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چىیسُ 

زض ایي همالِ، هغالؼِ احط پاضاهتطّای هرتلف ذظ ٍ ًاٍگاى ضیلی تط ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی تاض چطخ هسًظط لطاض 

ػَاهلی ّوچَى ؾطػت ؾیط ٍ لغط چطخ ًاٍگاى ضیلی زض وٌاض پاضاهتطّایی ًظیط هسٍل تؿتط ضیل . گطفتِ اؾت

ُ ای ذظ آّي ٍ ته ته اجعای هتكىلِ آى، تاوٌَى زض تَؾؼِ ضٍاتظ هحاؾثِ (هسٍل ذظ) ، ویفیت ٌّسؾی ٍ ؾاظ

تؼسز ضٍاتظ اضائِ قسُ ٍ هْن تط اظ آى اذتالفات وَچه ٍ تعضگی وِ هیاى . ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی تِ واض ضفتِ اؾت

ًتایج حانل اظ آى ّا هكاّسُ هی قَز، اتراش تهوین هٌاؾة زض ذهَل اًتراب تْتطیي ٍ هٌاؾة تطیي ضاتغِ ضا 

ُ تطزاضی اظ یه ذظ ضاُ آّي تِ ذهَل، زقَاض ؾاذتِ اؾت ُ ای ٍ قطایظ تْط ایي . تا ػٌایت تِ ذهَنیات ؾاظ

هؿألِ ضطٍضت هغالؼِ ضٍاتغِ گًَاگَى پیكٌْاز قسُ ضا وِ ّط یه تِ گطٍّی اظ پاضاهتطّای ذظ ٍ ًاٍگاى ضیلی 

ِ اًس هكرم هی ؾاظز ُ تطزاضی اظ . ٍاتؿت ایي همالِ تِ تطضؾی ضٍاتظ هصوَض پطزاذتِ ٍ زض اًتْا تا تَجِ تِ قطایظ تْط

. یه ذظ آّي ذال، پیكٌْازات الظم جْت اًتراب ضاتغِ هٌاؾة ضا اضائِ ًوَزُ اؾت

 ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی، تحلیل ٍ عطاحی ذظ آّي، تاض قثِ اؾتاتیىی :ولوات ولیسی

همسهِ - 1

لحاػ ًوَزى احطات زیٌاهیىی تاضّای ػثَضی ًاٍگاى ضیلی زض فطآیٌس تحلیل ٍ عطاحی ذغَط ضاُ آّي، اظ اّویت 

ـ ّای تحلیل ٍ عطاحی . تؿیاض ظیازی تطذَضزاض اؾت ُ ؾاظی ٍ واضتطزی ًوَزى ضٍ اظ ؾَی زیگط، لعٍم تَجِ تِ ؾاز

ـ ّای هتؼسزی زض ضاؾتای تسٍیي ضٍقی هٌغمی ٍ تطذَضزاض اظ تَجیِ . ذغَط ضاُ آّي ًیع، ضطٍضت زاضز تاوٌَى تال

تؼطیف ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی تِ ػٌَاى پاضاهتطی وِ . [2 ٍ 1]فٌی هٌاؾة زض ایي ذهَل تِ اًجام ضؾیسُ اؾت 
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ُ ای هَضز تَجِ عطاحاى ذغَط ضیلی لطاض گطفتِ  زٍ ّسف هصوَض ضا تأهیي هی ًوایس، ضاّىاضی تَزُ وِ تِ عَض گؿتطز

. اؾت

اگطچِ اؾاؾی تطیي ػاهل تطٍظ ذَال زیٌاهیىی زض تاضگصاضی ذغَط ضاُ آّي، هاّیت ػثَضی تَزى تاض ًاٍگاى 

ُ ای  ضیلی هی تاقس، تا ایي حال ًوی تَاى تِ ؾازگی اظ احطات زیٌاهیىی حانل اظ ویفیت ًاهغلَب ٌّسؾی ٍ ؾاظ

ّط یه اظ ػَاهل هصوَض ٍ احطات ًاقی اظ آى ّا تاتؼی اظ هجوَػِ پاضاهتطّای . ذظ آّي، چكن پَقی ًوَز

تؼسز ایي پاضاهتطّا اظ یه ؾَ ٍ تَجِ تِ پیچیسگی اًسضوٌف هیاى ذظ ٍ ًاٍگاى اظ ؾَی زیگط، . هتؼسزی هی تاقٌس

ِ ای جاهغ تطای هحاؾثِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی ضا زقَاض ًوَزُ اؾت . ّوَاضُ ػاهلی تَزُ وِ تؼطیف ضٍـ ٍ ضاتغ

ِ اًس ٍ  گًَاگًَی هتغیطّایی وِ تاوٌَى زض ضٍاتظ تَؾؼِ یافتِ جْت هحاؾثِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی تِ واض ضفت

اذتالفی وِ هیاى ًتایج حانل اظ ایي ضٍاتظ ٍجَز زاضز، ػوالً هَجة گطزیسُ اؾت تا اًتراب هٌاؾة تطیي ضاتغِ، 

ِ ّای شٌّی عطاح ذظ آّي تاقس ایي هؿألِ ضطٍضت هغالؼِ ضٍاتغِ پیكٌْاز قسُ ضا وِ ّط . ّوَاضُ یىی اظ هكغل

ِ اًس، هكرم هی ؾاظز ایي همالِ تِ تطضؾی ضٍاتظ هصوَض . یه تِ گطٍّی اظ پاضاهتطّای ذظ ٍ ًاٍگاى ضیلی ٍاتؿت

