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  باري هاي واگن استاتيك تست استند اي محاسبه و تحليل سازه، طراحي
  طراحي عمومي ناوگان ريلي: نام محور مقاله

1يعقوب محمدي
   

  2نادر شكوهي
  چكيده

هاي صورت پذيرفته در خصوص طراحـي، محاسـبه، مـدل     اين مقاله شامل تشريحي از مراحل قدم به قدم فعاليت
ها  نامه استانداردها و آيين ،با توجه به الزامات. باشد هاي باري مي سازه تست واگنهاي المان محدود  سازي و تحليل

هاي نمونه و روتين، طرح پيشرو جهت ساخت يك دستگاه سازه تست سبك و ارزان قيمـت بـه    در خصوص تست
طراحي اين سازه، ين تالش گرديده است تا در ابنابر. گرديده است هاي استاتيك واگن باري ارائه  منظور انجام تست

ضمن بهينه بودن جرم سازه، از تنوع مواد اوليه، قطعات و اتصاالت تا حد امكان كاسـته گـردد تـا زمـان سـاخت،      
هـاي بـاري يـك     با توجه به ابعاد متنوع انواع واگن. هاي ساختي به حداقل برسد پيچيدگي ساخت و امكان اشتباه

در نظر گرفته شده است و طراحي اوليه بر اساس آن انجام پذيرفتـه   هاي باري لبه بلند به عنوان الگو تيپ از واگن
هاي طولي به ابعاد مورد  توان با ماژوالر كردن تير هاي كوچكتر يا بزرگتر مي هاي با طول است، با اين حال براي واگن

  .نياز براي انجام تست استاتيك براي انواع واگن ديگر نيز دست پيدا كرد
هـاي اسـتاتيكي نيـز از نـرم افـزار       و براي تحليـل  CATIA V5R20 64 bit زه از نرم افزارسازي اين سا در مدل 

ANSYS 13 Workbench 64 bit استفاده گرديده است.  
  

  ت كليديكلما
، EN12663-1,2-2010 ،UIC 566 ،UIC 577 ،ERRI B12/RP17 ،ERRI B12/RP60تست اسـتاتيك بدنـه واگـن،    

JIS E 7105-2006   
 

  مقدمه-1
هاي كلي تمامي  هاي حمل و نقل، تمركز سياست نقل ريلي نسبت به ساير روش و ه به مزاياي بدون ترديد سيستم حملبا توج

 برنامه باالخص كشور، توسعه هاي برنامه گيري جهت. باشد نقل ريلي مي و هاي حمل كشورهاي جهان بر استفاده و توسعه سيستم
. ي تاكيد بسزايي دارد ا جاده نقل و حمل با آن جايگزيني هاي زمينه نمودن اهمفر و ريلي شبكه گسترش بر توسعه پنجم و چهارم

همچنين با توجه به توسعه روز افزون خطوط ريلي كشور از جمله مترو شهرهاي بزرگ، نياز به ناوگان ريلي رو به فزوني 
هاي سازنده داخلي، معموال ناوگان  شركتبا توجه به بومي نبودن دانش طراحي و ساخت وسايل نقليه ريلي در  بعالوه. باشد مي

پذيرد و پس از تاييد طرح  هاي مربوطه بر روي آن انجام مي هاي خارجي طراحي، نمونه سازي شده و تست ريلي در شركت
هاي بسيار سنگين تست توسط مراكز تست خارجي  كه اين امر باعث تحميل هزينه گردد هاي داخلي توليد مي واگن در شركت

ها در خارج از  هاي ريلي كه تا كنون در كشور كليد خورده است تمامي تست به اين لحاظ شايد بتوان گفت در پروژه. شود مي
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كشور صورت پذيرفته است و در صورت عدم وجود يك مركز تست مدرن ريلي در داخل كشور اين امر ادامه پيدا كرده و 
   .هاي ملي از كشور خارج خواهد گرديد سرمايه

 هاي طراحي و تست وسايل نقليه ريلياستاندارد-2

، و در گذشـته مطـابق آيـين    DIN EN 12663،  UIC 566 ،JIS E 7105اسـتانداردهاي  بدنه وسايل نقليه ريلـي بـر اسـاس    
اين استانداردها از نظر كليات علي رغم اختالفات جزئي، . گيرند هاي استاتيك قرار مي مورد تست  ERRI B12/RP17هاي  نامه

