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انتخاب مواد، طراحي و تحليل تنش چرخدنده گرانويل و پينيون لكوموتيو از 
  ADIجنس چدن 

  
  ،كارشناس،گروه ساخت و توليد، مركز تحقيقات راه آهن محمدرضا ساويز

   طبائي،كارشناس مسئول، گروه ساخت و توليد، مركز تحقيقات راه آهن  سيد حسين يزداني
    ساخت و توليد، مركز تحقيقات راه آهن، رئيس گروهمير مسعود سيد مرتضوي

  ، استاد يار، دانشكده نفت ، معدن و متالورژي ، دانشگاه صنعتي امير كبيركامران دهقاني
  

  

  چكيده

اربردهاي حساس كه احتياج بـه اسـتحكام   كدر   شده است كه بر مصرف اين نوع چدنباعثADI خواص مكانيكي عالي چدنهاي
الي و استحكام خستگي بسيار خوب مي باشد روز بروز افزوده شده است يكي از موارد مهم كاربرد                  كششي باال مقاومت به سايش ع     

اين نوع چدن در ساخت چرخدنده گرانويل و پينيون لكوموتيو مي باشد كه تمام خواص مورد انتظار از چرخدنده را برآورده                     
خـواص  ADIت راه آهن نشان مي دهد كه در مـورد چـدن      نتايج تحقيقات انجام شده در اين راستا توسط مركز تحقيقا         . مي كند 

در .مورد نياز حتي از نوع فوالدي كه درحال حاضر براي ساخت اين نوع چرخدنده استفاده مي شود بمراتب برتـر مـي باشـد                       
 محاسبه نيروهاي وارد و تحليـل تـنش چرخدنـده هـا و بـا مقايسـه خـواص مكـانيكي                      ،مقاله حاضر ضمن شبيه سازي كامپيوتري     

 نوع فوالدي متداول آن بخوبي مشاهده مي شود كه نه تنها از نظر خواص ذكر شده بلكه حتي از                    ابADIخدنده از نوع چدن   چر
نظر اقتصادي نيز اين نوع چدن مي تواند بهترين گزينه براي جايگزيني فوالد در ساخت چرخدنده گرانويل و پينيون لكوموتيو                    

  .    مي باشد
  . ANSYS نرم افزار، تحليل تنشي چرخدنده،نويل و پينيون لكوموتيو گرا،ADI چدن:كليد واژه ها

   مقدمه-1
صنعت ، مواد مهندسي مورد استفاده نيز از نظر خواص و ويژگيهاي            حاكم بر  تكنولوژي    و با پيشرفت علم مواد   

 هزينـه  خاطر ب توليد چدن با گرافيت كروي    نمي باشد و   چدن نيز از اين قاعده مستثني        .مورد نياز بهبود يافته اند    
 باعث گسترش دامنـه بكـارگيري ايـن مـواد مهندسـي شـده       آنتوليد و سادگي فرآيند ريخته گري      پايين  هاي  
چكش خـواري و مقاومـت      چدنها مانند استحكام كششي،     نوع  ابداع چدن آستمپر خواص اين      از هنگام    .است

 چـدن   باز قطعات فوالدي آهنگري شده       كه اين امر منجر به جايگزيني بسياري ا        فته بطوريكه بهبود يا  به سايش 
ADI آستمپر شده استفاده از آنها در ساخت چرخدنده          نشكن كاربردهاي چدنهاي بهترين  يكي از   .  است شده 

اقدام به جايگزين نمودن فوالدهاي  Kymi Kymene Metal فنالنـدي شركت 1970در اوايل دهه . ها مي باشد
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ــا چـــدن  ــيعي ازADIآهنگـــري شـــده بـ ــا نمـــود در محـــدوده وسـ ــده هـ ــال . ]1[ چرخدنـ همچنـــين در سـ
 كربوره سطحي 1022 بجاي فوالد ADI  ن استفاده از چدگزارش كرد كهCummines Engineشركت1983

