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چىیذُ 

ایي الیِ ثؼٌَاى حبئل . ضخبهت ثْیٌِ الیِ  صیش ثبالػت یىی اص فبوتَسّبی هْن دس ػولىشد ٍ وبسایی خظ اػت

هیبى الیِ ثبالػت ٍ ػغح ثؼتش ػالٍُ ثش وبّؾ تٌؾ، رْت رلَگیشی اص پذیذُ گؼیختگی هَضؼی ثؼتش ًمؾ 

یىی اص هؼبئل هْوی وِ ّوَاسُ پیؾ سٍی هٌْذػیي عشاح لشاس داؿتِ، تؼییي .  اكلی خَد سا ایفب هی وٌذ

دس ایي همبلِ اثتذا خظ ثبالػتی هذلؼبصی ؿذُ ػپغ كحت ٍ دلت . ضخبهت ثْیٌِ ایي الیِ ػیؼتن حبئل اػت

خغَط )دس  اداهِ تحلیل حؼبػیت ضخبهت الیِ صیشثبالػت تحت ثبس هحَسی ٍ ػشػت ػجَسی . هذل وٌتشل هی گشدد

دس پبیبى ثب . ٍ ًمؾ آى دس وبّؾ تغییشؿىل ٍ تٌؾ ػوَدی دس ػغح ثؼتش ًـبى دادُ هی ؿَد (ثبسی ٍ هؼبفشی

 .تَرِ ثِ ًَع ثبس هحَسی ٍ ػشػت ػجَسی، ًوَداسّبیی رْت تؼییي ضخبهت ثْیٌِ الیِ صیش ثبالػت اسائِ هی گشدد

 

 الیِ صیشثبالػت، ثبسهحَسی، ػشػت ػجَسی، ثْیٌِ ػبصی :ولوبت ولیذی

 

همذهِ - 1

احذاث صیشػبصُ خظ دس  .ػت اػیؼتن حول ٍ ًمل سیلی اص اػبػی تشیي ثخؾ ػیؼتن حول ٍ ًمل وـَسّب

 دسكذ ّضیٌِ اٍلیِ 15 الی 10ساُ آّي ثِ ػشهبیِ گزاسی صیبدی ًیبص داسد ٍ ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی آى ًیض دس حذٍد 

صیشثبالػت . تبحیش صیبدی دس وبّؾ ّضیٌْْب خَاّذ داؿتثْیٌِ ثٌبثشایي ّشگًَِ پیـشفت دس صهیٌِ هذیشیت . اػت

ثْیٌِ  عشاحی هحَسی ثشای ثبسّبی تحت آًْب سفتبس ؿٌبػبیی ٍ تحلیل وِ ّؼتٌذ، آّي صیشػبصی خظ ارضا ٍ ثؼتش اص

.  ارضای سٍػبصی ثبالػتی تحت ثبس لبئن ًـبى هی دّذ1ؿىل . اػت ساّجشدی ٍ هفیذ خغَط سیلی،
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[ 1] تَصیغ ًیشٍی لبئن دس سٍػبصی ثبالػتی ساُ آّي:1ؿىل 

ًمؾ اكلی ثؼتش فشاّن ػبختي ػىَی هحىن ٍ پبیذاس . ثؼتش خظ تأحیش هْوی دسػولىشد ٍ وبسائی خظ داسد

تأحیش [ 1.]ثؼتش رلَگیشی وشد (حبلتْبی ؿىؼت)ثذیي هٌظَس ثبیذ اص هـىالت . ثشای ػبصُ خظ ثبالػت داس هی ثبؿذ

ِ ّبی  ُ ای الی ُ ای لبثلیت ّبی ػبص تٌؾ ّب ٍ وشًؾ ّبی تىشاس ؿًَذُ ًبؿی اص ثبس تشافیه ًبٍگبى سیلی، ثِ عَس فضایٌذ

ِ ّبی . ثبالػت، صیشثبالػت ٍ ثؼتش سا تضؼیف هی وٌذ ثب تَرِ ثِ اهىبى اًزبم ػولیبت ًگْذاسی ٍ تؼویش ثشای الی

ثبالػت ٍ صیشثبالػت اص یه ػَ ٍ دؿَاسی تشهین ٍ هشهت الیِ ثؼتش اص ػَی دیگش، ًخؼتیي هَضَػی وِ دس عشاحی 

ُ ای ایي الیِ  صیشػبصی خغَط ساُ آّي ثبیذ هذًظش لشاس گیشد، هحبفظت اص الیِ ثؼتش دس ساػتبی حفؼ لبثلیت ّبی ػبص

تٌؾ ّبی ًبؿی اص اػوبل ثبس تشافیه ًبٍگبى سیلی، ػِ ًَع هختلف اص گؼیختگی سا دس الیِ ثؼتش ثِ ٍرَد . هی ثبؿذ

 گؼیختگی هَضؼی، گؼیختگی ثشؿی پیؾ سًٍذُ ٍ گؼیختگی ثشؿی تَدُ :هی آٍسًذ وِ ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص

گؼیختگی . ًمؾ صیش ثبالػت دس ثیي ایي ػِ ًَع گؼیختگی، دس ًَع اٍل ثیـتش خَد سا ًـبى هی دّذ. [1ٍ2]ای

ِ ّبی ثبالػت ٍ ثؼتش ًؼجت ثِ یىذیگش ٍ ػبیؾ حبكل اص آى، ثِ  هَضؼی یب فشػبیؾ ثش احش ربثزبیی هلبلح الی

