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 هخالص

گردد كه این امر موجب كوتاه خط آهن دچار تغييراتي مي پایداری، هندسه و راه آهن و عبور ترافيک از خطوط باالستي با بهره برداری

گردد. از سوی منجر به صدمات جاني نيز ميدر بعضي موارد شدن دوره نگهداری و تعمير ، كاهش ایمني در عبور و مرور این خطوط و 

در محدوده انتقال )تغيير نوع خط باالستي به دال خط بتني( بدليل تغيير آني سختي خط موجب تشدید نيروهای  دیگر عبور ناوگان

گردد كه این خود به مرور زمان موجب زوال زودرس خط در آن ناحيه خواهد شد. محققان صنعت دیناميکي وارده به خط آهن مي

ها كه به  اندكه در این مقاله به یکي از جدیدترین این روشفاوتي پيشنهاد دادههای متحمل ونقل ریلي برای مشکالت ذكر شده راه حل

شود. این مصالح با ایجاد بستری پایدار برای عبور ناوگان ریلي، كاهش تغييرات شتاب عبور موسوم است، پرداخته مي Xitrackفناوری 

های انجام شده توسط مصالح گردد. در بعضي مدلسازیقي ميناوگان و افزایش مقاومت جانبي خط آهن باالستي، مصالحي مناسبي تل

Xitrack  درصد افزایش داشته است كه  ۳00،كه در آنها شانه خط آهن باالستي بواسطه این مصالح مسلح شده است، مقاومت جانبي تا

خط آهن  مصالح آسفالتي در شانه نشان دهنده اندكنش مناسب این مصالح با مصالح باالستي مي باشد. این در حاليست كه استفاده از

 درصد داشته است. ۱70درجه سانتيگراد افزایش مقاومت جانبي حدود  ۳0باالستي در دمای 
 

 ، خطوط باالستی راه آهنXitrackفناوری  کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

گردد. مصالح باالستي نيز مل استفاده ميای مکهر ماده و مصالحي دارای نقاط ضعف خاص خود مي باشد كه برای رفع آن نقطه ضعف از ماده

توان به عدم انسجام توده باالست در اثر بارهای باشد كه از آن جمله مياز این منظر مستثني نبوده و دارای نقاط ضعفي در عملکرد مي

برد. باید اشاره گردد كه موارد  های بيش از حد و ميرایي نچندان مناسب نيروها و غيره نامها و نيروسيکليک، عدم حفظ پایداری در سرعت

توان به ای ميگردند كه بخواهيم تغييراتي درخط مانند تغيير كالس ایجاد كنيم. از مشکالت سازهذكر شده وقتي بعنوان مشکل بغرنج بيان مي

مر خط و از بين رفتن پایداری آید و این تغييرات موجب كاهش عناحيه انتقال اشاره كردكه در این ناحيه تغييرات شدید سختي خط بوجود مي

ها، استفاده از گاردهای بتني و غيره پيشنهاد گردد كه برای رفع این مشکل راه حل هایي مانند كاهش تدریجي فاصله بين تراورسخط مي

دید ابداع باشد. برای افزایش كارآمدی باالست و حل مشکالتي مذكور روشي جگردد كه هر كدام دارای محدودیت های خاص خود ميمي

گردد. این فناوری بصورت ميداني، آزمایشگاهي و عددی مورد ارزیابي قرار از آن یاد مي Xitrackگردیده است كه تحت عنوان فناوری 

 شود.های دیگر به بررسي این موارد پرداخته ميكه در بخش ها به اثبات رسيده استو كارایي و كارآمدی آن در طي این بررسي گرفته است

های این روش مي توان به اجرا و عمل آوری سریع آن در خط  اشاره كرد كه این نکات در اجرا دارای اهميت فراواني جمله ویژگياز 

های مربوطه به این موارد بسيار توان به سازگاری آن با محيط زیست، كه امروزه آژانسهای این فناوری ميباشد. از جمله دیگر ویژگيمي
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رل شدیدی بر این مسائل داند، و قابليت اجرای این مصالح در دماهای مختلف )شرایط مرطوب و دماهای پائين( اشاره كرد. اهميت داده و كنت

