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  زحلیل فشایٌذ دهًَساط چشخ هٌَتلَن تا اػسفادُ اص زضسیك سٍغي
  ًاٍگاى: ًام هحَس همالِ 

  1زَحیذ هحوَدی

  2ػیذ حاهذ حؼیٌی

 3اهیي اٍحذی

   4ػلی اػذی السی

: چىیذُ 

دس ایي همالِ اثش زضسیك سٍغي تِ ًاحیِ زواع چشخ ٍ هحَس دس فشایٌذ دهًَساط چشخ هٌَتلَن ٍاگٌْای 

هذل وشدى فیلن . ّای هؼافشی تِ هٌظَس زؼییي ضشیة اكغىان دس ًاحیِ زواع تشسػی ؿذُ اػر

سٍغي تا فـاس تاال دس ػغح زواع تیي چشخ ٍ هحَس تؼیاس خیچیذُ هی تاؿذ، لزا تِ هٌظَس زؼییي ضشیة 

تا زغییش . اكغىان دس ًاحیِ زواع، هذل الواى هحذٍد چشخ ٍ هحَس دس فشایٌذ دهًَساط زْیِ ؿذُ اػر

همادیش ضشیة اكغىان دس ًاحیِ زواع چشخ ٍ هحَس دس هذل الواى هحذٍد ٍ همایؼِ ًسایح خشٍخی تا 

همذاس ًیشٍی دهًَساطی دس ؿشایظ ٍالؼی، هی زَاى ضشیة اكغىان دس ًاحیِ زواع سا تا دس ًظش گشفسي 

ًىسِ هْن دس فشایٌذ دهًَساط چشخ تا اػسفادُ اص سٍؽ زضسیك سٍغي ، ثاتر . اثشاذ فیلن سٍغي تذػر آٍسد

ًثَدى ضشیة اكغىان دس ًاحیِ زواع هی تاؿذ، تغَسیىِ تا خاتدایی چشخ دس ًاحیِ زواع ضشیة 

 سیـِ ایي هَاسد تا .اكغىان زغییش هی وٌذ ٍ دس اًسْای فشایٌذ دهًَساط، ًشخ زغییش آى صیاد هی گشدد

ساتغِ ضشیة اكغىان تا خاتدایی چشخ دس حیي فشایٌذ ّوچٌیي . زغییشاذ فیلن سٍغي زحلیل هی گشدد

 .اػسخشاج ٍ ًمؾ سٍغي دس ایي ساتغِ تشسػی هی گشدددهًَساط چشخ 

  چشخ لغاس ، دهًَساط چشخ ، زضسیك سٍغي ، ضشیة اكغىان ، فیلن سٍغي : ولواذ ولیذی

  

همذهِ  - 1

                                                 
1

55124564- ، معاونت فني ، گروه تامين مىاد و قطعاتشركت قطار هاي مسافري رجاء- كارشناس بازسازي   

2
دانشگاه صنعتي شريف- دانشجىي دكتراي مهندسي مكانيك    

3
دانشگاه علم و صنعت ايران-  استاديار دانشكده مهندسي راه آهن    

4
ندانشگاه علم و صنعت ايرا-  استاديار دانشكده مهندسي راه آهن    
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    دس تیي فشایٌذّای زؼویشازی دس ٍاگي ّای هؼافشی هَضَع تاصػاصی هدوَػِ چشخ ٍ هحَس تِ دلیل حؼاػیر 

تاال ٍ زاثیش هْن آى دس ایوٌی ػیش اص اّویر تِ ػضائی تشخَسداس اػر ٍ ّوَاسُ هَسد زَخِ هٌْذػاى ٍ 

چشخ ٍ هحَس اص آالذ هْن ًاللِ دس كٌؼر سیلی هی تاؿذ وِ . خظٍّـگشاى ؿاغل ٍ فؼال دس ایي صهیٌِ تَدُ اػر

ایوٌی ػیش ٍ حشور هاؿیٌْای سیلی تا آى دس اسزثاط هؼسمین هی تاؿذ لزا زاوٌَى زحمیماذ تؼیاسی دس صهیٌِ ّای 

اها دس اسزثاط تا یىی اص هْوسشیي ایي هَضَػاذ یؼٌی  هخسلف دس اسزثاط تا چشخ ٍ هحَس كَسذ گشفسِ اػر

چشخ تا یه اًغثاق هٌاػة تش سٍی هحَس خاصدُ هی . دهًَساط چشخ اص سٍی هحَس هغالؼاذ وافی كَسذ ًگشفسِ اػر