اين  DIN EN 12663با توجه به جامعيت و به روز بودن استاندارد با اين حال . ها به هم نزديك مي باشند از زمينهدر بسياري 
به . هاي باري و مسافري ارائه گرديده است براي انواع واگن 2010استاندارد عموميت بيشتري داشته و آخرين نسخه آن در سال 

انجـام پذيرفتـه    بليت توانايي انجـام سـاير اسـتانداردها   اق ساس اين استاندارد و باتست نيز بر ا همين لحاظ طراحي سازه استند
هاي بارگذاري متعددي نظير فشاري و كششي در ناحيه كوپلر، فشـاري در ناحيـه تـامپون،     بر اساس اين استاندارد سناريو. است

 و بارگـذاري پيچشـي    ن واگن از يـك و دو طـرف  هاي مختلف واگن،  بارهاي عمودي، بارهاي بلند كرد بارگذاري افقي در ارتفاع
  .گرديده استتفصيل انجام شده كه برخي از نتايج آناليزهاي المان محدود در اين مقاله ارائه براي واگنهاي مختلف به 

  مشخصات كلي واگن باري لبه بلند -3
 مشخصات ابعادي كلي واگن باري لبه بلند - 1جدول شماره 

 mm 13,280 طول شاسي 1

 mm 14,240 ول واگن، كوپلر به كوپلرط 2

 mm 2,950 عرض بدنه 3

 9,000 ها فاصله بين مراكز بالستر 4

 1,040 ارتفاع كوپلر 5

 1,060 ارتفاع تامپون 6

 مشخصات وزني كلي واگن باري لبه بلند - 2جدول شماره 

 Ton 13 وزن بدنه 1

 Ton 4.8 وزن هر بوژي 2

 Ton 67.5 وزن بارگيري 3
  

  هاي واگن باري گذاريبار-4
  .هاي استاتيك زير بايد بر روي واگن اعمال گردد بارگذاري DIN EN 12663-2بر اساس جديدترين نسخه استاندارد 

 

هـاي خـود نظيـر آنچـه در واقعيـت       گاه در اين بارگذاري شاسي روي تكيه :بارگذاري فشاري در ناحيه كوپلر 1-
تن در ناحيه كوپلر  200ي به انداره وجود دارد قرار داده شده و تنها، نيروي

 .گردد به بدنه اعمال مي
هـاي خـود نظيـر آنچـه در واقعيـت       گاه در اين بارگذاري شاسي روي تكيه :ها بارگذاري فشاري در ناحيه تامپون 2-

تن فشاري بـر روي تكيـه    100وجود دارد قرار داده شده و تنها، دو نيروي 
 .گردد گاه هر تامپون اعمال مي

ميليمتر  50بارگذاري فشاري در ناحيه  3-
 :تر از  كوپلر پايين

ميليمتـر   50بـوده و فقـط نيـرو     1اين بارگذاري نظيـر بارگـذاري حالـت    
 .گردد تر اعمال مي پايين
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ميليمتر  50بارگذاري فشاري در ناحيه  4-
 :ها تر از  تامپون پايين

ميليمتـر   50 هـا  بـوده و فقـط نيـرو    2اين بارگذاري نظير بارگذاري حالت 
 .گردد تر اعمال مي پايين

نيروي فشاري قطري روي تامپون و  5-
 :كوپلر طرف مقابل

تن در ناحيه تامپون در يك طـرف واگـن    40در اين بارگذاري يك نيروي 
اعمال شده و در سمت ديگر آن، محل اتصال كوپلر به عنوان تكيه گـاه در  

 .شود نظر گرفته مي
تن در ناحيه تامپون در يك طـرف واگـن    40در اين بارگذاري يك نيروي  :ها تامپون نيروي فشاري قطري روي 6-

اعمال شده و در سمت ديگر آن، محل اتصال تامپون به صورت قطـري بـه   
 .شود گاه در نظر گرفته مي عنوان تكيه

 .گردد مي تن كششي در ناحيه كوپلر اعمال 150در اين بارگذاري نيروي  :نيروي كششي در ناحيه كوپلر 7-
بـه كـف شاسـي     g*(m1+m3)*1.3در اين بارگذاري نيرويي بـه ميـزان    :بار عمودي حداكثر 8-

 .گردد اعمال مي
به كـف شاسـي    g*(m1+m2+m3)*1.0در اين بارگذاري نيروي عمودي :بارگذاري بلند كردن واگن از يك طرف 9-

