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چكيده
پلهای خاکی ـ فوالدی با ترکيب صفحات فوالدی موجدار و خاك ،سيستم جدیدی را برای پلسازی ارائه کردند .در تحليلی این نوع پلها
عموماً تنشها و تغيير شکلهای ایجاد شده در الیههای خاك و دیوارههای سازه تحت اثر بارهای اجرایی و بهرهبرداری مورد توجه قرار میگيرد.
در این نوشتار ،پس از طراحی یك نمونه پل خاکی فوالدی مطابق آیيننامهی کانادا با استفاده از نرمافزار اجزاء محدود  ،PLAXISبارهای اجرائی
بر پل مورد نظر اعمال شده و نتایج باربری با پروفيل پيشنهادی آئيننامهای مقایسه شدهاند .این مقایسه نشان میدهد که کنترل تنش و تغيير شکل
مذکور با پروفيل پيشنهادی آئيننامهای جوابگوی تمامی ضوابط طراحی است ،و ليکن دقت در بارگذاری و تحليل گام به گام ،استفاده از مدلهای
رفتاری غير خطی ،و در نظر گرفتن بين پوشش خاکی و جداره میتواند منجر به انتخاب پروفيل اقتصادیتری در مقایسه با آئيننامههای طراحی
مبتنی بر روشهای کشسانی شود.
کلمات کليدي :پلهای خاکی فوالدی ،تحليل استاتيکی ،روش اجزا محدود ،بارگذاری کاميون

 -7مقدمه
سازههای خاکی فوالدی ،سازههایی هستند که از دو جزء اصلی صفحات فوالدی موجدار و خاك تشکيل شدهاند .صفحات فوالدی موجدار
بهصورت حلقه به یکدیگر متصل شدهاند و به منزلهی اسکلت سازه عمل میکنند .اندرکنش خاك و حلقههای فوالدی باعث پایداری و توزیع
مناسب بارها میشود .در سازههای خاکی فوالدی ،جزء خاکی نقش عمدهی باربری را دارد و حلقههای فوالدی باعث توزیع مناسب بارهای وارده
بهصورت شعاعی میشوند .حلقهی فوالدی تحت بارگذاری تمایل به تغيير شکل در جهت عرضی دارد ،لذا نيروهای جانبی خاك فعال و باعث
جلوگيری از تغيير شکل حلقهی فوالدی میشوند .در نتيجه ،مجموعه در برابر بارهای قائم مقاومت میکند .از آنجا که در یك طول معين صفحات
موجدار نسبت به صفحات تخت ،سطح مقطع و ممان اینرسی بزرگتری دارند؛ لذا تنش فشاری یا کششی کوچكتری در آنها ایجاد میشود.
پروفيلهای صفحات فوالدی موجدار مطابق آئيننامههای  CHBDC , AASHTOاستاندارد شدهاند و نورد کردن و مشخصات مربوط به مطابق
آیيننامههای  CSA , ASTM ,AASHTOصورت میگيرد .پلهای خاکی فوالدی ،بهدليل انعطافپذیر بودن صفحات و قابليت نورد کردن آنها به
شکلهای مختلف در انواع شکلها و ابعاد کاربرد دارند .سهولت و سرعت باالی اجرای پلهای خاکی فوالدی در شکلها و ابعاد مختلف موجب
شده است که احداث این پلها در کشورهای مختلفی همچون ،کانادا ،برزیل ،انگليس ،آفریقای جنوبی ،و کره جنوبی متداول و براساس
استانداردهای  AREMA , ARTC, CALTRANS , BD , CHBDC , AISI , AASHTO , ASTMتوليد ،طراحی ،و اجرا میشود.