ُ تطزاضی اظ یه ذظ آّي ذال، پیكٌْازات الظم جْت اًتراب ضاتغِ هٌاؾة  پطزاذتِ ٍ زض اًتْا تا تَجِ تِ قطایظ تْط

. ضا اضائِ ًوَزُ اؾت

هفَْم ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی - 2

هؼوَالً تطای همانس عطاحی، ًیطٍی اؾتاتیىی چطخ ٍؾایل ًملیِ ضیلی، زض ضطیثی هَؾَم تِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی 

: تِ ػثاضت زیگط. ضطب قسُ ٍ ًیطٍی قثِ اؾتاتیىی هَضز اؾتفازُ زض عطاحی ذغَط ضاُ آّي ضا تِ زؾت هی زّس
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ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی تِ پاضاهتطّای هتؼسزی وِ تطذی تِ ذهَنیات ًاٍگاى ٍ تطذی زیگط تِ هكرهات ذظ آّي 

ُ ای ٍ اجعای تكىیل زٌّسُ ذظ، ذهَنیات ٍ قطایظ . هطتَط هی قًَس، ٍاتؿتِ اؾت ویفیت ٌّسؾی، ؾرتی ؾاظ

ُ تطزاضی  ، تٌاغ ًاذالم، ًَع چطخ ّا، قست ٍ تعضگی تاض چطخ، ٍ ًْایتاً ؾطػت (تطافیه هؿافطی، تاضی، ؾطیغ الؿیط)تْط

. ؾیط لغاض اظ جولِ هَاضز لاتل اقاضُ زض ایي ظهیٌِ هی تاقٌس

 

احط ؾطػت ؾیط ًاٍگاى تط ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی - 2-1
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ِ ّای تؿیاض . ؾطػت، هْن تطیي پاضاهتطی اؾت وِ ًمكی اؾاؾی زض تؼییي ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی زاضز ًظطی

هتفاٍتی تطای تیاى ضاتغِ تیي ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی ٍ ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی اضائِ قسُ اؾت وِ تؼسازی اظ 

زض اغلة ایي ضٍاتظ، ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی هتٌاؾة تا . هْن تطیي آى ّا زض ایي ترف هَضز تَجِ لطاض گطفتِ اؾت

 .تَاى زٍم ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی هی تاقس

پیكٌْازاتی زض هَضز ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی تِ نَضت « قطام»ضاُ آّي وكَض آلواى تَؾظ قرهی تِ ًام 

قطام پیكٌْاز ذَز ضا تِ نَضت زٍ ضاتغِ هجعا ٍ تِ تطتیة، . تاتؼی اظ ؾطػت ؾیط ًاٍگاى ضیلی اضائِ ًوَزُ اؾت

 ویلَهتط تط ؾاػت تاقس، اضائِ 200 تا 100 ویلَهتط تط ؾاػت ٍ یا تیي 100تطای قطایغی وِ ؾطػت وَچه تط اظ 

[: 3]زازُ اؾت 
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، تالـ ًوَزُ اؾت تا ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی ضا تِ نَضت «زضیؿِي»ضاُ آّي ّلٌس ًیع تَؾظ قرهی تِ ًام 

ِ ای اؾت وِ ضاُ آّي وكَض آلواى . تاتؼی اظ ؾطػت ؾیط لغاض تؼطیف ًوایس پیكٌْاز ایي هحمك هكاتِ تا ضاتغ

 تطضؾی ّای ذَز ضا نطفاً تطای ؾطػت ّای  اضائِ زازُ، تا ایي تفاٍت وِ ٍیkm/h 100تطای ؾطػت ّای وَچه تط اظ 

 .[4 ] ویلَهتط زض ؾاػت اًجام زاز90 تا 60تیي 

ِ ای ضا اضائِ ًوَز وِ زض آى اضتثاط هیاى « تالثَت»ضاُ آّي ایاالت هتحسُ آهطیىا، تَؾظ هحممی تِ ًام  ضاتغ

 km/h 8ایي ضاتغِ تطای ؾطػت ّای تیف تط اظ . [5]ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی ٍ ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی، ذغی اؾت 

: اضائِ قسُ اؾت ٍ هؼازلِ ولی آى تِ قىل ظیط اؾت
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ِ ای ضا هتٌاؾة تا قطایظ ضاُ آّي اؾتطالیا ٍ تِ  [6]هیطهحوسنازلی  پؽ اظ اًجام هغالؼات ًظطی، ضاتغ

: نَضت شیل پیكٌْاز ًوَز
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احط لغط چطخ ًاٍگاى تط ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی - 2-2

لغط چطخ ٍؾایل ًملیِ ضیلی اظ زیگط پاضاهتطّایی اؾت وِ هی تَاًس ػاهلی تأحیطگصاض تط همساض ضطیة ضطتِ 

تِ عَض ولی ّطچِ لغط چطخ تیف تط تاقس، ؾغح تواؼ آى تا ضیل تیف تط قسُ ٍ زض ًتیجِ، تٌف . زیٌاهیىی تاقس

 .تٌاتطایي زض اغلة هَاضز، تاػج واّف ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی هی گطزز. ون تطی تِ ذظ ٍاضز هی قَز

ضاُ آّي ایاالت هتحسُ آهطیىا،  (CWR)هتٌاؾة تا قطایظ ذغَط جَقىاضی قسُ تِ نَضت پیَؾتِ « تالثَت»

ِ ای  زض ایي . [7]ضا تطای هحاؾثِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی تِ نَضت تاتؼی اظ لغط چطخ پیكٌْاز ًوَز ( (6)ضاتغِ )ضاتغ

ٍ ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی ( mm 840( in 33))ضاتغِ، همساض ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی تط اؾاؼ لغط اؾتاًساضز چطخ 