كند و سبب حصول آورد كه خط را در هر سه جهت طولي، قائم و جانبي تقویت ميتركيب مصالح باالستي با این پليمر تركيبي به وجود مي

 .گرددیک هندسه پایدار برای خط مي

 
 

 Xitrackمعرفی فناوری .2
 

های دو شركت بنام ۲00۲صورت گرفت. در سال  ۱۹۹8در صنعت ریلي )باالست( درسال   Xitrackمطالعات اوليه در رابطه با مواد پليمری

ت خطوط ریلي به با گسترش روابط به منظور دستيابي به تکنولوژی برای حل مسائل و برخي مشکال Xitrack Ltdو  (BBRT)بالفربيتي ریل 

های الزم برای این مواد گرفته شد و ویژه باالست شکل گرفت. پس از انجام آزمایشات آزمایشگاهي و ميداني بر روی این مواد تایيدیه

از . [6]ها و تفاطعات و پل صورت گرفتسرانجام اولين بار بطور آزمایشگاهي در یکي از خطوط بمنظور تقویت خط و پایداری سوزن

توان به توانایي های دیگر این پليمر ميباشد و  از مزیت های مهم این پليمر ویسکو االستيک سازگار بودن آن با محيط زیست مييویژگ

های آورد تا برای شرایط و محيططراحي رئولوژی، سختي، مقاومت، نسبت ميرائي و زمان گيرائي اشاره كرد كه این قابليت را بوجود مي

درصد در  ۱00توان بمقدار بسيار باالیي افزایش داد برای مثال بيش از مختلف در دسترس باشد.كرنش در نقطه شکست را ميها گوناگون طرح

شرایط ایده آل برای استفاده از  Xitrackباشد. انعطاف پذیری شکست كششي بنا براین مشخصات انعطاف پذیری این مصالح بسيار عالي مي

های پيچي، بوجود ای ناگهاني در اثر بریدگي چرخ یا ناپيوستگي حاصل از اتصالهایي كه بارهای ضربهر محلاین پليمر در الیه باالست د

 توان مزایای این پليمر را در موارد زیر خالصه كرد:بطور كلي مي  . [2]آوردمي

 [5]كند رفع مشکل تغيير سختي در ناحيه انتقال كه سختي خط بطور ناگهاني تغيير مي 

 [2] شست، تغيير مکان جانبي و افزایش دوره های نگهداری و تعمير كاهش ن 

  [7]افزایش انعطاف پذیری، باربری فشاری و خمشي 

 

  Xitrack [1]انعطاف پذيری مصالح باالستی در ترکییب با  – 1شکل 

 به خط Xitrackنحوه عمل آوری و اعمال .3

 

نشان داده شده است، به سطح  .۲ه نگهدارنده و شيلنگ انتقال، همانطور كه در شکلاین پليمر با استفاده از تجهيزاتي كه شامل یک محفط

گردد و ثانيه اول آغاز مي ۱0گردد تا درعمق این الیه نفوذ كند )با توجه به رئولوژی پليمر( . عمل آوری این پليمر در طي اعمال مي باالست

رسد )ميزان واقعي عمل آوری به دمای درصد سختي خود  مي ۹0عت به درصد سختي و در كمتر از یک سا 50در طي چند دقيقه حدود 

گرددكه در برابر دیگر عمل آوری ساده و اجرای سریع این پليمر بعنوان یکي از نقاط قوت این فناوری محسوب مي. [2]محيط بستگي دارد(

 كند.ها استفاده از این ماده را توجيه ميروش
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 آهن باالستی به خط Xitrackنحوه اعمال  - 2ل شک

 

 در خط آهن باالستی Xitrackکاربردهای فناوری .4
 

 پايداری جانبی.1.4

 
تواند منجر به خروج از خط ناوگان و لطمات جاني و از بين رفتن پایداری جانبي خطوط باالستي به مرور زمان یکي از مشکالتي است كه مي