تـا  چرخدنـده   ، سبب كاهش وزن     رفتندسختكاري القايي شده كه در چرخدنده ها بكار مي          4140شده و فوالد  
طراحي چرخدنده ها و انتخاب مواد آنها  نمي تواند تنهـا  . ] 2[افزايش يافت نيز  آنهاو كاراييشد % 30حدود 

در نقطه تمـاس دو  . بر اساس خواص مكانيكي معمولي مانند استحكام كششي و درصد ازدياد طول نسبي باشد            
در اين پديـده اعمـال تنشـهاي        . مي گردد  باعث ايجاد خستگي سطحي   1دندانه چرخدنده، تنش تماسي سطحي    

 جوانـه    تركهاي خستگي بسيار كوچـك مـي گـردد كـه ايـن              جوانه هاي  ب ايجاد شديد در سطح دندانه ها سب     
نيـز  از طرفي ريشه دندانه هـا تحـت تـنش خمشـي        .  شود شكست كامل قطعه مي   منجر به    هايترك پس از رشد   

 ريشه دندانه ها در سمت چپ تحت تنشـهاي كششـي و در سـمت راسـت تحـت تنشـهاي       چونقرار مي گيرند  
 اين پديده باعث ايجاد خستگي خمشي شـده و در نتيجـه تـرك از سـمتي كـه تحـت       .] 3[ فشاري قرار دارند

بـر اسـاس   .] 3[نيروهاي كششي قرار دارد شروع شده و در نهايت منجر به شكست كامل دندانه ها مـي گـردد  
ت چرخدنـده هـا      بيشترين درصد شكس   ،مطالعات انجام شده روي چرخدنده هاي معيوب      وبرآوردهاي آماري   

آزمايشهاي انجام شده بر روي انواع چدنهاي نشكن و محـدوده  .] 4[ استگزارش شده ه خستگيدر اثر پديد
بـاالتر از  بمراتـب   ADIوسيعي از فوالدهاي مورد مصرف در چرخدنده ها نشان مي دهد كـه اسـتحكام چـدن                

وجـه بـه   بنـابراين بـا ت     .]3[فوالدهاي آهنگري عمليات حرارتي شده مي باشد      حتي  ساير انواع چدنهاي نشكن و    
دالر و امكـان پـذيري جـايگزيني        1200قيمت باالي هرعدد چرخدنده گرانويل و پينيون لكوموتيـو در حـدود           

طراحـي و سـاخت چرخدنـده    "با فوالد آهنگري شـده در چرخدنـده هـا، پـروژه اي تحـت عنـوان      ADI چدن
 امكـان تغييـر   ررسـي ببراي .  مركز تحقيقات در حال انجام استدر"ADI گرانويل و پينيون لكوموتيو از چدن

  :پيشنهادي در مورد جنس چرخدنده گرانويل و پينيون، روند كلي زير انجام پذيرفت
   قطعه فابريك از نظر جنس و مشخصات هندسي بررسي خواص-1 

  مدلسازي قطعه به صورت كامپيوتري  -2
  تحليل و محاسبه نيروهاي موجود در چرخدنده   -3
  تحليل تنشهاي موجود در قطعات -4
  جايگزيني ماده جديد و انجام مجدد تحليل تنش بر روي قطعات -5

  . كه شرح اين مراحل مفصالً در متن مقاله آورده شده اند
  

   چرخدنده هاي فابريك از نظر جنس و مشخصات هندسيبررسي خواص-1-2

                                                           
١ - Surface Contact Stress 
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 بـراي طراحـي    .داده شـده اسـت   نشـان   AISI 4320 دفـوال و  ADI چدن مشخصات مكانيكي )1(جدول در 
چرخدنده ها احتياج به يكسري مشخصات شامل تعداد دندانه بر اساس يكسري ضوابط استاندارد و با توجه به                  

  .خستگي دندانه و ميزان همپوشاني مي باشد
  

   )] 5 [مرجع( مورد استفاده در چرخدنده هاADI و چدن AISI 4320مشخصات مكانيكي فوالد -)1(  جدول 
  د                   مشخصات موا