در این نوشتار ،در ابتدا با روش پيشنهادی آئيننامهی  CHBDCو با توجه به ميزان سربار خاکی اعمالی ،تحليل و طراحی اوليهی پروفایل فوالدی
انجام شده است .از آنجا که در عمل اجرای چنين سازهای بهصورت مرحله به مرحله صورت میپذیرد و این مسئله بهطور مشخص در آئيننامهی
مذکور مدنظر قرار گرفته است .لذا در ادامه با بهکارگيری ابزار عددی اجزاء محدود و نرمافزار  ، PLAXISمدلسازی گام به گام سازهی مذکور
منطبق بر شرایط اجرا صورت گرفته است ،و تمامی بارهای اجرایی بر آن اعمال شده است .از طرف دیگر با عنایت به توانمندی تحليل غير خطی
 ،PLAXISاین مسئله نيز به صورت جنبی مدنظر بوده و نهایتاً نتایج حاصل از تحليل عددی با روش پيشنهادی آیيننامه مقایسه و صحت

با نرمافزار
نتایج ارزیابی شده است.

 -2مشخصات هندسي سازهي مورد مطالعه
سازهی خاکی فوالدی مورد نظر متشکل از صفحات فوالدی موج دار به شکل نعل اسبی است که بر روی پی نصب شده است و امکان عبور
راهآهن یك خطه از زیر آن نيز وجود دارد .دهانهی آن در پایين  8/11متر و بيشينهی دهانهی آن  9/88متر است .ارتفاع سازه از پای صفحات تا
زیر تاج سازه  1/50متر است .ارتفاع دیواره ،عرض و ضخامت پی به ترتيب  5/50 ،2/22 ،1متر است .کمينه ارتفاع خاكریز الزم برای بهرهبرداری
 1/0متر است .است این مشخصات در شکل  1نشان داده شده است.

 -3مشخصات مصالح
با توجه به طراحی سازه به روش پيشنهادی  CHBDCبرای بارگذاری استاندارد راهآهن با بار محوری  20تن ،نوع پروفيل  381mm ×40mmو
ضخامت آن  7/11mmانتخاب شده است .جنس صفحات از نوع فوالد گالوانيزه است .در نرمافزار  PLAXISصفحات فوالدی موجدار با المان تير
تعریف شده است .جهت تعيين مشخصات المان تير  EI, EAبه کمك جداول استاندارد به نرمافزار معرفی میشود .مشخصات المانهای صفحات
فوالدی موجدار و پیها در جدول  1ارائه شده است.
خاك مورد استفاده جهت پوشش سازه از نوع خاك ماسهای با وزن مخصوص  22کيلوتن بر متر مکعب است و با توجه به افزایش عمق روباره
برای الیههای زیرین خاك کوبيده شده ،مشخصات کشسانی این مصالح از باال به پایين بين ) 1/00 × 105(kN/m2تا )3/00 150 (kN/m 2
× بهصورت افزایشی تعریف شده است .پایينترین الیه به نام «الیه  »1است که بيشترین مدول کشسانی را دارا است .خاك ترانشهی محل احداث

سازه از نوع رسی زهکشی شده و شيب پایدار ترانشه برابر  50درجه در نظر گرفته شده است .ابعاد هندسی مدل در جهت عرضی از محور تقارن
مدل  20متر و در عمق  55متر انتخاب شده که مبنای آن حذف تأثيرات ناشی از وجود ترانشه در محل بوده است .
جدول  :7مشخصات المانهاي معرف صفحات فوالدي موجدار ،ديوارهها و پيها
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 -4بارگذاري و تحليل
در مرحله خاكریزی و تراکم خاك طرفين سازه ،سازهی در حال اجرا برای کاميون  55تنی استاندارد ایران به عنوان سنگينترین بار اجرایی
کنترل شده است (شکل  .)2فرض میشود پس از اتمام خاكریزی و تراکم آخرین الیهی کاميون  55تنی ایران به فاصلهی  1/8متر از محل
بزرگترین دهانهی سازه و موازی با آن جهت خاكریزی قرار میگيرد .لذا کنترل برای بار محور عقب که برابر  115کيلو نيوتن (هر چرخ  85کيلو
نيوتن) است .صورت میگيرد]0و( [5شکل  .)2پس از خاكریزی تاج سازه ،ماشينآالت اجرایی میتوانند در جهت عمود بر محور طولی سازه
حرکت کنند ،اما کمينهی پوشش الزم سازه در زمان اجرا بهطوری که عبور و مرور ماشينآالت اجرایی به سازه آسيب نرساند ،طبق محاسبات و
طراحی آیيننامهای برای  55تنی قرار گرفته است ،اما کاميون در جهت عمود بر محور طولی سازه و به نحوی که بيشترین اثر را ایجاد کند ،حرکت
میکند.

