزن که برای تعریف آن شتاب گرانش زمین در جهت نیروی ثقل که به کل المان -2

 .ه استد بررسی قرار گرفتهای مختلف در محل لبه دال مور در این تحقیق بارگذاری تحت محور

 

 گاهی شرایط مرزی و تکیه  2-5

ها بدون شرایط مرزی در  باقی الیه.جهت ثابت شد 9هر در بستر .شرایط مرزی به منظور بررسی و مطالعه وضعیت واقعی انتخاب شد

و  91/0های دال بتنی و اساس، ها، ضریب اصطکاک تعریف گردید که مقدار آن برای الیه برای اندرکنش بین الیه. نظر گرفته شده است

 . در نظر گرفته شد 4/0های اساس و بستر  برای الیه

 

 مش   2-6

مرحله مش بندی اساس روش المان . که هدف در آن مش بندی قطعات می باشدترین ماژول نرم افزار است  اصلی meshمسلما ماژول 

های مربوط به دال ریزتر از باقی  برای دقت بیشتر مش.محدود بوده که عمده هزینه، زمان و حجم کار را به خود اختصاص می دهد

 .ها در نظر گرفته شده است الیه

 

 نتایج آنالیز-3

  های مختلف دال حاصل از اعمال بارگذارینتایج مقادیر تنش فشاری زیر  3-1
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های مختلف بر مقدار تنش فشاری در زیر دال بتنی مورد بررسی قرار  محور تاثیر بارگذاریسازی محورهای مختلف و  در این بخش مدل

 .گرفته است که نتایج در ادانه نشان داده شده است

 
 حل زیر دال بتنیمقایسه تنش فشاری برای محور های مختلف در م:  1نمودار 

 

افتد و مقدار  به این نتیجه رسید که بیشترین مقدار تنش فشاری در زیر دال در محل اثر چرخ اتفاق می توان می 3شکل توجه به با 

 . باشد سازی غیرواقعی دال می حداکثر تنش در محل گوشه دال به علت وجود درز و مدل

تکی ـ دو چرخ بیشترین مقدار تنش فشاری زیر دال را در میان انواع مختلف گردد که محور  با توجه به نتایج حاصل مشخص می

 .آورد ها بوجود می محور
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 مدل سازی محور های مختلف بررسی اثر آنها بر مقادیر تنش فشاری زیر دال بتنی-3شکل 

 

 

 

 نتایج مقادیر تنش کششی روی سطح دال بتنی 3-2

های مختلف بر مقدار تنش کششی بر سطح دال بتنی مورد بررسی  محور مختلف و تاثیر بارگذاریسازی محورهای  در این بخش مدل

 .قرار گرفته است که نتایج در ادامه نشان داده شده است

                                                                                                                                                                               

 
 مقایسه تنش کششی برای محور های مختلف در دال بتنی: 2نمودار 
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بیشترین مقدار تنش کششی در زیر دال و محل .شود اثر چرخ کمترین مقدار تنش کششی دیده می دقیقاّ در محل 4  با توجه به شکل

 .باشد تایی می اثر چرخ اتفاق افتاده است، که مربوط به محور تک ـ دو

 

 

 

 

 
 مقادیر تنش کششی زیر دال بتنیمدل سازی محور های مختلف بررسی اثر آنها بر -4شکل 
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 مکان روی دال بتنینتایج مقادیر تغییر  3-3

بر سطح دال بتنی مورد بررسی قرار  های مختلف بر مقدار تغییر مکان محور سازی محورهای مختلف و تاثیر بارگذاری در این بخش مدل

 .گرفته است که نتایج در ادامه نشان داده شده است

 
 مختلفمقایسه تغییر مکان دال بتنی برای محور های  -3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 .باشد تایی می اتفاق افتاده است، که مربوط به محور تک ـ دونزدیکی و درمحل درز در  جایی به جابیشترین مقدار  1 با توجه به شکل
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 تغییر مکان زیر دال بتنیمدل سازی محور های مختلف بررسی اثر آنها بر مقادیر -5شکل 

 
 نتایج  -4

های آباکوس و وسترگارد با هم  جایی برای محورهای تک محور تک چرخ و دوچرخ در روش مقادیر تنش کششی و جابه 2در جدول 

 .مورد مقایسه قرار گرفته است
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 جایی در روش آباکوس و وسترگارد مقایسه تنش کششی و جابه-2 لجدو

 آباکوس وسترگارد 

 نوع محور
تک -تک محور

 چرخ
دو چرخ-تک محور تک چرخ-محورتک   دو چرخ-تک محور   

 mpa 1.7 mpa 0.5 mpa 1  mpa  1.1 تنش کششی

جایی به جا  0.0002 m 0.0004 m 0.007 m 0.008 m 

                     

تواند به تفاوت بین شکل سطح تماس در حالت  سازی و روابط وسترگارد،می علت وجود اختالف بین مقادیر حاصل از مدلرسد  بنظر می

 .مربوط باشد(مستطیل–دایره )سازی روسازی بتنی و شکل سطح تماس در مدل(دایره دایره یا نیم)وسترگارد

در مقایسه با رابطه وسترگارد و با توجه به نوع چرخ به طور سازی این پژوهش  اختالف بین مقادیر تنش برای حاالت مختلف مدل

 .درصد می باشد 41و  10تقریبی 

 

 گیری نتیجه

 توان به این نتیجه رسید که بیشترین مقدار تنش فشاری در زیر دال در محل  با توجه به مقادیری که بدست آمده است می

ها بوجود  قدار تنش فشاری زیر دال را در میان انواع مختلف محورافتد که محور تکی ـ دو چرخ بیشترین م اثر چرخ اتفاق می

 .آورد می

 بیشترین مقدار .شود با توجه به مقادیری که بدست آمده است دقیقاّ در محل اثر چرخ کمترین مقدار تنش کششی دیده می

 .باشد می تایی تنش کششی در زیر دال و محل اثر چرخ اتفاق افتاده است، که مربوط به محور تک ـ دو

 جایی  در اطراف محل درز برای دال اتفاق افتاده است، که  به با توجه به مقادیری که بدست آمده است بیشترین مقدار جا

 .باشد تایی می مربوط به محور تک ـ دو

  بـه  صـلب    نشان داد که مدل المان محدود روش قابل اعتمادی برای محاسبه تنش هـا و جابـه جـایی در روسـازی     نتایجاین

 .تنش در المان محدود کمتر و تغییر مکان بیشتر بود .شمار می رود
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