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 مسئله فیتعر

از آن  لاًمتقابگذارد و یم طیرا بر مح یراتیثأت گرید یونقلحمل ستمیمانند هر س یلیر یهارساختیتوسعه ز

ل مواجه را با مشک یلیر ونقلحمل ستمیتواند سیآهن که مبر راه ستیزطیمح راتیثأت ازجمله. ردیپذیم ریثأت

 یمناسب یراهکارها دیبا یریکو یهاآهنراهاست. در توسعه  یابانیروان در مناطق ب یهاکند، حرکت ماسه

 به کار گرفته شوند.  یامنطقه یهاو طوفان یریگماسه طیبا شرا یلیخطوط ر یجهت سازگار

 ریکشور در کنار سا یو مرکز یشرقجنوب ،یهای شرقدر بیابان شدهواقعاستان  6با عبور از  رانیآهن اراه

در  روان یهاماسه یمعضل اساس ریدرگ رهیو غ ایاسترال کا،یامر ن،یچ ،یجنوب یقایآفر ریکشورهای جهان نظ

 ،ینش یو مناطق ساحل یابانیب اطقشود. در منیرا موجب م یخسارات هنگفت سالههمهاست که  یریمناطق کو

 یریروان در مناطق کو یهاآهن را دفن کند. حرکت ماسهمانند راه ییهارساختیز تواندیم یبادماسهشن و 

 یمنیباعث کاهش ا ،یلیو مسدود شدن خط ر یبالاست روساز یۀصلب شدن لا ژهیوبهمختلف  یهاجنبهاز 

د. شویخط م یو بهساز ینگهدار ۀنیهز شیافزا زیقطارها و ن ریتأخ شیافزا جهیدرنتحرکت، کاهش سرعت و 

به عنوان  یطوفان یقطارها معمولاً در روزها نیبنابرا .روان، خروج از خط قطار است یهاخطر ماسه نیتر یجد

ز ا یشود تعداد قطار کمتر ی. کاهش سرعت عبور قطارها باعث مندکنیحرکت م یبا سرعت کمتر اطیاحت

وضوع م نیشود. اینم نهیاستفاده به یلیخط ر تیاست که از ظرف یبدان معن نیخطوط راه آهن عبور کنند و ا

 نیدر ا یاساس یحلراه جادیا نیثروت است بنابرا دیراه آهن و کاهش تول یهالیمنجر به هدر رفتن پتانس

 از راه آهن شود.  یشتریثروت ب دیتواند منجر به تولیم نهیزم

و قطارها در برابر شن و ماسه بهتر محافظت کرد، مشکل است،  یلیتوان از خطوط ریچگونه م نکهیا دانستن :

 ییهاروش حال نینشده است. با ا ییرفتار شن و ماسه شناسا ینیب شیپ یبرا یتا کنون روش قابل اعتماد رایز

به حل مشکلات  یبه شکل کیهر  هارائه شده ک یلیروان از درون خطوط ر یهامقابله با حرکت ماسه یبرا

راهکار ها  نیموجود به صورت کامل به حل مشکل نپرداخته است. ا یهااز روش کی چیکند؛ اما هیکمک م

شوند که عبارتند از:  یم میتقس یو مدرن و در مجموع به شش دسته کل یبه دو دسته سنت یدر حالت کل

و  دیجد تانیاحداث وار ن،ینو یطراح ،ییایمیش تیبتث ،یکیو مکان یکیزیف تیتثب ،یبوم ستیز یروش ها

شامل  نینو یروش طراح اد پروژه،پیشنه نیشن روب دمنده و مکنده. در ا زهیآلات مکان نیاستفاده از ماش

 خط کوهاندار مدنظر است.دال

 یهاآهناین پروژه پس از بررسی راهکارهای مختلفی که تاکنون جهت رفع یا کاهش مشکلات موجود راه در

ا ب ستمیس نیا یساز نهیخط کوهاندار پرداخته می شود. سپس بهارائه شده، به مرور سیستم دال یریکو

شود. در ادامه به یم یریگیهای روان از روسازی مربوطه پیید قابلیت عبور ماسهأبه منظور ت یعدد کردیرو
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اهداف اصلی این پروژه ای و نیز دستورالعمل اجرای خط مذکور پرداخته می شود. ارائه تحلیل و طراحی سازه

 باشدبه قرار زیر می

 آهن در مناطق کویری بررسی مشکلات زیست محیطی راه 

  با رویکرد ارزیابی عددی عبور  روسازی دال کوهاندار جهت رفع معضل مناطق کویریبهینه سازی(

 های روان(ماسه

 با رویکرد سازه ای( روسازی دال کوهاندار جهت رفع معضل مناطق کویریسازی بهینه( 

 خط کوهاندارگیری دالتدوین دستورالعمل تولید، اجرا و تحویل 

 دال خط کوهاندار در خطوط در حال استفاده در مناطق ماسه گیر)خط  تدوین دستورالعمل اجرای

 گرم(در زمان مسدودی کوتاه
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 شرح خدمات

شبیه سازی -سازی روسازی دال کوهاندار جهت رفع معضل مناطق کويری )طرح هندسیمرحله اول : بهینه

 عددی(

 معرفی کلی سیستم روسازی دال کوهاندار -

 CFDبررسی جریانهای دوفاز با استفاده دینامیک سیالات محاسباتی  -

 های روان در خط اصلی خط کوهاندار در برابر حملات ماسهتحلیل عددی عملکرد دال -

مطالعه پارامتری روی هندسه دال کوهاندار و ارائه طرح بهینه هندسی در مسیر مستقیم و همچنین  -

