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بدنه واگن بايستي توانايي تحمل حداكثر بارهايي كه در حين كار بر آن اعمال مي شود را بدون بوجود آمدن تغيير 

بنابراين ضروري مي باشد كه نمونه واگن طراحي و ساخته شده، تحت . شكل دائمي يا شكست در آن داشته باشد
ها و كرنش هاي ايجاد شده در نقاط مختلف آن، حداكثرهاي بارهاي وارده بر آن مورد آزمايش قرار گرفته و تنش

، بحراني شناخته شده اند مانند تيرهاي اصلي، گوشه (FEA)بويژه نواحي كه در آناليز تحليل تنش كامپيوتري 
در صورتيكه اين مقادير اندازه گيري شده در . اندازه گيري شود... هاي محل هاي بريده شده براي پنجره و درب و 

.محدوده مجاز طراحي باشد مي توان از صحت طراحي انجام شده اطمينان حاصل نمود
نيروهاي عظيمي براي تست مورد نياز مي باشد، UIC 566و DIN EN 12663از آنجائيكه طبق استانداردهاي 

اين . بنابراين ضروري است كه از دستگاه تست استاتيك با سيلندرهاي قدرتمند، براي اين منظور استفاده شود
ايي كه در ادامه دستگاه از نظر مقدار نيروها و محل اعمال آنها بر بدنه واگن بايد داراي امكاناتي باشد تا انجام تسته

تست استاتيك بدنه و نتايج طراحي دستگاهملزومات در اين مقاله .به آنها اشاره خواهد شد را امكانپذير سازد
.تحليل هاي انجام شده بر فريم فلزي اين دستگاه ارائه شده است

+���, -���تست بدنه واگن–تست بار –دستگاه تست استاتيك :,
..�����

:استاتيك بدنه واگن از سه قسمت عمده تشكيل شده استدستگاه تست 
فلزي سازه•
سيستم هيدروليك اعمال نيرو•
سيستم جمع آوري داده•

DIN ENو UICبمنظور طراحي دستگاه ، ابتدا بايد ملزومات اين دستگاه بر اساس تستهاي اشاره شده در استانداردهاي 
فلزي دستگاه كه توانايي اعمال نيروها و تحمل عكس العمل ها را داشته باشد طراحي سازهاستخراج گرديده و سپس 

در نهايت نيز سيستم جمع آوري داده وسپس سيستم هيدروليك كه توانايي اعمال بارهاي مورد نياز را داشته باشد، .گردد
ه تنش هاي ايجاد شده در آن نقاط و تبديل آنها بهاي ارسالي از استرن گيج هاي نصب شده بر روي بدنه مورد تست 

.دنانتخاب گرد
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بدنه فلزي . طراحي بدنه فلزي واگنها به بارهاي اعمالي بر بدنه و جنس موادي كه بدنه از آنها ساخته مي شود، بستگي دارد
واگن بايد توانايي تحمل حداكثر بارهاي وارده در شرايط كاري را داشته باشد و تحت شرايط نرمال براي عمري كه طراحي 

.هدف از اين استانداردها ارائه مبناي واحدي جهت طراحي بدنه فلزي واگن  ها مي باشد. شده است كار كند
به منظور طراحي و تست بدنه واگن به كار مي روند، در اين استانداردها UIC 566و DIN EN 12663استانداردهاي 

اما در هر دو استاندارد . بارهاي استاتيك و ديناميكي كه جهت تست بدنه واگن و اجزاء آن به كار مي روند معرفي شده اند
.تست استاتيك بدنه واگن به صورت دقيقتري بيان گرديده است

:اردتفاوت هاي اين دو استاند
محل قرارگيري بار جزئيات بيشتري در خصوص تست اجزاء واگن شامل صندلي ها، درب ها، UIC 566ستاندارد ادر •

.نجره ها بيان شده استپمسافران، كوپلر و 
نيرو هايي كه در تست استاتيك بايد اعمال گردند بر اساس نوع واگن  مسافري و DIN EN 12663در استاندارد •