توان باشد. برای افزایش مقاومت جانبي ميافزایش مقاومت جانبي امری اجتناب ناپذیر مي مالي گردد، برای جلوگيری از این موضوع تامين و

ها با مقاومت جانبي بيشتر استفاده كرد. روش مورد نظر بررسي در مقاله حاظر استفاده هایي در انتهای تراورس و یا جایگزیني تراورساز صفحه

نشان داده شده است این پليمر   .۳(. همانطور كه در شکل .۲)شکل بصورت یک تير در طول خط در ناحيه شانه مي باشد Xitrackاز پليمر 

دهد. كند و افزایش مقاومت و پایداری جانبي را به حد بسيار خوبي افزایش ميبخش شانه را یکپارچه كرده و بصورت یک تير طولي عمل مي

هایي عادی خط، وشرایطي كه از صفحه در هایي از خط در حالتادی اندازه گيری شده است و مدلمقاومت جانبي تراورس در حالت ع

ها نشان داده برای این حالت .5بصوت تير طولي تهيه و بررسي شده است كه نتيجه در شکل  Xitrackانتهای تراروس استفاده شده و اعمال 

دهد كه این نشان دهنده افزایش خوب بهترین نتيجه را نشان مي Xitrackطولي پليمر  باشد استفاده از تيرشده است و همانطور كه مشخص مي

.( كه باالست حالت ضعيفي از لحاظ ۳باشد. همچنين در محل اتصال خط به پل )شکل سختي در جهت جانبي خط توسط مصالح پليمری مي

 گردد.پایداری دارد مشکل ریزش باالست در آن ناحيه حل مي

 

 

ايجاد تیر در ناحیه شانه اليه باالست با استفاده  -3شکل 

 ازمصالح پلیمری

 

مقايسه مقاومت جانبی تراورس )استفاده از  -4شکل

صفحه در انتهای تراورس و تیر پلیمری در ناحیه 

 [3]شانه( 
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 .ناحيه انتقال2.4

 
این تغييرات در محل اتصال دال خط به خط معمول باالستي در  كند.شود كه سختي خط بطور ناگهان تغيير ميناحيه انتقال، به محلي اطالق مي

های صلب انتقال آب زیر تراورس ها، در محل تقاطع جاده و خط آهن و در محل قرارگيری لولهمحل ورود به عرشه پل و ابتدا و انتهای تونل

باشد. تشدید ری و تعمير و عبور با كيفيت پائين ناوگان ميدوره نگهدا خط، كوتاه شدن كه معموال همراه با زوال هندسي [4]افتد ها اتفاق مي

باشد و در ناحيه انتقال بسيار پيچيده مي خط عملکردبررسي باشد. بار دیناميکي و تمركز تنش زیاد از جمله مشکالت اصلي در ناحيه انتقال مي

. برای حل این مشکل همانطور كه [5]در خط دارد  بستگي به خط ریلي و مشخصات قطار عبوری مانند سرعت قطار و سطح تغييرات سختي

(. استفاده از  6هایي مانند كم كردن تدریجي فاصله بين تراورس ها یا از گاردهای بتني استفاده كرد )شکل توان از روش قبال اشاره شد مي

موجود در این ناحيه را حل كند. این پليمر های گوناگون مشکالت تواند از جنبههای مناسب دیگر است كه ميیکي از روش Xitrackپليمر 

گردد گردد كه این امر موجب كاهش عوامل مخرب در ناحيه انتقال ميناحيه موجب كاهش شتاب منتقل شده به خط و كاهش نشست در آن 

و كاهش نيروهای  استفاده از این پليمر در طول خط قبل از اتصال خط باالستي به دال خط موجب كاهش تغييرات آني سختي (.8)شکل

 گردد.دیناميکي در این ناحيه مي

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 نمايش ناحیه انتقال - 5شکل

 

 نمونه ای از گارد باالست  -6شکل 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 در کاهش نشت Xitrackتاثیر استفاده از  -7شکل 

