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هحبسجِ تبریخچِ ضزایت ضذت تٌص تزن سیزسغحی در چزخ فَالدی سبهبًِ ریلی 

ایزاى 

ًبٍگبى : هحَر همبلِ

 1لبربر... رحوت ا

 2حبهذ سقیذی گَگزچیٌی

 3رَاد فلیشادُ وبولز

چىیذُ 

در دِّ اخیز، وبّص هیشاى سبیص، افشایص ثبر هحَری چزخ ّب ٍ سزفت سیز لغبرّب، آسیت اغلی 

 ثبفج ایزبد RCF. تغییز دادُ است (RCF)چزخ ّبی فَالدی را اس سبیص ثِ خستگی توبس غلتطی 

تزن ّبی سغحی در تمبثل ثب سبیص فوذتبً اس ثیي هی رًٍذ اهب . تزن ّبی سغحی ٍ سیزسغحی هی ضَد

ِ خیشتز هی ضًَذ تزن ُ ّبی . ّبی سیزسغحی رضذ وزدُ ٍ هٌتذ ثِ ضىست ّبی فویك تز ٍ سبًح یىی اس را

تطخیع دارا ثَدى یب ًجَدى ضزایظ سیز ایوي ٍاگي پس اس ضٌبسبیی تزن در چزخ آى، هحبسجِ ضزایت 

در ایي هغبلقِ، تبریخچِ . ضذت تٌص تزن ضٌبسبیی ضذُ ٍ همبیسِ آى ثب همبدیز حذی هزثَعِ است

ضزایت ضذت تٌص یه تزن سیزسغحی چزخ فَالدی در سبهبًِ ریلی ایزاى ثب استفبدُ اس ارشا هحذٍد، پس 

ِ ثقذی ٍ تحت ضزایظ  .   هحبسجِ ضذُ استRCFاس هذل سبسی س

ولوبت ولیذی 

خستگی توبس غلتطی، تزن سیزسغحی، ضزیت ضذت تٌص 

 

همذهِ - 1

توبهی اضىبل ٍاهبًذگی فلشات وِ هزثَط ثِ سیىل ّبی تٌص توبسی تىزار ضًَذُ است، خستگی توبس 

                                                 
1

دانشیار   

2
دانشجوی دکتری   

  دانشجوی دکتری3
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ِ ای اس آسیت ّبست وِ در سغح چزخ . [1]ًبهیذُ هی ضَد  (RCF )1غلتطی ٍیب )خستگی توبس غلتطی رشء دست

ُ آّي اس سبل RCFهطىل . ٍ یب سیز سغح آى ؽبّز هی ضَد (ریل  ثب افشایص 2000 رضذ وزدُ ٍ در سبل 1990 در را

FRAثز عجك آهبرّبی . هَارد خزٍد اس خظ هَرد تَرِ رْبًی لزار گزفت
 تب 1995، عی ّطت سبل یقٌی اس سبل 2

2002 ،RCF هَرد ثِ خزٍد اس خظ ووه وزدُ است160 هَرد خزٍد اس خظ ثَدُ ٍ در ثیص اس 122 فبهل اغلی  .

ُ ثزایي، سبالًِ  [. 2] ثِ سبهبًِ ریلی ارٍپبست RCFهیلیَى یَرٍ ّشیٌِ تحویلی 300فالٍ

ِ سًی تزن ٍ رضذ آى:  ّستٌذRCFدٍ فزایٌذ اغلی حبون ثز   ثِ دٍ ضىل سغحی ٍ RCFرضذ تزن ّبی . رَاً

ّبی سیزسغحی رضذ  تزن ّبی سغحی در تمبثل ثب سبیص فوذتبً اس ثیي هی رًٍذ اهب تزن. سیزسغحی هغزح است

ِ خیشتز هی ضًَذ خغزًبوتزیي ًَؿ ٍاهبًذگی خستگی چزخْبی . وزدُ ٍ هٌتذ ثِ ضىست ّبی فویك تز ٍ سبًح

 4تزن ّبی سیزسغحی در چزخ ّبی فَالدی هی تَاًذ اس . آّي ًبضی اس رضذ تزوْبی ایزبد ضذُ در سیز سغح است راُ

فلت ایزبد تزن ّبی سیزسغحی در وٌبر تزن ّبی سغحی، ثیطتز ثَدى .  هیلیوتز سیز سغح ایزبد ضًَذ20تب ثقضبً 

. سخت ضًَذگی هبدُ در سغح، ٍرَد تٌص ّبی پسوبًذ فطبری در سغح ٍ ٍرَد فیَة هبدی سیزسغحی است