ؿَد ٍ دهًَساط چشخ صهاًی كَسذ هی گیشد وِ تٌا تِ دالیلی چشخ یا هحَس اص حالر اػساًذاسد خاسج ؿذُ ٍ الصم اػر 

تِ دلیل حؼاػیر هحَس تِ ًیشٍّای تضسي دهًَساطی، اخیشا زضسیك  .]1[وِ چشخ یا هحَس ًَ سا تدای آى اػسفادُ وٌٌذ

هسذاٍلسشیي سٍؽ . ]2[سٍغي تا فـاس تاال تِ ًاحیِ زواع چشخ ٍ هحَس تشای دهًَساط چشخ سٍاج تیـسشی یافسِ اػر

تشای هًَساط ٍ دهًَساط چشخْا دس اغلة ساُ آٌّْا اػسفادُ اص خشع ّیذسٍلیىی هی تاؿذ وِ هـخلاذ آى دس 

ّوچٌیي الصم اػر وِ ایي دػسگاُ خشع زَاًایی سػن ًوَداس . ]1[اػساًذاسد ّای هشتَعِ تیاى گشدیذُ اػر

  ّیذسٍلیه، خوح اص سٍی هحَس چشخدهًَساط دس ٌّگام .ًیشٍی دهًَساطی سا دس عَل فشایٌذ دهًَساط داؿسِ تاؿٌذ

چشخ زَػظ دػسگاُ خشع  ًیشٍی الصم تِ خـر تِ ًاحیِ زواع زضسیك هی وٌذ ٍ 150MP سٍغي سا حذالل تا فـاس

دس داخل ّاب چشخ وِ هحل زواع تا هحَس هی تاؿذ ؿیاسی ٍخَد داسد وِ هحیظ آى سا دس تش گشفسِ . هی ؿَدٍاسد 

ٍ اص عشیك ّویي ػَساخ سٍغي تِ ًاحیِ زواع زضسیك هی  (2ؿىل)اػر ٍ زَػظ یه ػَساخ تِ سٍی ّاب ساُ داسد 

دهًَساط صهاًی ؿشٍع هی ؿَد وِ سٍغي اص لثِ ّای زواع تیشٍى آیذ وِ دس ایي حالر هی زَاى . (1-1ؿىل )گشدد 

، ٍ لزا زحلیل ایي فشایٌذ ٍ تشسػی زاثیش (2-1ؿىل )گفر فیلن سٍغي زواهی ًاحیِ زواع سا دس تش گشفسِ اػر 

دس ایي همالِ هذل الواى هحذٍد چشخ ٍ هحَس . سٍغي تا فـاس تاال تشای دسن تْسش اص ایي فشایٌذ ضشٍسی هی تاؿذ

 زحلیل گشدیذُ ٍ ًسایح خشٍخی تا ًسایح زدشتی Ansysػاخسِ ؿذُ ٍ فشایٌذّای دهًَساط دس ًشم افضاس الواى هحذٍد 

.  همایؼِ هی گشدًذ

خاتدایی دهًَساط تیاًگش همذاس ًیشٍی هَسد ًیاص تشای دهًَساط چشخ تش حؼة زغییش هَلؼیر آى دس -     ًوَداس ًیشٍ

دس ٌّگام اًدام ػولیاذ ٍ دس لحظِ ای وِ ؿیاس سٍغي هَخَد دس داخل ّاب . ًاحیِ زواع دس عَل فشایٌذ هی تاؿذ

لزا زضسیك سٍغي . چشخ اص ًاحیِ زواع تیشٍى هی آیذ، فـاس سٍغي زَػظ خوح تِ كَسذ ازَهازیه لغغ هی ؿَد

دس دٍ هشحلِ لاتل تشسػی هی تاؿذ ٍ دٍ هشحلِ هدضا هی زَاى تشای آى زؼشیف وشد وِ هشحلِ اٍل تا حضَس سٍغي 

دس هشحلِ دٍم ، فیلن سٍغي ، . فـاس تاال اًدام هی گیشد ٍ دس هشحلِ دٍم زٌْا اثشاذ سٍغي اص هشحلِ لثل ٍخَد داسد

سفسِ سفسِ ضؼیف زش ٍ ًاصوسش هی گشدد وِ زاثیش صیادی تش ضشیة اكغىان هی گزاسد ٍ دس ًسیدِ هٌدش تِ افضایؾ 
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لزا ّذف آى اػر وِ تسَاى ساتغِ ای تذػر آٍسد وِ تسَاًذ ًشخ . ًیشٍی دهًَساطی دس اًسْای فشایٌذ هی گشدد