Load cycles 

S

et

tl

e

m

e

nt

(

m

m

) 



 یرانا کيژئوتکناولين كنفرانس ملي مهندسي 
 دانشکده فني مهندسي دانشگاه محقق اردبيلي

  ۱۳۹۲مهر ماه 

 

 5

 

 
 در کاهش شتاب وارده به خط Xitrackتاثیر استفاده از  - 8شکل

 مدلسازی عددی.5

 

در دسترس نبوده است از مصالحي مانند بتن آسفالتي استفاده شده است.  Xitrackبا توجه به اینکه مشخصات مصالح مدلسازی عددی در 

 سانتيمتر و ۳0  (t)باید اشاره گردد كه ضخامت الیه باالست  باشد.هدف از مدل سازی بررسي استفاده از مصالح بتن آسفالتي در شانه مي

ازخط یک مدل در . نشان داده شده است. ۱مصالح در جدول  مشخصات. ميباشد ۱:5/۱ (s)سانتيمتر و شيب شيرواني الیه 40 (w)عرض شانه  

. تهيه شده و عکس العمل بر روی بستر در اثر اعمال جابجائي به تراورس بدست آمده ۹مانند شکل  ABAQUSنرم افزار المان محدود 

های اول ، حالت دوم فقط در ناحيه دو و در حالت سوم مجموع حالتحالت اول فقط در منطقه یکاز مصالح بتن آسفالتي در سه حالت است. 

. استفاده ۱درجه سانتيگراد و با مشخصات ارائه شده در جدول  ۳0از مصالح آسفالتي در دمای . استفاده گردیده است .۱0و دوم مطابق شکل

مصالح بتن آسفالتي دارد كه مقاومت جانبي را بطرز مناسبي افزایش داده  مناسب از عملکر. نشان ۱۱شده است. نتایج بدست آمده در شکل 

 باشد.تر مياز نظر فني و اقتصاری مقرون بصرفهیک با توجه به نتایج بدست آمده مسلح كردن منطقه  است.

مشخصات مکانیکی مصالح -1جدول [6,7]     

 ويژگي باالست تراورس بتن آسفالتي
 )3Kg/m(الي چگ 1440 2400 2200

مدول 

 يانگ

)2N/m( 

 دما

(°C) 

 
37.5E+09 

 
0.14E+09 

 

 

مدول يانگ 
)2N/m( 

0.07E+09 30 

 (-)نسبت پواسون 0.40 0.15 0.35

 

 
 

 
مقاطع تقويت شده بوسیله بتن  -10شکل مشخصات اليه باالست مدل شده -9شکل 

 آسفالت
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 استفاده شده است 30°که از بتن آسفالتی در دمای  جابجائی برای حالتی _نمودار نیرو  -11شکل

 نتيجه گيری و جمع بندی.6

 

توان به نشست، تغييرهندسه جانبي خط و مشکالت آید كه از آن جمله ميدر خطوط باالستي راه آهن مشکالت زیادی با گذر زمان بوجود مي

گردد. راه های نگهداری و تعمير ميه این مسائل موجب افزایش هزینهحاصل از تشدید بارهای دیناميکي در ناحيه انتقال و غيره نام برد ك

های متفاوتي برای مسائل مذكور ارائه شده است كه هر كدام دارای مزایا و معایب خاص خود مي باشد. در مقاله حاظر روشي نوین برای حل

از  باشد.بسيار خوبي مي عملکردتایج ارائه شده دارای موسوم گردیده بررسي شده است كه طبق ن Xitrackحل این مشکالت كه به فناوری 

كاهش تشدید نيروهای  و توان به كاهش نشت، پایداری بيشتر خط در هر سه جهتجمله نتایج استفاده از این پليمر در تركيب با باالست مي

اشاره كرد كه این بسيار سریع و آسان آن در خط  اجرای توان بهدیناميک وارده به خط نام برد و از دیگر مزایای حائز اهميت این تركيب مي

 .كندهای دیگر برتر ميروش را از بسياری روش
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