 .شود بلند مي  Lifting padاعمال شده و شاسي در يك سمت از ناحيه 
به كـف شاسـي    g*(m1+m2+m3)*1.0در اين بارگذاري نيروي عمودي  :بارگذاري بلند كردن واگن از دو طرف 10-

 .شود بلند مي  Lifting padاعمال شده و شاسي از دو سمت از ناحيه 
بارگذاري تركيبي نيروي فشاري و بار  11-

 :عمودي
 بار عمودي بـه ميـزان   به همراه  4و  3، 2، 1هاي  در اين بارگذاري، حالت

(m1+m3)*g گردد به واگن اعمال مي. 
بارگذاري تركيبي نيروي فشاري و  12-

 :حداقل بار عمودي
به همـراه نيـروي عمـودي بـه ميـزان       2و  1هاي  در اين بارگذاري، حالـت

g*m1 گردد به واگن اعمال مي. 
بارگذاري تركيبي نيروي كششي و بار  13-

 :عمودي
 بـه همـراه نيـروي عمـودي بـه ميـزان        7، حالـت حـال   در اين بارگذاري

(m1+m3)*gگردد به واگن اعمال مي. 
بارگذاري تركيبي نيروي كشش و  14-

 :حداقل بار عمودي
به واگن اعمـال   g*m1به همراه نيروي عمودي  7در اين بارگذاري، حالت 

 .گردد مي
  

 *m1 :وزن واگن آماده به كار بدون در نظر گرفتن وزن بوژي   
   m2 :وزن يك بوژي به همراه وزن متعلقات آن نظير سيستم تعليق ثانويه  
   m3 :وزن نرمال بارگيري  
  طراحي اوليه-5

بـر   .هاي اوليه متعددي ارائه و مورد بررسي قـرار گرفـت   طرح، ها ارائه گرديد بر اساس آنچه در بخش قبل در خصوص بارگذاري
  :وصيات زير را دارا باشدبايست خص اساس الزامات تست، سازه استند مي

  .تن باشد 100تن و  200 سيلندرهاي هيدروليكهايي براي قرارگيري  فك مجهز به) الف
اي باشد كه همه نيروهاي موجود در استند بـه صـورت    به گونهبا توجه به عدم نياز به فونداسيون بسيار مستحكم طرح بايد ) ب

  .ضافي غير از وزن دستگاه به زمين خودداري گرددنيروي داخلي در آمده و از هر گونه اعمال بار ا
در اين طـرح بـه منظـور كـاهش     . هاي اوليه، به كارگيري يك حلقه بسته فوالدي براي اعمال نيرو به شاسي است يكي از طرح 

يكي ديگر . شدهاي استاندارد استفاده گرديده است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد  ها و زمان ساخت دستگاه از پروفيل هزينه
صب سيلندرها و بارگذاري شاسي كه به لحاظ هزينه، زمـان سـاخت و عـدم امكـان     ها ساخت يك فونداسيون براي ن از اين طرح

 .باشد جابجايي نسبت به طرح اول از اولويت كمتري برخوردار مي
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  محاسبات طراحي و انتخاب مقاطع سازه و بهينه سازي آن-6
هـاي اصـلي آن    ها، شـماتيكي از سـازه و زيرسـازه    تا با بررسي نيازها، الزامات و محدوديت در طراحي مفهومي سعي بر آن است

ات مختلفـي  ي استاندارد موجود در بـازار ايـران محاسـب   ها بر پايه استفاده از پروفيللذا  .تعيين گردداستخراج شده و ابعاد كلي 
هـا مـورد    طراحي مشخصات ابعادي واگن، سـيلندرها و سـاپورت   در فاز اول. پروفيل انجام پذيرفت نتري براي دستيابي به بهينه

پـس از ايـن مرحلـه محاسـبات الزم در خصـوص      . بررسي قرار گرفته و بر اساس آن ابعاد داخلي استند تست اسـتخراج گرديـد  
ي تيـرآهن و  هـا  ها، ميزان خيز و بار بحراني كمانش بر روي طيف گسترده اي از مقاطع استاندارد موجود نظير انـواع تيـپ   تنش

  .كه نهايتا منجر به انتخاب تيرهاي مناسب براي مقاطع مختلف گرديد قوطي انجام پذيرفت
  مشخصات سازه استند تست-7

ها و مقاطع مختلف و همچنـين بررسـي در    هاي المان محدود صورت پذيرفته بر روي طرح بر اساس محاسبات و همچنين آناليز
 ST37و جـنس   DIN 1025-5بر اساس استاندارد  300تير آهن ساختماني استاندارد دسترس بودن مقاطع، نهايتا طرح زير با 