: ٍ تِ قطح شیل هحاؾثِ هی قَز
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 لغط ّط mm 840 ،wD ایٌچی هؼازل تا 33 لغط چطخ اؾتاًساضز 33D ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی، ، (6)زض ضاتغِ 

. هی تاقٌس (km/h) ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی تطحؿة V ایٌچی، ٍ 33چطخ زیگط غیط اظ چطخ اؾتاًساضز 

ّواى عَض وِ تیاى گطزیس، ّطچِ لغط چطخ تیف تط تاقس، ؾغح تواؼ آى تا ضیل تیف تط قسُ ٍ زض ًتیجِ اظ 

 ًكاى زازُ هی قَز، تِ نَضت ifضطیة واّف تاض زیٌاهیىی وِ تا . قست ًیطٍی ٍاضز تط ضیل واؾتِ ذَاّس قس

تِ هؿاحت ؾغح تواؼ تیي ضیل ٍ ّط  (mm 840تا لغط )ًؿثت هؿاحت ؾغح تواؼ تیي ضیل ٍ چطخ اؾتاًساضز 

: [7]هحاؾثِ هی قَز  (7)تاقس، تؼطیف ٍ اظ ضاتغِ  (mm 840)چطخ زیگط وِ لغط آى هتفاٍت اظ همساض اؾتاًساضز 
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 6/122 ؾغح تواؼ تیي ضیل ٍ چطخ اؾتاًساضز وِ تطاتط تا 33A ضطیة واّف تاض زیٌاهیىی، if، (7)زض ضاتغِ 

زض .  ؾغح تواؼ تیي ضیل ٍ ّط چطخ زیگط تا لغط هتفاٍت هی تاقسwAهیلی هتط هطتغ زض ًظط گطفتِ هی قَز ٍ 

. هؿاحت ؾغح تواؼ تیي چطخ ٍ ضیل، تِ اظای همازیط هرتلف لغط چطخ اضائِ قسُ اؾت (1)جسٍل 

 

[ 7] همازیط ًوًَِ هؿاحت ؾغح تواؼ چطخ ٍ ضیل – 1جسٍل 

wD( mm )711 838 614 965 102 107 

wA( 2
mm )103 123 135 148 155 161 

 

 ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی ضا تِ نَضت تاتؼی اظ تَاى اٍل ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی ٍ لغط AREMAآییي ًاهِ 

زض ضاتغِ پیكٌْازی ایي آییي ًاهِ، همساض ایي ضطیة تا ؾطػت ضاتغِ هؿتمین ٍ تا لغط . چطخ هؼطفی هی ًوایس

:  نَضت ولی ایي ضاتغِ، تِ قىل ظیط اؾت[8]چطخ، ضاتغِ ػىؽ زاضز 

 

D

V
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هحسٍزُ لغط چطخ ّا . ، ؾطػت تطحؿة ویلَهتط تط ؾاػت ٍ لغط چطخ تطحؿة هیلی هتط هی تاقس(8)زض ضاتغِ 

 mmتَزُ، اها اهطٍظُ لغط چطخ  (in 38-33)هیلی هتط  965 ٍ 838تطای لغاضّای تاضی زض ایاالت هتحسُ آهطیىا تیي 

914( in 36) هتساٍل تط اؾت .
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ِ ای اؾت وِ آییي ًاهِ  تٌْا .  پیكٌْاز زازُ اؾتAREMAضاتغِ ضاُ آّي آفطیمای جٌَتی ًیع هكاتِ تا ضاتغ

. تفاٍت تیي ایي زٍ ضاتغِ زض همساض ضطیثی اؾت وِ زض ًؿثت ؾطػت تِ لغط چطخ ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی، ضطب هی قَز

: [9]نَضت ولی ایي ضاتغِ تِ قىل ظیط اؾت 

 

D

V
4/921            

            

     (9)  

 

هجوَػِ تط اؾاؼ  ٍ AREMAتا الْام اظ ضٍیىطز ضاُ آّي آفطیمای جٌَتی ٍ آییي ًاهِ  [10]هیطهحوسنازلی 

ِ ای ضا تِ نَضت شیل اضائِ ًوَزآظهایكات اًجام قسُ تط ضٍی ذغَط ضاُ آّي ایطاى،  : ضاتغ

 

D

V
4/731            
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 (هسٍل ذظ)احط هسٍل تؿتط ضیل - 2-3

، تِ نَضت ًیطٍیی وِ لازض تاقس زض ٍاحس عَل ضیل، یه ٍاحس تغییطهىاى لائن (هسٍل ذظ)هسٍل تؿتط ضیل 

هسٍل تؿتط ضیل، یىی اظ پاضاهتطّای اؾاؾی زض تحلیل ٍ . ایجاز ًوایس، تؼطیف ٍ تطحؿة پاؾىال ؾٌجیسُ هی قَز

ِ ای اظ . عطاحی ذغَط ضاُ آّي تِ قواض هی آیس اّویت ایي پاضاهتط تساى ػلت اؾت وِ هی تَاى آى ضا هكره

ِ ای اظ ویفیت ذظ آّي تِ حؿاب آٍضز ُ ای ٍ ًكاً ِ ای تط . پاؾد ؾیؿتن ؾاظ هسٍل تؿتط ضیل، تأحیط لاتل هالحظ

اظ ایي ضٍ، تؼسازی اظ هحممیي ضٍاتظ هحاؾثِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی ضا تِ . همساض ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی، زاضز

ُ اًس . نَضت تاتؼی اظ هسٍل تؿتط ضیل، پیكٌْاز ٍ تَؾؼِ زاز

یىی اظ ضٍاتظ هحاؾثِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی وِ تِ هسٍل تؿتط ضیل ٍاتؿتِ اؾت، تَؾظ والضن پیكٌْاز قسُ 