  جنس
  مدول االستيسيته

E(GPa) 
  ضريب پواسون

ν  
  AISI 4320  190-120  0,3فوالد

  ADI    180-160  0,275 چدن  
  
   .نشان داده شده است) 2(گرانويل و پينيون در جدول مشخصات طراحي چرخدنده هاي  

  
  مشخصات طراحي چرخدنده هاي گرانويل و پينيون -)2(جدول 

               پارامترهاي طراحي      
 

         چرخدنده

  تعداد دندانه

7
1

2 ≤=
n
n

i  

  مدول چرخدنده

Z
dm =  

   ميلي متر11,7  15  پينيون
   ميلي متر11,7   62 گرانويل

  
داشتن سرعت خطي (نشان داده شده است قانون اساسي چرخدنده ها) 2(همانطور كه در جدول

  . ] 6[ رعايت شده استگرانويل و پينيونچرخدنده هاي و حداقل تعداد دندانه درباره )ويمسا
)1                                           (Zg- Zp > 10   

 فابريـك   گرانويل و پينيـون    يچرخدنده ها  بعديو تهيه مدل سه     جهت انجام تحليل هاي مكانيكي الزم       
الزم به بررسي بـود     چرخدنده ها     جهت ارزيابي   مواردي .ندازه گيري شدند  ا با دقت باال     CMMعمليات  توسط  

  :عبارتند از
  .  در دندانه ها (Helix)احتمال وجود يك زاويه پيچش كوچك  -
  .تمال يكنواخت نبودن ابتدا و انتهاي دندانه ها حا -

   .با در نظر گرفتن موارد فوق مشخصات زير در شناسايي چرخدنده ها ارزيابي شدند
قطـر  )  ج  )شـعاع راكـورد   ( شعاع محـل تمـاس پـاي دندانـه بـا بدنـه              ) ب پروفيل گرده دندانه ها     )الف
  قطر سوراخ داخل چرخدنده ها و بررسي وجود شيب در آنها) دقطر پاي دنده و گردي سردنده و
 . بررسي وجود تصحيح در پروفيل و گرده دندانه)ه
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نقشه هاي تهيه شده گوياي .  دندانه ها انجام شده است عمليات اندازه برداري در سه مقطع در جهت عرض
اوالً با مقايسه پروفيلهاي گرانويل و پينيون مشاهده مي . مسائل مهمي در طراحي اين چرخدنده ها مي باشند

تصحيح مثبت پروفيل به چند منظور ازقبيل اصالح . شود تصحيحات قابل مالحظه اي در آنها انجام شده است
بدون توجه به اين . عايت فاصله مركزين چرخدنده ها به مقدار مورد نظر انجام مي شودآندركاتينگ و ر

موارد امروزه در توليد چرخدنده ها تصحيح مثبت به داليل زير انجام شده است افزايش استحكام پاي دندانه ، 
 از دايره مبنا كه بهبود روابط سينماتيكي و سايش بين چرخدنده ها ، دور كردن نقطه شروع پروفيل اينولوت

در اين نقطه تمركز تنش تماس و سرعت لغزش بسيار باالست از طرفي اگر گرانويل و پينيون از يك جنس 
باشند چون پينيون سيكل تنشي بيشتري دارد احتمال شكست در دندانه هاي آن بيشتر است درحاليكه با اعمال 

با .  گرانويل به مقدار ناچيز ضعيف مي گردندتصحيح مثبت دندانه هاي پينيون تقويت شده و دندانه هاي
نشان داده شده است مالحظه مي ) 1(مقايسه نقشه هاي موجود و پروفيلهاي استاندارد اينولوت كه در شكل 

شود دندانه هاي پينيون تصحيح مثبت شده اند و دندانه هاي گرانويل به علت نسبت تبديل باال تغيير چنداني 
  . نكرده است

مدول اصالح شده چرخدنده هاي فابريـك       ) 2-1(ذكر است پس از بررسي هاي بعمل آمده در بخش           الزم به   
به هر تقدير در طراحـي مقـدماتي فـرض بـر            .  برآورد شده است كه البته مقدار دقيق آن نمي باشد          7/11حدود  