.اين موضوع به صورت كلي بيان گرديده استUIC 566باري به تفكيك بيان گرديده است در صورتيكه در استاندارد 
ران به عنوان بار و در بخش تست بار عمودي، وزن بدنه واگن به عالوه وزن مسافDIN EN 12663در استاندارد •

نيروي عمودي در نظر فقط وزن مسافران به عنوان UIC 566دارد انعمودي در نظر گرفته مي شود در صورتيكه در است
.ضريب ايمني باالتري را ارائه مي دهدDIN EN 12663كه از اين نظر استاندارد گرفته مي شود

ل شدن به صورت كامل توضيح داده شده پبه هنگام كوتست شبيه سازي برخورد دو واگن UIC 566در استاندارد •
.به اين موضوع اشاره اي نگرديده استDIN EN 12663است در صورتيكه در استاندارد 

علي رغم تفاوت هاي موجود بين اين دو استاندارد، دستگاه تست استاتيك استراكچر بدنه بر اساس توانايي اعمال حداكثر 
كه دستگاه طراحي شده قادر به همين دليل در ادامه، تست هاي مورد نياز اين دو استاندارد . نيروها طراحي گرديده است

.ها مي باشد بيان گرديده استنبه انجام آ
بر اساس اين استانداردها، بدنه فلزي واگن بايد تستهاي زير را با موفقيت و بدون ايجاد تغيير شكل دائمي يا شكست، پشت 

.سر بگذارد
.[2]و  [1]تستها، پارامترهاي مربوط به وزن اجسام مطابق جدول زير مي باشددر اين 

m1: وزن بدنه واگن در شرايط كاري كه شامل وزن بدنه واگن كامل شده همراه با كليه تجهيزات نصب شده بر روي
.آن كه شامل وزن آب، سوخت، مواد غذايي و خدمه نيز مي شود

m2: قطارهاي مسافري به ظرفيت حمل مسافر بصورت نشسته و ايستاده و بار همراه وي حداكثر بار مفيد كه در
:مقادير نوعي عبارتند از. بستگي دارد

كيلوگرم80= بار همراه وي + وزن مسافر در مسيرهاي طوالني 
كيلوگرم70= وزن مسافر در مسيرهاي كوتاه 

متر مربعنفر در4تا 2= تراكم مسافر ايستاده در مسيرهاي طوالني 
نفر در متر مربع10تا 5= تراكم مسافر ايستاده در مسيرهاي كوتاه 

كيلوگرم در هر متر مربع از سطح محل قرار دادن بار300= وزن بار 
m3:وزن يك بوژي كامل با كليه متعلقات آن



يزات واگن توسط بدنه فلزي واگن انجام 
جاييكه وزن بدنه (گاه بدنه بر روي بوژي 

. بر كف واگن اعمال مي شودت گسترده 
.[1]د

لعمل بين واگن ها در ناحيه كوپلر انجام 
جاييكه وزن بدنه (گاه بدنه بر روي بوژي 

داراي يكي از اين فريم ها. تقر مي شوند
در اين تست ابتدا . مل را اعمال مي كند

بصورت تدريجي اعمال كوپلر بر روي بدنه
.مي گردد

لعمل بين واگن ها در ناحيه كوپلر انجام 
جاييكه وزن بدنه (گاه بدنه بر روي بوژي 

يكي از اين فريم ها داراي . تقر مي شوند
در اين تست ابتدا . مل را اعمال مي كند

بصورت تدريجي صب كوپلر بر روي بدنه
.عمال مي گردد

"

1
بيه سازي و ارزيابي توانايي تحمل وزن مسافران و كليه تجهي

عمودي در محل نشيمنگچهار عدد جيگل زير واگن بر روي 
بصورت1.3g(m1+m2)ي به ميزان قرار گرفته و بار عمود) ود

هاي هيدروليكي يا وزنه استفاده نمودسيلندر توان از يكسري 

�"�� �� 1#�6�7 �
بيه سازي و ارزيابي توانايي تحمل نيرو هاي عمل و عكس ال

عمودي در محل نشيمنگچهار عدد جيگ ل زير واگن بر روي 
اعمال بار در دو انتهاي بدنه مستقرار گرفته و فريم هاي) ود