ایي ضاتغِ وِ ػالٍُ تط هسٍل تؿتط ضیل، تِ ؾطػت ػثَضی ًاٍگاى ضیلی ٍ لغط چطخ آى ّا ًیع ٍاتؿتِ . [11]اؾت 

. اؾت، هتٌاؾة تا قطایظ ذغَط ضاُ آٌّی تِ زؾت آهسُ وِ زض آى ّا اظ تطاٍضؼ ّای چَتی اؾتفازُ قسُ تاقس

: نَضت ولی ایي ضاتغِ تِ قىل شیل اؾت
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. ، هی تاقس(MN/m/m) هسٍل تؿتط ضیل u، ٍ (mm) لغط چطخ D، (km/h) ؾطػت V، (11)زض ضاتغِ 

[: 12]تطای هحاؾثِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی اؾتفازُ هی ًوَز  (12) هیالزی اظ ضاتغِ 1965ضاُ آّي ٌّس تا ؾال 

 

3
0/317

u

V
            

            

    (12   )  

 

. هی تاقس (MPa) هسٍل تؿتط ضیل uٍ (km/h) ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی Vزض ضاتغِ فَق،

« ؾطیٌیَاؾاى» هیالزی، 1969زض ؾال .  هیالزی ّوچٌاى ازاهِ یافت1965تحمیمات ضاُ آّي ٌّس پؽ اظ ؾال 

 :[12]وِ تا تِ اهطٍظ ضاُ آّي ٌّس اظ آى پیطٍی هی وٌس ضا اضائِ ًوَز  (13)ضاتغِ 

 

u

V

58/14
1            

            

   (13   )  

 

 احط ویفیت ؾیؿتن حایل ضیل تط ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی- 2-4

قطایظ ؾیؿتن حایل ضیل وِ تِ نَضت ضیاضی تا هفاّین هسٍل تؿتط ضیل ٍ ؾرتی ذظ تیاى هی قَز ٍ تِ عَض ولی 

ِ گاّی ضیل ضا ًكاى هی زّس، ًمكی اؾاؾی زض افعایف هیعاى تاض چطخ زض حال حطوت تط ضٍی  هغلَتیت ؾیؿتن تىی

هؼوَالً تغییط ًاگْاًی ؾرتی ذظ زض هحل ٍضٍزی ٍ ذطٍجی پل ّا ٍ تًَل ّا ٍ ّوچٌیي زض هحل تماعغ . ضیل زاضز

زض نَضتی وِ ویفیت ػولیات ًگْساضی ٍ تؼویط زض چٌیي هَلؼیت ّایی اظ هؿیط . جازُ ٍ ضاُ آّي ضٍی هی زّس

ٌّگاهی وِ یه ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی تا چطخ ّای ؾالن تط ضٍی ذغی وِ . هغلَب ًثاقس، ظٍال ذظ تكسیس ذَاّس قس

واهالً ّوَاض اؾت حطوت هی ًوایس، تِ ػلت یىٌَاذت تَزى ؾرتی ذظ زض عَل هؿیط، تاض چطخ واهالً یىٌَاذت 
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زض هماتل، ٍلتی چطخ اظ ضٍی ذغی ػثَض وٌس وِ زاضای ؾرتی یىٌَاذتی زض ؾیؿتن حایل ضیل ًثاقس، تِ . هی تاقس

ػلت واّف قسیس ؾرتی هَضؼی ذظ، تغییطقىل ضیل افعایف یافتِ ٍ تاػج افعایف یا واّف قسیسی زض ًیطٍی 

. اػوالی اظ چطخ تِ ضیل هی گطزز

ٍی . تا یه ضٍیىطز آهاضی، تأحیط ویفیت ؾیؿتن حایل ضیل زض همساض ضطیة ضطتِ ضا تؼییي ًوَز [13]آیعًِوَي 

ضا وِ ّن اوٌَى تِ ػٌَاى ضاتغِ ضاُ آّي فسضال آلواى قٌاذتِ هی قَز، جْت هحاؾثِ ضطیة ضطتِ تِ  (14)ضاتغِ 

: نَضت شیل پیكٌْاز ًوَز

 

t..    1              

            

    (14   )  

 

 پاضاهتطی اؾت وِ تِ حساوخط t ضطیة ؾطػت، ٍ  ضطیة ٍاتؿتِ تِ قطایظ ویفی ذظ، ، (14)زض ضاتغِ 

. همساض ضطیة اعویٌاى هٌظَض قسُ، ٍاتؿتِ اؾت

 : تا تَجِ تِ ویفیت ذظ آّي تؼییي هی قَز ٍ همازیط ظیط تطای آى پیكٌْاز قسُ اؾتهمساض

 0/1،تطای ذظ آّي تا قطایظ تؿیاض ذَب  

 0/2،تطای ذظ آّي تا قطایظ ذَب  

 0/3ٍ ،تطای ذظ آّي تا قطایظ ًاهٌاؾة ٍ تس  

 0/4تطای ذظ آّي تا قطایظ تؿیاض تس  .

 :تؼییي هی قَز ٍ همازیط ظیط تطای آى پیكٌْاز قسُ اؾت (km/h) تا تَجِ تِ ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی همساض

 1 تطای ؾطػت ّای وَچه تط ٍ هؿاٍی km/h 60ٍ ،  

 
140

601  -
 
V

 تطای ؾطػت ّای تیي km/h 60 تا km/h 200. 

حانلضطب  . تِ ضطیة تغییطات هَؾَم اؾت.

