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رتبه سوم پژوهش های توسعه اي

•پژوهشگر: سيد ميعاد صالحی
•همكار: حامد صالحی

•مشاوران: دكتر غالمحسين فرهی و دكتر سعيد سهراب پور
•عنوان طرح: ارتقای عمر چرخ قطار با استفاده بهينه از پارامترهاي تعميري

•مؤسسه های همكار: دانشگاه صنعتی شريف و شركت قطارهای مسافربری رجاء

چكيده طرح:
ه��دف اين پژوهش، ارتقاي عمر چ��رخ و كاهش انفصال واگن به كمك روش ه��اي تعميراتي مبتني بر آزمايش 
ساي��ش و ارائ��ه دستورالعمل مختص خطوط ريلي م��ورد مطالعه )داراي قوس هاي تن��د( و همچنين مبتني بر امكان 
به كارگيري جوشكاري تعميري چرخ قطار مي باشد كه با تدوين الگويي متناسب با شرايط واقعي حاكم بر چرخ و ريل 
در يك مسير مشخص محقق شده است. به نحوي كه با تدوين و اعمال اين روش جديد تعميراتي متناسب با مسير، از 
تمام ضخامت مجاز براي تراش چرخ بهره برداري شده و مدت زمان قابل استقاده بودن چرخ نيز افزايش يافته است.

نتايج مربوط به آزمايش سايش، نشان مي دهد در نتيجه سايش، توزيع تنش تغيير مي نمايد كه اين تغيير در توزيع 
تن��ش، رون��د سايش چرخ را دست خوش تغيي��ر مي كند. بنابر اين بهبود شرايط تماس چ��رخ و ريل مي تواند تا حدود 
زيادي تنش هاي اعمال شده به چرخ و ريل را كاهش دهد. تعيين روند تغيير نيروهاي بين چرخ و ريل در سطح تماس 
پروفيل ه��اي چ��رخ نو و سايش يافته برای بدست آوردن نقاط كمين��ه و بيشينه از طريق اعمال نظريه هرتز به عنوان 
حل تحليلي و  نظريه المان محدود در قالب نرم افزار SolidWorks2011 برای مدل سازي پروفيل هاي چرخ و ريل، 
ب��ه انج��ام رسيده است. همچنين تحلي��ل سايشي پروفيل هاي سايش يافته و پارامتر خ��روج از خط واگن و مشخصه 
سايشي هنگام عبور از قوس در نرم افزار Adams/Rail انجام شده است. در اين راستا با محاسبه هزينه هاي ناشي از 
تعمي��رات و انفص��ال و با در نظر گرفتن نتايج حاصل از شبيه سازي سايش و تدوين يك كد كامپيوتري برای پردازش 
اطالعات و محاسبه هزينه هاي تحميل شده بواسطه ترميم پروفيل چرخ و همچنين بهينه سازي فرآيند بازسازي چرخ 
واگن مسافري به كمك جوشكاري تعميري، دستورالعمل تعميراتي به گونه اي تدوين گرديده تا عالوه بر ارتقا و بهبود 
عم��ر چرخ، مدت زمان��ي كه ناوگان برای ايجاد مجدد پروفيل چرخ در اختيار مجموعه نيست، كاهش يافته و شاخص 
در دست��رس ب��ودن و قابليت اطمينان افزايش يابد. با اعمال اين دستورالعمل بهينه، بيش از 25% به عمر سير چرخ در 

محور ريلي جنوب افزوده شده است. 


