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  اندازه گيري نيروهاي متعامل بين چرخ و ريل در خطوط راه آهن ايران
  

   ، مدير امور تحقيق و طراحي ، شركت واگن پارسرضا جواهري
  داود درگاهي ، رئيس اداره محاسبات و تست ، شركت واگن پارس

  r_javaheri@wagonpars.com: ، پست الكترونيكي  021-6400263:  نمابر  ، 021-6460191: تلفن 
 
 
 
 
 

  چكيده
خودروهاي ريلي توسط نيروهايي كه . در ديناميك خودروهاي ريلي، تماس بين چرخ و ريل داراي نقش حائز اهميتي مي باشد

اگرچه راه آهن در ايران بيش از هفتاد . حاصل تعامل با خطوط آهن ميباشد در حين حركت پايدار گشته و هدايت ميگردد
هيچ اقدامي در جهت اندازه گيري و تحليل وضعيت ديناميكي و پايداري خودروهاي ريلي در ولي تا كنون سال قدمت دارد 

  . خطوط راه آهن كشور صورت نگرفته است
 انجام شده و دستاوردهاي يك پروژه بزرگ ملي كه با همكاري شركت واگن پارس ، راه آهن فعاليتهايدر مقاله حاضر شرح 

با هدف اندازه گيري نيروهاي متعامل بين بوژي و خطوط راه آهن ايران انجام  جمهوري اسالمي ايران و شركت روكر 
تست در سه كالس مختلف از خطوط راه آهن انجام گرفته و كميت هاي مربوط به ديناميك حركتي و . پذيرفته معرفي مي شود

اين پروژه در نوع خود يكي . ه استپايداري خودرو ريلي با استفاده از تجهيزات مدرن كامپيوتري اندازه گيري و ثبت گرديد
  . پروژه هاي تحقيقاتي اجرا شده در راه آهن ايران به شمار مي رودنتر ياز بزرگترين و پيشرفته 

     نيروهاي متعامل بين چرخ و ريل ، نيرو هاي تماسي چرخ و ريل ، تست ديناميكي بوژي ، اندازه گيري خط : كليد واژه ها
  
   مقدمه-1

احيه تماس بين چرخ و ريل و اندازه نيروهاي وارده بر ناحيه تماس موضوع بسياري از كار شناسايي علمي ن
وي از . تئوري نيرو هاي تماسي بين چرخ و ريل را ارائه نمود] Kalker]  1آقاي . هاي تحقيقاتي مي باشد

معادالت ] Sany]  2 و Shabanaآقايان . تئوري االستيسيته با تكيه بر مسائل مقدار مرزي استفاده نمود
ين ا. سينماتيكي تماس بين چرخ و ريل را بر اساس مختصات كلي سيستم و پارامتر هاي سطح بيان نمودند

موقعيت نقطه تماس را در طي شبيه سازي ديناميكي با دقت بااليي پيش بيني ] 3[محققين در مقاله ديگري 
يك روش ] Fujioka] 4و   Kanehara آقايان .نموده و معادالت حركت ديناميكي را بدست آوردند

جديد براي اندازه گيري غير مستقيم نيروهاي تماسي چرخ و ريل ارائه دادند كه مبتني بر اندازه گيري كرنش 
پديده هايي را كه ريشه در ناحيه ] 5[ و همكارانش در مقاله اي Ekbergآقاي . سطح ديسك چرخ مي باشد
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پديده هايي مانند سايش چرخ ، سايش و موجدار شدن . ودندكوچك تماس بين چرخ و ريل دارند معرفي نم
  .ريل و رشد ترك در چرخ و ريل متاثر از اين ناحيه مي باشند

. در اين پروژه پس از انجام مطالعات و بررسي هاي مقدماتي يك تست در خطوط راه آهن ايران اجرا گرديد
 در سه 1382  ارديبهشت18 الي 14 لهستان در تاريخ CNTKتست با همكاري شركت روكـر و شركت 