.  زغییشاذ ضشیة اكغىان سا دس هشحلِ دٍم دهًَساط اسائِ دّذ

 

  
زضسیك سٍغي تِ ًاحیِ زواع چشخ ٍ هحَس لثل - 1-1ؿىل 

اص اًدام دهًَساط چشخ 

تیشٍى صدى سٍغي اص زواع چشخ ٍ هحَس لثل اص - 2-1ؿىل 

اًدام دهًَساط چشخ 

 

 
 ].3[هذلؼاصی ؿذُ وِ ػَساخ زضسیك سٍغي دس آى هـخق هی تاؿذًوای یه دٍم ػغح همغغ چشخ . 2ؿىل

 

 هذل ػاصی- 2
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چشخ ٍ .  اػسفادُ ؿذُ اػر]3[خْر هذلؼاصی، اص چشخ ٍ هحَس ٍاگي هؼافشی خاسػی وِ اص ًَع هٌَتلَن اػر

 اص آًدا وِ خْر گیشی ًیشٍی .]5[هحَس سا هی زَاى ًؼثر تِ خظ هشوض آى تِ كَسذ هسماسى هحَسی دس ًظش گشفر

.  خشع ًیض ًؼثر تِ هشوض هحَس هسماسى هی تاؿذ، دس زحلیل اص الواًْای هسماسى هحَسی اػسفادُ ؿذُ اػر

 وِ یه الواى ػاصُ ای هی تاؿذ اػسفادُ ؿذُ Plane 82تشای ؿثىِ تٌذی هذل دٍتؼذی اص الواى هشتؼی 

. [6] تشای ّش گشُ اػر (Ux,Uy) گشّای تا دٍ دسخِ آصادی 8ایي الواى، یه الواى . اػر

 

 

  
زلَیشی اص هذل ًْایی وِ اص ػغَح هخسلف .  3ؿىل

 .زـىیل ؿذُ اػر

 (ًوایی اص ًاحیِ زواع )هؾ تٌذی ًْایی هذل . 4ؿىل

 

  وِدىخالػسیه ایذُ آل فشم هی گشد-خَاف هىاًیىی چشخ ٍ هحَس تِ كَسذ ایضٍزشٍج ٍ تا خَاف االػسیه    

همادیش هذٍل االػسیؼیسِ ٍ ضشیة خَاػَى ًیض . ]5[تیاًگش خَاف هىاًیىی چشخ ٍ هحَس هی تاؿذ 5ؿىل ؿواسُ 

GPaEتِ زشزیة  207 ٍ 3.0دس ًظش گشفسِ ؿذُ اػر . 
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 ]5[خَاف هىاًیىی چشخ ٍ هحَس. 5ؿىل

 

ًسایح ٍ تحث - 3

 خاتدایی دهًَساط چشخ-ًوَداس ًیشٍ- 3-1

    صهاًیىِ سٍغي تا فـاس صیاد تش ػغَح زواػی زضسیك هی گشدد، هی زَاى گفر وِ ػغَح ًاحیِ زواػی اص 

 .ّوذیگش خذا گشدیذُ ٍ الیِ ای اص فیلن ًاصن سٍغي تا فـاس تشاتش فـاس اػوالی خوح سٍغي زـىیل هی گشدد

دس . تٌاتشایي ضشیة اكغىان دس ًاحیِ زواع ون ؿذُ ٍ دس ًسیدِ ًیشٍی الصم تشای دهًَساط چشخ ًیض واّؾ هی یاتذ

اتسذای ؿشٍع فشایٌذ دهًَساط تِ ػلر ٍخَد الیِ ًاصوی اص فیلن سٍغي تا فـاس تاال ًیشٍی دهًَساطی خاییي هی تاؿذ ٍ 

 حذٍد MPa 150چشخ هٌَتلَن ٍاگٌْای خاسػی ثثر هی ؿَد دس فـاس  همذاس ًیشٍیی وِ دس ػول تشای آغاص دهًَساط

50 KNالثسِ ایي ًیشٍ تا زَخِ تِ همذاس هیضاى اًغثاق چشخ ٍ هحَس ، ًَع سٍغي ٍ ًَع چشخ ٍ هحَس . هی تاؿذ 

تا ؿشٍع فشایٌذ دهًَساط ، ًیشٍی دهًَساطی تا ؿیة تؼیاس هالیوی ًضٍل هی وٌذ زا ایٌىِ ؿیاس . هسفاٍذ هی تاؿذ

ازفالی وِ سخ هی دّذ ایٌؼر وِ فـاس سٍغي تِ عَس ًاگْاًی تشداؿسِ هی . سٍغي اص دسٍى ًاحیِ زواػی تیشٍى آیذ