: تِ قطح ظیط تَنیِ قسُ اؾت (UCL) تؿتِ تِ حساوخط ضطیة اعویٌاى زض ًظط گطفتِ قسُ tهمازیط 

 0t 50/0 تطای%UCL 
 1t 84/1 تطای%UCL 
 2t 97/7 تطای%UCL 
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 3t 99/9 تطای%UCL 
 

 احط ویفیت ٌّسؾی ذظ تط ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی- 2-5

ویفیت ٌّسؾی ذظ، تِ ذهَل همساض افتازگی ّای ذظ زض ضاؾتای عَلی ٍ ػطضی، تأحیط تؿعایی تط هیعاى 

 ٍاتؿتِ تِ اتحازیِ تیي الوللی ضاُ آّي ّا OREهؤؾؿِ تحمیماتی . افعایف ًیطٍّای ٍاضز اظ چطخ تِ ذظ آّي زاضز

(UIC)  ضٍقی ضا اضائِ ًوَزُ اؾت وِ زض آى قطایظ ٌّسؾی ذظ زض هحاؾثِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی لحاػ قسُ اؾت

. زض ایي ضٍـ هاظاز تط قطایظ ٌّسؾی ذظ، تطذی اظ هكرهات ٌّسؾی آالت ًاللِ ضیلی ًیع هٌظَض قسُ اؾت. [14]

ُ گیطی ّای هیساًی تؿتگی زاضز ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی زض ایي ضٍـ، تطحؿة . ایي ضٍـ تِ عَض واهل تِ ًتایج اًساظ

ؾِ ضطیة ؾطػت تسٍى تُؼس  : یؼٌی.  تؼطیف هی قَزوو    

 

 1            

            

   (15   )  

 

، (15)زض ضاتغِ  , ٍ اًس ِ  تِ همساض هتَؾظ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی ٍاتؿت  تِ اًحطاف هؼیاض اؾتاًساضز 

. ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی تؿتگی زاضز

 ؾطػت ٍؾیلِ ضیلی ؾیؿتن تؼلیك ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی ٍ  تطاظ اضتفاػی ذظ آّي، تِ ػَاهلی ّوچَىضطیة

 ضا تطاتط زض یه ذظ آّي وِ تطاظ اضتفاػی تِ عَض زلیك ضػایت قسُ تاقس، هی تَاى تا تمطیة ذَتی. ٍاتؿتِ اؾت

زض ذغَط هؿتمیوی وِ تحت ػثَض ًاٍگاى ضیلی تا ؾطػت ظیاز تَزُ ٍ تطاظ اضتفاػی آى ّا، . تا نفط زض ًظط گطفت

% 18زض حالی وِ زض لَؼ ّا، همازیط ایي ضطیة اظ . هی ضؾس% 35 تِ هؼایة لاتل تَجْی زاقتِ تاقس، همساض

 هتٌاؾة تا تَاى ؾَم ؾطػت افعایف هی یاتس ٍ تطای لَوَهَتیَّا، زض تستطیي قطایظ،. [14]فطاتط ًوی ضٍز 

[: 14]ضاتغِ تجطتی هحاؾثِ آى تِ نَضت ظیط تیاى هی قَز 

 
3

100
 0/04 







V
            

            

   (16   )  

 



         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     (ؾْاهی ذال) گؿتطـ ذسهات هیخاق نثا قطوت حاهی اًجوي هٌْسؾی حول ٍ ًمل ضیلی ایطاى :عطاحی ٍ تَلیس         www.gmsco.  

 ترههی تطیي تَلیس وٌٌسُ ًطم افعاضّای نٌؼت حول ٍ ًمل
 

 

 10 | قواضُ نفحِ

 زض ایي ضاتغِ، تِ عَض 04/0ّوچٌیي ضطیة . هی تاقس (km/h) ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی V، (16)زض ضاتغِ 

. ػوسُ تط اؾاؼ اًؼغاف پصیطی ٍ ذانیت اضتجاػی ؾیؿتن تؼلیك ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی، تِ زؾت آهسُ اؾت

هَلؼیت هطوع حمل ٍؾیلِ   ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی، وؿطی تطتلٌسی ذظ آّي ٍ تِ ػَاهلی ّوچَىضطیة

ایي ضطیة وِ ًاقی اظ جاتجایی تاض چطخ زض لَؼ ّاؾت، تا ّط یه اظ ضٍاتظ ظیط لاتل .  ٍاتؿتِ اؾتًملیِ ضیلی

[: 14]هحاؾثِ هی تاقس 

  ِضاتغِ آییي ًاهِ فطاًؿ(SNCF:) 

 

2
2

g

dh
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  ضاتغِ آییي ًاهِ آلواى(DB:) 

 

2

2 2
127

2
 

g

ch

g.R

c)h(V
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 c، (m) وؿطی تطتلٌسی d، (m) اضتفاع هطوع حمل ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی h ،(m) ػطو ذظ g، (18)ٍ  (17)زض ضٍاتظ 

تطضؾی ّا ًكاى هی زّس وِ ًتایج . اؾت (km/h) ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی Vٍ  (m) قؼاع لَؼ R، (m)تطتلٌسی 

. حانل اظ زٍ ضاتغِ فَق، تؿیاض تِ یىسیگط ًعزیه هی تاقس

ُ تطزاضی ضاُ آّي فطاًؿِ ٍ زض نَضتی وِ  [15]« تیطهَي»تحمیمات پػٍّكگطی تِ ًام  ًكاى زاز وِ زض قطایظ تْط

ایي زض حالی اؾت وِ زض .  تغییط هی وٌس17/0 تا 13/0 زض هحسٍزُ  تاقس، همساضmm 150همساض وؿطی تطتلٌسی 