در تست ها نيرو هاي متعامل بين چرخ . كالس نو ، بازسازي شده و قديمي از خطوط راه آهن ايران انجام شد
  :قابل دستيابي از نتايج پروژه عبارتند از اهداف . و ريل اندازه گيري و ثبت گرديد

  هبود آنهاشناسايي وضعيت خطوط و امكان پيشنهاد روشهاي موثر براي ب -
شناسايي وضعيت ديناميكي ، پايداري و استحكام بوژي در شرايط بهره برداري واقعي و امكان بهينه  -

 سازي و ارتقاي تكنولوژي بوژي

 كنترل سايش چرخ و ريل -

 پيش بيني و كنترل خروج از خط -

 تعيين سرعت بحراني بوژي در راه آهن ايران -

ينه هاي تعمير و نگهداري ، افزايش ايمني و بهبود كيفيت كه در نهايت منجر به كاهش سوانح ، كاهش هز
  .خدمات راه آهن مي گردد

  
  تست هاي بوژي -2

اين روشها در پنج بخش . معرفي شده است) 1(روشهاي اطمينان از استحكام و عمر بوژي ها در شكل 
   زير مجموعه هايي بندي شده كه هر يك دارايالزامات فني ، طراحي ، تست ، توليد و بهره برداري طبقه 

  :در بخش تست زير مجموعه هاي زير وجود دارد . مي باشد
   تست هاي استاتيكي در دستگاه-1

  .اين تست به منظور اطمينان از صحت سازه و تصحيح خطاهاي مدل تئوريك انجام مي شود
   تست هاي خستگي در دستگاه-2

  .ين عمر انجام مي شودارزيابي و اصالح روش ساخت سازه و تعياين تست به منظور 
   در خطوط راه آهن تست هاي حركتي-3
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در اين تست كرنش سنج ها در نقاط حساس بوژي و در جهات مناسب نصب : استحكام هاي تست  •

و محل نصب سنسور و جهت اندازه گيري با توجه به محاسبات المان محدود بوژي . مي شود
با استفاده از سنسور ها . كرده تعيين مي شودارزيابي محل هاي بروز ترك در بوژي هاي كار 

مقادير كرنش در شرايطي كه واگن تا حد ماكزيمم مجاز پر شده و در سرعت ماكزيمم مجاز سير 
مقادير ماكزيمم و مينيمم تنش نمي بايست از مقادير مجاز اشاره . مي كند اندازه گيري مي شود

 نرم افزار GPSژي در ماژول  مدل سازي بو. تجاوز نمايدERRI B12/RP17شده در 
CATIA انجام شده است5.8 نسخه  . 

  
  

پس از مش بندي و تعريف شرايط كرانه اي و اعمال بارها خروجي از هر بارگذاري بصورت 
  .نمودارهاي تنش اخذ و از آنجا نقاط حداكثر تنش مشخص مي گردد

                        روش هاي اطمينان از استحكام و عمر بهره برداري بوژي) :1(شكل
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با توجه به اين خروجي ها و همچنين در نظر گرفتن نقاطي بصورت متقارن براي كنترل بارهاي 

 .پيچشي محلهاي نصب سنسورها بصورت زير مشخص شده است

  

  
  

 

On both sides of the bogie 

Previously shown 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 (Q) و قائم (Y)در اين تست نيروهاي تماس چرخ و ريل در جهات جانبي :  تست هاي ديناميكي  •
 *yهمچنين شتاب هاي جانبي .  حداقل دو محور بيروني خودرو يا بوژي اندازه گيري مي شوددر

نتايجي كه از اين تست .  در انتهاي بدنه واگن روي بوژي ها اندازه گيري مي شود*zو قائم 
 :عبارتند از حاصل مي شود 

o  نيرو هاي متعامل بين چرخ و ريل در جهات جانبيY و قائم Q  

o  هاي هدايت كننده هر محور مجموع نيروΣY  

o  نسبتY/Qهر چرخ  

o  شتاب بدنه واگن( y* , z* )و شتاب بوژي   

o سرعت بوژي 

  در مورد سرعت خودرو و خط UIC 518در انجام تست ديناميكي رعايت شرايط ذكر شده در استاندارد 
يناميكي وارده در شرايط  اين تست ها به منظور تعيين قابليت سازه در انتقال بار هاي د.تست مهم مي باشد