  .نشان داده شده است )1(شكل  طراحي گرديد كه مقطع آن در 

  

  
  

  
  طرح سازه موقت دستگاه تست )1( شكل

 مشخصات كلي سازه تست استند

 mm 18,320 طول كلي 1

 mm 4,300 ض كليعر 2

 Ton 10.745 وزن كلي 3
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  مدل هندسي-8
مدلسازي سازه تست استند توسط  .باشد بر اساس طراحي صورت پذيرفته، سازه استند تست شامل سه نيمه مجموعه اصلي مي

 راستاي عرضي سـازه  Yراستاي طولي سازه، جهت  Xها جهت  در تمامي مدل. انجام گرديده است CATIA V5R20نرم افزار 
  .باشد نيز راستاي ارتفاع سازه مي Zو جهت 

  مجموعه تيرهاي طولي
 به هـم  ميليمتر از هر دو طرف 5ي فوالدي با ضخامت ها كه در فواصل حدود دو متر توسط پليت I 300از دو تير  اين مجموعه
 400فاصـله جـان    هم بـا   ويگونه اي است كه دو تير ر اند تشكيل يافته كه موقعيت قرارگيري آنها نسبت به هم به متصل شده

شكل  مقابل و مقطع آن در  كه نقشه نماي باشد ميتن  1.6 متر و وزن هر كدام 17ها  ين مجموعهاطول . قرار گرفته اندميليمتر 
ي مختلـف  هـا  بر آن تمامي محاسبات بارگذاري با توجه به طول بلند اين تير و نيروهاي بزرگ اعمالي. نشان داده شده است )2(

ه بين آنها بر اساس بار بحراني كمـانش انجـام پذيرفتـه كـه     طراحي و انتخاب اين پروفيل و فاصلروي آن انجام گرديده و نهايتا 
 Zاي محـور  همچنين با توجه به احتمال بيشتر كمانش در راسـت . نمايد مينتايج آناليز المان محدود نيز صحت طراحي را تاييد 

  .نيز مهار گرديده استها  مربوط به محل مراكز بوژي گاهي تكيهاين تيرها توسط دو مجموعه ) محور عمودي(

  

  
  برش تيرهاي طولي  )2( شكل

  تيرهاي عرضي
 4هر كدام از مجموعه تيرهاي عرضي انتهايي متشكل از . سازه تست از دو مجموعه تيرهاي عرضي انتهايي تشگيل گرديده است

طول كلي هر مجموعه . باشد ساپورت سيلندر مي 3ميليمتر و  5پليت با ضخامت  4ميليمتر،  30، دو پليت با ضخامت I300تير 
ميليمتـر بـوده و وزن كلـي هـر      610و ارتفـاع آن  ) با احتساب سـاپورت سـيلندرها  (ميليمتر  1220ميليمتر، عرض آن  4300

هـا و   در طراحي اين تير نيز تمامي مسائل نظير تنش. دهد نمايي از اين تير را نشان مي )3(شكل  باشد  تن مي 3مجموعه حدود 
  . دهد خمش تير در نظر گرفته شده و نتايج آناليز المان محدود نيز صحت طراحي اين بخش را نشان مي
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  نماي تيرهاي عرضي )3( شكل

  

  
  برش مقطع تير هاي عرضي )4( شكل

  ي زيرينها ساپورت
باشد كه در فواصل مشخصي به منظور فراهم نمودن تكيه گاهي مستحكم براي شاسي  اين بخش از سازه شامل دو مجموعه مي

تكيه گاه توانايي ترازنمودن سازه  4واگن و همچنين اعمال نيروهاي عمودي و وزن خود استند تست، با قرار گيري بر روي روي 
و لوله ساخته شده انـد كـه    I300هاي  كيلوگرم وزن داشته و از تير 800ها حدود  ز اين مجموعههر يك ا. نمايد را نيز فراهم مي
  .نشان داده شده است )5(شكل  نمايي از آن در 

  ظ

  هاي زيرين نماي ساپورت )5( شكل

  مدل المان محدود سازه تست -9
انجام پذيرفته اسـت كـه در ايـن     ANSYS Workbench 13- 64 bitتوسط نرم افزار  مدل المان محدود و فرآيند توليد مش