ِ ای . ٍرَد هی آیذ ِ ای هبػ ِ ثٌذی  (صیشثبالػت)ساّىبس هؼوَل رْت رلَگیشی اص ثشٍص چٌیي ٍضؼیتی، تؼجیِ الی ثب داً

ِ ّبی ثبالػت ٍ ثؼتش هی ثبؿذ هؼوَالً دس كَستی وِ هلبلح الیِ . هـخق ٍ هٌبػت ثِ ػٌَاى حبیلی هیبى الی

ثؼتش اص رٌغ سع ٍ یب ػٌگ ّبی ًشهی ّوچَى ػٌگ گچ ثبؿذ، ؿذت ایي ًَع گؼیختگی، ثیؾ تش خَاّذ 

هی دّذ وِ ثش احش استؼبؿبت تـىیل رسات حبكل اص فشػبیؾ ثؼتش دس كَست تشویت ثب آة، دٍغبثی . [1ٍ3]ثَد

دٍغبة ثِ ایي وِ  ٌّگبهی. ًبؿی اص ػجَس ًبٍگبى سیلی، ثِ دسٍى الیِ ثبالػت ًفَر وشدُ ٍ ثِ ػوت ثبال هی آیذ

 وِ ًبؿی اص ثبس تشافیه ثبالػتالیِ سٍی ثش تشاٍسع  استؼبؽ سػذ، االػت هی ٍ الیِ ةهـتشن تشاٍسعتوبع ػغح 

دس چٌیي ٍضؼیتی، فضبی . ثبالػت هٌتمل ؿَدالیِ تشاٍسع ثِ ػغح  دٍغبة صیش تب د گشد ثبػج هیػجَسی هی ثبؿذ،

ِ ّبی ثبالػت، اص ثیي هی سٍد ٍ دس ًتیزِ خبكیت االػتیؼیتِ خظ، وبّؾ هی یبثذ  دٍغبةاگشچِ . [1]خبلی ثیي داً

ِ ًـیي ؿذى دس  صّىؾاص عشیك هزبسیًْبیت  ثؼتش، دسالیِ فشػبیؾ حبكل اص   اص ثذًِ خظ، خبسد هی گشدد، اهب ثب ت

 اص دیگش هؼضالت ًبؿی اص ًفَر دٍغبة ثِ .سا دس پی خَاّذ داؿتاًؼذاد صٍدٌّگبم ػیؼتن صّىـی ایي هزبسی، 
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دس ایي ساػتب، .  اؿبسُ ًوَدخظ لبئن  تشاص افمی ٍ ٍ ًْبیتبً صٍالثِ وبّؾ همبٍهت ربًجیدسٍى الیِ ثؼتش هی تَاى 

وبّؾ تشاون الیِ  (1): هْن تشیي ػلل اص ثیي سفتي ٌّذػِ افمی ٍ لبئن خظ سا هی تَاى دس ایي هَاسد خالكِ وشد

ِ ّبی   احش اص ایي هحل ٍ ربثزبیی آى ّب ثش ثبالػتثبالػت ٍ تخلیِ ًؼجی فضبی اعشاف تشاٍسع ثِ دلیل فشاس داً

 دس ساٍسع ٍٍ تثبالػت  فضبی ثیي الیِ سیضداًِ اؿجبع دسهلبلح لشاسگیشی ( 2)ثِ دسٍى الیِ ثبالػت  دٍغبة ًفَر

 ثش ثؼتشالیِ  هَضؼی ًـؼت (4 )ّبی ثبالػت داًِثیي اّؾ اكغىبن ن (3)آى ّب   ثیياننتیزِ وبّؾ اكظى

ٍلَع هحل  روغ ؿذى احتوبلی آة دس ٍ ایي الیِ ٍ دٍغبة حبكل ؿذُ ثِ دسٍى الیِ ثبالػت هلبلحًفَر احش 

اگشچِ هی تَاى ثب اًزبم ثِ هَلغ ػولیبت ػشًذ ثبالػت، ثِ كَست هَلت اص آحبس هخشة ایي ًَع . [1ٍ3]ًـؼت

اص گؼیختگی دس الیِ ثؼتش رلَگیشی ًوَد، اهب ساُ حل دائوی ٍ دساص هذت دس ایي خلَف، اػتفبدُ اص الیِ صیشثبالػت 

ِ ثٌذی هٌبػت اػت .   هشاحل فشػبیؾ ثؼتش سا ًـبى هی دّذ2ؿىل . ثب داً
 

 

  

 فشػبیؾ پوپبط دٍغبة دساحش- ة[ 1]فشػبیؾ  ػبهل –الف

 فشػبیؾ ثؼتش: 2ؿىل 

ِ  اص ؿذُ هٌتمل تٌؾ  ثِ صیبدی حذ تب آّي، ساُ خغَط ٍ صیشػبصی صیشثبالػت ثِ الیِ ّبی ثبالػت الی

 خغَط ثشای سا صیشػبصی گشٍُ دٍ اػبع دس ایي تحمیك، ایي ثش. داسد ثؼتگی اػتفبدُ هَسد سیلی ًبٍگبى هـخلبت

 تي ٍ ػشػت ػجَسی 18هؼبفشی ثب ثبس هحَسی حذاوخش  آّي ساُ خغَط صیشػبصی وٌین، آّي تحلیل هی ساُ ثبالػتی

 ویلَهتش ثش 100 تي ٍ ػشػت ػجَسی 25خغَط ثبسی ثب ثبس هحَسی حذاوخش  صیشػبصی  ویلَهتش ثش ػبػت 160ٍ