هجسَط هجبحج هزثَط ثِ خستگی توبس .  ًطبى دادُ ضذُ است1چگًَگی رضذ یه تزن سیزسغحی در ضىل 

. لبثل دستزسی است [5 ٍ 4]غلتطی ثِ غَرت رذاگبًِ در هَرد چزخ ٍ ریل در هزارـ 

-6]در سبل ّبی اخیز تالش ّبی سیبدی ثزای ثزرسی رضذ تزن ّبی سیزسغحی در سیستن ریلی اًزبم ضذُ است 

ثزای تطخیع ثحزاًی ثَدى تزن پس اس ضٌبسبیی، السم است ضزایت ضذت تٌص آى هحبسجِ ضذُ ٍ ثب ضزایت . [8

هحبسجِ ضزایت ضذت تٌص ثِ فٌَاى ثحخی همذهبتی اهب السم ثزای ّز سبهبًِ ریلی، ثِ . ثحزاًی همبیسِ ضًَذ

در ایي همبلِ ثب افوبل ضزایظ وبری سبهبًِ . خػَظ در عزاحی فزایٌذ ًگْذاری ٍ تقویزات آى هغزح هی ثبضذ

ِ ثقذی ٍ ثب استفبدُ اس رٍش ارشا  ریلی ایزاى، اثتذا توبس غلتطی چزخ دارای تزن سیزسغحی ثب ریل ثِ غَرت س

ِ سبسی ضذُ است سپس ثِ استخزاد تبریخچِ ضزایت ضذت تٌص تزن سیزسغحی عی یه دٍر غلتص . هحذٍد ضجی

. وبهل چزخ رٍی ریل پزداختِ ضذُ است
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 هیلیوتز ٍ ثیطتزیي فوك 300رضذ هحیغی تزن حذٍد.  هیلیوتزی4چگًَگی رضذ تزن خستگی ایزبد ضذُ در فوك : 1ضىل

[.3] هیلیوتز است 14آى سیز سغح غلتص   

 3هذل سبسی ارشا هحذٍد ٍ حل هسئلِ در ًزم افشار آثبوَس- 2

هزاحل هختلف هذل سبسی ٍ حل هسئلِ توبس چزخ دارای تزن سیزسغحی ثب ریل در ًزم افشار ارشا هحذٍد 

6.7آثبوَس ًسخِ 
 وِ در حبل حبضز ORE-S1002سبسی ٌّذسی چزخ، اس پزٍفیل  ثزای هذل. غَرت گزفتِ است 

 UICایي پزٍفیل در استبًذارد . پزٍفیل هَرد استفبدُ در تزاش چزخ ّبی سبهبًِ ریلی ایزاى است، استفبدُ گزدیذ

 UIC 515-1سبیز لسوت ّبی ٌّذسِ سغح همغـ چزخ ًیش ثب استفبدُ اس استبًذارد . تقزیف ضذُ است [9 ]510-2

 هیلیوتز است وِ لغز 920ًَؿ چزخ اًتخبثی ثزای ایي هغبلقِ، هٌَثلَن ثب لغز . هذل ضذ (الف2ضىل  )[10]

هجذاً دستگبُ هختػبت هزرـ، رٍی هحَر چزخ ٍ در هحل . چزخ ًَ هَرد استفبدُ در سبهبًِ ریلی ایزاى هی ثبضذ

.  ًطبى دادُ ضذُ است3هَلقیت هحَرّبی هختػبت در ضىل . سغح داخلی لزار دادُ ضذُ است

، در ًبحیِ توبس  تزثب تَرِ ثِ غیزخغی ثَدى تحلیل توبس، السم است تب ثزای ثِ دست آٍردى رَاة ّبی دلیك

درغَرتی وِ ایي اًذاسُ . استفبدُ ضَد ( هیلیوتز3اًذاسُ حذٍدی )ریش  ّبی چزخ ٍ ریل ٍ ًیش اعزاف تزن اس الوبى

الوبى ثزای ول چزخ اًتخبة ضَد، ثیص اس یه هیلیَى الوبى خَاّین داضت درحبلی وِ ًزم افشار آثبوَس لبدر ثِ 

ِ ای ثب هبوشیون تقذاد الوبى ضطػذ ّشار است حتی درغَرت تَاًبیی ًزم افشاری، اهىبى سخت افشاری . حل هسئل