ؿَد، فیلن سٍغي ًاصوسش هی ؿَد ٍ تا ٍخَد ایٌىِ ػغح ًاحیِ زواػی تِ ًلف حالر اٍلیِ سػیذُ اػر ٍلی ًیشٍی 

ًىسِ ای وِ خالة اػر ٍ ًیاص  .ًیَزي خیذا هی وٌذ  ویل300َ زا 200دهًَساطی، یه خْؾ ًاگْاًی زا حذٍد همذاس 

خاتدایی دس ایي ًاحیِ هی تاؿذ، یؼٌی ًاحیِ ای وِ فـاس سٍغي تشداؿسِ -تِ تشسػی داسد سفساس ػدیة هٌحٌی ًیشٍ

 .ؿذُ اػر ٍ فیلن ًاصوی اص سٍغي دس ًاحیِ زواع تالی هاًذُ اػر

    دس ًاحیِ هزوَس تؼذ اص ایٌىِ یه خْؾ ًیشٍ تِ ػلر لغغ فـاس سٍغي ٍخَد داسد، دس اداهِ فشایٌذ دهًَساط همذاس 

ًیشٍ تِ ػلر واّؾ ػغح زواػی هغاتك اًسظاس ؿیة ًضٍلی داسد، ٍلی دس اًسْای فشایٌذ دهًَساط ؿیة زغییشاذ 

تشای . ًیشٍ تِ كفش ًضدیه گشدیذُ ٍ دس اًسْای فشایٌذ دهًَساط همذاس ًیشٍ تشخالف اًسظاس ؿشٍع تِ صیاد ؿذى هی وٌذ



         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     (ػْاهی خاف) گؼسشؽ خذهاذ هیثاق كثا ؿشور حاهی اًدوي هٌْذػی حول ٍ ًمل سیلی ایشاى :عشاحی ٍ زَلیذ         www.gmsco.ir  

          زخللی زشیي زَلیذ وٌٌذُ ًشم افضاسّای كٌؼر حول ٍ ًمل

 

 
 6 | ؿواسُ كفحِ

 

زحلیل ایي خذیذُ،  تشخالف اًسظاس تایذ تِ زغییشاذ فیلن سٍغي هَخَد دس ًاحیِ زواػی زَخِ ؿَد، یؼٌی فشایٌذ 

زغییش فیلن سٍغي تِ گًَِ ای اػر وِ تا ًضدیه ؿذى تِ اًسْای فشایٌذ دهًَساط ، فیلن سٍغي ًاصوسش ؿذُ ٍ اثش آى 

تِ ػثاسذ دیگش ضشیة اكغىان دس ایي ًاحیِ ؿشٍع تِ افضایؾ هی وٌذ ٍ . تش واّؾ ضشیة اكغىان اص تیي هیشٍد

 وِ تش سٍی چشخ ٍ هحَس 6حالر زدشتی ایي خذیذُ دس ؿىل ؿواسُ . ًشخ سؿذ آى دس اًسْای فشایٌذ تِ حذاوثش هی سػذ

هٌَتلَن ٍاگٌْای هذل اػداًیایی ؿشور لغاسّای هؼافشی سخاء دس دٍ حالر زضسیك سٍغي ٍ تذٍى زضسیك سٍغي 

دس ایي ًوَداس ٍ دس حالر زضسیك سٍغي، خْؾ ًوَداس دس لؼوسی وِ . اًدام گشدیذُ اػر ، ًـاى دادُ ؿذُ اػر

ؿیاس سٍغي چشخ اص ًاحیِ زواع تیشٍى هی آیذ ٍ ّوچٌیي ػیش كؼَدی ًوَداس دس اًسْای فشایٌذ دهًَساط ، هـخق 

.  هی تاؿذ
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خاتدایی چشخ هٌَتلَن ٍاگٌْای اػداًیایی دس دٍ حالر زضسیك سٍغي ٍ تذٍى اػسفادُ اص زضسیك سٍغي -ًوَداس ٍالؼی ًیشٍ. 6ؿىل ؿواسُ 

 

    تِ ػثاسذ دیگش دس ًاحیِ ای وِ فـاس سٍغي تشداؿسِ ؿذُ اػر دس ّش هشحلِ ای اص فشایٌذ دهًَساط، ضشیة 

اكغىاوی ٍخَد داسد وِ هسٌاػة تا ضخاهر فیلن سٍغي ٍ ویفیر آى هی تاؿذ ٍ تِ ّویي دلیل ضشیة 