  . بهره برداري واقعي انجام مي شود
  
  اندازه گيري نيروهاي متعامل بين چرخ و ريل -3

در اين پروژه نيرو هاي متعامل بين چرخ و محور و قاب بوژي مركب از عكس العمل هاي جانبي و قائم بار 
وپل نيرو هاي قائم اندازه گيري شده وارده بر كاسه بوژي و تحريكات سينماتيكي پيچش قاب بوژي در اثر ك

از آنجاييكه اندازه گيري مستقيم نيروهاي متعامل بين چرخ و ريل دشوار و پرهزينه مي باشد در پروژه . است
بدين منظور دو كميت زير مورد اندازه . هاي تست عموما نيرو ها به روش غير مستقيم اندازه گيري ميشود

  :گيري قرار گرفته است 
 با بهره گيري از لودسل هاي نصب شده ( H )روي متعامل جانبي بين چرخ و محور و جعبه ياتاقان  ني–الف 

  بين انتهاي محور و جعبه ياتاقان
 با بهره گيري از لودسل هاي نصب شده بين ( Q ) نيروي متعامل قائم بين چرخ و محور و قاب بوژي –ب 

 كرپي فنر و جعبه ياتاقان

 (Y,Q) امكان بدست آوردن نيروهاي متعامل بين چرخ و ريل Q و Hيري كميت هاي با استفاده از اندازه گ
 بدست Y  و بهره گيري از رابطه زير نيروي عرضي ÿبا اندازه گيري شتاب جانبي چرخ و محور . وجود دارد

  :مي آيد 
 Y = H + m ÿ 

خ و ريل مساوي نيروي قائم نيروي قائم بين چر.  جرم چرخ و محور مي باشدm نيروي ياتاقان و Hبطوريكه 
 با استفاده از اندازه گيري خيز قائم فنر ها و رسم Qمقدار .  مي باشدQمتعامل بين چرخ و محور و قاب بوژي 
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ترتيب نقاط اندازه گيري در تست ) 2(در شكل .  جابجايي قابل كنترل مي باشد–نتايج در نمودار نيرو 
  :اندازه گيري در اين نقاط عبارتند از كميت هاي قابل  .ديناميكي مشاهده مي گردد

ijy (شتاب جانبي چرخ و محور با بهره گيري از چهار شتاب سنج تك جهته -
..( 

..(شتاب جانبي قاب بوژي با بهره گيري از چهار شتاب سنج تك جهته  -

+ijy(  

 (از دو شتاب سنج دو جهته شتاب قائم و جانبي واگن در دو انتها با بهره گيري  -
∗∗

ijij zy
....

,( 

H (نيروي جانبي چرخ و محور وارد بر جعبه ياتاقان با بهره گيري از چهار لودسل - ij( 

Qij(نيروي قائم بين كرپي فنر و قاب بوژي با بهره گيري از چهار لودسل  -
( 

 )Zij (جابجايي قائم كرپي فنر نسبت به قاب بوژي با بهره گيري از چهار جابجايي سنج  -

 تركيب شماتيك نقاط اندازه گيري در تست ديناميكي:  )2(شكل 
 
   تست استحكام بوژي-4

نصب شده تنش در قاب بوژي با اندازه گيري كرنش ها توسط كرنش سنج هايي كه در نقاط تمركز تنش 
اين نقاط و جهات اندازه گيري بر مبناي محاسبات تئوريك توسط المان محدود و تجربه و . بدست مي آيد

 اندازه گيري بر روي هنقط 32 تعداد. تحليل ترك هاي بوجود آمده در حين بهره برداري تعيين مي گردد
 گيري از كرنش سنج هاي تك بسته به وضعيت تنش در نقطه اندازه. در نظر گرقته شده است H665بوژي 

اندازه گيري و ثبت داده ها توسط دستگاههاي مدرن .  استفاده شده است(Rosette)جهته و سه جهته 
مي        ديجيتال صورت –كامپيوتري  به روش ديجيتال با استفاده از تجهيزات اندازه گيري با كارت آنالوگ 