تحليل سازه خاکی فوالدی تحت اثر بارهای اجرایی به روش اجزاء محدود ،براساس فرضيات انجام شده توسط استانداردها و
آیيننامههای تحليل سازههای خاکی فوالدی صورت گرفته است [1 ].که بهطور عمده عبارتاند از:
ـ مدلسازی بهصورت دو بعدی در شرایط کرنش مسطح صورت گرفته است.
ـ از آنجا که خاك ریخته شده در اطراف سازه دارای تراکم مناسب است؛ رفتار آن کشسان خطی فرض شده است و مدول
کشسانی آن با عمق افزایش مییابد .صحت فرض کشسانی بودن خاك در زمان تحليل تأیيد شده است .
ـ شيب ترانشه  50درجه در نظر گرفته شده است که پایداری آن در زمان اجرای برنامه نشان داده شده است.
ـ با تعریف مقاومت المان تماسی برابر با  5/8اثر لغزش بين صفحات فوالدی موجدار و خاك در مدلسازی در نظر گرفته
شده است.
با توجه به آنکه در عمل روند اجرای سازهی خاکی فوالدی ،مرحله به مرحله ،با افزایش ضخامت خاكریز تا رسيدن به تراز نهایی صورت
میگيرد ،در ادامه روند تحليل مرحله به مرحله ارائه شده است:
1ـ ترانشهی طبيعی که تغيير مکانهای آن به هنگام اجرای سازهی خاکی فوالدی صورت گرفته است ،لذا کل تغيير مکانهای اوليه برابر صفر
هستند (مرحله .)1
2ـ خاكریز و تراکم خاك زیر پی (مرحله .)2
2ـ احداث پی و نصب صفحات (مرحله .)2
5ـ خاكریزی و تراکم خاك در دو طرف سازه بهطور همزمان تا رسيدن به تاج سازه و در نظر گرفتن بار محور عقب کاميون معادل با  115کيلو
نيوتن به موازات و به فاصلهی  1/8متر در دو طرف سازه (مرحله 5ـ.)5
0ـ خاكریزی و کوبش پوشش خاکی روی تاج و کنترل ضخامت آن برای بار کاميون (مرحله 8ـ.)15
1ـ خاكریزی و کوبش پوشش خاکی سازه جهت تأمين کمينهی پوشش خاکی مورد نياز برای بهرهبرداری (مرحله .)11
عالوه بر کنترل تغيير شکل ،نيروی محوری ،نيروی برشی ،لنگر خمشی و تنشها برای هریك از مراحل فوق ،نکات ذیل نيز بررسی شده
است:
1ـ پایداری ترانشه قبل از اجرای سازه.
2ـ تأثير لغزش بين صفحات فوالدی موجدار و خاك در نتایج.
2ـ کنترل صحت فرض کشسان بودن پوشش خاکی.
5ـ کنترل پایداری سازه در حالی که اختالف خاكریزی دو طرف سازه  55سانتیمتر باشد.

0ـ کنترل اثر عدم تقارن بار حين اجرا.