ِ ای ٍرَد ًذارد ثٌبثزایي در لسوت هذل سبسی ٌّذسی، لغبفی اس سغح چزخ ٍ حَل ًبحیِ توبس . حل چٌیي هسئل

 y = 100 تب y = 50 mmاس ) هیلیوتز 50 هیلیوتز ٍ اًذاسُ هحَری 14 دررِ، اًذاسُ ضقبفی 30ثب اًذاسُ هحیغی 

mm) ثب ایي تقزیف هی تَاى در ایي ًبحیِ اس الوبى ریش ٍ در سبیز .  رذیذ تقزیف ضذُ است4ثِ فٌَاى یه رشء

لسوت ّبی چزخ وِ ثِ دلیل دٍری اس هٌغمِ توبس ٍ غفز ثَدى تمزیجی تٌص در آى ًَاحی، تأحیزی ثز رَاة ّب 
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ثزای ثبال ثزدى دلت رَاة ّوزاُ ثب هٌبست ثَدى سهبى حل . ًخَاٌّذ داضت اس الوبى ّبی درضت تز استفبدُ ًوَد

ِ ای رذا ضذُ ًیش لغبفی هتمبرى ًسجت ثِ خظ توبس چزخ ٍ ثِ اًذاسُ 30هسئلِ، اس لغبؿ   دررِ رذا ضذ 54/2 درر

ایي ًَاحی در .  هیلیوتز استفبدُ ضَد1تب ثِ فٌَاى ًبحیِ اعزف تزن در ایي ًبحیِ اس اًذاسُ الوبى ریشتزی ثب اًذاسُ 

.  اًذ ًطبى دادُ ضذ3ُضىل 

 هیلیوتز 1510الغبر تزن ثیضَی هَرد هغبلقِ، . تزن هذل ضذُ در ایي هغبلقِ ثیضَی ٍ سیزسغحی است

هغبثك ثب . هحَر اغلی تزن در اهتذاد خظ ریل ٍ هحَر فزفی آى فوَد ثز خظ ریل است. اًتخبة ضذُ است

ـ آٍری ضذُ سبهبًِ ریلی آهزیىبی رٌَثی، تزن ُ ّبی هیذاًی رو  10-5هقوَالً در فوك  ّبی سیزسغحی داد

ثٌبثزایي هزوش تزن هَرد ًؾز، ضص هیلیوتز سیز سغح غلتبى . [12] دررِ ایزبد هی ضًَذ 20هیلیوتزی ٍ ثب ضیت 

ّوچٌیي تزن . چزخ ٍ درست سیز ًمغِ غلتبى هٌؾَر ضذُ است

 (ة) (الف)

UIC60[ 10ٍ11 .]ًمطِ سغح همغـ ریل  (ة) هیلیوتز، 920ًمطِ سغح همغـ چزخ هٌَثلَن ثب لغز  (الف): 2ضىل 
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 .ًوبیص چزخ، ریل ٍ تزن هذل ضذُ: 3ضىل

ِ ای در چزخ هذل ضذُ است وِ ثزدار فوَد ثز سغح تزن ثب هحَر   20ساٍیِ  (هحَر فوَد ثز سغح سهیي)ّب xثِ گًَ

ثِ هٌؾَر ثَهی ًوَدى ایي هغبلقِ ًیبس است تب در آیٌذُ، رْت گیزی تزن در ایي هغبلقِ ثب تَرِ . دررِ هی سبسد

 ًطبى دادُ 4 ٍ 3  ّبیهذل تزن ٍ هَلقیت آى در ضىل. ثِ هطبّذات هیذاًی در سبهبًِ ریلی ایزاى تقییي گزدد

در ایي هغبلقِ، توزوش ثز چْبر راس تزن ٍالـ در اًتْبی هحَر اغلی ٍ فزفی تزن ثیضَی است وِ در . ضذُ است

ُ گذاری ضذُ است4ضىل  .  ًطبى دادُ ٍ ضوبر

 هَرد استفبدُ لزار گزفت وِ پزٍفیل غبلت ریل ّبی سبهبًِ ریلی UIC60سبسی ٌّذسی ریل، پزٍفیل  ثزای هذل

عَل ریل هذل ضذُ، عَلی اس . ة آٍردُ ضذُ است2ًمطِ سغح همغـ ایي ریل در ضىل . ایزاى ثِ حسبة هی آیذ

ِ ثقذی .  هیلیوتز هی ثبضذ600ریل است وِ ثیي دٍ تزاٍرس لزار دارد وِ ثزاثز  هذل چزخ ٍ ریل ّز دٍ اس ًَؿ س

. ضىل پذیز اًتخبة ضذًذ

 درًؾز گزفتِ ضذُ است چزاوِ در حبل حبضز فوذُ خزیذّبی R7Tثزای هغبلقِ حبضز، رٌس چزخ اس فَالد گزیذ 

