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به نام خدا
  

بررسي تنشهاي تماسي بين چرخ و ريل با استفاده از نرم 
  FEMافزار 

  
 

com.yahoo@salimy_yaserياسر سليمي 

  و 
com.yahoo@serajian_reza رضا سراجيان

  ن مهندسي ماشينهاي ريلي دانشگاه علم و صنعت ايرانفارغ التحصيال
  

 
 

:چكيده
 

يل احساس ر چرخ و براي توسعه صنعت ريلي در هر زمان و مكاني نياز به بحث و بررسي پيرامون اندركنش
در مقاله حاضر پارامتر  .تسميشود چرا كه پايه و اساس پيشرفت و بهينه سازي اين صنعت مطالعه علمي اين مبحث ا

 اين مقاله در. تنش تماسي به عنوان يكي از مهمترين پارامترهاي اندركنش بين چرخ و ريل مورد بررسي قرار گرفتند
شكل و جنس چرخ و ريل مباحث   چرا كه در تنشهاي تماسي غير ازآيندبدست نمي اعداد دقيق تنشهاي تماسي 

  .نيز دخيل هستند... پيچيده پالستيسيته ،هيدرواستاتيك،سختي سطحي و
به ( براي مدلسازي  تماسي چرخ و ريل استفاده شده كه حالتهاي مختلف تماسFEMاز نرم افزارهاي 

تداي اين تحقيق بحثي در رابطه با تئوري تماس آورده شده بدر ا .درا مورد تحليل قرار ميده) صورت نو و ساييده شده
 FEMدر ادامه بحث مدلسازي و تحليل توسط نرم افزار . و جايگاه تنشهاي تماسي و سطحي در آن مشخص ميشود

مقايسه اي بين حالتهاي مختلف تماسي صورت  گنجانده شده و در پايان با بدست آوردن نتايج و جدول بندي آنها،
  .گرفته و در رابطه با آنها بحث شده است

  
                    
:لغات كليدي

  
   حالتهاي تماس-  FEM نرم افزار – مدلسازي – تنشهاي تماسي – تئوري تماس –اندركنش چرخ و ريل 

  
:مقدمه

  
ار تعيين نيروهاي بين چرخ و ريل در سطح تماس آنها از مهمترين موضوعات مربوط به ديناميك حركت قط

نيروهاي . گردند از طريق اين نيروها است كه اثر متقابل ديناميكي بين خط و وسائط نقليه ريلي تعيين مي. باشد مي
الزم به ذكر است كه در . شوند تقسيم مي) در سطح تماس(  تماس چرخ و ريل به دو دسته كلي مماسي و نرمال

كه سطح تماس بسيار كوچك بوده بطوريكه حتي هاي بررسي نيروهاي تماس چرخ و ريل بايد توجه نمود  مدل
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:تئوري تماس

  
ل دقيقي از حالت ح Carter هنگاميكه 1926ش در سال مطالعه روي مكانيك تماس غلطكي به همراه خز

 ادامه پيدا كرد كه مطالعه روي Johnson اين امر توسط مطالعات 1958در سال . ارائه كرد شروع شد دو بعدي را
Kalkerاين نتايج تخميني بودند كه باعث شدند .  در حالت سه بعدي بودغلطش به همراه خزش و  Spin موفق شود 

 از تحليل المان محدود استفاده كرد كه با اين روش انواع حالت Wriggers.  به صورت عددي حل كندكه مسئله را
 Knotheتغيير شكلهاي پالستيك در شكل چين خوردگيهاي سطح تماس، بعداً توسط . توان تحليل كرد هندسه را مي

  . مورد مطالعه قرار گرفت
ه قرار گيرد به همين دليل از حالت استاتيكي خارج است دراين مقاله سعي شده كه مدلي واقعي مورد مطالع

مهمترين . اند شود و همچنين سرعتي كه وسيلة نقليه دارد درتحليل لحاظ شده و گشتاوري كه به چرخ و محور وارد مي
 شود زيرا با دانستن نيروهايي كه به چرخ وريل موضوع در تماس چرخ وريل مقدار تنشي است كه به دو جسم وارد مي

و همچنين با دانستن هندسة . توان عمر آنها را نيز مورد محاسبه قرار داد و استفادة بهينه از آنها نمود شود، مي وارد مي
رفتار ديناميكي  توان سايش را مورد بررسي قرارداد و آن نيز به نوبة خود بر ناحية تماس و پارامترهاي تنش و خزش مي

  بيان شد و حاكي از اين بود كه تغيير شكل االستيك فوالد چرخ و1887 در سال تئوري هرتز. ميگذارد وسيلة ريلي اثر
ابعاد بيضي تماس بوسيلة نيروهاي نرمال روي سطح تماس محاسبه . كند ريل، سطح تماس بيضي شكلي را خلق مي