 -5نتايج تحليل
جهت بررسی رفتار جزء فلزی سازه ،نياز به محاسبه و کنترل پارامترهای زیر است .البته با توجه به مقادیر مجاز آیيننامهای ،الزم است مقایسه
بين پارامترهای تغيير شکل و تنش و مقادیر مجاز صورت گيرد.
این پارامترها عبارتند از:
ـ تغيير شکل افقی سازه که مقدار مجاز آن  1/20ميلیمتر است.
ـ تغيير شکل قائم نباید از  %2ارتفاع سازه یعنی  121/20 mmتجاوز کند.
ـ نيروی محوری
ـ نيروی برشی
ـ لنگر خمشی
تنش فشاری سازه (از رابطهی

) نباید در دیوارهها و تاج به ترتيب از  211/10و  155/09مگاپاسکال تجاوز کند .مقادیر مجاز

تنش فشاری صفحات با توجه به مشخصات مقطع صفحات فوالدی موجدار استخراج شده است.
نتایج تحليلی برای نقاط مشخص شده در شکل  5در هر مرحله از بارگذاری استخراج شده است .مطابق این شکل ،نقاط  G, Aدر محل اتصال
صفحات به دیوارهی پیها ،نقاط  F , Bدر محل بيشينهی دهانه ،نقاط  E, Cدر محل اتصال صفحات تاج به صفحات دیواره ،و نقطهی  Dدر
تاج واقع هستند.

 -7-5اثر لغزش بين صفحات فوالدي موجدار و خاك
در حالتی که هيچگونه لغزش بين صفحات و خاك وجود ندارد ،ضریب تماسی برابر  1و در صورت وجود لغزش برابر با  5/8فرض شده
است9 ].و [8تغيير شکل نقطهی  Aتا  Gپس از خاكریزی الیه اول (مرحله  )5در هر دو حالت محاسبه شده است .از آنجا که پدیدهی لغزش،
یك پدیدهی غير خطی است و روند تحليل حفظ رفتار کشسان را در خاك اطراف سازه نشان میدهد؛ لذا در نظر گرفتن این اثر ،تأثيری بر نتایج
خروجی نشان نداده است.

5ـ2ـ کنترل صحت فرض کشسان بودن پوشش خاکي
با توجه به نتایج حاصل از تحليل ،نقاط خميری در پوشش خاکی مشاهده نشد ،لذا در هيچیك از مراحل اجرا و بهرهبرداری ،پوشش خاکی به
حد خميری نرسيده است.

5ـ3ـ اثر اختالف خاكريز در دو طرف سازه
بر اساس استانداردها و ضوابط اجرای سازه خاکی فوالدی ،اختالف خاكریز دو طرف سازه به  55سانتیمتر محدود شده است0 ].و [2جهت
بررسی اثر اختالف خاكریز در دو طرف سازه ،فرض شده است در هر مرحله از خاكریزی ،خاكریز یك طرف سازه  55سانتیمتر بيش از طرف
مقابل باشد .سپس تغيير شکل افقی و قائم نقاط  Aتا  Gدر هر مرحله ترسيم و با حدود مجاز مقایسه شده است .همانطور که در شکل  0مشاهده
میشود ،تغيير شکلها در حد مجازاند.

5ـ4ـ اثر عدم تقارن بار حين اجرا
بر اساس ضوابط اجرایی سازههای خاکی فوالدی ،ماشينآالت اجرایی در حين اجرا باید به موازات سازه و به فاصلهی  1/8متر از محل دهانهی
بيشينهی سازه حرکت کنند .جهت کنترل اثر بار ماشينآالت اجرایی بر سازه که در این تحليل با عنوان نمونهی کاميون  55تنی ایران انتخاب شده
است ،دو حالت متقارن و نامتقارن در نظر گرفته شده است .در حالت متقارن ،در همهی مراحل خاكریزی تا قبل از رسيدن به تاج ،دو کاميون
همزمان به فاصلهی  1/8متر از سازه قرار دارند .در حالت نامتقارن در هر مرحله خاكریزی ،بارگذاری دو طرف سازه همزمان انجام نمیشود .به
عبارت دیگر ،در هر مرحله فقط یك طرف سازه تحت اثر بار زنده کاميون واقع میشود .اثر بارگذاری نامتقارن در شکلهای  1تا  11نشان داده
شده است.