لودسل جهت اعمال نيرو بوده و فريم ديگر نيروي عكس العم
1.3g(mاعمال شده و سپس نيروي فشاري در محل نصب ك

 العمل نيز در محل نصب كوپلر در انتهاي ديگر بدنه اعمال م
.[1]مي باشد2000KNشاري 

�"�� �� �#�6�7 �
بيه سازي و ارزيابي توانايي تحمل نيرو هاي عمل و عكس ال

عمودي در محل نشيمنگچهار عدد جيگ ل زير واگن بر روي 
اعمال بار در دو انتهاي بدنه مستقرار گرفته و فريم هاي) ود

لودسل جهت اعمال نيرو بوده و فريم ديگر نيروي عكس العم
1.3g(m1اعمال شده و سپس نيروي كششي در محل نص

 عكس العمل نيز در محل نصب كوپلر در انتهاي ديگر بدنه اع

0...���! ��� �	�
اين تست به منظور شب

مطابق شكل. مي پذيرد
به بوژي منتقل مي شو
بمنظور اعمال نيرو مي

0.0.1��45 ��� �	�
اين تست به منظور شب

مطابق شكل. مي پذيرد
به بوژي منتقل مي شو

هيدروليكي و لسيلندر
(m1+m2نيروي عمودي 

نيروي عكس. مي شود
مقدار نيروي فشقلحدا

0.8.�447 ��� �	�
اين تست به منظور شب

مطابق شكل. مي پذيرد
به بوژي منتقل مي شو

هيدروليكي و لسيلندر
(m2+1نيروي عمودي 
نيروي. اعمال مي شود



جاييكه وزن بدنه به بوژي (ر روي بوژي 
يكي از اين فريم ها داراي .  مي شوند

در اين تست . كندس العمل را اعمال مي
ميليمتر باالتر از سطح شاسي،  150ل 

 نصب كوپلر در انتهاي ديگر بدنه اعمال 

جاييكه وزن بدنه به بوژي منتقل مي (ي 
هاي سيلندريكي از اين فريم ها داراي 

در اين تست ابتدا نيروي . عمال مي كند
Wدر . ، بصورت تدريجي اعمال مي شود

. گردد

#

.[1]مي باشد1500KNششي 

�"�� �� 1 �.9;�������< =>� ?� #�@�� #��
عمودي در محل نشيمنگاه بدنه برچهار عدد جيگ بر روي 

 گرفته و فريم هاي اعمال بار در دو انتهاي بدنه مستقر
ي و لودسل جهت اعمال نيرو بوده و فريم ديگر نيروي عكس

1.3g(m1+m2اعمال شده و سپس نيروي فشاري در محل
در اين تست نيروي عكس العمل بايد در محل. ل مي شود

 400KN[1]مي باشد.

 =>� �� 1Waist Rail

در محل نشيمنگاه بدنه بر روي بوژيچهار عدد جيگ  بر روي 
ي. ريم هاي اعمال بار در دو انتهاي بدنه مستقر مي شوند

جهت اعمال نيرو بوده و فريم ديگر نيروي عكس العمل را اع
Waist Railاعمال شده و سپس نيروي فشاري در سطح .1

انتهاي ديگر بدنه اعمالس العمل بايد در محل نصب كوپلر در 
 300KN[1]مي باشد.

مقدار نيروي كشحداقل 

0.A.1��45 ��� �	�
مطابق شكل زير واگن

قرار) منتقل مي شود
هاي هيدروليكيسيلندر

(ابتدا نيروي عمودي 
بصورت تدريجي اعمال

.گردد
مقدار اين نيروحداقل 

0.9.1��45 ��� �	�
مطابق شكل زير واگن

قرار گرفته و فر) شود
هيدروليكي و لودسل ج

3g(m1+m2).عمودي
اين تست نيروي عكس

مقدار اين نيروحداقل 



جاييكه وزن بدنه به بوژي (ر روي بوژي 
يكي از اين فريم ها داراي .  مي شوند

در اين تست . كندس العمل را اعمال مي 
Cant Rail بصورت تدريجي اعمال مي  ،

.نه اعمال گردد

شدن به روي ريل پس از خروج از ريل 
عمودي در محل نشيمنگاه بدنه بر روي  

در اين . قرار مي گيردRe-railingجيگ 
در m3gسپس نيروي وزن بوژي برابر با 

$

 =>� �� 1Cant Rail

عمودي در محل نشيمنگاه بدنه برچهار عدد جيگ  بر روي 
 گرفته و فريم هاي اعمال بار در دو انتهاي بدنه مستقر