تزویت ضیویبیی ٍ خَاظ هىبًیىی ایي گزیذ فَالد ثِ . چزخ در سبهبًِ ریلی ایزاى اس ایي رٌس غَرت هی گیزد

 ثَدُ وِ خَاظ هىبًیىی آى در UIC60رٌس ریل ًیش اس فَالد گزیذ .  ًطبى دادُ ضذُ است2 ٍ 1تزتیت در رذاٍل 

. هذل هبدی چزخ ٍ ریل االستَپالستیه ثب سخت ضًَذگی سیٌوبتیه خغی اًتخبة ضذ.  ارائِ گزدیذُ است3رذٍل 

سخت ضًَذگی سیٌوبتیه در ٍالـ ثیبًگز اًتمبل سغح تسلین در فضبی تٌص ثَدُ وِ احزات ثبضیٌگز ٍ تقذیل 

. ّوچٌیي رٌس چزخ ٍ ریل، ّوگي ٍ ایشٍتزپیه تقزیف ضذُ است.  را لحبػ هی ًوبیذ5پالستیه
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.رٍثزٍ (ة)ربًت ٍ  (الف)هَلقیت تزن ثیضَی ًسجت ثِ چزخ ٍ رئَس آى، ًوبیص اس : 4ضىل   

تزویت ضیویبیی فَالد : 1رذٍل R7T [13] (ثزحست هبوشیون درغذ ٍسًی)   

0.80% Mn 0.40% Si 0.52% C 
0.30% Cr 0.040% S 0.040% P 
0.30% Ni 0.08% Mo 0.30% Cu 
  0.60 Cr+Mo+Ni 0.05% V 

خَاظ هىبًیىی فَالد : 2رذٍل R7T [ 13]  

( %) هیٌیون درغذ وطیذگی ( MPa) استحىبم ًْبیی 
C هیٌیون همذار ضزثِ ضبرپی در 

20  
(J )

 هحذٍدُ سختی ثزیٌل 
(HB )

 277 تب 241  15  14  940 تب 820 

خَاظ هىبًیىی فَالد ریل : 3رذٍل UIC60 در دهبی C 24[ 14]  

( %) هیٌیون درغذ وطیذگی ( MPa) استحىبم ًْبیی 
C هیٌیون همذار ضزثِ ضبرپی در 

20  
(J )

 هحذٍدُ سختی ثزیٌل 
(HB )

 277 تب 241  15  14  940 تب 820 

. پس اس تقییي خَاظ ٍ هذل هبدی، چزخ ٍ ریل هذل ضذُ در هَلقیت هٌبسجی ًسجت ثِ ّن لزار دادُ ضذًذ

ِ ای ثِ فبغلِ  ّوچٌیي .  هیلیوتز اس لجِ داخلی فلٌذ ثبضذ70فزؼ ثز ایي است وِ هحل توبس چزخ رٍی ریل ًمغ

ِ ربیی ایي سغَح  لغبؿ حبٍی تزن ٍ رشء هزثَط ثِ سبیز لسوت چزخ اس سغَح هزثَعِ رٍی ّن هًَتبص ضذُ ٍ ربث

ُ اًذ ثٌذی هختلف افوبل ًوَد ٍ در  ایي وبر ثبفج هی ضَد تب ثتَاى در دٍ رشء ّوزَار دٍ الوبى . ثب ّن همیذ ضذ
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ِ ربیی ّبی یىسبًی خَاٌّذ داضت ُ ّبی ٍالـ ثز ایي سغَح اس دٍ رش ّوزَار ربث یقٌی اهىبى تجذیل . ًْبیت گز

. ثٌذی ریش ثِ درضت فزاّن هی ضَد الوبى

. یىی اس هسبئل هْن ثِ ٌّگبم ًػت ریل، ضیجی است وِ ثِ سیز ریل ٍ ثِ سوت هزوش دٍ ریل دادُ هی ضَد

لذا ثزای .  استفبدُ هی ضَد1:20 را داراست وِ در ایزاى ثیطتز اس ضیت 1:40 یب 1:20ایي ضیت هقوَالً دٍ همذار 

 z ریل را حَل هحَر Arctan (1/20) = 2.86لزار گزفتي چزخ ٍ ریل در هَلقیت ًسجی هٌبست، اثتذا ثِ هیشاى 

 ثِ xدٍراى دادُ ٍ سپس ًمغِ ٍسظ تبد ریل را در اهتذاد ًمغِ غلتبى چزخ لزار دادُ ٍ ًْبیتبً ریل در راستبی 