استفاده  Mechanical) وجهي هرمي 4گره اي  10( Solid 187و) وجهي مكعبي 6گره اي  Solid 186 )20هاي مدل از المان
گـره و   830,000داراي حـدود   در كل مـدل . باشد مي 5mmو حداقل اندازه آن  50mmحداكثر اندازه هر المان . گرديده است

نيـز   )7(شـكل   ها را به صورت شماتيك نشـان داده و   مورد استفاده در اين آناليز يها المان )6(شكل  . باشد المان مي 180,000
  .دهد ازه تست را نشان ميبخشي از مدل المان محدود س
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  )وجهي هرمي 4گره اي  10( Solid 187و) وجهي مكعبي 6گره اي  20( Solid 186هاي المان )6( شكل

  
  بخشي از مدل المان محدود سازه )7( شكل

  مدل فيزيكي سازه استند تست - 10
هر بارگذاري در طراحـي   هاي مربوط به گاه نيروها و تكيه ،هاي بارگذاري تعريف شده در بخش الزامات مهندسي بر اساس سناريو
  .هاي بعدي مقاله ارائه گرديده است بخشاز آن در  اي حدود تعريف گرديده است كه نمونهو آناليز المان م

  ها نتايج بارگذاري - 11
ت نتـايج بدسـ   سناريوهاي بارگذاري ارائه گرديـد، در خصوص  .Error! Reference source not foundبر اساس آنچه در 

هـاي   هاي بحرانـي و نتـايج تحليـل    هاي محاسباتي صورت پذيرفته مقايسه گرديده كه در ذيل برخي از بارگذاري آمده با تحليل
  .المان محدود آنها ارائه گرديده است

 تن در ناحيه كوپلر 200بارگذاري فشاري 

تن بر روي چهار  13ن استراكچر به ميزان روي منطقه اتصال كوپلر اعمال شده و فقط نيروي وز 2MNدر اين بارگذاري نيروي 
همچنين در اين بارگذاري با توجه به كم بودن نيروي اصطكاك درجه آزادي حركت . اعمال گريده است Vertical jigتكيه گاه 

 گـاه  گاه يك سمت از سازه آزاد در نظر گرفته شده و بـاقي درجـات آزادي تمـامي چهـار تكيـه      براي دو تكيه Yو  Xدر راستاي 
محدود گرديده است كه نتايج حاصل شده اختالف زيادي با حالت مقيد بودن تمامي درجات آزادي هر چهار تكيه گاه را نشـان  

  .دهد نمي
تـن بـر روي    14دل تـن معـا   3.5تن در ناحيه كوپلر و چهار نيـروي   200هاي يروتوان مشاهده نمود ن مي )8(شكل  چنانچه در 

نيز كانتور تنش و جابجايي سازه استند تسـت را در ايـن بـارگزاري     )10(شكل  و  )9(شكل  . چهار تكيه گاه اعمال گرديده است
بوده و حـداكثر تـنش    100MPaوان مشاهده نمود تنش كلي در اين بارگذاري حدود ت چنانچه در اين كانتور مي. دهد نشان مي

  .باشد مي 180Mpaنيز 
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  تن فشاري در ناحيه كوپلر 200بارگذاري  )8( شكل

ه به صورت يكنواخـت بـه ميـزان    توان مشاهده نمود، تنش به صورت يكنواخت در بيشتر نقاط ساز نيز مي )9(شكل  چنانچه در 
100MPa نماي نزديك محـل   )10(شكل  الزم به ذكر است . باشد توضيع شده است كه نشان دهنده بهينه بودن طرح سازه مي

لذا . تنش اين ناحيه را ناديده گرفت توان دهد كه با توجه به امكان تقويت موضعي مي و ميزان حداكثر تنش موضعي را نشان مي
است، ميتوان نتيجه گرفت حـداكثر تـنش در ايـن     با نگاهي به كانتورهاي تنش و حذف نقاطي كه تمركز تنش در آنها رخ داده

  .باشد مي 180MPaحالت بارگذاري حدود 

  
  كانتور تنش فون ميسز -تن فشاري در ناحيه كوپلر  200بارگذاري  )9( شكل

  
  كانتور تنش حداكثر موضعي -فشاري در ناحيه كوپلر  تن 200بارگذاري  )10( شكل
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دهـد كـه مطـابق آن     تن فشاري در ناحيه كـوپلر را نشـان مـي    200كانتور ضرايب ايمني را در بارگذاري  (11(شكل  همچنين 
  . باشد مي 2ضرايب ايمني در بيشتر مناطق بيش از 