دس اداهِ ًحَُ دػسیاتی تِ فشهَلی وِ تیاى وٌٌذُ . اكغىان ّش ًمغِ تا ضشیة اكغىان ػایش ًماط زفاٍذ داسد

. زغییشاذ ضشیة اكغىان تش حؼة خاتدایی چشخ دس عَل فشایٌذ دهًَساط تاؿذ اسایِ هی گشدد

    تشای سػیذى تِ فشهَل زغییشاذ ضشیة اكغىان دس حیي فشایٌذ دهًَساط اتسذا تشای ّش یه اص هیضاى اًغثاق 

، 0.03، 0.025، 0.02خاتدایی دهًَساط تا ضشایة اكغىان فشضی –ّای هزوَس، اعالػاذ هشتَط تِ ًوَداس ًیشٍ

دس ٌّگام اًدام .  اػسخشاج گشدیذAnsys ٍ تا اػسفادُ اص ًشم افضاس 0.06، 0.055، 0.05، 0.045، 0.04، 0.035
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فشایٌذ هًَساط، لثل اص هًَساط ػغَح ًاحیِ زواػی سا آغـسِ تِ سٍغي هی وٌٌذ وِ ضشیة اكغىان هشتَعِ دس ایي 

 لزا اص آًدائیىِ دس اًسْای فشایٌذ دهًَساط ًیض الیِ ای اص سٍغي ٍخَد داسد ، دس ].4[ هی تاؿذ0.06زا 0.05حالر حذٍد 

تِ دلیل ایٌىِ دس زؼر ّای .  تاؿذ 0.06اًسْای فشایٌذ دهًَساط چشخ اًسظاس هی سٍد وِ ضشیة اكغىان حذٍد 

 هی سػذ ٍ تا زَخِ تِ KN 350آصهایـی دهًَساط تؼذ اص تشداؿسي فـاس سٍغي ، همذاس ًیشٍی دهًَساط زمشیثا تِ 

زحلیل ّای اًدام گشفسِ ٍ تا دس ًظش گشفسي ایي همذاس ًیشٍ، ضشیة اكغىان ؿشٍع فشایٌذ دهًَساط دس حالر تذٍى 

تٌاتشایي تایذ فشهَلی تشای ضشیة اكغىان تش حؼة خاتدایی تذػر .  دس ًظش گشفسِ هی ؿَد0.02فـاس سٍغي، 

تشای .  تیاى ًوایذ0.06 الی 0.02آیذ وِ ًحَُ زغییشاذ ضشیة اكغىان سا تش حؼة زاتؼی اص خاتدایی اص همذاس 

خاتدایی دهًَساط حاكل اص آى –حالسی وِ فـاس سٍغي ٍخَد ًذاسد ، ایي فشهَل تایذ تِ ًحَی تاؿذ وِ ًوَداس ًیشٍ

دس ایي حالر هی زَاى ادػا وشد وِ . فشهَل، دس ًشم افضاسّای هشتَعِ تا ًوَداس ٍالؼی دهًَساط یىؼاى تاؿذ

دس ٍالغ ایي سٍؽ تش اػاع ػؼی ٍ خغا ، ٍ فیر ًوَدى ًوَداس ٍالؼی تا . فشهَل ٍالؼی تذػر آهذُ اػر

.  ًوَداس حاكل اص زحلیل ّای واهدیَزشی اػسَاس اػر

 زٌْا تشای ضشیة Ansysخاتدایی دهًَساط سا دس ًشم افضاس - هـخق اػر ًوَداس ًیش7ٍ    ّواًغَس وِ اص ؿىل 

اكغىان ّای ثاتسی هی زَاى تذػر آٍسد، حال آًىِ اگش فشهَلی تشای زغییشاذ ضشیة اكغىان دس فشایٌذ 

دهًَساط چشخ ًیاص تاؿذ، الصم اػر زا ًوَداس سا تشای ضشایة اكغىاوی وِ تِ كَسذ خیَػسِ زغییش هی وٌٌذ تذػر 

اها تا دس ًظش گشفسي ایي ًىسِ وِ چٌیي چیضی دس ػول هوىي ًیؼر، تشای زؼییي همذاس ًیشٍ دس ضشیة . آٍسد

اكغىاوْای هخسلف، تایذ اص عشیك دسٍى یاتی ٍ تشٍى یاتی ٍ تا اػسفادُ اص ًوَداسّای هَخَد هحاػثاذ اًدام 

اػاع تشًاهِ تش اًدام دسٍى یاتی ٍ تشٍى یاتی .   ًَؿسِ ؿذMATLABتذیي هٌظَس تشًاهِ ای دس ًشم افضاس . ؿَد