ِ رب ضذُ وِ در توبس ثب چزخ لزار گیزد ُ ای ربث ًمغِ توبس چزخ ٍ ریل در ٍسظ عَل ریل یقٌی ثِ فبغلِ . اًذاس

.  هیلیوتز اس دٍ سز ریل است300

 وِ در ًزم افشار آثبوَس ثزای 6ثزای تقزیف سغح ثیضی هذل ضذُ ثِ فٌَاى سغح تزن، رٍش تقییي ضىبف

در ٍالـ، ثب ایي تقزیف ًزم افشار رٍی سغح هَرد ًؾز یه . تقزیف تزن تقجیِ ضذُ است هَرد استفبدُ لزار گزفت

. رفت گزُ رٍی ّن هی ریشد ٍ ثِ آى ّب اهىبى دٍر ٍ رذا ضذى اس ّن را هی دّذ

در ایي رٍش اس احزات ایٌزسی ٍ ًیش تغییزات هبدی هتغیز ثب . رٍش حل هسئلِ ثِ غَرت استبتیىی اًتخبة ضذ

اًذروٌص چزخ ٍ ریل، اس ًَؿ توبس سغح ثِ سغح . غزف ًؾز هی ضَد (هبًٌذ خشش ٍ ٍیسىَاالستیسیتِ)سهبى 

 ٍ سغح تبد ریل، سغح 7سغح عَلِ چزخ ثب تَرِ ثِ الوبى ثٌذی ریشتز ثِ فٌَاى سغح اغلی. تقزیف ضذُ است

ثزای تحلیل اغغىبن توبس چزخ ٍ ریل اس فزهَالسیَى پٌبلتی استفبدُ ضذُ ٍ ضزیت .  اًتخبة گزدیذ8فزفی

ثبرگذاری ٍ ضزایظ هزسی چزخ، اس عزیك تقزیف یه .  تقزیف ضذُ است3/0اغغىبن هبدُ در توبم رْبت ثزاثز 

ٍ اتػبل غلت آى ثب سغح داخلی چزخ یقٌی ربیی وِ هحل اتػبل ثب هحَر  (0,70,0)ًمغِ هزرـ ثِ هختػبت 

. است، غَرت پذیزفت

ٍاگي ّبی آلوبى ضزلی ثِ فٌَاى ًوًَِ ٍاگي هَرد ًؾز در ایي هغبلقِ اس سزی ٍاگي ّبی هَرَد در سبهبًِ 

لذا ثب فزؼ هسبٍی ثَدى . [15] تي هی ثبضٌذ 51هسبفزی ایزاى، در حبلت هسبفزگیزی ضذُ دارای ٍسًی هقبدل ثب 

.  تي هی ثبضذ 51 8 = 375/6ثبر تحول ضذُ تَسظ ّز یه اس چزخ ّب، ثبر افوبلی ثِ ّز چزخ در حبلت استبتیىی 

ثِ ربی احتسبة ًیزٍی ایٌزسی ثِ عَر 
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.چگًَگی الوبى ثٌذی لغبؿ حبٍی تزن ٍ رجِْ تزن: 5ضىل  

ثٌبثزایي، ًْبیتبً ثبری . ثزای ٍسى ٍاگي استفبدُ ضذُ است [16] تَغیِ ضذُ تَسظ هزرـ 5/1هستمین، اس ضزیت 

ایي .  ویلًَیَتي خَاّذ ثَد808/93 تي یب هقبدل 5625/9وِ در حبلت دیٌبهیىی تَسظ ّز چزخ تحول هی ضَد 

ُ ثزایي ثب فزؼ .  افوبل ضذُ استxثبر در هذل حبضز ثِ ًمغِ هزرـ تقزیف ضذُ ٍ در رْت هٌفی هحَر  فالٍ

.  ثِ ًمغِ هزرـ افوبل ضذُ استy+ ًیَتي هتز هحبسجِ ٍ در رْت 808/93سزفت حبثت، گطتبٍر هحزوی ثزاثز 

ِ ی آسادی چزخ در دٍ راستبی   آساد گذاضتِ ضذُ تب ثتَاًذ در احز ٍسى ٍاگي y وبهالً همیذ ضذُ ٍ راستبی x ٍ zدرر

. در دٍ عزف ریل ًیش ضزایظ هزسی وبهالً گیزدار افوبل گزدیذُ است. پبییي ثیبیذ

ثب تمسین ثٌذی هٌبست، سِ ردیف الوبى ّذفوٌذ . سبسی ارشا هحذٍد الوبى ثٌذی است هْوتزیي هزحلِ هذل

