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خالصه
قطار و ريل يکي از شيوه هاي متداول حمل و نقل در جهان مي باشد که استفاده گسترده از آن ،ضرورت مطالعه در
اين حوزه را نمايان مي سازد .هدف از اين مقاله ،بررسي تاثير جهت حرکت بار بر روي رشد ترک خستگي در ريلهاي راه
آهن مي باشد . .بدين منظور از نمونه ريل موجود در سامانه ريلي ايران يعني ريل  UIC60با هندسه دقيق پروفيل و روش
اجزاي محدود استفاده شده است .در اين راستا ابتدا يک مدل المان محدود االستيک-پالستيک سه بعدي ارائه مي شود و
با استفاده از اين مدل ،محل تنش حداکثر ناشي از تماس چرخ و ريل بدست مي آيد .سپس با استفاده از کد المان مرزي
ضمن انجام تحليل تنش به ازاء موقعيت هاي مختلف استقرار چرخ ،مقادير مختلف ضريب شدت تنش بدست آمده است.
دو مشخصه مربوط به انتشار ترک خستگي تماسي غلتشي يعني رشد و امتداد توسعه ترک به کمک اين ضرايب شدت
تنش محاسبه گرديده است .در ادامه رشد ترک تحت بار خستگي و به صورت سه بعدي مدل گرديده است ،در اين ارتباط
رابطه پاريس به عنوان معيار سرعت رشد و راستاي تنش مماسي ماکزيمم به عنوان امتداد رشد ترک در نظر گرفته شده
است .مقايسه نتايج بدست آمده نشان داد ترک در هر دو جهت رشد مي کند اما ترک در جهت حرکت چرخ رشدي سريع
تري نسبت به ترک در خالف جهت حرکت دارد.
کلمات کلیدی :رشد ترک خستگي ،ريل ،مدل المان محدود االستتيک-پالستتيک ،ضتريب شتدت تتنش ،تتنش مماستي
ماکزيمم.

 .1مقدمه
ريلهاي راه آهن از راههاي مختلفي دچار از کارافتادگي ميشوند .شکست بر اثر خستگي ممکن است شديدتر و اثرات
بيشتري داشته باشد .پيش بيني دقيق رشد ترک در ريل که از طريق مدلسازي در نرم افزار انجام مي شود ،مي تواند هزينه
هاي نگهداري را کاهش دهد .ونگ و همکارانش در پي تحقيقات خود در اين حوزه به اين نکته آگاهي پيدا نمودند که
ترکهاي کم عمق و زاويه دار سطحي تحت شرايطي تبديل به پيتينگ و يا ترک عرضي مي گردند و به دليل خطرناک
*
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بودن ترکهايي که به سمت عمق پيش مي روند .همچنين از عواملي مانند زاويه ترک اوليه و نوع بارگذاري را به عنوان
عوامل موثر در تبديل ترک به پيتينگ و يا ترک عرضي ارائه نمودند ].[1
کابو تغير شکل خستگي در عيوب ريل و چرخ بر اثر تماس غلتشي با در نظر گرفتن پاسخ بار اضافه و تأثير عيوب
خوشه اي را مورد مطالعه قرار داد .وي در اين تحقيق با بهره بردن از مدل اجزاء محدود به تحليل تنش ،کرنش و تغيير
شکل خستگي در نزديکي عيوب پرداخته است .از نتايج حاصل از اين تحقيق مي توان به اين مورد اشاره نمود که بار اضافه،
زيان آور بوده و باعث ايجاد تغيير شکل بزرگ در اطراف عيب مي شود ] .[2برتا و همکارانش نشان دادند که ترک در ابتدا
موازي با سطح ريل شروع به رشد مي کند اما بعد از مدتي ميل به رشد در جهت عمق را دارا مي باشد .هدف از اين پروژه
آناليز فرايند رشد ترک و تعيين مسير رشد يعني دو عامل مهم در تعيين فواصل زماني بازرسي ريل مي باشد.در ابتدا
شکست نگاري مسئله وجود مود دوم شکست را آشکار مي سازد و مشخص مي شود که مود اول تنها بعد از انحراف نهائي
ترک اتفاق مي افتد .نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که ترک اوليه ميل به رشد در مسيري دارد که ميل به بيشينه شدن
دارد در حاليکه تأثير کمتري دارد ] .[3اسکيتبل و همکارانش تنش هاي پسماند موجود در ريل ناشي از جوشکاري در
رشد ترک خستگي را مورد بررسي قرار دادند .آنها با در نظر گرفتن اثر تنشهاي پسماند اثر عبور چرخ را بر روي رشد ترک
بوسيله روش المان محدود بررسي کردند .همچنين اثر پارامترهاي بار وارده بر محور ،موقعيت ترک و ابعاد ترک مورد
مطالعه قرار دادند .نتايج حاصلنشان داده است که اثر تنش گرمائي بسيار مهم مي باشد].[4
بيشتر تالش هاي صورت گرفته در زمينه رشد ترک در زمينه پيش بيني شروع ترک مي باشند .در برخي از کارهاي
صورت گرفته نيز انتشار ترک صورت گرفته است .اما رشد ترک به صورت سه بعدي و در سامانه ريلي ايران کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .در اين مقاله با درنظرگيري پارامترهاي موجود در سامانه ريلي ايران ،ابتدا محل بيشينه تنش وارد
شده بر ريل در طي تماس با چرخ شبيه سازي شده است و سپس نتايج حاصل بعنوان ورودي براي رشد ترک خستگي و
براي دو ترک متفاوت در جهت حرکت و در خالف حرکت چرخ به روش المان مرزي مورد استفاده قرار گرفت.