     اين است كه تمامي تصحيحات انجام شده در سينماتيك و استحكام چرخدنده ها   مثبت بوده و
  

   تداخل و همپوشاني دندانه هاي گرانويل و پينيون در لحظه شروع درگيري دو جفت دندانه–) 2(شكل 
  

  مسئله ديگري كه در نقشه هاي تهيه شده به چشم مي خورد همپوشاني نسبتاً . قابليت اطمينان كافي را دارند
  كه در حين كار دو جفت بوجود آمدن تداخل و آندركاتينگ بطور مناسب كار مي كنند بدين صورت 

دندانه هميشه درگير هستند و نيروي وارده بين آنها تقسيم مي شود و فقط در يك لحظه بسيار كوتاه درگيـري         
  .بين يك جفت دندانه صورت مي گيرد كه  تحليلهاي انجام شده بايد در اين لحظه چك شوند

له نقشه هاي تهيه شده براي مدلهاي پس از چك كردن صحت عملكرد چرخدنده ها از نظر سينماتيكي بوسي
  .كامپيوتري تحليل تنش استفاده شده است 
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   وارد بر دندانه ها هاي محاسبه نيرو-2-2
بتدا با يك درجه ساده سازي جهت محاسبات مربوط به چرخدنده ها با تحليل ديناميكي نيروهاي معادل وارد                  ا

شده به چرخدنده ها بدست آمده اند و با اعمال اين نيروها به صورت فشار گسترده روي سطحي معادل سـطح         
ابتدا با داشتن توان منتقـل      . ده است   تماس هرتز به دندانه با تقريب نسبتاً خوبي توزيع تنش در دندانه بدست آم             

شده بوسيله تراكشن موتور به محور چرخها و سرعت دوراني چرخها ، گشتاور وارده و نيروي تمـاس بـين دو                     
با استفاده از دستور العمل تعميرات و نگهـداري تراكشـن موتورهـاي             . دنده گرانويل و پينيون محاسبه شده اند      

GM        از طرفـي حـداقل سـرعت       .  اسب بخار مي باشد      726شده به پينيون حدود      موجود در راه آهن توان وارد
بنابراين دور خروجي گرانويل كه با چرخهـا يـك تكـه       . مي باشد  km/h 26متوسط خطي لكوموتيوهاي باري     

  .بدست مي آيد ) 4( ميلي متر است از معادله1000مي باشند با توجه به قطر چرخها كه 
)4     (                                               ω.TP   كه در آن             =

s                       : دور خروجي گرانويل 
rad371/14min =ω  

MNTman: كوپل گرانويل  MNTpinion:  كوپل محرك پينيون            =37665. .5/9112=  
و با توجه بـه اينكـه قطـر    .  قدرت توسط دايره هاي گام دو چرخدنده انجام مي شود   سپس با فرض اينكه انتقال    

  : ميلي متر مي باشد نيروي متمركز عبارت خواهد بود از719دايره گام گرانويل در حدود 
)5                            (                      NFt 5/104770=  

  :يك سطح بسيار كوچك اعمال شده است فشار عبارت است از با فرض اينكه اين نيرو روي 
)6                            (                           2750000 m

NP =  
 يكـي از عوامـل  . نويل مي باشـد نيروي وارد بر دندانه پينيون نيز از نظر تئوري مساوي با مقدار وارد شده به كرا       

ده ها وجود اينرسي و بارهاي ديناميكي بين دندانه ها به علت عدم دقت در تراشيدن                مهم در محاسبات چرخدن   
اين نيروها براي اعمال اثر نيروهاي دينـاميكي بـا نيروهـاي اسـتاتيكي              . و تغيير شكل االستيك دنده ها مي باشد       

 ضـرب مـي     VK نيروهاي اسـتاتيكي در يـك ضـريب          ]6 [طبق روابط پيشنهاد شده در مرجع       . جمع مي شوند  
  :بيان مي شود) 7(اين ضريب براي چرخدندهاي چدني و ريخته گري شده بصورت معادله. شوند