–تشای ّش وذام اص اًغثاق ّای هَسد ًظش، اعالػاذ هشتَط تِ ًوَداس ًیشٍ. دس تیي اعالػاذ هَخَد دس ًشم افضاس اػر

 ، 0.04  0.035، 0.03 ، 0.02 ٍ دس ضشایة اكغىان ثاتر هفشٍم Ansysخاتدایی وِ اص زحلیل دس ًشم افضاس 

دس ایي .  تذػر آهذُ اًذ تِ ػٌَاى اعالػاذ ٍسٍدی ایي ًشم افضاس هحؼَب گشدیذ0.06 ، 0.055 ، 0.05 ، 0.045

 خاتدایی اػسخشاج –تشًاهِ تِ اصای ّش ساتغِ زغییشاذ ضشیة اكغىان هفشٍم تش حؼة خاتدایی، ًوَداس ًیشٍ 

تذیي هؼٌی وِ ٍسٍدی تشًاهِ ، فشهَل زغییشاذ ضشیة اكغىان هی تاؿذ ٍ خشٍخی ًشم افضاس ًیض ًوَداس . هیگشدد

.   خاتدایی دهًَساط چشخ هی تاؿذ–ًیشٍ 
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  هیلیوسش0.3ًوَداس ًیشٍ خاتدایی تشای ضشایة اكغىان هخسلف تشای هیضاى اًغثاق  (7 )ؿىل

 

هی زَاى تِ ایي ًىسِ ارػاى وشد وِ دس هشحلِ دٍم ، ضشیة  (6)ٍ همایؼِ آى تا ؿىل  (7)تا هالحظِ ؿىل 

.  اكغىان یه ػذد ثاتسی ًوی تاؿذ ٍ تا خاتدایی چشخ زغییش هی وٌذ

 

 زغییشاذ ضشیة اكغىان-3-2

 وِ ًوَداس آى اػرفشضیاذ هخسلفی سا هی زَاى دستاسُ ًحَُ زغییشاذ ضشیة اكغىان اػوال وشد اها هْن     

 هی زَاى  وِ اػر وِ دس ایي كَسذ تا ًوَداس ٍالؼی دهًَساط فیر گشدد اص ایي فشم ّا خاتدایی حاكل–ًیشٍ 

 ًوَداس تشای ایي هذل ًوًَِ ٍالؼیهَخَد ًثَدى  دس لذم اٍل تِ دلیل. سا اثثاذ ًوَد ساتغِ تذػر آهذُ كحر

هی ؿَد ٍ زٌْا ػِ فشم دستاسُ زغییشاذ ضشیة اكغىان اػوال اص چشخ ٍ هحَس تشای هذل ؿثیِ ػاصی ؿذُ ، 

 .ػدغ ًسائح تذػر آهذُ ، زحلیل هی گشدد

 

 زغییشاذ خغی ضشیة اكغىان: فشم اٍل 

    دس ایي حالر فشم هی گشدد وِ ضشیة اكغىان دس ًاحیِ تذٍى فـاس سٍغي تِ كَسذ زاتؼی خغی اص همذاس 

دس ایي ؿىل دٍ ًاحیِ تا فـاس .  تیاًگش ّویي هَضَع هی تاؿذ8ٍ ؿىل  (1)ساتغِ .  زغییش هی وٌذ0.06 زا 0.02
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دس ًاحیِ تا فـاس سٍغي تاال، فشم گشدیذُ اػر وِ ضشیة اكغىان ثاتر . سٍغي ٍ تذٍى فـاس هـخق ؿذُ اػر

خاتدایی دهًَساط حاكل –تا همایؼِ ًوَداسّای ًیشٍ. هاًذُ اػر وِ ًسایح زدشتی ًیض ایي هَضَع سا زاییذ هی وٌذ

تا همایؼِ .  تشای ایي ًاحیِ زخویي صدُ ؿذُ اػر0.005اص ًشم افضاس تا ًوَداس ّای زدشتی ، ضشیة اكغىان 

ٍ ًوَداسّای ٍالؼی، ایي ًسیدِ حاكل هی ؿَد وِ فشم  (9ؿىل )خاتدایی حاكل اص ایي فشم -ًوَداس ًیشٍ

. زغییشاذ خغی ضشیة اكغىان تا ٍالؼیر چٌذاى هغاتمر ًذاسد ٍ لزا تایذ فشم ّای دیگشی سا اػوال ًوَد

 