 توزيع فشار در داخل سطح تماس. ريل بستگي دارد در حاليكه نسبت محورهاي بيضي به پروفيلهاي چرخ و. شوند مي
شود بطوريكه در يك مقطع عرضي در حالتي شبه بيضي نمايش داده شده كه با بيشترين فشار تماس اعمال  زياد مي

شود  شده در مركز بصورت زير داده مي
ab
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  اينست كه در اين Kalkerدليل بيان تئوري خطي . در اينجا ما تئوري خطي كالكر را بيان مي كنيم 
     شود و نتايج آزمايشگاهي ي ثابت و تمام ناحية تماس بصورت منطقة چسبندگي در نظر گرفته ميتئوري نيروي عمود

همچنين اين تئوري بصورت گسترده درديناميك . دهند  نشان ميkalkerنزديكي بسيار زيادي را با تئوري خطي 
 نيروهاي قوسي حالت پايدار استفاده وسايل نقليه براي مشخص كردن پايدار جابه جايي و ارائه مرزهاي لغزش در برابر

اند بايد حدود   بيان شدهKalkerاي كه در تئوري خطي  در آزمايشات اثبات شده است كه ضرايب خزشي. شود مي
اي  هر چند كه تاكنون هيچ راه تحليلي. باشد كمتر باشند كه دليل آن نيز آلودگي سطح و يا سختي سطحي مي% 50

 با فاكتور kalkerشواهد تجربي بيانگر اين موضوع هستند كه ضرايب . ن نشده استبراي محاسبة اين اثرات بيا
6.0

f 
Kalkerباشد و   ضريب واقعي اصطكاك مي معيار اصطكاك است كه توسط بيان شوند كه  0.6 f در اين محاسبات 

اند در عملكرد  عي خزش كه آزمايش شدهبايد توجه داشت كه نتايج حاكي از آنند كه ضرايب واق. صورت گرفته است
 كوچك كه اين به راي متفاوت باشند از مقادير ارائه شده حتي در طول بسيا توانند به طور گسترده وسيلة نقلية ريلي مي

رفتار ديناميكي . باشد هاي كلگي ريل در طول خط مي آل و همچنين شكل خاطر شرايط متفاوت سطح از حالت ايده
اين نيروها بستگي به . باشد  ريلي به مقدار زيادي از نيروهاي عمل كننده بين ريل و چرخ متأثر مييك وسيلة نقليه



دراينحال . يدن برروي يكديگر نيز فشرده شوندتدهد كه دو جسم در حال غل پديده خزش هنگامي رخ مي
به منظور . آيند زان تغيير شكل موجود بين دو جسم و در منطقه تماس بوجود مينيروهاي خزشي در اثر اختالف مي

محاسبه نيروهاي خزش طولي و جانبي و ممان خزش پيچشي در سطح بين ريل و چرخ، آگاهي نسبت به منطقه 
  . باشد تماس از ضروريات براي تعيين روابط مورد نياز بين خزشهاي طولي، جانبي و پيچشي مي

بنابر تئوري استاتيك هرتز، منطقه تماس بصورت . آيد اس اين دو جسم محدوده تماس بوجود ميدر نقطه تم

. توان با دانستن شعاع انحناي اجسام در حال گردش بدست آورد  را ميو نسبت نيمه قطرها بيضي . بيضي بود
با توجه به اينكه عموماً سرعتهاي محيطي دو . بايست معلوم باشد عمودي مي نيروي براي محاسبه ابعاد واقعي 
بدون بعد خزش يا خزيدن براي تعريف اين انحراف از حركت خالص غلتش دو جسم . باشد جسم غلتنده مساوي نمي

خزش ناشي از تفاوت در كرنش . شود بكار برده مي

)
b
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(Strain)حركات خزش وابسته به.  دو جسم در ناحيه تماس است 
براي مدلسازي رفتار ديناميكي چرخ و محور از ارتباط . باشد اي چرخ و محور و نيز هندسة چرخ وريل مي خطي و زوايه

فرضيات اين مدل عبارتند از آنكه خزشها . شود اساسي مابين خزشها، نيروهاي خزش و گشتاوردهاي خزش استفاده مي
توان فرض نمود كه  شود در نتيجه مي لغزش آنقدر كوچك است كه ازاثر آن صرفنظر ميبسيار كوچك هستند، ناحيه 