)7                                     (
7600

600
+

=VK                كه در آن
60
dnV η

=  
n بر حسب rpm و d قطر دايره گام مي باشد.  
   تحليل تنش در دندانه ها-3

 يك مدل سه بعدي از پينيـون تهيـه و پـس از انتخـاب                CMMدر اين بخش ابتدا با استفاده از خروجي عمليات        
 ANSYSجهت انجام مدلسازي و تحليل تنش از نرم افـزار  .  جنس و المان بندي تحت بارگذاري قرار گرفت

وار بسيار باريك روي پيشاني دندانه پينيون كـه در حـوالي            پس از اعمال فشار به يك ن      .  استفاده شده است   5.4
  .دايره گام اعمال شده است و بستن تمام درجات آزادي روي محل شفت نيروهاي معادل اعمال شده اند

 شده اسـت همـانطور كـه        مقايسه) الف-3( در شكل    ADIچدن   و   نتايج اجراي مدل مذكور براي جنس فوالد      
) ب-3( در شـكل     . بدست آمـده اسـت     MPA1000ر زير بار متمركز  حدود       مشاهده مي شود حداكثر تنش د     
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شـود حـداكثر تـنش     همانطور كه مالحظه مي.  آورده شده است ADIتايج اجراي مدل پينيون از جنس چدن        
   . بدست آمده استMPa800 در زير بار متمركز و حدود

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )ب             (                                               )                                                            الف(                                                
     ADI در چرخدنده توزيع تنش منتجه فون ميزز) الف(توزيع تنش منتجه فون ميزز در چرخدنده فوالدي  -)3(شكل

  
  

دست آمده در اين بخش در حوالي نقطه اعمال بار از دقت كافي برخوردار نمـي                همانطور كه ذكر شد نتايج ب     
از نتـايج ايـن بخـش مـي تـوان جهـت        . باشد ولي در ساير نقاط مانند پاي دندانه نزديك به واقعيـت مـي باشـد               

  .بررسي صحت نتايج در بخش آينده استفاده نمود
  
   تحليل تنش تماسي در دندانه ها -1-3

  شد دقيق ترين بررسي در مورد دندانه هاي چرخدندها در نظر گرفتن تماس مستقيم آنهاهمانطور كه ذكر 
 تنشـهاي تمـاس هرتـز در گرانويـل و پينيـون       ANSYSدر اين بخش مجددا با اسـتفاده از نـرم افـزار   .  مي باشد

  در ايــــن مــــدل فقــــط دندانــــه هــــايي كــــه درگيــــر هســــتند درنظــــر گرفتــــه  .محاســــبه شــــده انــــد
ــد  ــده انـــــ ــكل  شـــــ ــان داده     )4(در شـــــ ــاس نشـــــ ــال تمـــــ ــاي در حـــــ ــه هـــــ ــدل دندانـــــ   مـــــ

  شــده اســت المانهــاي دو بعــدي بــه علــت ضــخامت زيــاد چرخدنــده هــا از نــوع كــرنش صــفحه اي             
  .  درنظر گرفته شده و همانطور كه مشاهده مي شود المانهاي اطراف نقطه تماس از نوع دو انتخاب شده اند

 
 
 

  
  
  
  

  هاي در تماسهندسه و مدل دو بعدي دندانه  -)4(شكل 
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)ب(

در روي لبـه شـعاع      . بدليل آنكه در نقطه تماس تمركز تنش باالست، بايد المانها در اين نقطه بسيار ريـز باشـند                 
 Contactنقاط لبه هاي دندانه هاي پينيون به عنـوان  . داخلي گرانويل جابجايي در جهت شعاعي بسته مي شود

node       و لبه هاي دندانه هاي گرانويل به عنوان Target    در نظر گرفته شده اند پس از انجام مراحـل فـوق مـدل 
نتايج توزيع تنش معيار فون ميزز مدلهاي مربوط به چرخدنده هاي فوالدي            . جهت تحليل تنش بكار رفته است     