. ػبػت

دس ایي پظٍّؾ ارضا ػیؼتن خظ ثب هـخلبت ٌّذػی سایذ دس ایشاى هذل ؿذُ ٍ ػپغ دلت آى هتٌبػت 

ِ ّبی . آًبلیض ثش اػبع دٍ ًَع خغَط سیلی كَست هی گیشد. ثب ؿشایظ آصهبیـگبّی وٌتشل هی گشدد ضخبهت الی

ثبالػت ٍ صیشثبالػت سا هی تَاى هْن تشیي پبساهتش ٌّذػی داًؼت وِ ثب تَرِ ثِ اػوبل ػوذُ ثبسّبی ٍاسد ثش 
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ُ ای آى خَاّذ داؿت ػوَهبً هؼیبس وٌتشل وٌٌذُ دس . خغَط ساُ آّي دس ساػتبی لبئن، تأحیش ثؼضایی دس ػولىشد ػبص

دس ایي پشٍطُ سٍؽ ارضا هحذٍد ثؼٌَاى یىی اص . ایي صهیٌِ، ػذم تزبٍص تٌؾ ٍاسدُ ثش ثؼتش اص حذ هزبص آى هی ثبؿذ

سٍؿْبیی پشوبثشد ثشای تحلیل ارضا ػیؼتن خظ اػتفبدُ ؿذُ اػت، ثشای هذلؼبصی خظ ثب تَرِ ثِ ًمؾ الیِ 

آًبلیض . صیشثبالػت ٍ ارضای هختلف خظ هذلی وِ ثیـتشیي اًغجبق سا ثب دادُ ّبی ٍالؼی داؿتِ ثبؿذ ػبختِ ؿذ

ّبی هختلف الیِ صیشثبالػت ثشاػبع پبساهتشّبی هتغیش هبًٌذ خلَكیبت خظ اًزبم گشدیذ، دس  هذل ثب ضخبهت

اداهِ ثشای دسن ثْتش ًؼجت ثِ ًتبیذ حبكلِ اص آًبلیض الیِ صیشثبالػت، ًوَداسّبیی ثشاػبع هـخلبت ثبسهحَسی ٍ 

.  ػشػت ػجَسی اسائِ هی گشدد

 

هذلؼبصی ٍ تحلیل حؼبػیت - 2

  اثؼبد.كَست هی گیشدCatia ٍ  Ansys وبهپیَتشی هذلؼبصی ٍ تحلیل حؼبػیت هذل ثِ ووه ثشًبهِ ّبی

 ثب تب اػت گشدیذُ ثشای هذلؼبصی ػؼی. تب سػیذى ثِ هذل ثْیٌِ تغییش دادُ هی ؿَد هذل خَاف ٍ هذل اٍلیة

 [1ٍ4]ایي صهیٌِ وِ دس هشارغ ثِ تؼذادی اص آًْب اؿبسُ گشدیذُ اػت دس گشفتِ كَست ّبی فؼبلیت اػتفبدُ

هذلؼبصی  رْت ٍسٍدی ّبی ثؼٌَاى دادُ ٍ تؼییي خظ ػیؼتن دٌّذُ تـىیل هختلف ارضاء سفتبس ٍ هـخلبت

  ثب تَرِ ثِ ایي ًىتِ وِ تٌؾ ّبی .ؿَد ًتبیذ ٍالؼی وبلیجشُ هی اػبع ثش هذل ثؼذ اص ػبخت، .اػتفبدُ گشدد

ػوَدی فـبسی حذاوخش دس ػغح فَلبًی ثؼتش ثبیؼتی اص همبٍهت فـبسی خبن ثؼتش ووتش ثبؿذ، ثشای ّش تشویت اص 

ارضاء هختلف خظ ساُ آّي، ضخبهت الیِ ّبی ثبالػت ٍ صیش ثبالػت ثبیؼتی ثِ گًَِ ای اًتخبة ؿَد وِ ضوي 

سػبیت هحذٍدُ ضخبهتی اػتبًذاسد، ایي تٌـْب سا دس ػغح ثؼتش ثِ اًذاصُ وبفی وبّؾ دٌّذ ٍ هبًغ اص ایزبد 

اص عشفی تغییش هىبًْبی ػوَدی دس ػغح الیِ ثؼتش ًیض ثبیؼتی ثشای رلَگیشی اص ایزبد . ّبی ثؼتش ؿًَذ گؼیختگی

ثش ایي اػبع دٍ پبساهتش . خیض دس ػغح فَلبًی خظ وِ هی تَاًذ هٌزش ثِ خبسد ؿذى خغَط اص خظ ؿَد، وٌتشل ؿَد

تٌؾ ٍ تغییش هىبى ػغح ثؼتش ثِ ػٌَاى هؼیبسّبی اكلی دس هشاحل هختلف عشاحی ضخبهت الیِ صیشثبالػت هَسد 

 ػبًتیوتش دس ًظش گشفتِ ؿذُ 30دس ایي تحمیك ضخبهت الیِ ثبالػت دس پشٍطُ حبثت ٍ ثشاثش . اػتفبدُ لشاس گشفتِ اًذ

، هغشح هی ثبؿذ ثب ی دًیب تشاٍسع ثتٌی پیؾ تٌیذُ وِ دس ٍالغ ثِ ػٌَاى سایذ تشیي اًَاع تشاٍسػْباًتخبة. اػت

 60فبكلِ تشاٍسع ّب ثشاثش .  دس ًظش گشفتِ هی ؿَدcm  15 ٍ استفبع  cm  24، ػشم cm 260اثؼبد هؼبدل عَل 