ُ گیطی قسُ تطای  زض ذغَط هؿتمین، ّوَاضُ اظ همازیطؾایط قطایظ، همازیط اًساظ  ،زض لَؼ ّای هؿیط 

ُ گیطی قسُ، اها)تیف تط اؾت  . ( اظ ضٍاتظ هَجَز هحاؾثِ هی قَز هؿتمیواً اًساظ

 تِ ػَاهلی ّوچَى ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی، ػوط ذظ آّي، ٍجَز فضای ذالی زض ظیط تطاٍضؼ ّا، ًَع ضطیة

 تا ضطیة. عطاحی ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی ٍ قطایظ ًگْساضی ٍاحسّای تَلیس ًیطٍی هحطوِ لَوَهَتیَ ٍاتؿتِ اؾت
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ُ ّای تجطتی زض اذتیاض ًثاقس، تا اؾتفازُ اظ ضاتغِ  ( 19)افعایف ؾطػت ضاتغِ هؿتمین زاضز ٍ زض نَضتی وِ زاز

ِ ای اظ همساض آى تِ زؾت آٍضز  [: 14]هی تَاى تمطیة اٍلی
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100
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V
o           
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چٌاًچِ احطات ؾایط هتغیطّا زذالت زازُ قَز، . هی تاقس (km/h) ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی V، (19)زض ضاتغِ 

: تِ قىل ولی ظیط زض ذَاّس آهس (19)ضاتغِ 

 

 ba ..             

            

    (20   )  

 

؛ (20)زض ضاتغِ 

 : ِتؼییي هی قَز (19)اظ ضاتغ. 

a :ضطیة هطتَط تِ قطایظ ًگْساضی لَوَهَتیَ وِ قاهل احطات اؾتْالن ٍ فطؾَزگی ًیع هی گطزز .

b :ضطیة ًگْساضی ذظ آّي وِ تِ عثمِ ذظ ٍ اؾتاًساضز ًگْساضی ٍ تؼویط آى تؿتگی زاضز. 

 

 ضا تطای ذغَط ضاُ آّي ٍ لَوَهَتیَّای هرتلف تِ a ،b ٍ  همازیطی اظ ضطایة OREهؤؾؿِ تحمیماتی 

ایي همازیط تا لحاػ وطزى اؾتاًساضزّای ًگْساضی ٍ تؼویط ذظ آّي ٍ لَوَهَتیَ تِ ًحَی وِ اهىاى . زؾت آٍضز

 تأویس ًوَزُ اؾت وِ OREهؤؾؿِ . زؾتیاتی تِ ؾطػت ّای هَضز ًظط، تِ عَض ایوي فطاّن آیس، تؼییي گطزیس

همساض تواهی ایي ضطایة اظ ًطخ هتَؾظ افعایف ًؿثی اًحطاف هؼیاض اؾتاًساضز هیاًگیي ًیطٍی اػوال قسُ تِ 

 :همازیط پیكٌْازی تِ قطح ظیط اؾت. [14]ضیل، حانل آهسُ اؾت 

  زض یه ذظ آّي هؼوَلی( حساوخط ؾطػت هجاظkm/h 140) تِ تطتیة تطای 11/0 ٍ 3/1، 2، همازیط a ،b  ٍ

پیكٌْاز قسُ اؾت  .
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  ُزض یه ذظ آّي ٍیػ( حساوخط ؾطػت هجاظkm/h 200)   زض نَضت اؾتفازُ اظ ٍؾایل ًملیِ ضیلی جسیس، همازیط ٍ

 . پیكٌْاز قسُ اؾتa ،b  ٍ تِ تطتیة تطای 24/0 ٍ 2/1، 5/1

 

احط ذطاتی ّای ضیل تط ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی - 2-6

ػوستاً زٍ گطٍُ اظ هؼایة ٍ ذطاتی ّای ضیل زض همساض ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی، هؤحط اؾت وِ تِ تطتیة ػثاضتٌس اظ، 

ٍ ًاّوَاضی ّای ؾغحی هَجَز تط ضٍی  (ٍنلِ ضیل ّا)پاییي افتازگی هَضؼی ضیل زض هحل اتهال ضیل ّا تِ یىسیگط 

تِ هٌظَض تكطیح احطات تطویثی ؾطػت ٍ جطم غیطهؼلك . ضیل تِ ػلت جَقىاضی ًاهغلَب ٍ یا ؾاییسگی ضیل ّا

هسلی ؾازُ ضا تطای یه ًاّوَاضی  [16]ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی ٍ ّوچٌیي ًاّوَاضی ّای ذظ، جٌِىیٌع ٍ ّوىاضاى ٍی 

ِ ّای اتهال زٍ ضیل تِ یىسیگط اضائِ ًوَزًس (افتازگی تطاظ اضتفاػی)  .هَجَز زض هحل ٍنل

ُ تطزاضی ضاُ آّي اًگلؿتاى وِ زض آى ّا اظ ضیل ّایی تا ٍظى  ایي هسل تِ هٌظَض اؾتفازُ زض ذغَط انلی تحت تْط

تط .  ًؿثت تِ یىسیگط اؾتفازُ هی گطزیس، پیكٌْاز قسmm 760 ٍ تطاٍضؼ ّای تتٌی تا فَانل kg/m 54ٍاحس عَل 

اؾاؼ ایي هسل، تطآیٌس ًیطٍّای زیٌاهیىی چطخ زض احط ضطتِ ٍاضز اظ آى تط ضٍی یه ٍنلِ اتهالی وِ زچاض افتازگی 