اًذاسُ ضقبفی الوبى ّبی ردیف اٍل، دٍم ٍ . (5ضىل )حَل رجِْ تزن ثزای هحبسجِ سِ اًتگزال وبًتَری ایزبد ضذ 

در راستبی رجِْ .  الوبى هی ثبضذ16 هیلیوتز ٍ تقذاد الوبى ّب در رْت هحیغی 75/0 ٍ 5/0، 3/0سَم ثِ تزتیت 

 هیلیوتز ثَدُ ٍ 3ًْبیتبً، الوبى ّبی لغبؿ هحل توبس چزخ دارای اثقبد تمزیجی .  الوبى تقجیِ ضذُ است72تزن، 

 هیلیوتز اًتخبة ضذُ است وِ در رْت هحیغی دارای ضزیت 10در سبیز ًمبط چزخ ًیش اًذاسُ فوَهی الوبى ّب 

 هیلیوتز 6 هیلیوتز ٍ در سبیز ًمبط ثب اًذاسُ داًِ 3ریل ًیش در هحل توبس ثب چزخ ثب اًذاسُ داًِ . رضذ ًیش هی ثبضذ
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ِ ریشی ٍ الوبى ثٌذی ضذُ است  ٍ 28832، 46524تقذاد الوبى ّبی لغبؿ حبٍی تزن، چزخ ٍ ریل ثِ تزتیت . داً

ّوبى عَروِ هطبّذُ هی گزدد، تقذاد الوبى ّبی ًبحیِ دارای تزن تمزیجبً هقبدل الوبى ّبی سبیز .  هی ثبضذ15048

ِ ای. لسوت ّبی چزخ ٍ ریل هی ثبضذ ِ ثقذی لج ُ ای 15 9ثزای الوبى ثٌذی وبًتَر اٍل حَل رجِْ تزن اس الوبى س  گز

ِ ثقذی ضص ٍرْی (C3D15 )2هزتجِ  ُ ای هزتجِ 20، ثزای سبیز وبًتَرّب اس الوبى س ٍ ثزای سبیز  (C3D20R )2 گز

ِ ثقذی ضص ٍرْی  ُ ای خغی 8لسوت ّبی هذل چزخ ٍ ریل اس الوبى س . استفبدُ ضذُ است (C3D8R) گز

. ًبوزاًذاری تٌص در رجِْ تزن در هذل سبسی اًزبم ضذُ ثب استفبدُ اس الوبى ّبی هٌفزد رفـ گزدیذُ است

 4/2 ثب سزفت پزداسش CPUتحلیل ّبی اًزبم ضذُ در ایي همبلِ ثب استفبدُ اس وبهپیَتز ضخػی ثب هطخػبت 

سهبى حل تحلیل االستَپالستیه چزخ دارای تزن هقبدل .  هگبثبیت غَرت گزفتِ استRAM 2گیگبّزتش، حبفؾِ 

.  سبفت ثَدُ است17

تقییي رّیبفت تحلیل تزن - 3

ٍ هىبًیه  (LEFM )10هىبًیه ضىست االستیه خغی: فلن هىبًیه ضىست دارای دٍ رّیبفت اغلی است

ثذیي . تقییي رّیبفت هٌبست ثزای هغبلقِ تزن دارای اّویت سیبدی است. (EPFM )11ضىست االستَپالستیه

 در تحلیل تزن، هسئلِ ثب تقزیف هذل هبدی LEFMهٌؾَر، در اثتذا ثزای ثزرسی ضزایظ ٍ اهىبى استفبدُ اس 

در . االستَپالستیه ثب سخت ضًَذگی سیٌوبتیه ثزای چزخ حل ضذ تب اًذاسُ ًبحیِ پالستیه رجِْ تزن تقییي ضَد

ِ ای حَل رجِْ تزن در فبغلِ  .  اس رجِْ تزن حفؼ ضذًذ5/0ایي تحلیل، ًَدّبی ٍالـ ثز ضقبؿ الوبى ّبی هٌفزد لج

ُ ّب ثِ فبغلِ LEFMایي درحبلی است وِ در تحلیل  .  هٌتمل هی ضًَذ25/0، ایي گز

 3/0، حذاوخز ضقبؿ هٌغمِ پالستیه رجِْ تزن (6ضىل )ّوبى عَروِ ًتبیذ ایي تحلیل ًطبى هی دّذ 

ثِ فٌَاى تمزیجی اس حذاوخز . حبدث ضذُ است (4ثب تَرِ ثِ ضىل ) تزن 2هیلیوتز هی ثبضذ وِ در راس ضوبرُ 

، یه ّطتن عَل LEFMهمذار هزبس ضقبؿ ًبحیِ پالستیه حَل ًَن تزن در ثبرگذاری هًََتٌیه ثزای استفبدُ اس 