2ػبًتیوتش ٍ همبٍهت فـبسی ٍ وــی تشاٍسع ثشاثش
kg/cm60  ٍ2

kg/cm 90ػغح .  دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت

 UIC 60دس ایي پشٍطُ ًَع سیل.  اػتبًذاسد ؿذُ اػتUICهمغغ سیلْبی هَسد اػتفبدُ دس ػشم خظ اػتبًذاسد، تَػظ 

 آٍسدُ 1 لثِ ػٌَاى همغغ سیل سایذ دس ایشاى، هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ ؿذُ وِ خلَكیبت ایي ًَع سیل دس رذٍ

 ٍ ضشیت پَآػَى آى ثشاثش MPa   105× 03/2الصم ثِ روش اػت وِ هذٍل استزبػی سیل فَالدی ثشاثش. ؿذُ اػت
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 .  هی ثبؿذ وِ دس هحبػجبت لحبػ ؿذُ اػت3/0

 

[ 3]هـخلبت همغغ سیل:  1رذٍل 

 I yyهوبى ایٌشػی ( (cmاستفبع سیل ( (kg/m عَل ٍاحذ ٍصى
(cm4) 

 I xxهوبى ایٌشػی  

cm4) )
پشٍفیل سیل ( (cm2ػغح همغغ 

3/60 2/17 513 3055 9/76 UIC60 

 

دس ایي پشٍطُ خلَكیبت ارضاء هختلف ػیؼتن خظ ٍ ثؼتش وِ دس هذلؼبصی ثؼٌَاى پبساهتشّبی اػبػی هَسد 

.  اسائِ ؿذُ اػت2اػتفبدُ لشاس گشفتِ دس رذٍل ؿوبسُ 

 

 

 ]5 1ٍ[هـخلبت هىبًیىی ارضای هختلف خظ ثبالػتی:  2رذٍل 

( (MPa هذٍل االػتیؼیتِ هلبلح 
ضشیت 

پَآػَى 
( 2kg/cm)چؼجٌذگی صاٍیِ اكغىبن 

 15/0 10 4/0 26/12 (ًَع اٍل)ثؼتش ثب ویفیت ضؼیف 

 1/0 20 3/0 52/24 (ًَع دٍم)ثؼتش ثب ویفیت هتَػظ

 0 30 3/0 45/78 (ًَع ػَم)ثؼتش ثب ویفیت خَة 

 15 20 2/0 2942 (ًَع چْبسم)ثؼتش ػٌگی 

 0 45 2/0 5/127الیِ ثبالػت 

 0 35 3/0 1/196الیِ صیش ثبالػت ؿٌی 

 

 وٌتشل دلت هذل- 3

دس ایي . وبلیجشُ وشدى هذل دس رْت وٌتشل ثب حبلت ٍالؼی خغَط سیلی پغ اص هذلؼبصی كَست هی گیشد

ّبی هختلف ػبختِ ؿذُ تحلیل هی ؿًَذ ٍ ًتبیذ هذلی وِ ووتشیي اختالف سا ثب حبلت ٍالؼی داسد  هشحلِ هذل

 روش 3هـخلبت همغغ خظ ثشای وٌتشل هذلؼبصی تئَسی دس رذٍل ؿوبسُ . گشدد ثؼٌَاى هذل ثشتش اًتخبة هی

 هتش 61/0 هتش ٍ فبكلِ ثیي تشاٍسع ّب 229/0 ٍ 59/2دس حبلت ٍالؼی عَل ٍ ػشم تشاٍسع ثشاثش . گشدیذُ اػت

دس . [1ٍ4] تي دس هغبلؼِ هیذاًی ثذػت آهذُ اػت2/14  ٍ ثبس چشخ ثشاثش 2cm 5/86ػغح همغغ سیل. اػت

هذل هَسد تحلیل تؼییي عَل خظ ثب تَرِ سٍؽ ارضا هحذٍد كَست گشفتِ، وِ اگش ثبس چشخ هؼتمیوب سٍی یه 

ثبس ٍ % 23ثبس سا تحول هی ًوبیذ ٍ اٍلیي تشاٍسع ّبی هزبٍس ّش یه % 40تشاٍسع لشاس ثگیشد تشاٍسع هزوَس 

 تشاٍسع ثب تمبسى وبهل 5پغ دس ّش ثبس چشخ . ثبس سا تحول خَاٌّذ ًوَد% 7دٍهیي تشاٍسع ّبی هزبٍس آى ّش یه 

ثب تَرِ ثِ ؿشایظ عشح هذل، احش ّوپَؿبًی ثبسّبی هزبٍس تحت ضشیت اعویٌبى . دس اهتذاد سیل هَحشخَاٌّذ ثَد
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عَل تشاٍسع دس هذل ثشاثش عَل هَحش یؼٌی یه ػَم عَل ول تشاٍسع هی . ثبال دس هذلؼبصی كشفٌظش هی گشدد

ؿشایظ هشصی هذل ثب تَرِ ثِ ایٌىِ هذل دس دٍ اهتذاد سیل ٍ تشاٍسع داسای تمبسى وبهل اػت، لزا ثب . ثبؿذ

یؼٌی ّشگًَِ ربثزبیی دس كفحبت ثلَست ػوَدی . كفحبت اكل تمبسى دس رْبت روش ؿذُ هذًظش لشاس گشفتِ اػت

دس دٍ رْت دیگش هذل یىی دس رْت ؿبًِ خظ وبهال آصاد ٍ دس اهتذاد سیل كفحِ هذل فبلذ ّش . ٍ افمی هی ثبؿذ