: قسُ اؾت، اظ ضاتغِ ظیط تِ زؾت هی آیس
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 ؾرتی ذظ آّي زض هحل jD، (ton) جطم غیطهؼلك یه چطخ uP،(kN) تاض اؾتاتیىی چطخ sP،(21)زض ضاتغِ 

2) قتاب گطاًف g،(kN/mm)اتهاالت 
m/s) ،21   اتهال ضیل تطحؿة  (ًكؿت) هجوَع ظاٍیِ فطٍ ضفتگی

تٌاتطایي ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی اظ ضاتغِ ظیط تِ زؾت . هی تاقس (km/h) ؾطػت ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی Vضازیاى ٍ 

: هی آیس
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 kg/m 54تا ٍظى ٍاحس عَل  (CWR)ضیل ّای جَقىاضی قسُ تِ نَضت پیَؾتِ )تطای قطایظ ضاُ آّي اًگلؿتاى 

 زض ًظط گطفتِ هی قَز jD ،kN/mm 88، همساض وویت ( ًؿثت تِ یىسیگطmm 760ٍ تطاٍضؼ ّای تتٌی تا فَانل 

تیاى زاقت وِ زض ایي قطایظ هی تَاى اظ همساض « وافوَي » ، 1972زض ؾال . وِ تِ اًساظُ وافی زلیك ذَاّس تَز

mm 10 0/01521 تطای فطٍ ضفتگی اتهال ضیل ٍ هتٌاظط تا آى  ضازیاى تِ ػٌَاى همازیط ًوًَِ اؾتفازُ وطز 

[17 .]

 

احط هیعاى ؾایف ؾغح چطخ تط ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی - 2-7

زض نَضتی وِ هؼایثی ّوچَى ؾاییسگی ؾغحی زض چطخ ٍؾایل ًملیِ ضیلی ٍجَز زاقتِ تاقس، ًیطٍّای 

ػاهل انلی پیسایف ؾاییسگی زض چطخ ّا، تطهع . زیٌاهیىی تؿیاض تعضگی اظ ؾَی چطخ تِ ذظ آّي ٍاضز هی قَز

هْن تطیي تثؼات ًاقی اظ ؾاییسگی چطخ ّا، تِ ّن . گطفتي لغاض ٍ زض ًتیجِ وكیسُ قسى چطخ ّا تط ضٍی ضیل اؾت

 100ًیطٍی چطخ ضا زض زاهٌِ نفط تا  (1)قىل . ذَضزى ٌّسؾِ ذظ آّي، ایجاز ذؿتگی ٍ ذطاتی زض اجعای ذظ هی تاقس

. ّطتع تِ نَضت تاتؼی اظ ػوك ؾاییسگی تطای ذغَط ضاُ آّي تا تطاٍضؼ چَتی ٍ تتٌی ًكاى هی زّس

 هیلی هتط، عَل ؾاییسگی تایس تِ 1000 تا 630، تطای چطخ ّایی تِ لغط UIC[ 18] 510-2عثك ضَاتظ فیف 

زض ایي ٍضؼیت، هیعاى افعایف تاض چطخ تِ اظای ّط .  هیلی هتط هحسٍز گطزز4/1 تا 9/0 هیلی هتط ٍ ػوك آى تِ 60

ًطخ .  ذَاّس تَز50 ٍ 30هیلی هتط اظ ػوك پْي قسگی ؾغح آى، تِ تطتیة تطای تطاٍضؼ ّای چَتی ٍ تتٌی، تطاتط تا 

.  ّطتع، تؿیاض ظیاز ذَاّس قس100افعایف ًیطٍّای زیٌاهیىی تطای فطواًؽ تیف اظ 

 

ِ گیطی - 3 ًتیج

 ویلَهتط تط ؾاػت 130 تا 65ًتایج، تِ عَض ولی تیاًگط آى اؾت وِ تطای لغاضّای تاضی زض ذغَط انلی تا ؾطػت 

ِ ّای هرتلف ضا تِ عَض ذالنِ (2)قىل .  تغییط هی وٌس2 تا 3/1ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی زض هحسٍزُ  ، ًتایج ًظطی

ُ آل . ًكاى هی زّس ُ گیطی  (7هٌحٌی )زض ایي قىل اذتالفات تعضگی تیي هحاؾثات ًظطی تطای ذظ ایس ٍ همازیط اًساظ

 تا 1الثتِ هٌحٌی ّای . زیسُ هی قَز (5 تا 1هٌحٌی ّای )یا همازیط ًاقی اظ هٌظَض ًوَزى ذطاتی ّا  (6هٌحٌی )قسُ 

زض ایي .  اظ ذهَنیات ٍؾایل ًملیِ ضیلی لسیوی تِ زؾت آهسُ ٍ تطای ٍؾایل ًملیِ ضیلی جسیس هؼتثط ًوی تاقس3

ُ اًس، تِ ٍالؼیت 200 وِ تطای ؾطػت ّای ون تط اظ 6 ٍ 5، 4قىل، هٌحٌی ّای   ویلَهتط تط ؾاػت تِ زؾت آهس

ُ ای تیي  تٌاتطایي .  تغییط هی وٌس6/1 تا 35/1ًعزیه تط تَزُ ٍ ًكاى هی زٌّس وِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی زض هحسٍز
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تطای .  تطای ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی، تَنیِ هی گطزز5/1 ویلَهتط تط ؾاػت، همساض 200تطای ؾطػت ّای ون تط اظ 

ُ ّای تجطتی، تِ اًجام ضؾس200ؾطػت ّای تیف اظ  .  ویلَهتط تط ؾاػت، تایس تطضؾی ّای تحلیلی تط هثٌای زاز

 