  .پذيرد
  
   شرايط تست-5

يري مربوط به تست استحكام و تست ديناميكي بر روي يك دستگاه بوژي باري كليه سنسور هاي اندازه گ
H665سپس قطار . بوژي تست زير يك دستگاه واگن مخزندار حمل سوخت قرار گرفت.   نصب گرديد

  :تست با آرايش زير تشكيل گرديد 

 

* z & & 

* y & & 

H12

Q12

ωz

*z&&

*y&&
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 لكوموتيو خطوط اصلي 

 واگن ژنراتور 

 واگن مسافري جهت استقرار دستگاهها و تيم تست 

 اگن مخزندار تستو 

 واگن ترمزبان 

 – درود ، ميبد – در مسير هاي اراك 1382 ارديبهشت 18 الي 14هاي استحكام و ديناميكي در تاريخ تست 
مشخصات و كالس كيفي خطوط انتخاب شده براي تست ارائه ) 1(در جدول .  كرمان انجام شد–يزد و زرند 
  .شده است

  
  مشخصات مسير هاي تست) : 1(جدول 

Name of Length Coefficient of Coeff icient of Coeff icient of Coeff icient of Coeff icient of Coeff icient of Coeff icient of Coeff icient of Coeff icient of General Quality

Stations Km Rail Welding Travers Ballast Curve Track Life Reconstruction Modif ication Geography Coefficient Classif ication

South-East
Meybod-Yazd 60 -10 0 -18 0 -50 50 13 13 25 -20 1

Zarand-Kerman 79 17 35 0 10 -50 38 38 38 25 96 3
South

Arak-Doroud 146 17 35 -10 3 -8 102 102 5 51 244 4

Updated  Quality Classification of RAI Lines Selected for Bogie Tests

  
 كيلو متر بر ساعت و 120سرعت ماكزيمم مجاز براي واگن خالي . تست در حالت واگن خالي و پر انجام شد

تست ها در خطوط مستقيم ، داراي قوس هاي با شعاع .  كيلو متر بر ساعت تعيين گرديد100براي واگن پر 
 انجام ( 40 : 1 ) و شيب ( m < R < 600 m 250 )بزرگ ، داراي قوس هاي با شعاع كوچك 

  .پذيرفت
  

   تحليل نتايج تست-6
   تست استحكام-1-6

در طي تست .  مي باشدH665هدف از انجام تست هاي استحكام ارزيابي استحكام ديناميكي سازه بوژي 
 آن هاي استحكام مقادير تنش استاتيكي و تنش ديناميكي در هر كرنش سنج اندازه گيري و با استفاده از

  :مقادير تنش ماكزيمم ، مينيمم و متوسط از روابط زير محاسبه شد 

1(                                                                                                             
2

minmax σσ
σ

+
=sr                                     

2(                                                                                                        
2

minmax σσ
σ

−
=∆ pom  

3(                                                         maxminmaxmax dynstatdynstat σσσσσσ −=+=                                  
سپس بر اساس .  تنش استاتيكي مي باشدstatσ دامنه تنش ديناميكي و ∆pomσ تنش متوسط ، srσبطوريكه 

 مقادير تنش ديناميكي مجاز براي مقادير متوسط داده Goodman-Smithمنحني مرزي نمودار خستگي 
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از مقايسه مقادير مجاز با مقادير تنش ديناميكي متوسط حاشيه اطمينان سازه تست شده . شده تعريف مي شود
 بطور Goodman-Smith مقادير تنش اندازه گيري شده در دياگرام ) 3(در شكل . قابل كنترل مي باشد

 انحراف S مقدار قابل انتظار براي تنش متوسط در دوره جايگزيني ، srzastσ.ش داده شده استشماتيك نماي
  .  مقدار مجاز دامنه تنش بصورت تابعي از تنش متوسط مي باشد∆dopσاستاندارد مربوط به آن و 

  
 

t [s]σśr [MPa]