 4ؿىل .دسربت آصادی دس كفحِ تحتبًی ًیض هؼبدل كفش اػت. گًَِ ربثزبیی دس ساػتبی ػوَد ثش كفحِ هی ثبؿذ

. هذل هَسد ًظش سا ًـبى هی دّذ

 

[  1ٍ4]پبساهتشّبی ػیؼتن خظ  دس هغبلؼِ هیذاًی:  3رذٍل 
پبساهتش  (kg/cm2)هذٍل االػتیؼیتِ ضشیت پَآػَى  (cm4)هوبى ایٌشػی ( m)ضخبهت 

 ثؼتش 1240 4/0- - 

 صیشثبالػت 1260 3/0 - 152/0

ثبالػت  2490 4/0-  38/0

 تشاٍسع 07/2 ×105 3/0 24200- 

 سیل 07/2  ×106 25/0 3950- 

 

 ًتبیذ حبكلِ اص هذل ثب اًذاصُ گیشی ّبی ٍالؼی دس هحل ًـبى هی دّذ وِ ایي هیضاى 4رذٍل ؿوبسُ 

.  تفبٍت دس حذ لبثل لجَلی هی ثبؿذ ٍ ػلت اكلی آى ثِ ؿشایظ هحیغی ثشهی گشدد
 

 هذلؼبصی تئَسی هیذاًی ٍ  ًتبیذ  هغبلؼِهمبیؼِ:  4رذٍل 

هذل  (kpa)تٌؾ ػوَدی ثؼتش( (mmتغییش هىبى ػوَدی ثؼتش وشًؾ ػوَدی ثبالػت 

حبلت هیذاًی  70 85/0 00155/0

حبلت تئَسی  71 89/0 00144/0

 (%)دسكذ اختالف  4/1 7/4 6
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ؿىل هذل هَسد هغبلؼِ :  3ؿىل 
 

ثبسگزاسی ؿجِ اػتبتیىی - 4

وِ ثش سٍی خظ حشوت  (تٌبط)دس ایي تحلیل ثبسگزاسی ثِ سٍؽ تذسیزی كَست هی گیشد، ثبسهحَسی ٍ ثبس تشافیىی

ثب تَرِ ثِ تزْیضات خظ، هوىي اػت . وٌٌذ، اص رولِ ػَاهل ثحشاًی دس ایزبد خؼتگی خظ ٍ ثؼتش ّؼتٌذ هی

ثبس هحَسی ٍ ػشػت ػیش ًبٍگبى هَسد اػتفبدُ دس . همبدیش هختلف ثبس هحَسی سٍی خغَط هتفبت ثىبس گشفتِ ؿَد

 تي ثشای خغَط 25 ویلَهتش ثش ػبػت ٍ 160 تي ثشای خغَط هؼبفشی ثب ػشػت حذاوخش 18ایي خغَط ثِ تشتیت 

 دیٌبهیىی اػبػبً آّي ساُ خغَط ثش ٍاسد ًیشٍّبی هبّیت.  ویلَهتش ثش ػبػت هی ثبؿذ100ثبسی ثب ػشػت حذاوخش 

 ػَْلت ایزبد دیگش، ػَی اص. اػت دؿَاس آّي ساُ خغَط ثش ٍاسد دیٌبهیىی ًیشٍّبی دلیك پیؾ ثیٌی اهب. اػت

 عشاحی، همبكذ ثشای هؼوَالً سٍ ایي اص. اػت ضشٍسی اهشی آّي، ساُ خغَط عشاحی ٍ تحلیل فشآیٌذ دس ثیؾ تش ّشچِ

 ٍ ؿذُ ضشة دیٌبهیىی ضشثِ ضشیت ثِ هَػَم ضشیجی دس سیلی، ًملیِ ٍػبیل چشخ اص ٍاسد اػتبتیىی لبئن ًیشٍی

ثب اػوبل ضشیت ضشثِ . هی دّذ دػت ثِ سا آّي ساُ خغَط عشاحی دس اػتفبدُ هَسد اػتبتیىی ؿجِ ًیشٍی

ُ ػبصی ّب لحبػ ًگشدیذُ اػت، هٌظَس هی ؿَد اص . دیٌبهیىی دس ایي ثبسّبی اػتبتیىی، احشات ػَاهلی وِ دس ػبد

رولِ ایي ػَاهل هی تَاى ثِ ٍیظگی ّبی ٌّذػی خظ، ویفیت، ػختی ٍ ارضاء تـىیل دٌّذُ آى، هـخلبت ٍػیلِ 

ًملیِ سیلی اص رولِ ًَع چشخ ّب ٍ ثضسگی ثبس ٍ دس ًْبیت ػشػت، تشهضگیشی، افضایؾ ٍ وبّؾ ؿتبة خغَط اؿبسُ 

ثش اػبع ػَاهل هزوَس، رْت هحبػجِ ضشیت ضشثِ دیٌبهیىی سٍاثظ هختلفی اص ػَی هؤػؼبت ٍ اؿخبف . ًوَد

، ثشای ّش وذام اص ثبسّبی (ؿبهل ػشػت ٍ ثبس هحَسی)ثب تَرِ ثِ ؿشایظ حبون ثش سٍػبصی . گًَبگَى اسائِ ؿذُ اػت