 .2تحلیل تنش ناشی از تماس چرخ و ریل
از آنجايي که در اين مطالعه خستگي و شکست ناشي از بارگذاري مورد مطالعه قرار گرفته است لذا براي تعيين محل
شروع جوانه زني ترک از مدل سازي تماس چرخ و ريل در نرم افزارهاي المان محدود استفاده شده است .بدين منظور از
نرم افزار المان محدود  Ansysبراي تحليل تنش ناشي از تماس چرخ و ريل استفاده شده است .براي مدلسازي از چرخ با
پروفيل  S1002که در حال حاضر پروفيل مورد استفاده در تراش چرخ هاي سامانه ريلي ايران است و براي مدل سازي
ريل ،پروفيل  ]5[ UIC60مورد استفاده قرار گرفت (شکل  .)1طول ريل مدل شده ،طولي از ريل است که بين دو تراورس
قرار دارد که برابر با  600ميليمتر مي باشد .نحوه تماس چرخ و ريل در شکل  2نشان داده شده است .از آنجايي که در حال
حاضر عمده خريد هاي ريل در سامانه ريلي ايران از نوع فوالد گريد  R7Tمي باشد لذا براي اين مطالعه جنس چرخ از از
اين نوع در نظر گرفته شده است .باري که در حالت ديناميکي توسط هر چرخ تحمل مي شود  9/5تن يا معادل 92
کيلونيوتن خواهد بود .درجه آزادي چرخ در راستايي که نيرو وارد مي شود آزاد گذاشته شده و در دو راستاي ديگر کامال
مقيد شده است .همچنين در دو طرف ريل نيز شرايط مرزي کامال گيردار اعمال گرديده است.
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(ب)
(الف)
شکل  :1الف) سطح مقطع چرخ منوبلوک ب) سطح مقطع ريل UIC60

شکل  :2مدل المان محدود تماس چرخ و ريل
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شکل  :3توزيع تنش ناشي از تماس چرخ و ريل
براساس نتايج تحليل اجزا محدود ،ماکزيمم تنش وان ميسز برابر  518مگاپاسکال مي باشد که در شکل  3نشان داده
شده است.