5ـ4ـ7ـ اثر عدم تقارن بار بر تغيير شكل افقي سازه
نمودارهای شکل  1اثر بار نامتقارن را در مراحل مختلف اجرا نشان میدهد .با مقایسهی نمودارها میتوان نتيجه گرفت که سازه در مرحلهی اول
خاكریزی روی پیها (مرحله  )5نسبت به بار نامتقارن بسيار حساس بوده و  15برابر بيش از تغيير شکل افقی بارگذاری متقارن است .اما در
مراحل بعدی خاكریزی ،نمود ار تغيير شکل افقی بارگذاری نامتقارن تقریباً بر نمودار بارگذاری متقارن منطبق است .تغير شکل افقی سازه تحت
بارگذاری نامتقارن در مرحلهی اول غير مجاز است .بنابراین رد مراحل اوليهی خاكریزی متقارن وجود نداشته باشد ،باید در سمت مقابل از

داربست استفاده کرد و یا با خاكریزی بيشتر ،انحراف سازه از شکل اوليه اصالح شود .این تذکر الزم است که هيچگاه تغيير شکل سازه نباید از
حد مجاز تجاوز کند ،زیرا ممکن است این امر منجر به ایجاد تغيير شکل دائمی در صفحات شود.
مقایسه نمودارهای بارگذاری نامتقارن در مراحل مختلف و همچنين مقایسهی منحنیهای بارگذاری متقارن با یکدیگر نشان میدهد که با
پيشرفت خاكریزی ،تغيير شکل افقی سازه کاهش مییابد و منحنی تغيير شکل افقی هموارتر میشود .منحنیها نشان میدهند که در حالت
بارگذاری متقارن برای تمامی مراحل و در حالت بارگذاری نامتقارن به استثنای مرحلهی اول خاكریزی (مرحله  )5نقاط ( F , Bمحل بيشينهی
دهانه) ،تغيير شکل افقی بيشينه است .بنابراین در مرحلهی خاكریزی دیوارههای سازه ،کنترل این دو نقطه بيش از سایر نقاط ضروری است.

5ـ4ـ2ـ اثر عدم تقارن بار بر تغيير شكل قائم سازه
با توجه به شکل  5می توان نتيجه گرفت که اثر بارگذاری نامتقارن بر تغيير شکل قائم سازه کمتر از تغيير شکل افقی است و مقادیر تغيير شکل
در حد مجاز باقی میمانند .تغيير شکل قائم ناشی از بارگذاری نامتقارن کمتر از بارگذاری متقارن است و با پيشرفت خاكریزی ،اختالف منحنی
تغيير شکل قائم در حالت بارگذاری متقارن و نامتقارن کاهش مییابد .همچنين مقایسهی منحنیها بيانگر آن است که تغيير شکل قائم در تمام نقاط
سازه ،در هر مرحله با هم برابرند.

5ـ4ـ3ـ اثر عدم تقارن بار بر نيروي محوري
مقایسهی نمودارهای شکل  8نشان میدهد که با پيشرفت خاكریزی ،نيروی محوری در سازه افزایش مییابد .نيروی محوری در همهی مراحل
به استثنای مرحله  ،5برای نقاط ( G , Aنقاط اتصال صفحات به پی) بيش از سایر نقاط است .در مرحلهی اول خاكریزی (مرحله  )5قدر مطلق
نيروی محوری ناشی از بار نامتقارن دو برابر بارگذاری متقارن است ،اما با پيشرفت خاكریزی این اختالف کاهش مییابد .و در مرحلهی آخر
خاكریزی پشت دیوارها (مرحله  )5این اختالف حدوداً به صفر میرسد.