. ؿَد  وِ دس صیش آهذُ هحبػجِ هیAREMAهختلف ضشیت ثبس ّش هحَس رذاگبًِ ثب سٍؽ 

(1) 
D

V5/211  

اػت  ثب تَرِ ثِ ؿشایظ ٍاگي ّبی ایشاى  (mmثش حؼت )لغش چشخ  : Dٍ     (km/h)ػشػت  : V  وِ دس آى  

ٍ ثبس هحَسی .  وِ دس ّش وذام اص ثبسّبی هحَسی رذاگبًِ ضشة هی ؿَدٍّوچٌیي ثب اًتخبة ضشیت ضشثِ هٌبػت

 .ثش خغَط سیلی هحبػجِ هی گشدد (P)ٍاسدُ ثشای ّش چشخ 

 

 AREMAعجك آئیي ًبهِ  (P) ثبس ّش چشخ- (5)رذٍل 

ًَع خغَط ثبس هحَسی ػجَسی   ػشػت ػجَسی  ضشیت ضشثِ (تي)  P  (mm)لغش چشخ ثش حؼت 

920 1/17 9/1 km/hr160 18 هؼبفشی  تي

920 5875/19 567/1 km/hr100 25 ثبسی تي 
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هغبلؼِ ٍ تحلیل هذل -  5

ثب تَرِ ثِ ایٌىِ دس اًزبم یه آًبلیض پبساهتشیه، ّذف اكلی تؼییي چگًَگی تغییشات یه پبساهتش ثش  حؼت ػبیش 

. پبساهتشّب هی ثبؿذ، ثٌبثشایي دس ایي ساُ تؼذادی اص فبوتَسّب سا ثبیؼتی حبثت دس ًظش گشفتِ ٍ هبثمی هتغیش ثبؿٌذ

دس ایي . ثب تغییش همذاس پبساهتشّبی هتغیش، هی تَاى تبحیش آًْب سا ثش سٍی پبساهتشّبی حبثت ثشسػی ٍ تحلیل وشد

ًَع ثؼتش، ضخبهت صیشثبالػت، ثبس هحَسی ٍ :   تحمیك، ّذف تؼییي تبحیش ووی ٍ ویفی پبساهتشّبی هتغیشی چَى

ثش . ػشػت ػجَسی ثش سٍی پبساهتشّبی حبثت ثب اًذاصُ گیشی تٌـْب،وشًؾ ّب ٍ تغییش هىبًْبی ػغح ثؼتش اػت

اػبع ًتبیذ حبكل اص آى هی تَاى ثِ اكَل ٍ چْبسچَة هَسد ًظش رْت آًبلیض حؼبػیت ضخبهت صیشثبالػت وِ 

. ّذف ًْبیی هی ثبؿذ، دػت پیذا وشد

 ػبًتیوتش، اًَاع هختلف 35 ٍ 30، 25، 20، 15، 10ضخبهتْبی هختلف صیشثبالػت : پبسهتشّبی هتغیش ؿبهل هَاسد

دس . خبن ثؼتش ثب ویفیت چْبسگبًِ، ثبس هحَسی حذاوخش ثشحؼت ًَع خغَط ٍ ػشػت ػجَسی هؼبفشی ٍ ثبسی هیجبؿذ

رْت ثذػت آٍسدى ػوك هٌبػت ثؼتش .  ػبًتیوتش اسائِ ؿذُ اػت30ًوًَِ، ضخبهت الیِ ثبالػت حبثت ٍ ثشاثش 

 ػبًتیوتشی سا دس ًظش گشفتِ ػپغ ثب 50دس هذلؼبصی اثتذا دس ًوًَِ ثب تَرِ ثِ عجمِ ثٌذی خبن ثؼتش ػوك 

 ػبًتیوتش وبّؾ یبفتِ ٍ همذاس 5اػتفبدُ اص فشآیٌذ آصهَى ٍ خغب دس هشاحل ثؼذی ثلَست هتَالی ایي ضخبهت 

 ( ػبًتیوتشی50ثؼتش ثب ػوك  )دسكذ اختالف دس تٌؾ ّب ٍ تغییشهىبى ّبی ػوَدی دس ػغح ثؼتش سا ثب ًوًَِ اٍل 

.  ًـبى دادُ ؿذُ اػت6همبیؼِ هی وٌین، ًتبیذ دس دٍ حبلت خغَط ثبسی ٍ هؼبفشی دس رذٍل ؿوبسُ 
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ًتبیذ تحلیل ثؼتش دس هذلؼبصی : 5ؿىل 
 



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     (ػْبهی خبف) گؼتشؽ خذهبت هیخبق كجب ؿشوت حبهی اًزوي هٌْذػی حول ٍ ًمل سیلی ایشاى :عشاحی ٍ تَلیذ         www.gmsco.  

 تخللی تشیي تَلیذ وٌٌذُ ًشم افضاسّبی كٌؼت حول ٍ ًمل
 

 

 9 | ؿوبسُ كفحِ

ثب تَرِ ثِ دسكذ اختالف دس هیضاى تٌؾ ٍ تغییش هىبى ػوَدی ػغح ثؼتش، ػوك ثؼتش هتٌبػت ثب ویفیت ًَع 

.  پیـٌْبد هی گشدد7ثؼتش ٍ خظ سیلی دس تحلیل هذلْبی ػبختِ ؿذُ ثلَست صیش دس رذٍل ؿوبسُ 

 

 ػوك پیـٌْبدی ثؼتش : 7رذٍل 

 ثؼتش  ًَع اٍل ثؼتش  ًَع دٍم ثؼتش  ًَع ػَم ثؼتش  ًَع چْبسم
پبساهتش 

خغَط ثبسی خغَط هؼبفشی خغَط ثبسی خغَط هؼبفشی خغَط ثبسی خغَط هؼبفشی خغَط ثبسی 
خغَط 

