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 چکيده
در اين مقاله، عوامل مؤثر بر توسعه ترك عرضی موجود در ريل

اين بررسي. اند بدليل تأثير پديده خستگي مورد بررسی قرار گرفته
له ضريبشامل مطالعه تأثير عوامل اصلی انتشار ترک از جم
با استفاده. اصطكاك بين چرخ و ريل، اندازه، عمق و زاويه ترك است

 ضمن انجام تحليل تنش به ازاءABAQUS 6.5افزار  از نرم
های مختلف استقرار چرخ، مقادير مختلف ضريب شدت موقعيت

دو شاخص نرخ رشد و امتداد. تنش و انتگرال جي بدست آمده است
اند و تأثير  محاسبه گرديدهتوسعه ترک بکمک اين مقادير

در اين. پارامترهای مختلف روی اين دو شاخص بررسی شده است
ارتباط رابطه پاريس بعنوان معيار سرعت رشد و راستای تنش
.مماسي ماكزيمم بعنوان امتداد رشد ترک در نظر گرفته شده است
در انتها به بررسی وضعيت نسبي مودهاي شكست در مواضع مختلف

ترين ر چرخ و بويژه در لحظه وقوع جي بيشينه بعنوان بحرانياستقرا
دهد كه جهت نتايج نشان مي. حالت كاركرد ريل پرداخته شده است

ΙΙΙتوسعه ترك مستقل از انتگرال جي بوده و به نسبت KKبستگي 
ΙΙΙبا افزايش قدرمطلق . دارد KKي در دو نوك ترك، شكستگ

يابد تا جايي که لغزش بين مسير ترك از امتداد اوليه افزايش مي
 باهاي همسان ريل درهمچنين مالحظه شد . وجوه ترك از بين برود

انحراف ترك از امتداد ،افقی به عمودیاز حالت ه ترک يزاوتغيير 
 .ابدي ش میيافزااوليه آن 

 ضرايب شدت‐ رشد خستگی ترك‐آهن ريل راه: کلمات کليدی
   نرم افزار المان محدود‐تنش

 
  مقدمه

افزارهای تحليل امروزه تحليل رشد ترک خستگی با استفاده از نرم
اجزاء محدود و بر پايه اصول بنيادين مكانيك مورد توجه محققين

 رشد ترك خستگي را.]۱[حوزه مکانيک و صنعت قرار گرفته است
آالت از  ماشينهايي دانست كه تمامي ترين آفت توان يكي از مهم مي

اهداف پژوهش. ]۳‐۲[نمايد جمله وسايل نقليه ريلي را تهديد مي
حاضر، تحقيق پارامتري فاکتورهاي مؤثر در توسعه ترك زير سطحي
خستگي موجود در ريل قطار بواسطه اعمال بار از طريق عبور چرخ

زيادي در زمينه اگرچه تاكنون تحقيقات. باشد قطار بر روي آن مي
سارات وارده بر چرخ و ريل قطار صورت گرفته است،بررسي خ

در اينهای نوينی را  حال توسعه کدهای اجزاء محدود عرصه با اين  
و بارگسترده تاثير مطالعه  .پژوهشگران گشوده استفراروی زمينه

بسترهاي مناسب براي كسب نتايج تكميلي در اين زمينهزمره از
رائه شده در اين مقاله در چارچوب بررسي پارامتريكمطالب ا. باشد

 انتشار ترك يعني نرخويژگی مهمدو مطالعه .  قرار داردشكست ريل
تعيين .باشد ميمحورهای اصلی اين بررسی و امتداد توسعه ترك 

وضعيت نسبي مودهاي شكست مبحث ديگري است كه در ادامه
ه تعيين ضرايب شدتاين امر بوسيل. شود  به آن پرداخته ميمقاله

با تأكيد بر موقعيت ماكزيممشكست تنش در مودهاي اول و دوم 
  .پذيرد صورت ميشدن جي

  
  سازي المان محدود مدل

 المان محدود دو بعديسازی مدلشامل در اين تحقيق مبنای مطالعه 
در تحليل استقرار. باشد  يك تكه ريل داراي ترك فرضي ميبرای

لف روی ريل نسبت به موقعيت ترک موردچرخ واگن در مواضع مخت
طول ريل مساوي با فاصله بين دو پايه بتني. توجه قرار داشته است