 دال و کوهان(ها )شامل جزییات ابعاد هندسی قوس

 خط کوهاندارای سیستم روسازی دالمرحله دوم: طراحی بهینه سازه

 خط کوهاندارای طراحی دالنامهبررسی ضوابط و معیارهای آیین -

 تحلیل و طراحی روسازی  -

جزییات  شامل) هار در مسیر مستقیم و همچنین قوسخط کوهاندادال ایسازه نهیطرح بهارائه  -

 آرماتورگذاری دال و همچنین کوهان، تعیین مشخصات پیش تنیدگی یا عدم پیش تنیدگی(

 خط کوهاندار گیری دالمرحله سوم : تدوين اسناد فنی و دستورالعمل تولید، اجرا و تحويل

 ها ای و نقشه های اجرایی دالخط کوهاندار در مسیر مستقیم و قوسارائه طرح نهایی هندسی و سازه -

 ارائه جزییات و مشخصات فنی مصالح مصرفی در تولید دالخط کوهاندار -

 ارائه راهکارهای دوام مصالح دالخط در نواحی ماسه گیر و مقابله با شرایط محیطی و خوردگی -

ارائه مشخصات فنی ادوات اتصال پابند متناسب با دالخط کوهاندار جهت کاهش ارتعاشات)مشخصات  -

بگونه ای باشد که مصالح مورد نظر در داخل کشور قابل تهیه باشد و نیاز به خرید ادوات مورد نظر باید 

 خارج نباشد.

 یدیگیری دال تولای و تحویلدستورالعمل تولید و ارزیابی کیفی دال و ارائه معیارهای کنترل کارخانه -

ر )شامل الزامات خط کوهانداارزیابی ملاحظات و الزامات اجرایی طرح و ارائه روش بهینه اجرای دال -

مرتبط با روش مناسب اجرا در خطوط در حال استفاده در مناطق ماسه گیر)خط گرم(جهت کاهش 

مسدودی خط با استفاده از مصالح جدید مانند آسفالت و بتون غلطکی مناسب برای زیر سازی راه آهن 

ات و مشخصات فنی کیلومتر بر ساعت در زمان اجرای طرح، الزام 161تن و سرعت  22با بار محوری 

 زیرسازی، ملاحظات اجرای دال روسازی، ملاحظات خاص اجرا در قوس از جمله نحوه اعمال دور(

 نقشه های اجرایی باید به گونه ای باشد که قالب ساز بتواند براحتی قالب طرح را بسازد -

 ارائه ضوابط نظارت بر اجرا -

 گیری خط پس از اجرا لتدوین اسناد فنی و دستورالعمل ارزیابی، کنترل و تحوی -

 دارخطوط مجهز به دال خط کوهان یدستورالعمل نگهدار نیو تدو هیته -

 نشست خط ایدال  یدال خط کوهاندار مانند شکستگ میترم یهادستورالعمل روش نیو تدو هیته -

 داردر خطوط گرمدال خط کوهان لومتریک 2 یجهت اجرا یاسناد مناقصه فن هیته -



 تاریخ:  وزارت راه و شهرسازی            

 شماره:                          جمهوری اسلامی ایران )سهامی خاص( آهنراهشرکت             

        

2 
 8880566564: یکد پست 88574655نمابر: -ساختمان مرکزی راه آهن-بلوار نلسون ماندلا-میدان آرژانتین-تهراننشانی: 

 

حق استفاده کامل از طرح )نقشه ها، دستورالعملها و سایر موارد مرتبط( و همچنین شرکت راه آهن ج.ا.ا  -

اجرای نامحدود طرح توسط خود و غیر را به صورت کامل خواهد داشت و مشاور در این زمینه هرگونه 

 حقی را از خود سلب می نماید.

 تذکرات: 

 نمودارها و تصاویر شرح کامل داشته باشند.  -1

 مشخصات جداول و نمودار ها بصورت فارسی وبا تحلیل کامل ارائه شود .  -2

گزارش فازها و  متن نهایی باید فرمت ارائه شده از طرف مرکز توسعه آموزش و فناوری راه آهن را  -3

 داشته باشد. 

بعد از انجام هر فاز پیمانکار موظف به ارائه سمینار در مرکز توسعه آموزش و فناوری و ادارات  -4

جرایی می باشد. )در صورتی که کارفرما نیاز به ارائه بعد از هر فاز را لازم نداند به پیمانکار اعلام می ا

 نماید(

متن نهایی بعد از تصویب ، می بایستی درسه نسخه بصورت گالینگور شده به مرکز توسعه آموزش و  -2

 فناوری راه آهن تحویل گردد.

 ل می باشد:متن نهایی شامل سه تیپ گزارش به شرح ذی -6

 صفحه  21الف ( خلاصه مدیریتی گزارش پایانی در حداکثر 

ب( اصل پروژه و پیوست آن شامل کلیه نقشه ها و مقالات،استانداردها،کاتالوگها به همراه فایل اصلی  

  ارائه گردد. آنها

 واژه نامه انگلیسی به فارسی لغات اصلی ، علمی و فنی پروژه بصورت پیوست ج( 

 A4صفحه   6ارائه حداقل یک مقاله منتخب در حداکثر  – 7

 می بایستی ارائه گردد.  CDبر روی   Wordو  PDF ضمناً گزارش کلیه فازها و گزارش پایانی بصورت  

 ازملدر صورتی که شکلها و نمودارها با با پرینت سیاه و سفید دارای کیفیت مناسب نباشد پیمانکار  -8

 ینت رنگی چاپ نماید مجلد کردن گزارشات پایانی بصورت گالینگور می باشد.  است این صفحات را با پر

 :زمانبندی انجام پروژه

 8 7 6 5 4 3 2 1 شرح فاز
درصد 
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