 
[ 18] احط ؾایف چطخ تط همساض ًیطٍی زیٌاهیىی ٍاضز تط ذظ آّي – 1قىل 

 

پاضاهتطّای هتؼلك تِ )تِ ًظط هی ضؾس زض هحاؾثِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی، لحاػ وطزى ولیِ ػَاهل هؤحط 

ػلت آى اؾت وِ زض . تِ عَض ّوعهاى، اهىاى پصیط ًثاقس (ٍضؼیت ویفی ٍ ٌّسؾی ذظ ٍ قطایظ ٍؾایل ًملیِ ضیلی

هطحلِ عطاحی ٍ پیف اظ احساث ذظ آّي، وؿة اعالع اظ قطایظ ویفی ٍ ٌّسؾی ذظ ٍ پیف تیٌی ایي ٍضؼیت زض 

ُ تطزاضی، واضی زقَاض اؾت تِ ّویي تطتیة، پیف تیٌی همازیط پاضاهتطّایی وِ ًكاى زٌّسُ ٍضؼیت . ظهاى تْط

ِ ای ّوطاُ ذَاّس تَز . ویفی ٍ ٌّسؾی ذظ یا ٍؾایل ًملیِ ضیلی هی تاقٌس، ّوَاضُ تا ذغای لاتل هالحظ

تِ عَض ولی هی تَاى تیاى زاقت وِ چٌاًچِ زض هطحلِ عطاحی، اعالػات هطتَط تِ قطایظ ذظ ٍ هكرهات 

 ٍ یا ضاُ آّي OREًاٍگاى ضیلی، زض اذتیاض عطاح لطاض زاقتِ تاقٌس، اؾتفازُ اظ ضاتغِ پیكٌْاز قسُ تَؾظ هؤؾؿِ 

زض غیط ایي نَضت، تا زض ًظط گطفتي زٍ . اظ تَجیِ واضتطز تیف تطی تطذَضزاض ذَاّس تَز (ضاتغِ آیعًوي)فسضال آلواى 

ُ ؾاظی ضٍاتظ عطاحی اظ یه ؾَ ٍ زقَاضی زؾتطؾی تِ اعالػات هطتَط تِ قطایظ ذظ ٍ  هَضَع اّویت ؾاز

ذهَنیات ًاٍگاى ضیلی اظ ؾَی زیگط، ؾِ ضاتغِ اظ هجوَػِ ضٍاتظ هؼطفی قسُ تطای هحاؾثِ ضطیة ضطتِ 

، ضاتغِ (AREMA)ایي ضٍاتظ ػثاضتٌس اظ ضاتغِ آییي ًاهِ اًجوي ضاُ آّي آهطیىا . زیٌاهیىی، هٌاؾة تط هی تاقس

اضائِ  (10)ٍ  (9)،  (8)هحممیي ضاُ آّي آفطیمای جٌَتی ٍ ضاتغِ هحممیي ضاُ آّي ایطاى وِ تِ تطتیة زض ضٍاتظ 

تا زلت زض ایي ضٍاتظ هكاّسُ هی قَز وِ تٌْا تفاٍت آى ّا، همساض ضطیثی اؾت وِ زض ًؿثت ؾطػت . قسُ اؾت

ایي اذتالف اظ آًجا ًاقی هی قَز وِ ّط یه اظ وكَضّای . ؾیط ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی تِ لغط چطخ آى، ضطب قسُ اؾت
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 خط آهن تا تراورس هاي تتني

 خط آهن تا تراورس هاي چوتي

 ton 5/22تار محوري 
 km/h 30سرعت 

 (mm)عمق سايش 
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ِ ای ضا جْت هحاؾثِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی اضائِ  هصوَض، هتٌاؾة تا قطایظ حاون تط ذغَط ضاُ آّي ذَز، ضاتغ

ُ اًس ُ تطزاضی ضاُ آّي وكَض ایطاى،  (10)اظ ایي ضٍ، تا تَجِ تِ والیثطُ قسى ضاتغِ . زاز تطای ًَع هتساٍلی اظ قطایظ تْط

. زض تحلیل ٍ عطاحی ذغَط ضاُ آّي وكَض ایطاى اظ ایي ضاتغِ اؾتفازُ قَز

 

 
 

تَضیحات ًام پیكٌْاز زٌّسُ ضاتغِ قواضُ ًوَزاض 
 هیلی هتط 900تطای لغط چطخ  AREMAآییي ًاهِ  1
  هیلی هتط1000تطای لغط چطخ  AREMAآییي ًاهِ  2
 UCL% = 9/99ذظ تا ویفیت تؿیاض ذَب ٍ آیعًِوَي  3

 UCL% = 9/99ذظ تا ویفیت ذَب ٍ  آیعًِوَي 4
 UCL% = 9/99ذظ تا ویفیت ون ٍ  آیعًِوَي 5
 0/20 ،5/1=ao ٍ 2/1=boتا فطو OREهؤؾؿِ  6

ضاُ آّي اًگلؿتاى  7

(B.R. )

 kN ، تاض اؾتاتیىی چطخ 55والؼ « زلتیه » لَوَهَتیَ زیعل ـ الىتطیه 

2/86 = Ps 

ضاُ آّي اًگلؿتاى  8

(B.R. )

 = kN 2/86، تاض اؾتاتیىی چطخ « وِؿتطِل » لَوَهَتیَ زیعل ـ الىتطیه 
Ps 

 

 

 همایؿِ ضٍاتظ هرتلف هحاؾثِ ضطیة ضطتِ زیٌاهیىی – 2قىل 
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نام
 دي

رته
ض

ة 
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 (km/h)سرعت 

 خط تا كيفيت كم

 خط تا كيفيت خوب

 خط تا كيفيت تسيار خوب
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