(1 )0098.00004.0  x 
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 فشم زغییشاذ خغی ضشیة اكغىان دس هشحلِ دٍم دهًَساط (.8)ؿىل
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   خاتدایی حاكل اص اػوال فشم اٍل–ًوَداس ًیشٍ . (9)ؿىل

 

 زغییشاذ ضشیة اكغىان تِ كَسذ زاتغ دسخِ دٍم: فشم دٍم 

    دس ایي حالر فشم هی گشدد وِ ضشیة اكغىان دس ًاحیِ تذٍى فـاس سٍغي تلَسذ زاتؼی اص دسخِ دٍم تا ساتغِ 

دس ًاحیِ تا فـاس سٍغي فشم گشدیذُ اػر .  ًـاى دادُ ؿذُ اػر2 ًوَداس زاتغ 7دس ؿىل . زغییش هی وٌذ 7-2

تا زَخِ تِ ًوَداسّای . وِ ضشیة اكغىان ثاتر هاًذُ اػر وِ ًسایح زدشتی ًیض ایي هَضَع سا زاییذ هی وٌذ

( 11)ّواًغَسیىِ اص ؿىل .  تشای ایي ًاحیِ زخویي صدُ ؿذُ اػر0.005خاتدایی دهًَساط، ضشیة اكغىان –ًیشٍ

هٌغثك ًیؼر ٍ لزا تایذ  (6)هـخق هی تاؿذ ًوَداس حاكل اص اػوال فشم دٍم ًیض تا ٍیظگیْای ًوَداس ؿىل 

 .فشم دیگشی سا اػوال ًوَد

 

(2) 036.00005.0000004.0 2  xx 
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 دس هشحلِ دٍم دهًَساط (2)فشم زغییشاذ ضشیة اكغىان هغاتك تا ساتغِ . (10)ؿىل

 

 



         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     (ػْاهی خاف) گؼسشؽ خذهاذ هیثاق كثا ؿشور حاهی اًدوي هٌْذػی حول ٍ ًمل سیلی ایشاى :عشاحی ٍ زَلیذ         www.gmsco.ir  

          زخللی زشیي زَلیذ وٌٌذُ ًشم افضاسّای كٌؼر حول ٍ ًمل

 

 
 11 | ؿواسُ كفحِ

 

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Displacement (mm)

F
o

rc
e 

(K
N

)

No pressure

Under pressure

 
   خاتدایی حاكل اص اػوال فشم دٍم–ًوَداس ًیشٍ . (11)ؿىل

 

 

زغییشاذ ضشیة اكغىان تِ كَسذ زاتغ دسخِ دٍم : فشم ػَم 

    دس ایي حالر فشم هی گشدد وِ ضشیة اكغىان دس ًاحیِ تذٍى فـاس سٍغي تلَسذ زاتؼی اص دسخِ دٍم تا ساتغِ 

هغاتك تا فشضیاذ لثلی ضشیة اكغىان دس .  ًـاى دادُ ؿذُ اػر12زغییش هی وٌذ وِ ًوَداس آى دس ؿىل  (3)

.  زخویي صدُ ؿذُ اػر0.005ًاحیِ زضسیك سٍغي تا فـاس تاال تِ كَسذ ثاتر ٍ تا همذاس 

 

(3 )0876.00016.0000009.0 2  XX 
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 دس هشحلِ دٍم دهًَساط (3)فشم زغییشاذ ضشیة اكغىان هغاتك تا ساتغِ  (.12)ؿىل
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  خاتدایی حاكل اص اػوال فشم ػَم–ًوَداس ًیشٍ  (.13)ؿىل

 ، ایي ًسیدِ حاكل هی ؿَد وِ ایي ًوَداس اص خْازی ؿثیِ ًوَداس 6 ٍ ًوَداس ؿىل 13    تا همایؼِ ًوَداس ؿىل 

تا ًگاّی تِ . ٍالؼی هی تاؿذ وِ هْوسشیي ؿثاّرِ آى ، سؿذ ًیشٍی دهًَساطی دس اًسْای فشایٌذ دهًَساط هی تاؿذ

 وِ تیاًگش زغییشاذ ضشیة اكغىان هی تاؿذ ، ایي ًىسِ هـخق هی ؿَد وِ سؿذ ضشیة 12ًوَداس ؿىل 

ّش . اكغىان دس اًسْای فشایٌذ تا ؿیة تؼیاس صیادی ّوشاُ هی تاؿذ وِ سیـِ آى دس فیلن سٍغي هَخَد هی تاؿذ