ي و لودسل جهت اعمال نيرو بوده و فريم ديگر نيروي عكس
1.3g(m1+m اعمال شده و سپس نيروي فشاري در سطحl

وي عكس العمل بايد در محل نصب كوپلر در انتهاي ديگر بدن
 300KN[1]مي باشد.

Re-ra

شبيه سازي نيرو هاي اعمال شده به بدنه هنگام بازگردانده ش
دو عدد جيگق شكل زير واگن در سمت كابين دار بر روي 

جدو و در انتهاي  ديگر بر روي ) نه به بوژي منتقل مي شود
بر كف واگن اعمال شده و سبصورت گسترده m1gدي برابر با 
.[1]هيدروليكي اعمال مي گرددسيلندردنه توسط 

0.B.1��45 ��� �	�
مطابق شكل زير واگن

قرار) منتقل مي شود
هاي هيدروليكيسيلندر

(m2ابتدا نيروي عمودي 
در اين تست نيرو. شود

مقدار اين نيروحداقل 

0.C. ��� �	�ailing

اين تست به منظور ش
مطابق. انجام مي پذيرد

جاييكه وزن بدن(بوژي 
تست ابتدا نيروي عمود

ال بوژي به بدمحل اتص



جاييكه وزن بدنه به بوژي (ر روي بوژي 
بر كف واگن اعمال شده و اندازه گيري ه 

الزم انجامهاي و مجدداً اندازه گيري 
.  هيدروليكي يا وزنه استفاده نمود

ردند و پس از اعمال بار ميزان كرنش ها 

جهت جلوگيري از اشغال بنابراين شود 
بگونه اي كه در هنگام ،صي نداشته باشد

.و در انبار نگهداري شود

تغيير شكل آن نسبت به تغيير شكل ،رو

متر 10اع واگن ها با طولهاي متفاوت از 

.ير باشد
باشند تا اعمال نيرو در ي و افقي را داشته 

.ته شود

%

1���! �
عمودي در محل نشيمنگاه بدنه برچهار عدد جيگ  بر روي 

بصورت گسترد0.8g(m1+m2)گرفته و بار عمودي به ميزان 
افزايش يافته و1.2g(m1+m2)بار به مقدار اين سپس  

هايسيلندرمي توان از يكسري ،ست نيز بمنظور اعمال نيرو

گرن گيج ها در نقاط از پيش تعيين شده و بحراني نصب مي
.روندداري، جمع آوري شده و در محاسبه تنش ها بكار مي

 
���� �	����������� ����

فقط نمونه اول يك واگن طراحي شده، مورد تست واقع مي
ي از سالن، دستگاه بايد متحرك بوده و نياز به فونداسيون خاص

ه وجمع آوري شد، در محلي نصب شده و پس از پايان تست
.به واگن باشدافقي  داراي دو فريم براي اعمال نيروي 

ه بايستي به اندازه اي مستحكم باشد كه در حين اعمال نير
.چيز باشد

قابليت جابجايي داشته باشد تا تست انوا،هيدروليكيسيلندر
.مكانپذير باشد

ها به اندازه اي باشد كه تست واگن هاي دو طبقه نيز امكانپذي
قابليت حركت عمودي،نصب شده بر روي فريمياعمال نيرو

.ط مختلف واگن امكانپذير باشد
جيگهاي الزم با اتصاالت مربوطه جهت بارگذاري در نظر گرفت

0.G.���	D ��� �	�
مطابق شكل زير واگن

قرار گ) منتقل مي شود
.الزم انجام مي شود

در اين تس. [1]مي گيرد

در كليه تستها، استرين
توسط دستگاه داده برد
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از آنجائيكه ف•
دائمي بخشي
نياز به تست