براي تعيين ارتفاع از ريل.  درنظر گرفته شده استmm۶۰۰و برابر با
.باشد  ميmm۱۷۲=H  برابر ارتفاع آن استفاده شده كه۶۰UICمدل

يعني برابر با شعاع چرخ mm۴۲۵=wRبرابر شعاع چرخ واگن نيز 

ريل از جنس. در نظر گرفته شد ۶۰UIC ريل مورد استفاده برای
رفتار مصالح. باشد  با رفتار االستوپالستيك ميA۹۰۰ Gradeفوالد

در ناحيه ارتجاعی بصورت همسانگرد بوده و توسط مقادير زير
 :شود مشخص می

3.0,GPa210E,MPa500y =ν==σ )۱    (                          

در بخش پالستيك، ماده داراي رفتار سخت شوندگي ايزوتروپيك
به عنوان مشخصات رفتار) ۱(بوده و مقادير مندرج در جدول

  : گرديده استمعرفیافزار  ماده به نرمپالستيک  مکانيکی
  كرنش در محدوده پالستيك ريل‐مقادير تنش ‐ ۱جدول 
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های تماسی بين سازی الگوی تنش در آغاز تحليل و در پيوند با مدل
يک گزينه آنکه در غياب. چرخ و ريل دو انتخاب پيش رو قرار داشت

. شودسازی مدل ]۲[ های تماسی تنها بر پايه مدل هرتزی چرخ تنش
تر حجم وسيععليرغم . سازی همزمان چرخ و ريل بود گر مدلگزينه دي

 بازتاب بويژه برایتر بودن  گزينه دوم بدليل دقيقعمليات مورد نياز در 
وجود برای با اين. تحليل قرار گرفت اين روش مبنای ی، اصطکاکتماس

سازي چرخ بصورت جسم صلب مدلاجتناب از عمليات غير ضروری 
شرايط تماسياي محدوده تماس بين چرخ و ريل افزار بر در نرم .دش

بر محوربعنوان بار واگن  kN۱۵۰‐=yFتعريف شده و نيروي عمودي 

  .گرديده استچرخ وارد 
با توجه به اينكه ريل از جنس فوالد بوده و داراي طول بينهايت است و

اسـت، تكـههاي بتني با فواصل مشخص قرار گرفته         از طرفي روي پايه   
همچنين .فرض شده است   تير دو سر گيردار      همچونريل مابين دو پايه     

 مبدأ مختصات .نظر گرفته شده استيک ترک عرضی در داخل ريل در 

 تحليـلدربا آنکه  .ه است ريل و بر روي سطح آن واقع گرديد  در وسط 
حال يک وضعيت شود با اين    مختلف ترک پرداخته می   بررسی مواضع   به  

  . ا مشخصات زير برای ترک مرجع در نظر گرفته شده استپايه ب
 درجـه  ۴۵امتـداد    ، وسط طـول ريـل     ،ميانه ارتفاع محل ترک مبنا در     

يـا بـهکـه داخلـی     ترك  اين  .  قرار دارد  )۱( مطابق شکل    نسبت به افق  
  :يعنی. باشد  میmm۸۰ و عمق mm۶۰دارای طول  زير سطحيتعبيری 

0f,mm60l,mm80h,45a ==== o )۲    (                                
 فاصله ميانه ترك ازh ، زاويه ترك نسبت به افق)۱(مانند شكل  aکه

مالحظه) ۲(در رابطه طوريکه ب. باشد  طول ترك ميlسطح ريل، و 
ضريب اصطكاك بين چرخ ويعنی  fشود در وضعيت مرجع مقدار   می
 زاويهθ، )۱ (در شكلهمچنين  . صفر در نظر گرفته شده استريل

 تعيين نرخو θ محاسبه .آن است نسبت به امتداد اوليه گسترش ترك
  .باشند رشد طول ترک اهداف اين مقاله می

  شماي كلي مسئله‐۱شكل 

  
  بندي مش

تنشوضعيت  در نوك ترك،  در مدل هندسی ترکتوجه به وجودبا 
بندی بايستی در اطراف ترک  در مرحله مشلذا. ]۴[دده منفرد روی می