چمذس وِ تِ اًسْای فشایٌذ ًضدیه هی ؿَین فیلن سٍغي ًاصوسش ٍ ویفیر خَد سا اص دػر هی دّذ وِ تِ زثغ آى 

.  ضشیة اكغىان ًیض افضایؾ چـوگیشی هی وٌذ

دهًَساط ٍ فیر وشدى ایي ًوَداس تا ًوَداس ّای -    ّواًغَسیىِ لثال ّن تیاى ؿذ تا داؿسي ًوَداس زدشتی ًیشٍ

خشٍخی اص زحلیل ًشم افضاسی هی زَاى ساتغِ دلیك زغییشاذ ضشیة اكغىان دس ًاحیِ زواع چشخ ٍ هحَس سا تذػر 
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هی تاؿذ، وِ ... ضشیة اكغىان خَد ًیض زاتؼی اص فیلن سٍغي، ًَع سٍغي، هیضاى اًغثاق، كافی ػغَح ٍ . آٍسد

هی زَاى دس هشحلِ ای دیگش زغییشاذ ّش وذام اص ایي ػَاهل سا تش سٍی ضشیة اكغىان حاكل تشسػی وشد ٍ زواهی 

. ایي همادیش سا تْیٌِ ًوَد

 خاتدایی دهًَساط چشخ تشای ضشیة اكىان ّای هخسلف ًـاى دادُ –حالر واهلی اص ًوَداس ًیشٍ  (14)    دس ؿىل 

دس ایي ًوَداس گشاف ّای تا ضشیة اكغىان ثاتر ّوشاُ تا ػِ گشاف حاكل اص ػِ فشم دستاسُ ًحَُ . ؿذُ اػر

 خاتدایی حاكل اص –اص ؿىل ًوَداس هـخق اػر وِ ًوَداس ًیشٍ . زغییشاذ ضشیة اكغىان اسائِ ؿذُ اػر

. فشم ػَم تِ ٍالؼیر ًضدیه زش اػر
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خاتدایی تشای ضشیة اكغىان ّای هخسلف  - ًوَداسّای ًیشٍ: (14)ؿىل

ًسیدِ گیشی - 4

: ًسایح حاكل اص ایي هغالؼِ ػثاسزٌذ اص

 خاتدایی ٍالؼی ٍ ؿثیِ ػاصی ؿذُ تشای ّش دٍ حالر اػسفادُ اص زضسیك –ّواًغَسیىِ اص ًوَداسّای ًیشٍ  .1

سٍغي ٍ تذٍى اػسفادُ اص زضسیك سٍغي هـخق اػر زضسیك سٍغي تا فـاس تاال ًیشٍّای دهًَساطی سا تِ ًحَ 

چـوگیشی خاییي هی آٍسد ٍ  تاػث خلَگیشی اص ٍاسد آهذى ّشگًَِ آػیة تِ هدوَػِ چشخ ٍ هحَس هی 
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دسكذ ؿشایظ تذٍى اػسفادُ اص زضسیك 25ًیشٍی دهًَساطی دس حالر زضسیك سٍغي تا فـاس تاال حذٍد . ؿَد

. سٍغي هی تاؿذ

فیلن سٍغي دس دهًَساط چشخ تؼذ اص تشداؿسي فـاس سٍغي ٍ دس اداهِ فشایٌذ دهًَساط چشخ ، ویفیر خَد سا اص  .2

ٍلی تا ایي ٍخَد ضشیة . دػر هی دّذ ٍ تاػث افضایؾ ضشیة اكغىان تیي چشخ ٍ هحَس هی گشدد

 .اكغىان تاص ّن دس حذی ًیؼر وِ تسَاًذ آػیثی تِ هدوَػِ چشخ ٍ هحَس ٍاسد وٌذ

لزا تایذ دس ازخاب سٍغي هَسد . ضشیة اكغىان تیي چشخ ٍ هحَس تِ هـخلاذ فٌی سٍغي ًیض تؼسگی داسد .3

. ًظش ًیض دلر وافی تِ ػول آیذ

 لزا ٍخَد فـاس  ،تا زَخِ تِ ًوَداسّای ٍالؼی ، ًیشٍی دهًَساطی دس لحظِ اٍل دهًَساط تاالزش هی تاؿذ .4

 .سٍغي دس لحظِ اٍل دهًَساط خیـٌْاد هی گشدد

زـىش ٍ لذسداًی - 5

ًَیؼٌذگاى ایي همالِ تشخَد الصم هی تیٌٌذ وِ اص ّوىاسی هدوَػِ هذیشاى هؼاًٍر فٌی ؿشور سخاء زـىش ٍ 

. لذسداًی ًوایٌذ
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