5ـ4ـ4ـ اثر عدم تقارن بار بر نيروي برشي
مقایسه نمودارهای شکل  9نشان میدهد که با پيشرفت خاكریزی ،نيروی برشی در سازه افزایش مییابد .نيروی برشی در نقاط تکيهگاهی G ,
 Aبيش از سایر نقاط است .نيروی برشی نقطه ( Gمرکز دهانه) تا زمانی که پوشش خاکی به صفحات تاج نرسيده است؛ اما هنگامی که خاكریزی

کنار صفحات تاج انجام میشود (مرحله  ،)5نيروی برشی در نقطه  Dبه  12/98کيلو نيوتن میرسد .مقایسهی نيروی برشی خاكریزی روی پیها
(مرحله  )5در حالت بارگذاری متقارن و نامتقارن نشان میدهد که قدر مطلق نيروی برشی نقاط تکيهگاهی  G , Aدر بارگذاری نامتقارن تقریباً دو
برابر حالت متقارن است.

5ـ4ـ5ـ اثر عدم تقارن بار بر لنگر خمشي
مقایسه نمودارهای شکل  15نشان میدهد که با پيشرفت مراحل خاكریزی ،لنگر خمشی افزایش مییابد .خاكریزی کنار صفحات تاج باعث 9
برابر شده ،لنگر خمشی تاج 8 ،برابر شدن لنگر خمشی نقاط تکيهگاهی و  1برابر شدن لنگر خمشی نقاط بيشينهی دهانه نسبت به مرحلهی قبل
میشود .عدم تقارن بار باعث  5برابر شدن لنگر خمشی تاج در مراحل اول و دوم خاكریزی (مراحل  5و  )0و  1/0برابر شدن لنگر خمشی در
مرحله خاكریزی کنار صفحات تاج میشود.

5ـ4ـ6ـ اثر عدم تقارن بار بر تنش فشاري سازه
تنش فشاری مجاز سازه از روابط آیيننامهای برای دیوارهها و تاج جداگانه محاسبه میشود .تنش فشاری مجاز تاج (نقاط  )E , D , Cدارای
محدودیت بيشتری است .همانطور که در شکل  11مشاهده میشود ،تنش فشاری دیوارهها و تاج در تمامی مراحل خاكریزی در حد مجاز است.
با پيشرفت خاكریزی ،تنش فشاری در کليهی نقاط افزایش مییابد .این اثر در نقاط تکيهگاهی بيشتر است .تنش فشاری در حالت بارگذاری
متقارن و نامتقارن تقریباً بر یکدیگر منطبق هستند.

5ـ5ـ اثر اجراي پوشش خاکي تاج
منظور از اجرای پوشش خاکی تاج ،اجرای کمينهی پوشش خاکی الزم جهت عبور و مرور ماشينآالت اجرایی از روی تاج سازه است ،که با
توجه به توصيههای آیيننامهی  CHBDCبرابر  55سانتیمتر بهدست آمده است .جهت تحليل استاتيکی سازه تحت اثر حرکت ماشينآالت
اجرایی ،کاميون  55تنی ایران در سه نقطهی مختلف حرکت داده شده اشت (مراحل  8تا  .)15مراحل بعدی شامل هم سطح کردن پوشش خاکی
سازه تا بستر راه یا راهآهن است.

5ـ5ـ7ـ اثر اجراي پوشش خاکي تاج بر تغيير شكل افقي سازه
تغيير شکل افقی سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی  55سانتیمتر؛ منحنیهای مراحل  8تا  15در شکل  ،12حرکت کاميون  55تنی را بر روی
سازه نشان میدهند .در مرحله  ،8محور عقب کاميون  55تنی در سمت چپ سازه و در محل فصل مشترك دیوارهی ترانشه و پوشش خاکی قرار
دارد .در این حالت تغيير شکل افقی مرکز سازه بيش از سایر نقاط است .همچنين تغيير شکل افقی سمت چپ سازه شامل نقاط  G , F , Eنسبت
به طرف راست سازه حدود  %85بيشتر است .در مرحله  ،9برآیند بار کاميون  55تنی در مرکز دهانه واقع است .لذا مرکز دهانه بيشترین تغيير شکل