  . گيرد ناحه چسبندگي تمامي سطح تماس را در بر مي

 كه ضريب چسبندگي 
W
F

=μ

x33x f

F روي چرخ و يا نيروي كشش ) كاهنده( نيروي مماسي افزاينده  وW FT 
  .  باشد  شده به وسيلة چرخ مينيروي عمودي و يا نيروي وزن منتقل

  : در محاسبة نيروهاي خزشي داريم

′براي نيروي خزش طولي    F بصورت  ′ fX= − ζ
spyyو براي نيروي خزش جانبي  به صورت    ffF Fy= ζ ζ1211 −

spyzو براي ممان خزش پيچشي  بصورت    ffM Mz= ζ ζ2212 −

11122233f باال، دقت داشته باشيم كه در معادالت  ضرائب خزش هستند كه توسط كالكر بصورت زير  و f و ff و 
: اند تعريف شده
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(Cijσ  .  بستگي دارد)هاي قطر بيضي تماس   و نسبت نيمهضرايب خزشي و پيچشي كه فقط به ضريب پواسون : 
b
a

xysp :  خزش طولي، جانبي، پيچشي  ζ ζ ζ,,

ysp

a  نيمه قطر بيضي تماس در جهت غلطش: 
b  نيمه قطر بيضي تماس در جهت جانبي: 
G  مدول صلبيت: 

ζ ζ,
xمستقل است  . باشد مشابهاً   مي نيز از  Fy مستقل از  Fxζ

:مدلسازي



  
اين نرم .  استفاده شده استSolid worksسازي تماس بين چرخ وريل دراين پروژه از نرم افزار  براي مدل

باشد در ويرايشهاي جديد آن قابليتهاي بسياري  افزارهاي قوي براي مدلسازي قطعات در صنعت مي افزار يكي از نرم
  . فه شدهاضا

 يك تكه از ريل و يك چرخ كامل را به طور Portبراي مدل كردن تماس چرخ و ريل ابتدا بايد در محيط 
  . مجزا در دو فايل متفاوت طراحي و ذخيره كرد

 در حالت نو و در حالت ساييده شده ساخته شده و در سه UIC60مدل ريل با استفاده از پروفيل استاندارد 
. كنيد شده كه تصاوير مربوط به هر كدام را در شكلهاي زير مشاهده ميفايل متفاوت ذخيره 

  

 
3شكل                                                                       1شكل     2  شكل

  
 سازي هاي موجود براي چرخ بانداژدار واگن مسافري استفاده شده و به طور دقيق مدل براي رسم چرخ نيز از نقشه

  .انجام شده است
چون بحث تماس مطرح است به همين خاطر بايد مدلها از دقت فراواني برخوردار باشند مثالً براي رسم 

Solid worksافزار   در سطح تماس چرخ از قابليت ويژه نرمپروفيل   s-1002به طوري كه مشخص در .  استفاده شد
افزار  نرم. شود يل شده و اين نقاط در فايلي متني ذخيره مي تبدافزار  نرم y, x به صورت نقاط فراوان  MatlabSolid 

works اين فايل را مستقيماً دريافت كرده و با گذراندن يك منحني از آن پروفيل مورد نظر را با دقت بااليي رسم 
.كند مي

باشد و آن سه   در مدل چرخ بانداژ دار مشكلي موجود ميAnsysافزار تحليل گر مانند  براي تحليل در نرم
براي رفع لين مشكل بايد اين سه قسمت را يك تكه مدل كرد تا ) بانداژ، رينگ، هسته(تكه بودن اين مدل است 

  درتحليل تماس بين چرخ و ريل مشكلي ايجاد نشود 
هاي مختلف در محيط  assemblyپس از ساختن  Partافزار بايد ريل و چرخ را نسبت به هم در حالت   نرم

 را منظور كرده و محل برخور چرخ با سطح ريل را نيز تنظيم 20/1مثالً در زير سطح ريل شيب عرضي . ادصحيح قرارد
كنيم كه در اين پروژه حالت مختلف تماس چرخ و ريل  نمود پس از ساختن مدل كامل چرخ و ريل آن را ذخيره مي

  ) حالت ساييده شده2به حالت نو (ذخيره شده 
 Ansys workbenchافزار  از نرم. افزار تحليل گر است حليل آن توسط نرمپس از مدل سازي نوبت به ت

اوالً به راحتي مدل را كه . براي تحليل مدل ساخته شده استفاده شده است اين نرم افزار چند قابليت بسيار خوب دارد
افزار  انياً اگر نرمث. كند شناسد و به راحتي وارد محيط كاري خود مي  ساخته شده ميافزار  در نرم Solid works