دستگاه بايد•
فريم دستگاه•

بدنه واگن ناچ
سفريم حاوي •

متر ا30الي 
ارتفاع فريم ه•
هاي اسيلندر•

ارتفاعها و نقا
در دستگاه، ج•
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.باشدظرفيت و تعداد سيلندرهاي هيدروليك مورد نياز مطابق جدول زير مي•

تجهيزات اعمال 
تعدادظرفيتنوع بارمحل اعمال نيرونيرو

سيلندر 
هيدروليك

500فشاريكوپلر ton
1 500كششي ton

Cantrail/Waistrail100فشاري ton2
10فشاريبار عمودي ton30
Rerail30كششي ton1

. تمامي سيلندرها بايد مجهز به لودسل الكترونيكي براي بارهاي مشخص شده در جدول فوق باشند•
.برداري و ثبت نيروها وجود داشته باشدبوده و امكان دادهقابل تنظيم و كنترل نيروي تمامي سيلندرها بايد•
نيروي اعمالي توسط سيلندرها بايد كامال يكنواخت و بدون هيچگونه اغتشاشي در طول مدت زمان اعمال نيرو، به •

.قطعه وارد گردد
يافتن عمليات تست از روي دستگاه جدا شده و تا زمان تست بعد تمامي سيلندرهاي دستگاه تست پس از پايان •

در انبار نگهداري خواهند گرديد، لذا تمامي تجهيزات از جمله پاور يونيت و سيلندرها بايد مجهز به اتصاالت 
اي طراحي و ساخته شود كه از نفوذ مواد خارجي و رطوبت به گونهروليك سريع بوده و سيستم بايد بهيد

.سيستم هيدروليك جلوگيري شده و همچنين سيستم هيچگونه نشت روغن نداشته باشدتجهيزات
سيستم پاور يونيت بايد يك واحد مستقل و قابل حمل باشد، لذا دستگاه بايد كمترين حجم و وزن ممكن را •

.داشته باشد
در صورت لزوم مجهز به كولر و هيتر الكتريكي محل نصب،سيستم پاور يونيت بايد با توجه به شرايط اقليمي •

اتوماتيك باشد به نحوي كه دماي روغن هيدروليك به صورت اتواتيك كنترل شده و در موقع لزوم هيتر و يا كولر 
.وارد مدار گردند

و براي هر سيلندر را به صورت مستقل داشته باشد نيرو وبايد قابليت تنظيم فشارسيستم كنترل پاور يونيت•
.هاي وارده نيز براي تمامي سيلندرها وجود داشته باشدبرداري از فشارها و نيروامكان داده

دهنده و نمايشگرهاي عملكرد تجهيزات نظير نمايشگر سطح، دما يونيت بايد مجهز به تجهيزات ايمني، هشدارپاور•
.هاي حياتي باشدو فشار روغن، گرفتگي فيلتر و ساير آيتم
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قبل از انجام تست استاتيك بدنه، بايستي آناليز تحليل تنش كامپيوتري بر روي مدل سه بعدي واگن انجام شده و نقاط 

نقاط بحراني نصب شده و تغيير طولها در آن نواحي در Strain guageتعدادي در حين تست ،. بحراني آن شناسايي شود
ذخيره در يك حافظه داخلي و جهت خواندن،. كه براي محاسبه تنش در آن نقاط بكار مي رونداندازه گيري مي شوند

.مي باشد، استفاده خواهد شددر واقع يك سيستم جمع آوري دادهكهديتاالگر از به كامپيوتر اين اطالعات انتقال 
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، سازه دستگاه مورد نظر بايد داراي دستگاه تست استاتيك بدنه واگن ذكر شدمشخصاتبا توجه به نكاتي كه در مورد

:زير باشدقسمتهاي



.ي دستگاه داشته باشد
را براي دستگاه افقيوي  هاي اعمال نير

 كف واگن
. شد

از 1.3د شده در سازه با ضريب اطمينان 
شكل در آن ايجاد ه حداقل تغيير اينك

. نشان داده شده استتن 

سعي شده است جاد شده و تغيير شكل، 

'