هؼبفشی 

45 45 30 30 35 35 40 45 
حذالل 

( cm)ضخبهت 

 

ثشای تحلیل الیِ صیش ثبالػت دس ایي پظٍّؾ،  ثِ تحلیل تٌؾ،وشًؾ ٍ تغییشهىبى ػوَدی ٍاسد ثش ػغح ثؼتش هی 

 35 تب 10پشداصین ٍ دس اداهِ ثب تَرِ ثِ آییي ًبهِ ّبی هختلف هیضاى ضخبهت الیِ صیشثبالػت سا هؼوَال ثیي 

ًتبیذ دس رذٍل . ػبًتیوتش دس ًظش گشفتِ اًذ ثِ تحلیل ایي ًتبیذ ایي الیِ صیشػبصی دس خغَط سیلی پشداختِ هی ؿَد

.   ثشای دٍ ًَع خظ سیلی هـبّذُ هی گشدد8ّبی ؿوبسُ 

 

ًتبیذ تحلیل الیِ صیش ثبالػت : 8رذٍل 

خغَط 

ًَع ثؼتش 
ثبسی هؼبفشی 

ضخبهت الیِ 

صیشثبالػت 

(cm )

تغییش هىبى 

ػغح ثؼتش  

mm) )

وشًؾ ػغح 

ثؼتش 

تٌؾ ػغح 

 (kPa)ثؼتش 

تغییش هىبى 

ػغح ثؼتش 

mm) )

وشًؾ ػغح 

ثؼتش 

تٌؾ ػغح 

 (kPa)ثؼتش 

967/0  00312/0 3/60  085/1  0036/0  6/68  10 

 ًَع اٍل

88/0  003/0 58 02/1  00341/0  4/66  15 

81/0  0028/0 05/56  935/0  00324/0  2/64  20 

74/0  00253/0 7/54  88/0  00314/0  5/62  25 

68/0  00235/0 53 82/0  00292/0  7/60  30 

65/0  00224/0 6/49  79/0  0028/0  59 35 

79/0  00257/0 66/68  88/0  0029/0  53/78  10 

ًَع دٍم 

72/0  0024/0 65 817/0  00272/0  9/74  15 

66/0  0022/0 1/62  759/0  00258/0  2/71  20 

61/0  002/0 5/59  71/0  0024/0  68 25 

55/0  00185/0 3/57  67/0  0023/0  6/65  30 

51/0  0017/0 2/54  62/0  0021/0  5/65  35 
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43/0  00117/0 2/91  488/0  00133/0  105 10 

ًَع ػَم 

38/0  001/0 85 42/0  00121/0  5/95  15 

33/0  00097/0 2/79  381/0  00112/0  89 20 

29/0  00087/0 75 347/0  00102/0  84 25 

257/0  00079/0 4/70  312/0  00095/0  5/79  30 

22/0  00068/0 2/66  28/0  00088/0  75 35 

052/0  000041/0 5/156  06/0  000047/0  180 10 

 ًَع چْبسم

046/0  000037/0 137 053/0  000043/0  1/158  15 

039/0  000034/0 9/124  045/0  000038/0  136 20 

033/0  000031/0 112 039/0  000035/0  124 25 

028/0  000025/0 103 033/0  000031/0  112 30 

024/0  000023/0 5/93  027/0  000024/0  99 35 

 

ثشای ثشسػی تغییشات تٌؾ ّبی ػوَدی ثش سٍی ػغح ثؼتش ثب تَرِ ثِ ًَع ثبس هحَسی ػجَسی دس ػشػتْبی هختلف 

هذل ّب سا تحلیل ًوَدُ، ًتبیذ تحلیل ًـبى هی دّذ ثب تَرِ ثِ ویفیت چْبس گبًِ ثؼتش  (خغَط هؼبفشی ٍ ثبسی)

. هیضاى دسكذ تفبٍت دس تغییش هىبى ّب ٍ تٌؾ ّبی ػوَدی ٍاسدُ ثش آى هتٌبػت ثب ویفیت ثؼتش هتفبٍت اػت

.  ایي تفبٍت سا ًـبى هی دٌّذ10 ٍ 9رذاٍل 

 

 

 

 دس ػغح ثؼتش تغییش هىبىدسكذ تفبٍت : 9رذٍل 

 ثؼتش  ًَع اٍل ثؼتش  ًَع دٍم ثؼتش  ًَع ػَم ثؼتش  ًَع چْبسم
پبساهتش 

( cm)ضخبهت الیِ صیشثبالػت 

38/15  49/13  39/11  2/12  10 

22/15  53/10  47/13  91/15  15 

38/15  45/15  15 43/15  20 

18/18  66/19  39/16  92/18  25 

86/17  4/21  82/21  59/20  30 

5/12  27/27  57/21  54/21  35 
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دسكذ تفبٍت تٌؾ دس ػغح ثؼتش : 10رذٍل 

 ثؼتش  ًَع اٍل ثؼتش  ًَع دٍم ثؼتش  ًَع ػَم ثؼتش  ًَع چْبسم

پبساهتش 

ضخبهت الیِ صیشثبالػت 

(cm )
02/15  13/15  38/14  26/14  10 

4/15  53/13  23/15  48/14  15 

89/8  37/12  65/14  54/14  20 

71/10  12 29/14  26/14  25 

74/8  93/12  49/14  53/14  30 

88/5  29/13  16/17  95/14  35 

 