 .3رشد ترک خستگی و تخمین عمر ریل راه آهن
ترکهاي سطحي ،در سطح ريل قرار داشته و بعد از رشد مي توانند بنا به نوع پارامترهاي تأثير گذار از قبيل :بار
گذاري ،اصطکاک و زاويه ترک اوليه تبديل به ترک عرضي گردند .ترکهاي عرضي از خطرناک ترين عيوب موجود در ريلها
مي باشند.
جهت شبيه سازي رشد ترک از نرم افزار  FRANC3Dکه توسط محققان دانشگاه کرنل نوشته شده ،استفاده شده
است [ .]6براي مدلسازي ،قسمتي از ريل که بين دو تراورس واقع شده ،درنظر گرفته شده است .با توجه به تقارن ريل تنها
نيمي از اين فاصله مدلسازي شده است .در شکل  4مدل المان محدود و ترک موجود در آن نشان داده شده است که براي
حصول بهتر نتايج در اطراف ترک و محل اعمال بار تماسي از المانهاي بيشتري استفاده شده است .در اين مطالعه هندسه
ترک به صورت نيم بيضي و در صفحه اي که در تحليل تنش در قسمت قبل بدست آمد ،قرار داده شده است .دليل انتخاب
اين شکل از ترک ،جامعيت و نمونه هاي ديده شده در ريل هاي راهآهن مي باشد .طول اوليه ترک مورد بررسي با ابعاد
 b=2mmو  a=1mmمي باشد که به عنوان ترک اوليه در نظر گرفته شده است.
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(ب)
(الف)
شکل  :4الف) هندسه المان بندي شده ريل ب) هندسه ترک اوليه در نرم افزار Franc3D
نيروهايي که به مقطع ريل وارد مي شوند ،نيروي عمودي ناشي از وزن قطار که از طريق چرخ به ريل وارد مي شود و
ديگري نيروي مقاومت غلتشي که در اثر عبور قطار از طريق چرخها به ريل وارد مي شود ،مي باشند .اين نيرو همان نيروي
ناشي از اصطکاک غلتشي مي باشد که به صفحات ترک وارد شده و باعث لغزش آنها روي يکديگر مي شود .پس از اعمال
بارگذاري قطعه مش بندي مي شود و از طريق نرم افزار  BESتحليل تنش صورت مي گيرد .سپس مقادير ضريب شدت
تنش براي هر سه مود محاسبه مي شود.
با در اختيار داشتن مقادير ضريب شدت تنش ،جهت رشد ترک نيز مشخص مي شود .براي رشد ترک در نرم افزار
 FRANC3Dدو نوع رشد ترک امکان پذير مي باشد :رشد ترک به صورت دستي و رشد ترک به صورت اتوماتيک .در
رشد ترک به صورت دستي ميزان رشد ترک دلخواه است ،اما بايد به اين نکته توجه داشت که رشد ترک نبايد بيش از 30%
مجموع طول ترک هاي قبلي باشد .پس از مشخص شدن جهت رشد ترک مي توان منحني نوک ترک را فيت کرد و ترک
را براي يک مرحله رشد داد .بعد از رشد ترک قطعه دوباره مش زده مي شود و براي حل آماده مي شود ،اين کار براي هر
مرحله از رشد ترک بايد تکرار شود .در ادامه نيز پس از ورود اطالعات الزم و پس از محاسبه مقادير ضريب شدت تنش،
عمر خستگي براي چرخ موردنظر محاسبه مي شود .براي بدست آوردن نرخ رشد ترک و عمر خستگي نمونه از رابطه اصالح
شده پاريس استفاده مي شود که اثرات ناشي از بسته شدن نوک ترک را نيز لحاظ مي کند .نرخ رشد بر اساس اين رابطه
به شکل زير تعريف مي شود [:]7
da
()1
n
 C  K eff   C (K max  K op )n
dN
که در رابطه فوق  K effضريب شدت تنش موثر بوده و برابر اختالف حداکثر ضريب شدت تنش  K maxو سطح
تنش مورد نياز براي بازشدگي نوک ترک ، K op ،مي باشد .ضرايب  Cو  nدر اين رابطه ثابتهاي مادي هستند که در اين
مطالعه n=3.14 ،و  C  4.25 109 m cycleمي باشند.
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 .4نتایج
شکل هاي  6 ،5و  7ضرايب شدت تنش در نوک هر دو نوع ترک به ازاء طولهاي اوليه مختلف ترک را نشان داده است
بر اساس اين شکل ها بيشينه ضرايب شدت تنش متعلق به ترک با طول بلندتر مي باشد .همچنين هر آنچه که طول ترک
بيشتر مي شود ،تفاوت در مقادير ضرايب شدت تنش براي دو نوع ترک با طول يکسان افزايش مي يابد .بنابراين مي توان
نتيجه گرفت در بارگذاري چرخه اي با افزايش طول ترک ،شدت رشد ترک در جهت حرکت نسبت به ترک در خالف
حرکت افزايش مي يابد.
شکل  8عمر خستگي بدست آمده بر حسب طول ترک به ازاء مقادير مختلف طول اوليه ترک براي دو نوع ترک را
نشان داده است .براي اين مطالعه مقدار ضريب اصطکاک بين چرخ و ريل  0.3و زاويه ترک با سطح افقي  60در نظر
گرفته شده است .با افزايش طول ترک ،عمر خستگي نيز کاهش مي يابد .در شکل  8مشاهده مي شود که نسبت تغييرات
عمر خستگي در ترک در جهت حرکت بيشتر از ترک در خالف حرکت مي باشد.

شکل  -5ضریب شدت تنش مود  Iالف)در راستا حرکت ب)در خالف حرکت
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شکل  -6ضریب شدت تنش مود  IIالف)در راستا حرکت ب)در خالف حرکت
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شکل  -7ضریب شدت تنش مود  IIIالف)در راستا حرکت ب)در خالف حرکت

شکل  -8عمر خستگی بر حسب طول ترک به ازاء مقادیر مختلف طول اولیه ترک الف)در راستا حرکت ب)در
خالف حرکت
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 نتیجهگیری.5
 تحليل پارامتريک. ارائه شدUIC60 در اين مطالعه يک مدل سه بعدي براي رشد ترک خستگي و تخمين عمر ريل
شکست در اين مقاله با استفاده از مکانيک شکست خطي و با تعريف عوامل تاثير گذاري بر رشد ترک براي دو نوع ترک
 طول ترک اوليه تاثير بسزايي در عمر خستگي دارد به گونه اي هر چه اين طول اوليه.سطحي بر شکست انجام شده است
 با توجه به اينکه ترک اوليه عموما از فرايندهاي ساخت و تماس چرخ و.کمتر باشد عمر خستگي افزايش بيشتري مي يابد
 ضريب شدت. مي توان با کنترل بيشتر در اين دو زمينه سبب افزايش عمر خستگي شد،ريل (بهره برداري) ناشي مي شود
تنش در نوک ترک در راستاي حرکت نسبت به ترک در خالف حرکت چرخ بيشتر مي باشد که نشان دهنده اهميت بيشتر
 بعبارت ديگر عمر خستگي براي ترک در راستاي حرکت چرخ قطار کمتر از ترک در.ترک هاي در راستاي حرکت مي باشد
.خالف حرکت آن مي باشد
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