افقی را داراست .در مرحله  15محوری جلوی کاميون در فصل مشترك دیوارهی راست ترانشه و پوشش خاکی واقع است .بهطور کلی مقایسهی
منحنیهای مراحل  8تا  15نشان میدهد که قدر مطلق تغيير شکل افقی این سه مرحله نسبت به حرکت کاميون حساس نيست.
اثر اجرای پوشش خاکی نهایی سازه بر تغيير شکل افقی سازه ،منظور از پوشش خاکی نهایی ،اجرای خاكریزی جهت تأمين کمينهی ارتفاع پوشش
خاکی مورد نياز جهت عبور قطار است (مرحله  .)11تکميل پوشش خاکی باعث کاهش  25درصدی تغيير شکل افقی سازه میشود.

5ـ5ـ2ـ اثر اجراي پوشش خاکي تاج بر تغيير شكل قائم سازه
تغيير شکل قائم سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی  55سانتیمتر :قدر مطلق تغيير شکل قائم مرحلهی  8و مرحله  15با یکدیگر برابرند .تغيير
شکل قائم سازه در مرحله  9کمتر از  5/1تغيير شکل قائم مرحله  8و مرحله  15است.
اثر اجرای پوشش خاکی نهایی سازه بر تغيير شکل قائم سازه :تغيير شکل بيشينهی قائم سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی نهایی در نقاط F , E
برابر  58/11ميلیمتر است که با توجه به تغيير شکل مجاز سازه برابر  ،121/20mmدر کليهی مراحل فوق در حد مجاز قرار دارد (شکل .)12

5ـ5ـ3ـ اثر اجراي پوشش خاکي تاج بر نيروي محوري
نيروی محوری سازه تحت اثر اجرای خاکی  55سانتیمتر :نيروی محوری در مراحل  8و  15به یکدیگر نزدیكاند و فقط  11کيلو نيوتن تفاوت
دارند .نيروی محوری در نقاط تکيهگاهی بيش از سایر نقاط سازه و برابر  225کيلو نيوتن است .نيروی محوری مرحله  9در تاج سازه  1/0برابر
مرحلهی  8و مرحلهی  15و در نقاط تکيهگاهی با مراحل ماقبل و بعد برابر است.
اثر اجرایی پوشش خاکی نهایی سازه بر نيروی محوری سازه :نيروی محوری این مرحله در مرکز تاج  %22کمتر از مرحله  9و در تکيه گاهها %25
بيشتر است (شکل .)15

5ـ5ـ4ـ اثر اجرايي پوشش خاکي تاج و احداث خط آهن بر نيروي برشي
نيروی برشی سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی  55سانتیمتر :نيروی برشی مراحل  8تا  15در تکيهگاهها بين  5/5تا  22کيلو نيوتن تغيير
میکند .بيشينهی نيروی برشی ناشی از اجرای پوشش خاکی  55سانتیمتری برابر  115/01کيلو نيوتن است و هنگامی روی میدهد که کاميون 55
تنی در جهت عمود بر محور سازه و برآیند بار کاميون به فاصلهی  0/32 mاز محور پل قرار دارد (مرحله  .)9نيروی برشی تاج سازه در این
مرحله بيش از  2برابر نيروی برشی نسبت به حالتی است که کاميون بر روی خاكریز واقع است (مرحله  8و  15در شکل .)10
اثر اجرای پوشش خاکی نهایی سازه بر نيروی برشی سازه :نيروی برشی در این مرحله در تاج سازه بيشينه و برابر با  55کيلونيوتن است .نيروی
برشی در تکيهگاه با تکميل پوشش خاکی  5برابر افزایش مییابد.