، هبوشیون ضقبؿ ًبحیِ پالستیه ( هیلیوتز5)ثٌبثزایي در همبیسِ حذالل عَل تزن . [17]تزن هغزح ضذُ است 

.  استفبدُ ًوَدLEFMدر ایي هسئلِ در هحذٍدُ هزبس ثَدُ ٍ لذا هی تَاى اس رّیبفت 

ًتبیذ ٍ ثحج پیزاهَى آى ّب - 4

 ٍ LEFM ًطبى دادُ ٍ ًبم گذاری ضذُ است ثب فزؼ 4تبریخچِ ضزایت ضذت تٌص چْبر راس تزن وِ در ضىل 

یقٌی اثتذا . ایي وبر ثب غلتص چزخ رٍی ریل اًزبم ضذ. (9 ٍ 8، 7اضىبل )تقزیف هبدُ االستیه استخزاد گزدیذ 

. ضزایت ضذت تٌص چْبر راس تزن در حبلتی وِ تزن دلیمبً سیز ًبحیِ توبس چزخ ثب ریل لزار دارد هحبسجِ ضذ

- 10، -9، -8، -7، -6، -5، -4، -3، -5/2، -2، -5/1، -1، -5/0، ثِ اًذاسُ y+سپس چزخ رٍی ریل ٍ حَل هحَر 
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 دررِ دٍراى دادُ ضذ ٍ در ّز هَرد ضزایت ضذت 10، 9، 8، 7، 6، 5، 5/4، 4، 5/3، 3، 5/2، 2، 5/1، 1، 5/0ٍ ًیش 

ُ ای وِ تغییزات ضزایت ضذت . تٌص چْبر راس تزن هحبسجِ ٍ حجت ضذ ّوبى عَروِ هالحؾِ هی ضَد در هحذٍد

ُ ای وِ دیگز تزن اس هیذاى تٌص ًبحیِ توبس چزخ 5/0تٌص لبثل هالحؾِ ثَدُ دٍراى ّبی  ِ ای ٍ در هحذٍد  درر

ِ ای غَرت گزفتِ است1دٍر ضذُ است دٍراى ّبی   5ضوٌبً ثب تَرِ ثِ ایي وِ فوالً پس اس دٍراى حذٍد .  درر

ُ ای وبفی اس هیذاى تٌص توبسی چزخ دٍر ضذُ ٍ  ِ ای چزخ چِ در رْت هخجت ٍ چِ در رْت هٌفی، تزن ثِ اًذاس درر

 دررِ اداهِ دادُ 10ٍ - 10ضزایت ضذت تٌص فوالً ثِ همذار غفز هی رسٌذ، لذا هحبسجبت ًْبیتبً تب ساٍیِ دٍراى 

ُ ای . ضذ ِ ای اس ول 10ثِ فجبرت دیگز عی یه سیىل غلتص وبهل چزخ رٍی ریل، ّز ًمغِ اس چزخ تٌْب در ثبس  درر

.  دررِ تحت ثبرگذاری ثَدُ ٍ در هبثمی ثبسُ تٌطی را تززثِ ًوی وٌذ360

 

.2هبوشیون هٌغمِ پالستیه رجِْ تزن در راس ضوبرُ : 6ضىل  
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تبریخچِ ضزیت ضذت تٌص هَد : 7ضىل I در خالل غلتص چزخ رٍی ریل ثزحست ( MPa.m
1/2 .ثزای چْبر راس تزن (  
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تبریخچِ ضزیت ضذت تٌص هَد : 8ضىل II در خالل غلتص چزخ رٍی ریل ثزحست ( MPa.m
1/2 .ثزای چْبر راس تزن (  
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تبریخچِ ضزیت ضذت تٌص هَد : 9ضىل III در خالل غلتص چزخ رٍی ریل ثزحست ( MPa.m
1/2 .ثزای چْبر راس تزن (  

، ثب تَرِ ثِ تمبرى ٌّذسی چزخ تٌْب ًبضی اس 3 1ٍاختالف ًوَدارّبی تبریخچِ ضزیت ضذت تٌص ثزای رئَس 

درحبلی وِ فالٍُ ثز گطتبٍر افوبلی ثِ هزوش چزخ، فذم تمبرى ٌّذسی ًیش فبهل . گطتبٍر افوبلی ثِ هزوش چزخ است

در هزوَؿ ّز دٍ فبهل فذم تمبرى .  هی ثبضذ4 ٍ 2اختالفبت ًتبیذ ضزایت ضذت تٌص هزثَط ثِ رئَس ضوبرُ 