با توجه به استفاده ازاز سوئی . از المانهای مناسب استفاده شود
]۵[ و بنا به راهنمائی دستورالعمل اين نرم افزار ABAQUSافزار  نرم

االستيك خطي و در تحليلبرای تنش r1 وجود وضعيت تکينبدليل
از کامل پالستيك ‐يکاالستدر تحليل  r1 منفرد تنش  وضعيتيا

در اين .گردد در تحليل استفاده میهاي مرتبه دوم استاندارد  المان

  
 ] ۵[هاي مربعي براي ثبت بهتر ميدان تنش و كرنش   تخريب المان‐۲شكل

  
هاي شبه مربعي مرتبه دوم در مجاورت اي از المان وضعيت حلقه

هاي مربعي براي قرار تغيير المان) ۲(شكل . گيرند نوك ترك قرار مي
 برايناسبانتخاب ضريبي م. دهد گيري در نوك ترك را نشان مي

هاي نوك ترك كمك ديگري براي بهبود قرارگيري گره مياني المان
هاي استاندارد خطي و از در چرخ از المان. رود دقت نتايج بشمار مي

)خانواده صلب گسسته  )2D2Rهاي استاندارد  و در ريل نيز از المان
)اي  خانواده كرنش صفحه مرتبه دوم مربعي و از )R8CPEاستفاده 

با توجه به اينكه هر تركي داراي دو نوك بوده و تمركز. شده است
باشد لذا اين دو بر حسب تحقيق روي هر دو نوك آن معطوف مي

 و نوك۱هاي نوك ترك  به نام) ۳(موقعيت هندسي ترك طبق شكل
  .گردند  نامگذاری مي۲ترك

 
   و نامگذاري دو نوك تركبندي در مجاورت نوك ترك  مش‐۳شكل

 

  تحليل پارامتري شكست به كمك انتگرال جي
 عامل زاويه استقرار ترك، عمق۴در اين بخش از پژوهش، تأثير 

قرارگيري، طول ترك و ضريب اصطكاك بين چرخ و ريل روي پديده
با توجه به وجود يک. شكست در ريل مورد بررسي قرار گرفته است

های منفرد تنش برشی و نرمال در  مؤلفهميدان تنش دو بعدی شامل 
هر رأس ترک داخل ريل، بيان شرايط شکست بر اساس ضرايب
شدت تنش مستلزم ارائه دو ضريب مختلف برای مودهای اول و دوم

مقالهاز سوی ديگر شيوه تحليل بکار رفته در اين . شکست است
رالبر اين اساس از انتگ. باشد بطور نهادی يک روش محاسباتی می

جی به عنوان عاملی يگانه که دربرگيرنده تمامي ضرايب شكست در
انتگرال جي. تحليل االستوپالستيك است، استفاده شده است
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 انرژیچگالی W  وiبردار تنش در راستاي مولفه  iT ابطودر اين ر
  .باشد کرنشی می

تماميمقدار  حفظ ضمندر حين عبور يك مرتبه چرخ از روي ريل، 
، مقدار)۲(و رابطه ) ۱( مبنای معرفی شده در شکل در مدلپارامترها 

های مختلف چرخ به ازاء زوايای مختلف انتگرال جی در مقابل موقعيت
حاصلبرای دو نوک ترک ) ۵(و ) ۴(و مطابق اشکال  زير به شرحترك 
  .گردد مي

)۶                    (                                            90,60,45,30,0a =

  
   به ازاء زواياي مختلف استقرار ترك۱ پارامتر جي در نوك ترك ‐۴شكل 

  

 
   به ازاء زواياي مختلف استقرار ترك۲ پارامتر جي در نوك ترك ‐۵شكل 

  
، ترك افقي۱مشهود است در نوك ترك ) ۴(همانگونه كه در شكل 

با. دباش تري مي نسبت به ساير امتدادها داراي مقادير جي بزرگ
 اين افت از.نمايد  درجه اين مقدار افت مي۹۰ تا ۰افزايش زاويه ترك از 

رامقدار جی  کاهشبخشي از . باشد تر مي  درجه محسوس۳۰ تا ۰
بت در نظراث ترك از سطح بواسطه ۱توان به فاصله گرفتن نوك  مي