  .نشان داده شده است) الف-5(در شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب(ي د فوال-)الف (ADI از جنس چدن توزيع تنش در چرخدتده هاي گرانويل پينيون -)5(شكل
  

.  نشـان داده شـده اسـت       ADIچـدن   نتايج كانتورهاي تنش فون ميزز چرخدنده ها از جـنس           ) ب-5(در شكل   
بارگذاري پينيون به اين صورت است كه گشتاور اعمال شده از شفت به پينيون در حالتي كـه بيشـترين تطبيـق                   

بدين منظـور بـا در دسـت داشـتن شـعاع            . يده است را با شرايط فيزيكي مسئله دارد، انتخاب شده و اعمال گرد          
اين نيرو بـه طريـق زيـر محاسـبه شـده            . داخلي پينيون و كوپل محرك مقدار نيروي محيطي بدست آمده است          

  :است
)8                                                                          (46.136007. =⇒=→= F

R
TFRFT

i

      

روي نقاط محيط داخلي پينيون به صـورت مسـاوي روي           ) در جهت مماسي  (صات استوانه اي    اين نيرو در مخت   
  .گره ها اعمال شده است

  
  نتيجه گيري بحث و  -4

 بـه   ADI حاضر مقايسه استحكام دندانـه هـاي چرخدنـده هـا از جـنس فـوالد و چـدن                     پژوهشهدف از انجام    
 شد بـا تغييـر جـنس از فـوالد بـه      ذكر 3ه در بخش همانطور ك. با فوالد مي باشدADI منظور جايگزيني چدن 

تغيير (و كرنش ) افت حداكثر تنش ( با توجه به نرمتر شدن جنس،كانتور توزيع تنش بازتر مي شود             ADIچدن  
 حـدود  AISI 4320  تـنش تسـليم در فـوالد   حـد  با توجه به اينكه  .نسبت به نوع فوالدي بيشتر مي شود) مكان

)الف(
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MPa 800 و تنش تسليم چدن ADIبين  MPa 800   5(هاي و همـانطور كـه در شـكل   ] 5[ مـي باشـد  1000تا- 
 هرتز حداكثر بوده    يتنش تماس ) كمي زير سطح تماس   (در نقطه تماس    چون  مشاهده مي شود    ) ب -5(و) الف

همـانطور كـه قـبال      . احتمال وقوع يك تسليم موضعي در نقطه هرتز وجود دارد          ، لذا و از حد تسليم بيشتر است     
 وقوع پديده خستگي و شكست دندانه ها مي باشد ولـيكن در             نوسانيو تماسيمد هاي اين تنشهاي      پيا ذكر شد 

نسـبت بـه چرخدنـده      ) MPa 800حـداكثر   ( تحت تنشـهاي تماسـي     ADIچدنمقايسه چرخدنده هاي از جنس      
بـراي مقابلـه بـا ايـن        .  احتمال وقـوع كمتـري دارد       اثر خستگي  درشكست    )MPa 1050حداكثر  (هاي فوالدي 

سخت كـاري سـطحي     از   براي مثال در فوالد،      .راههاي مختلفي وجود دارد   خدنده هاي فوالدي    در چر كل  مش
ولـي در  . ]6[ اسـتفاده مـي شـود   ي تركهاي ريز سـطح وحذف صافي سطح  افزايشبرايساچمه زني  عمليات  و

يرو احتياجي بـه ايـن       به دليل تغيير فاز ناشي از تبديل آستنيت باقي مانده به مارتنزيت در اثر اعمال ن                ADIچدن
از لحاظ استحكام    ADIدر مجموع مي توان گفت كه نغيير جنس از فوالد به چدن           . ]7[نوع عمليات نمي باشد   

آمده هم به لحاظ كاهش تنش تماسي در اين چدنها و خواص استحكام خستگي و               دندانه ها و تنشهاي بوجود      
  .مطلوب مي باشدو   كمترتوليد به مراتبسايشي باال در آنها و همچنين هزينه هاي 
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