ُ اًذ  لبثل هطبّذُ است، هٌفی 7ًىتِ هْوی وِ در ضىل . ٌّذسی ٍ ثبرگذاری، اختالفبت ًبچیشی را هَرت ضذ

ایي ًىتِ ًطبى هی دّذ وِ تزن سیزسغحی در عَل غلتص چزخ رٍی ریل .  حیي غلتص چزخ رٍی ریل استKIثَدى 

تحت هَد وططی لزار ًوی گیزد ٍ ثِ ربی ثبسضذى رجِْ تزن ٍ دٍر ضذى سغَح آى اس یىذیگز، ّوَارُ ایي سغَح 

 ًذاضتِ ٍ I تزن سیزسغحی رضذ هَد RCFثِ فجبرت دیگز، تحت ضزایظ .  ثِ ّن فطزدُ هی ضًَذRCFدر ضزایظ 

. ًیش هی ثبضذ [8]ایي یبفتِ هٌغجك ثب ًتبیذ حبغلِ در هزرـ .  هی ثبضٌذII ٍ IIIهَد رضذ تزن هَدّبی ثزضی 

 8 هَرت ثبرگذاری ًبهتٌبست تزن سیزسغحی در چزخ لغبر هی ضَد، یقٌی ّوبى عَروِ در ضىل ّبی RCFّوچٌیي 

، ضزیت ضذت II ٍ IIIدر هَد .  ّوشهبى ثِ همبدیز هبوشیون خَد ًوی رسٌذII ٍ III هطبّذُ هی ضَد، هَد 9ٍ 

 II ٍ IIIلذا احز ضزیت ضذت تٌص هَد . تٌص هٌفی تٌْب ًطبى دٌّذُ فَؼ ضذى رْت تٌص ثزضی افوبلی است

، همذار 9 ٍ 8ثب تَرِ ثِ ضىل ّبی .  ًیستIهٌفی ّوبًٌذ همذار هخجت هخزة هی ثبضذ ٍ ایي هسئلِ هطبثِ هَد 
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اختالف ساٍیِ حبدث ضذى .  در سٍایبی هخجت رخ هی دّذKII در سٍایبی هٌفی ٍ همذار هبوشیون KIIIهبوشیون 

.  دررِ است5/1 تب 1 ثیي KII ٍ KIIIهبوشیون 

ِ گیزی - 5 ًتیز

ِ ثقذی ٍ تحلیل تزن سیزسغحی در چزخ سبهبًِ ریلی ایزاى، هَد رضذ تزن سیزسغحی را هَد  هذل سبسی س

.  فطبری ثَدُ ٍ تأحیزی ثز رضذ تزن سیزسغحی ًخَاّذ داضتIیقٌی هَد .  ًطبى هی دّذII ٍ IIIتزویجی ثزضی 

 دررِ اس 10تزن سیزسغحی فوالً در .  هٌززثِ ثبرگذاری ًبهتٌبست تزن سیزسغحی در چزخ هی ضَدRCFّوچٌیي 

اختالف ایزبد ضذُ در احز ًبهتمبرًی .  دررِ غلتص چزخ رٍی ریل در هیذاى تٌص لزار گزفتِ ٍ دچبر رضذ هی ضَد360

ٌّذسی ٍ ثبرگذاری رٍئَس هختلف رجِْ تزن سیزسغحی ًبچیش ثَدُ ٍ فوالً توبهی رئَس تبریخچِ ًسجتبً هطبثْی 

ثِ تذریذ اس هیذاى  (4 ٍ 2)هی تَاى گفت وِ در غَرت رضذ تزن، رئَس ٍالـ ثز لغز فزفی .  وٌٌذرا تززثِ هی

تَاى  ًْبیتبً هی. ّوچٌبى در هیذاى تٌص هطبثْی لزار خَاٌّذ داضت (3 ٍ 1)تٌص توبسی خبرد ضذُ اهب رئَس 

ِ سبسی فزایٌذ ًگْذاری ٍ  ِ ّبی سبهبًِ ریلی ایزاى در راثغِ ثب چزخ ّبی خَد ًیبسهٌذ ثْیٌ ثیبى ًوَد وِ وبّص ّشیٌ

ِ سبسی فزایٌذ ًگْذاری ٍ تقویزات آى. تقویزات آى ّبست تحمیمبت  ّب رلَگیزی اس ٍاهبًذگی چزخ ّب در وٌبر ثْیٌ

. هفػل در سهیٌِ خستگی توبس غلتطی هٌغجك ثب سبهبًِ ریلی ایزاى را هی علجذ
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