  . مربوط دانستهگرفتن ميان
ه متفاوت است بوضعيت تا حدودي ) ۵( طبق شكل  و۲در نوك ترك 

 درجه داراي مقادير جي تقريباً ۶۰ تا ۳۰هاي با زواياي  اي كه ترك گونه
 يكساني هستند و ترك افقي با كمي اختالف داراي جي كمتري است 

در. مرتبط دانستتوان با پديده ثابت در نظر گرفتن ميانه  كه آنرا مي
۱ از سطح نسبت به رأس ۲صورتی که فاصله نوك ترك در رأس 

گيری است کمتر باشد مقدار باالتري از جي در اين رأس قابل اندازه
جي بصورتانتگرال . گيرد چرا كه بيشتر تحت تأثير بار قرار می

 در تمامي مودهاي بارگذاري را در خود به همراهSIFماهيتي، اثر
مين نكته باعث پديد آمدن وضعيتي متفاوت در مقاديره. دارد

از آنجايي كه در. انتگرال جي متناظر با ترك عمودي گرديده است
 در مود اول، هم از لحاظ مقدار و هم ازSIFترك عمودي ضرايب 

هايي است، چنين ها داراي تفاوت لحاظ عالمت با ساير ترك
  .رفتارمتفاوتی برای جی ايجاد شده است

مقادير داده شده در رابطهتغيير عمق قرارگيري ترك در ريل طبق با
  .شود  حاصل مي)۷(و ) ۶(هاي  منحني) ۷(
)۷                                    (                             100,90,80,70h =

  
  مختلف ترك هاي  عمق به ازاء ۱ پارامتر جي در نوك ترك ‐۶شكل 

  

  
  مختلف ترك هاي  عمق به ازاء ۲ پارامتر جي در نوك ترك ‐۷شكل 

  
گردد كه در هر دو نوك ترك جي ماكزيمم متعلق به ترك مالحظه مي

تر به سطح بواسطه نزديكي هاي نزديك با عمق كمتر است و لذا ترك
با فاصله. كنند تري پيدا مي به محل اعمال بار وضعيت خطرناك

  .گردد  دستخوش تغيير ميطيراشگرفتن نوك ترك از سطح اين 
مقادير داد شده دربا تغيير ضريب اصطكاك بين ريل و چرخ طبق 

هاي در حين عبور يك مرتبه چرخ از روي ريل منحني) ۸ (رابطه
  .آيد بدست مي) ۹(و ) ۸(شماره

)۸                (                                                3.0,2.0,1.0,0f =



  
   به ازاء ضرايب اصطكاك متفاوت۱ پارامتر جي در نوك ترك ‐۸شكل 

  

  
  تفاوت به ازاء ضرايب اصطكاك م۲ پارامتر جي در نوك ترك ‐۹شكل 

  

شود تغيير ضريب اصطكاك بين چرخ و ريل همانگونه كه مالحظه مي
 موجب تغيير محسوسي در مقادير جي در دو نوك ترك۳/۰ تا ۰از

توان از يکسو در زير سطحي در حقيقت علت اين رفتار را مي. گردد نمي
بودن ترك فرضي و از سوی ديگر در نوع شرايط مرزی انتخاب شده

 بطوريکه تاثير نيروهای برشیيابي نمود ريشهبرای حل مسئله 
  .گردد گاهها جذب می اصطکاکی بيش از نفوذ به عمق ريل توسط تکيه

)۹ (داده شده در رابطهبا تغيير اندازه ترك بر حسب مقادير 
  .گردد  حاصل مي)۱۱(و ) ۱۰(شماره هاي  منحني

)۹                                            (                           100,80,60,40l =

  

  هاي متفاوت ترك  به ازاء طول۱ پارامتر جي در نوك ترك ‐۱۰شكل 
  

  

  هاي متفاوت ترك  به ازاء طول۲ پارامتر جي در نوك ترك ‐۱۱شكل 

  
 فاصلهعليرغم آنکه موقعيت ميانه ترک فرض نمودنبدليل ثابت

شود به واسطه افزايش طول ترك،  از محل اعمال بار زياد مي۱نوك
، افزايش۲در نوك . شود ثبت ميدر اين نوک مقادير باالتري از جي 