Assemble در حال اجرا باشد هر تغيير را كه در محيط  Solid worksكند  شود را منظور مي  برروي مدل ايجاد مي
  . كند ثالثاً تحليل تماس در اين نرم افزار قوي است و مدلهاي تماسي پيچيده با جنسهاي متفاوت را تحليل مي



 به راحتي نوع Ansys work benchت گرفته باشد نرم افزار اگر در مدل ساخته شده تماس به دقت صور
شناسد ولي اگر شناخت به  كند و محل تماس و سطوح تماس را نيز مي مسئله كه همان تماس است مشخص مي

  . شود با توجه به نوع تماس به صورت زير بارگذاري انجام مي. افزار تعريف كرد توان سطوح تماس را براي نرم راحتي مي
Partت زير قسم به صورت  در نظر گرفته شده و نيروي گرانش نيز براي دو  fix Railبا . شود  قرار داده مي

  توسط نرم افزار قرار bearing loadتوجه به نوع تماس بارهاي عمودي و افقي در محل ياتاقان در چرخ به صورت 
شود پس ما گشتاوري چون چرخ و  د نميشود چون چرخ و محور از نوع متحرك است و مماني به محور وار داده مي

گيريم البته سرعت  شود پس ما گشتاوري براي چرخ در نظر نمي محور از نوع متحرك است و مماني به محور وارد نمي
افزار  اي چرخ در نرم  را براي سرعت زاويه34 كيلومتر در ساعت در نظر گرفته و با توجه به قطر چرخ مقدار 60قطار را 

  . يمكن منظور مي
افزار   در نرم Contact Sizingشود براي اين كار از ابزار  بندي مي پس از انجام بارگذاري مدل المان

Ansys work benchميليمتر مشخص كرد و محل تماس را 3شود و اندازه المانهاي كوچك را حداقل   استفاده مي 
كند و پس   زدن را شروع ميmeshعمل المان بندي و پس از آن نرم افزار به طور خودكار . كنيم افزار معرفي مي به نرم

.كند بندي مي از مدت تقريباً طوالني دو قطعه را المان
  

 
  

افزار معرفي  آهن بدست آمده به نرم بندي جنس چرخ و ريل را طبق اسنادي كه از مركز تحقيقات راه پس از المان
.كنيم مي
  

  :نتايج تحليل
افزار مدل رياضي   نرمSolveباشيم و با زدن دكمة  افزار آمادة تحليل مي مبعد از معرفي جنس هر قطعه به نر

  . كند مسئله را ساخته و حل عددي را شروع مي
جعبة  ،     بحث تماس Contact toolsالبته در. شود پس از زمان نسبتاً طوالني نتايج توسط طيف رنگ مشخص مي    

  . كند ليل ميوجود دارد كه پارامترهاي زير را در مدل تماس تح
1- Contact Cap 
2- Contact frictional stress 
3- Contact frictional stress 
4- Contact Pressure 



5- Contact status 
6- Contact sliding distance 

 تنش باالشود عالوه بر موارد  كه موارد ذكر شده در سطح چرخ و در سطح ريل هر دو تحليل شده و نمايش داده مي
Von- Mises  .  نيز براي چرخ و ريل نيز تحليل شده است تنش نرمال در جهات مختلف و

نتايج بدست آمده براي هر حالت تماس دراشكال زير نشان داده شده
  

  
  

  حالت تماس3اشكال مربوط به نتايج 
  
  

   تماس حالت3جداول مربوط به نتايج 
  

 longitudinal lateral Von-mises normalحالتهاي تماس

 mpa 1203 mpa 1234 mpa 1395 mpa 668.86ي ريل پايينتماس تك نقطه ا

 mpa 385 mpa 334 mpa 260 mpa 451تماس دو نقطه اي ريل باال

mpa 475.5 mpa700 mpa 776.2 mpa 533تماس در خط مستقيم

  
  
 
 
 
 



  :نتيجه گيري
  

 قرار داشته باشد ميزان تنش بدست آمده در حالتهاي مختلف نشان ميدهد كه در حالتي كه چرخ در قوس -
 .در ريل پايين بيشتر است

  
 پس در اين .تنشهاي بدست آمده نشان ميدهد كه حالت تماس تك نقطه اي براي تنش بدترين حالت است -

 .حالت سايش شديدي خواهيم داشت
  

 
ا اين تنشها ت.  در اين تحقيق به ما كمك كرد تا تنشهاي تماس را محاسبه كنيم FEMاستفاده از نرم افزار  -

ديك به مقدار بدست آمده از تئوريها ميباشد ولي نمي تواند معياري براي تحليل ديناميكي باشد حدودي نز
  .چرا كه در اين حالت نرم افزار از پارامترهاي موثر و شرايط دقيق مرزي زيادي صرفنظر ميكند
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