دّذ دس  ًـبى هی (خظ ثبسی ًؼجت ثِ خظ هؼبفشی) دس حبالت هختلف ثؼتش تغییش هىبىثغَس ولی هیضاى تفبٍت 

هیضاى .  دسكذ، افضایؾ تغییش هىبى ثشٍص هی وٌذ97/17 تب 75/15ثؼتشّب ثِ تشتیت یه تب چْبس ثغَس هتَػظ ثیي 

 17/15 تب 77/10تفبٍت تٌـْب ثشای خظ ثبسی ًؼجت ثِ خظ هؼبفشی، دس ثؼتشّبی چْبسگبًِ ثغَس هتَػظ ثیي 

ثغَس ولی . اٍل تب ًَع چْبس ایي دسكذ تفبٍت وبّؾ ًـبى هی دّذ دس ثؼتش ًَع . دسكذ، افضایؾ تٌؾ ٍرَد داسد

.   ثب افضایؾ ویفیت ثؼتش هیضاى دسكذ تفبٍت، ووتش هی ؿَد

ثشای تؼییي ضخبهت ثْیٌِ الیِ صیشثبالػت ثشای ؿشایظ ػوَهی خغَط سیلی ایشاى ثشحؼت تٌؾ هزبص ٍ هذٍل 

االػتیؼیتِ خبن وِ هْوتشیي پبساهتش تبحیشگزاس ثش اًذاصُ تٌؾ ّبی ػوَدی ثش ػغح ثؼتش هی ثبؿذ دس دٍ حبلت 

ثب اػتفبدُ اص ایي ًوَداسّب ثب داؿتي هذٍل .  اسائِ ؿذُ اػت4هَرَد ثلَست ًوَداسّبیی دس ؿىل ؿوبسُ

.  االػتیؼیتِ خبن ثؼتش ٍ تٌؾ هزبص خبن دس حمیمت ضخبهت هٌبػت صیشثبالػت تؼییي هی گشدد
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خغَط ثبسی - ة

ًوَداسّبی تؼییي ضخبهت الیِ صیشثبالػت ثشای خغَط هختلف سیلی : 5ؿىل 

ًتیزِ گیشی - 6

ِ گبّی الیِ ػٌَاى ثِ آّي ساُ خغَط             الیِ صیشثبالػت ثؼٌَاى یىی اص ارضا صیشػبصی  ساُ خغَط ػبصُ دس تىی

ُ ای لحبػ ثِ آّي، ِ  اص یبفتِ اًتمبل ثبسّبی تحول ثشای پبیذاس ػغحی تأهیي ثِ لبدس ثبیذ ػبص  ثبالػت ثِ ثؼتش الی

 ضوي ایشاى، سیلی خغَط دٌّذُ تـىیل ارضا ٌّذػی هـخلبت ٍ ػوَهی ثِ ؿشایظ تَرِ ثب پشٍطُ ایي دس. ثبؿذ

 ًتبیذ حبكلِ دس .ؿذ پشداختِ الیِ صیشثبالػت ضخبهت اّویت تحلیل ٍ ثشسػی ثِ ٍالؼی ؿشایظ ثب هٌغجك هذلؼبصی

 ویلَهتش ثش ػبػت ًؼجت ثِ 100 تي ٍ ػشػت ػجَسی 25ایي تحمیك ًـبى هیذّذ دس خغَط ثبسی ثب ثبس هحَسی 

 ویلَهتش ثش ػبػت، هیضاى تغییش هىبى ػوَدی ػغح 160 تي ٍ ػشػت ػجَسی 18خغَط هؼبفشی ثب ثبس هحَسی 

 دسكذ افضایؾ داسد ٍ تٌؾ ػوَدی سٍی 97/17 تب 75/15ثؼتش هتٌبػت ثب ًَع ویفیت ثؼتش ثغَس هیبًگیي 



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     (ػْبهی خبف) گؼتشؽ خذهبت هیخبق كجب ؿشوت حبهی اًزوي هٌْذػی حول ٍ ًمل سیلی ایشاى :عشاحی ٍ تَلیذ         www.gmsco.  

 تخللی تشیي تَلیذ وٌٌذُ ًشم افضاسّبی كٌؼت حول ٍ ًمل
 

 

 13 | ؿوبسُ كفحِ

دّذ وِ ثب افضایؾ  ّوچٌیي ًتبیذ ًـبى هی.  دسكذ افضایؾ هی یبثذ17/15 تب 77/10ثؼتش ثغَس هتَػظ ثیي 

ثشای ثذػت آٍسدى ضخبهت ثْیٌِ الیِ صیشثبالػت هتٌبػت ثب . ؿَد ویفیت ثؼتش هیضاى دسكذ تفبٍت، ووتش هی

ًَع خظ سیلی، ثشحؼت دٍ پبساهتش هْن تٌؾ هزبص خبن ثؼتش ٍ هذٍل االػتیؼیتِ خبن وِ هْوتشیي ٍ 

تبحیشگزاستشیي فبوتَس ثش اًذاصُ تٌؾ ّبی ػوَدی ثش ػغح ثؼتش هی ثبؿذ ًوَداسّبیی اص تحلیل حؼبػیت ایزبد 

اػتفبدُ اص ایي ًوَداسّب هی تَاًذ سّگـبی تؼییي ضخبهت ثْیٌِ الیِ صیشثبالػت ثش اػبع هذٍل . گشدیذ

.  االػتیؼیتِ هلبلح ٍ تٌؾ هزبص خبن ثؼتش ثبؿذ
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