تر شدن افزايش طول ترك و هم به علت نزديكجي هم به علت 
به اين دليل رشد مقدار. نوك مذكور به محدوده اعمال بار است

بيشينه جي نسبت به افزايش طول ترک با نرخ باالتري اتفاق
  .افتد مي

  

  امتداد رشد ترك
ممي ماکزماسيارتنش ميج تجربی نشان داده است که معينتا

max)( θσ برای ترک مودتوسعه نی جهت يب شيواند برای پت می

مورد استفادهبارگذاري دامنه کم  ريبی تحت خستگی با مقاديترک
  :]۵[ اين معيار عبارتست از .]۶[ رديقرارگ

)۱۰            (                              
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+

++
=θ

ΙΙΙ

ΙΙΙΙΙΙ−
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1

K9K
KK8KK3

cos

θزاويه .  ضرايب شدت تنش در نوك ترك استΙΙK و ΙKكه
گردد نسبت به امتداد اوليه ترك و بصورت پادساعتگرد سنجيده مي

در چارچوب بررسي. باشد  ميΙΙKو عالمت آن مخالف عالمت 
ايزوايتوان   ترک میای موقعيت زاويهپارامتريك با در نظر گرفتن 

و) ۲(جداول . بدست آورد) ۱۰( با استفاده از رابطه  ترك راانحراف
 زاويه گسترش ترك در ونتايج حاصله براي پارامتر جينمونه ) ۳(

  .دهند لحظه جي بيشينه را به تفکيک در دو نوك ترك ارائه می
  

   به ازاء زواياي مختلف استقرار ترک۱ امتداد رشد ترك در نوك ‐۲جدول 

رشد زاويه 
Ι  )درجه(

ΙΙ

K
K   جي بيشينه

( )mN  
زاويه ترك 

  )درجه(

۹/۱۰  ۰۹/۰  ۳۷۴/۰  ۰  

۴/۳۲  ۳۵/۰  ۲۳۷/۰  ۳۰  

۹/۴۴  ۶۲/۰  ۱۸۲/۰  ۴۵  

۳/۵۶  ۲۶/۱  ۱۳۹/۰  ۶۰  

۱/۶۷  ۵۹/۵  ۰۹۱/۰  ۹۰  

  



   به ازاء زواياي مختلف استقرار ترک۲ امتداد رشد ترك در نوك ‐۳جدول 

رشد زاويه 
Ι  )درجه(

ΙΙ

K
K   جي بيشينه

( )mN  
زاويه ترك 

  )رجهد(

۳/۹‐  ۰۸/۰  ۳۷۴/۰  ۰  

۴/۱۶  ۱۵/۰  ۴۹۶/۰  ۳۰  

۶/۲۹  ۳۰/۰  ۵۰۳/۰  ۴۵  

۵/۴۰  ۵۰/۰  ۴۵۳/۰  ۶۰  

۹/۵۵  ۲۲/۱  ۲۳۳/۰  ۹۰  

  
ΙΙΙبا افزايش قدرمطلق  KKزاويه گسترش ترك و انحراف آن از 
اين بدان معناست که ترك در جهتي رشد. يابد امتداد اوليه افزايش مي

كه كسر هنگامي.  گرددΙΙKوجب کوچکتر شدن مقدار نمايد كه م می
در مقابل با افزايش. مذكور كوچك باشد زاويه توسعه نيز كوچك است

ΙΙΙكسر KKاختالف جهت گسترش ترك نيز نسبت به امتداد اوليه ،
فزايش با ا.اين امر در هر دو نوك ترك صادق است. شود آن زياد مي

ΙΙΙتر شدن كسر  زاويه استقرار ترك و با بزرگ KKدر هر دو نوك 
، ترك۱در نوك . يابد ترك، زاويه توسعه ترك نيز در هر دو افزايش مي

به لحاظ بيشتر بودن رشد كسر مذكور در حين افزايش زاويه
ترك ۲تر نسبت به نوك  قرارگيري، توسعه ترك نيز در زوايايي بزرگ

  .دهد رخ مي
  

  نرخ رشد ترك
در اين. روابط گوناگوني براي محاسبه نرخ رشد ترك ارائه گرديده است

پژوهش از رابطه پاريس بواسطه جامعيت و اعتبار آن براي تعيين نرخ
  :]۴‐۳[رشد ترك استفاده شده است كه عبارتست از 