ستحكم كه با قرار گرفتن بر روي زمين نقش فونداسيون را براي
دو انتهاي سازه فوق، نصب شده و نقش فريمدرتحكم كه

هاي اعمال نيروي عمودي بررها جهت ساپورت كردن سيلند
 فوق شكل شماتيك زير براي طراحي دستگاه در نظر گرفته

اول اينكه تنش ايجاد. و عامل مهم در نظر گرفته شده است
دوم. كمتر باشد) 345MPaبا تنش تسليم St52(خابي 

ت500تحت نيروي فشاري ونه اي از فريم اعمال نيروي افقي 

كاهش تنش ايجمنظور ه ب،طع پروفيل هاي بكار رفته در سازه
.ع افزايش يابد

كي از تيرهاي اصلي تحمل كننده نيروي فشاري به شكل 
بر و سطح مقطع مقطع طوليتاثير پارامترهايهاي زير  

. نشان داده شده است

يك سازه فلزي مس•
دو سازه فلزي مست•

.داشته باشد
مجموعه اي از تيره•

با در نظر گرفتن موارد

در طراحي اين سازه د
انتختنش تسليم فوالد 

.گردد
در شكل زير تحليل نمو

بهينه سازي مقطجهت 
كه مدول سطحي مقطع
با فرض اينكه مقطع يك

نمودارباشد، در مقابل
پروفيلمدول سطحي 



(

و (مقدار مدول سطحي a, b, t, sمالحظه مي شود با افزايش هر كدام از پارامترهاي چنانچه در نمودارهاي فوق الذكر 
متري افزايش ارابنابراين بايد پ. افزايش مي يابد) همچنين سطح مقطع كه رابطه مستقيمي با وزن واحد طول پروفيل دارد

.باشدميbار فوق، آن پارامتر يابد كه نسبت افزايش مدول سطحي به سطح مقطع، بيشتر باشد كه با توجه به نمود
.آن در زير آورده شده استFEAشكل بهينه يافته سازه فوق و نتايج آناليز 

نشان داده Von-Misesدستگاه تست به همراه بارهاي اعمال شده و تنش هاي حاصل فريم نماي كلي زيندر تصاوير زير 
. شده است كه به روش المان محدود محاسبه گرديده است

0�00��00

1�00��03

2�00��03

3�00��03

4�00��03

5�00��03

6�00��03

0 500 1000

�
��

3 �

��	
������

��

��

��

��

0�00��00

2�00��03

4�00��03

6�00��03

0 20000 40000

�
��

3�

����2�

�����

�����

�����

�����



�)



��

9.����M1#��
براي تبديل شدن به قطب صنعتي ساخت انواع محصوالت ايران خودروبا توجه به استراتژي و اهداف شركت صنايع ريلي

ينمتخصصين ادانش و توانايي با تكيه برو عزم اين شركت براي طراحي و ساخت واگن ملي ريلي در كشور و منطقه
تجهيزات وتكنولوژي ها، دانش روز انواع خود را به ، شركت ايريكو تجهيز تكنولوژي هاي مرتبطو بومي نمودن شركت

بر روي اولين هاي مختلفدر اين راستا و با توجه به لزوم انجام تست. استقرار دادهدر سرلوحه فعاليتهاي خودپيشرفته 
جلوگيري از به منظورهمچنينواري استاتيك يكي از مهمترين آنها مي باشد بارگذكه تست واگن ساخته شده از هر نوع 

خروج اين واگن از كشور براي انجام اين تست كه مستلزم هزينه بسيار بااليي مي باشد، پروژه طراحي و ساخت دستگاه 
ه و درحال حاضر طراحي بدنه آن در تكيه بر دانش متخصصين اين شركت آغاز گرديدباايريكو تست بدنه واگن در شركت 

.حال اتمام مي باشد
B.L%�#�

[1]. “Loadings of coach bodies and their components ”, UIC, 566 OR, 1990 , France.
�2���“Structural requirements of railway vehicle bodies”, DIN EN, 12663, 2000, Germany.