5ـ5ـ5ـ اثر اجراي پوشش خاکي تاج و احداث خط آهن بر لنگر خمشي
لنگر خمشی سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی  55سانتیمتر :بهدليل آن که پوشش خاکی مرحله  9کمتر از پوشش خاکی مرحله  11و 12
است و در عين حال کاميون  55تنی در مرکز دهانه واقع است ،لنگر خمشی آن بيش از حالتی است که پوشش خاکی تکميل و خط آهن اجرا شده
باشد .بنابراین پوشش خاکی سهم عمدهای در کاهش لنگر خمشی سازه را برعهده دارد.
اثر اجرای پوشش خاکی نهایی سازه بر لنگر خمشی سازه :تکميل پوشش خاکی باعث کاهش  11درصدی لنگرخمشی تاج سازه میشود (شکل
.)11

5ـ5ـ6ـ اثر اجراي پوشش خاکي تاج بر تنش فشاري
تنش فشاری سازه تحت اثر اجرای پوشش خاکی  55سانتیمتر :منحنی تنش فشاری سازه در حالتی که کاميون  55تنی روی پوشش خاکی واقع
است (مرحله  8و  )15تقریباً بر هم منطبق هستند .هنگامی که کاميون در مرکز دهانه واقع است ،تنش فشاری در نقاط تکيهگاهی  %25افزایش دارد
و در مرکز دهانه  2برابر میشود.
اثر اجرای پوشش خاکی نهایی سازه بر تنش فشاری سازه :تکميل پوشش خاکی باعث افزایش  25درصدی تنش در کليهی نقاط سازه میشود.
تنش فشاری در هيچیك از مراحل فوق از تنش فشاری مجاز تجاوز نمیکند .تنش فشاری مجاز سازه با استفاده از روابط آیيننامهای برای دیوارهها
و تاج جداگانه محاسبه میشود ،لذا به شکل نمودارد پلهای است (شکل .)15

 -6نتيجه گيري
هدف از ارائه این نوشتار ،تشریح نحوهی تحليل استاتيکی سازههای خاکی فوالدی تحت اثر بارهای اجرایی بوده است .در این نوشتار رفتار یك
نمونهی سازهی خاکی فوالدی که براساس استاندارد کانادا  CHBDCطراحی شده است ،تحت اثر بارهای اجرایی کاميون  55تنی بررسی شده
است و نتایج حاصل از تحليل نشان میدهد که ضوابط طراحی استاندارد  CHBDCبرای بار کاميون  55تنی به منزلهی سنگينترین بار اجرایی
پاسخگو است و تغيير شکل افقی ،تغيير شکل قائم ،و تنش فشاری در حدود مجاز قرار دارد .بهطور کلی از مقایسهی نمودارها میتوان این نتایج را
استنباط کرد:
ـ پس از بررسی اثر در نظرگيری لغزش بين صفحات فوالدی موجدار و خاك ،نتایج نشان دادند که در حوزهی مورد مطالعه در نظر گرفتن لغزش
در محل تماس صفحات و خاك تأثير قابل توجهی بر نتایج ندارد و در تحليلهای بعدی میتوان از این سادهسازی استفاده کرد.
ـ بررسی اثر اختالف خاكریز در دو طرف سازه نشان داد ،در صورتی که اختالف ارتفاع از  55سانتی متر تجاوز نکند ،تغيير شکلها در حد مجاز
آیين نامه یی باقی میمانند.
ـ بررسی اثر عدم تقارن بار اجرایی بر روی سازه نشان داد که تغيير شکل افقی نيروی محوری ،و نيروی برشی بهویژه در مراحل اوليهی خاكریزی
بعضاً به دو برابر افزایش مییابند و باید از اجرای نامتقارن سازه اجتناب کرد.
ـ بررسی اثر اجرای پوشش خاکی نشان داد که با تکميل مراحل خاكریزی ،تغيير شکلها افقی و قائم سازه کاهش مییابند.
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