)۱۱                                (                                              ( )mKC
dN
da

∆=

اين رابطه تحت حالت.  جزء ثوابت ماده استC و mدر اين رابطه 
چرخ غلتشي تماس بواسطه .محوره بدست آمده است بارگذاري تك

 لذا بارگذاري در نوك.استمتغير در ريل تنش ت اصلی اجهميدان 
مود تركيبي خواهد شامل متغير و غالباً بصورت ريلترك موجود در 

دو راهكاربرای استفاده از رابطه پاريس  در اين وضعيت ،]۷[بود 
اول اينكه با توجه به محدوده پالستيك جزئي نوك: فراروي ماست

 رابطه بين انتگرال جي وبکمک، LEFMط يترك و با فرض برقراري شرا
رابطه بين.  نماييم∆Kجايگزين  را ∆J در رابطه پاريس، SIFضرايب 

عبارتست ازپارامتر جي و ضرايب شدت تنش در حالت االستيك خطي 
]۵‐۸[:  

)۱۲(     ( ) ( )⎩
⎨
⎧

ν−
=′++

′
= ΙΙΙΙΙΙ strainPlane1E

stressPlainE
E,K

G2
1KK

E
1J 2
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 ضرايبΙΙK و ΙK و  مدول برشيG مدول يانگ و Eكه در اين رابطه 
  . استدر مودهاي بارگذاري اول و دوم  در نوك تركشدت تنش

توان با در نظر گرفتن رابطه گردد كه مي راه حل دوم اينگونه تعريف مي
 در آن، نرخ رشد ترك را∆K بجاي ∆effKپاريس و جايگزيني 

وسط تني چند ازاين امر با استفاده از روابط ارائه شده ت. محاسبه نمود
تاناكا رابطه. گردد پذير مي محققين مثل تاناكا، ريچارد و حسين امكان

  :]۹‐۶[زير را معرفي نموده است 
  

)۱۳        (                      
25.04
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eq 1

K8K8KK ⎥
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⎤
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  :]۷۲[ بهره برده است ∆effK زير براي تعيين ريچارد از رابطه

)۱۴(( ) ( )222
eq K4K155.14K
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2
KK ΙΙΙΙΙΙ

Ι ∆+∆+∆+
∆
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 را با توجه به امتداد رشد ترك∆effKاي جديد  حسين نيز در ايده

θ ۵۲[ تعريف نموده است[:  
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( )

[ ]
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eq DBA
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1
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4K
⎥
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⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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πθ−

θ+
=∆
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  كه
)۱۶ (                                                       ( ) 22 Kcos31A Ι∆θ+=

و
)۱۷ (                                              ΙΙΙ∆∆θθ= KK.cossin8B
و

)۱۸(                                                    ( ) 22 Kcos59D ΙΙ∆θ−=
ار معيار رشد معرفی شده در اينهچبه ازاء رشد ترک تحليل نتايج
 و عمقmm ۶۰ درجه بطول ۴۵ مرجع با ترك  روی ريل،قسمت

mm ۸۰آيد بدست میهاي زير   از سطح طبق منحني.  
  

  
  ۱ نرخ رشد ترك تحت روابط متفاوت در نوك ‐۱۲شكل 

  

  
  ۲ نرخ رشد ترك تحت روابط متفاوت در نوك ‐ ۱۳شكل 

 



شود سرعت رشد ترك به ازاء روابط گوناگون همانگونه كه مالحظه مي
تري از  ترك كه نسبت متعادل۱در نوك . داراي اختالفاتي است

است اين اختالفات بيشتر بوده در حاليكهبارگذاري مود تركيبي برقرار 
 با نزديكي به محل اعمال بار و برتري مود اول بر مود دوم،۲در نوك 

بر اساس منحنی. استروابط بسوي يك نتيجه واحد سوق پيدا كرده 
  . استقابل استفادهطيف ميانه جي بعنوان نماينده ‐ رابطه پاريس        )۱۳(
  