σśrZast σśrZast+2S

∆σpom

σdop [MPa] 

Goodmana-Smith’s diagram

 ∆σdop 

Instantaneous time history 

σ(t)  [MPa] 

   σmax 

   σmin  

 σstat  
   σśr 

Working points 
corresponding 

to the 
instantaneous 
time history 

  
  Goodman-Smith تنش هاي اندازه گيري شده در دياگرامنمايش شماتيك ) : 3(شكل 

   
   تست ديناميكي-2-6

با استفاده از نتايج .  كيلو متر انجام گرديد620تست ديناميكي در خطوط راه آهن ايران در مسيري بطول 
  :اندازه گيري كميت هاي زير ارزيابي گرديد 

  اندازه گيري شده در بوژي تست H و Qنيرو هاي  

 ي قائم و جانبي اندازه گيري شده در دو انتهاي واگنشتاب ها 

 شتاب هاي جانبي اندازه گيري شده روي فريم بوژي 

 شتاب هاي جانبي اندازه گيري شده روي سر محور 

 جابجايي ها 

 سرعت قطار تست 

ه هدف از تحليل ها ، دستيابي ب. تحليل داده هاي تست براي هر يك از مسير ها بطور جداگانه انجام گرديد
مقادير مجاز در . بزرگترين مقادير اندازه گيري شده يا محاسبه شده و مقايسه آنها با مقادير مجاز مي باشد

نمونه اي از نمودار هاي رسم شده در ارتباط با نتايج تست ) 5( در شكل معرفي گرديده است) 2(جدول 
  .ديناميكي مشاهده مي گردد
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   واگنحد مجاز كميت هاي ديناميكي) : 2(جدول 
  مقدار مجاز  نماد رياضي  كميت اندازه گيري شده

 ΣH 25 KN  مجموع نيرو هاي هدايت كننده
  Q 119 KN ماكزيمم نيروي قائم

  H/Q H/Q 0.8نسبت 
 Hqst 60 KN   استاتيكي در قوسشبههنيروي هدايت كننده 

  Qqst 145 KN   استاتيكي در قوسشبههنيروي قائم 
..  شتاب جانبي روي بوژي

+ijy  2/ sm  10.5

∗  شتاب جانبي روي بدنه واگن

ijy
..  2/ sm  3  

∗  شتاب قائم روي بدنه واگن

ijz
..  2/ sm  5  

     

              
 مسير داراي –واگن پر (  درود –دازه گيري شده در مسير اراك نمونه هايي از كميت هاي ان) : 5(شكل 

   )1:40 شيب – R=250-400قوس 
  
   نتيجه گيري-7

در اين مقاله سعي گرديده تا گوشه هايي از فعاليت ها و دستاورد هاي يك پروژه تحقيقاتي كه براي اولين بار 
 واگن پارس ، راه آهن جمهوري اين پروژه با همكاري مشترك شركت. در كشور اجرا شده ثبت گردد

اسالمي ايران و شركت روكـر انجام گرديد و طي آن نيروهاي متعامل بين چرخ و ريل در خطوط راه آهن 
در مجموع دو تست استحكام و ديناميكي در سه كالس مختلف از خطوط راه آهن . شدايران اندازه گيري 

 كه يكي از بوژي هاي پر استفاده H665ژي باري در تست استحكام در خصوص مقاومت سازه بو. انجام شد
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در تست ديناميكي با اندازه گيري نيروهاي متعامل در محل . ارزيابي بعمل آمددر راه آهن ايران مي باشد 
.  تعيين گرديد و در خصوص پايداري حركت واگن ارزيابي بعمل آمدY/Q تماس چرخ و ريل نسبت 

اميد است دستاورد . ده بر بوژي و واگن كيفيت حركت تعيين گرديدهمچنين با اندازه گيري شتاب هاي وار
گامي در كه حاصل تالش گروهي مهندسين و محققين صنعت ريلي مي باشد ، هاي اين پروژه تحقيقاتي 

  .به شمار آيدجهت بهبود كيفيت ناوگان حمل و نقل ريلي كشور 
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