  وضعيت نسبي مودهاي شكست
در بخش پاياني به بررسي وضعيت نسبي مودهاي شكست در دو نوك

 تأكيد در اين بخش.شود هاي گوناگون پرداخته مي ترك و به ازاء تحليل
ترين شرايط روي موقعيت بيشينه شدن جي به عنوان يكي از بحراني

 در اشكال ذيل تأثير زاويه استقرار ترك بر نسبت.باشد كاركرد ريل مي
های شماره منحنی در .اي شكست به نمايش درآمده استتركيبي موده

چين اين بخش موقعيت انتگرال جي بيشينه با يك خط) ۱۵(و ) ۱۴(
  .قائم مشخص گرديده است

  
   افقي ترك۲ روند تغييرات ضرايب شدت تنش در نوك ‐۱۴شكل 

  

  
   ترك عمودي۲ روند تغييرات ضرايب شدت تنش در نوك ‐۱۵شكل 

 
 مود اول مود غالب بشمار،گردد در ترك افقي حظه ميهمانگونه كه مال

 اندكيوباشد  ميغالب رود در حاليكه در ترك عمودي مود دوم  مي
  . بيشتر از مود اول است

  
  

  گيري نتيجه
اين مقاله بمنظور بررسی رشد ترک خستگی در ريل پس ازدر 

محاسبه مقدار انتگرال جی با استفاده از قواعد رشد، ميزان مناسب
نمو و بموازات آن با استناد به معيار ماكزيمم تنش تماسي، زاويه

نمودار روند تغييرات ضرايب شدت تنش. رشد ترك مشخص گرديد
 متفاوت بيانگر اين مطلب است كههاي و پارامتر جي به ازاء تحليل

ΙΙΙجهت توسعه ترك مستقل از انتگرال جي بوده و به نسبت  KK

ΙΙΙامتداد زاويه رشد ترك مرتبط با كسر . بستگي دارد KKاست .
ΙΙΙيعني با افزايش كسر  KK ، از امتداد اوليه آنشكستگي ترك

 نسبت کاهش ايش يافته و بالعكسافز
ΙΙΙ KK ،از ترك انحراف

 است كهواقعيتاين رفتار مبين اين . دهد را کاهش میامتداد اوليه آن
 به صفر ميل نمايد تا صفحاتΙΙKنمايد كه  ترك در جهتي رشد مي

به عنوان يك . به يكديگر ادامه مسير دهندنسبتترك بدون لغزش 
 هنگامتوان اظهار نمود که  میقاعده كلي در نتايج حاصل شده

 در۲ نسبت به نوك ۱نزديك شدن چرخ از سمت چپ، نوك ترك 
 وضعيت نسبي مودهاي.كند  انحراف بيشتري پيدا مي)۳(شکل

.شكست در لحظه قبل از شروع انحراف، به زاويه ترك بستگي دارد
زديك بودن ترك به سطح، احتمالبا افزايش طول ترك و نيز ن

  . يابد  افزايش ميريلخرابي
  

  فهرست عالئم
a                                                      زاويه ترك نسبت به افق           

C                                                                ثابت ماده                       

E                                                 دول ارتجاعي                              م

Fy                                       نيروي عمودي وارد بر محور چرخ          

f                                               ضريب اصطكاك بين چرخ و ريل      

H                                               اع ريل                                      ارتف

h                                                   فاصله ميانه ترك از سطح ريل     

ΙK                                             ضريب شدت تنش در مود اول      

ΙΙK                                           ضريب شدت تنش در مود دوم        

l                                                 طول ترك                                       

 m                                                      ثابت ماده                                
Rw                                                       شعاع چرخ                           

i                                                                 Tiبردار تنش در راستاي 

W                                                                   چگالي انرژي كرنشي 
 

  عالئم يوناني
Ι∆K                                 محدوده ضريب شدت تنش در مود اول  
ΙΙ∆K                                محدوده ضريب شدت تنش در مود دوم  

 ΙΙΙ∆K                            محدوده ضريب شدت تنش در مود سوم   
ijε                                                   اجزاي ميدان كرنش                  

θ                                                      زاويه رشد ترك                       

ν                                                     ضريب پواسون                         

ijσ                                                               اجزاي ميدان تنش       

yσ                                                       تنش تسليم                         

)                                        تنش مماسي ماكزيمم                 )maxθσ
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