  
  كانتور ضرايب ايمني  -تن فشاري در ناحيه كوپلر  200بارگذاري  )11( شكل

دهـد كـه بيشـترين ميـزان      تن فشاري در ناحيه كوپلر را نشان مي 200كانتور جابجايي در بارگذاري  )13(شكل  و  )12(شكل  
ميليمتـر نشـان    16همچنين كانتور جابجايي نيز جابجايي كلي سازه را كمتـر از  . باشد مي 15mmر كل سازه حدود جابجايي د

  .دهد كه با محاسبات انجام شده همخواني دارد مي

  
  كانتور جابجايي كلي - تن فشاري در ناحيه كوپلر 200بارگذاري  )12( شكل

  
 ي كلي در ناحيه حداكثر جابجاييكانتور جابجاي –تن فشاري در ناحيه كوپلر 200بارگذاري  )13( شكل
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  تن  90تن در ناحيه كوپلربه همراه بار عمودي  200بارگذاري تركيبي فشاري 
در ناحيه كوپلر اعمال گرديـده و   2MNري نيروي نشان داده شده است در اين بارگذا )14(شكل  و  )15(شكل  مطابق آنچه در 

اعمـال گرديـده اسـت، همچنـين مطـابق آنچـه در واقعيـت رخ         Vertical jigتن بر روي چهـار   90معادل  225KNنيروي  4
  . گاه كامال مقيد گرديده است دهد، تمامي درجات آزادي چهار تكيه مي

  
  تن 90همراه بار عمودي تن در ناحيه كوپلر به  200بارگذاري تركيبي فشاري  )14( شكل

توان مشاهده نمود تنش كلي در ايـن   چنانچه در اين كانتور مي. نشان داده شده است )15(شكل  كانتور تنش اين بارگذاري در 
نمـاي نزديـك محـل و     )16(شـكل   است الزم به ذكر . باشد مي 180Mpaبوده و حداكثر تنش نيز  100MPaبارگذاري حدود 

. توان تـنش ايـن ناحيـه را ناديـده گرفـت      دهد كه با توجه به امكان تقويت موضعي مي ميزان حداكثر تنش موضعي را نشان مي
توان نتيجه گرفت حداكثر تنش در اين  خ داده است، ميلذابا نگاهي به كانتورهاي تنش و حذف نقاطي كه تمركز تنش در آنها ر

 . باشد مي 180MPaحالت بارگذاري حدود 

  

  
  كانتور تنش فون ميسز - تن 90تن در ناحيه كوپلر به همراه بار عمودي  200بارگذاري تركيبي فشاري  )15( شكل
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  عيكانتور تنش حداكثر موض - تن 90تن در ناحيه كوپلر به همراه بار عمودي  200بارگذاري تركيبي فشاري  )16( شكل

تن در ناحيه كـوپلر را   90تن به همراه بار عمودي  200كانتور جابجايي در بارگذاري تركيبي فشاري  (18(شكل  و  (17(شكل  
همچنين كانتور جابجايي نيز جابجايي كلـي  . باشد مي mm 14.8د دهد كه بيشترين ميزان جابجايي در كل سازه حدو نشان مي

  .دهد كه با محاسبات همخواني دارد ميليمتر را نشان مي 16سازه حدود كمتر 

  
  كانتور جابجايي كلي - تن 90تن در ناحيه كوپلر به همراه بار عمودي  200بارگذاري تركيبي فشاري  )17( شكل

  
  كانتور جابجايي كلي در ناحيه حداكثر جابجايي –تن 90كوپلر به همراه بار عمودي  تن در ناحيه 200بارگذاري تركيبي فشاري  )18( شكل
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  شرايط پذيرش - 12
در نظـر   υ=0.3و ضـريب پواسـون    E=200GPaچنانچه پيشتر نيز گفته شد، جنس تمامي سازه از فوالد با مدول الستيسـيته  

  .اند محاسبه شده 235MPaا تنش تسليم ب St37ضرايب اطمينان نيز با فرض استفاده از فوالد . گرفته شده است
  

  ها نتايج حاصل از آناليز - 13
با توجه به نتايج حاصل از آناليز المان محدود سازه استند تست در اين قسمت اين نتايج مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و ضـرايب      

  .گيرد اطمينان مورد بررسي قرار مي

 استند تست نتايج حاصل از آناليز المان محدود سازه - 3جدول شماره 

حـداكثر جابجـايي طــولي در   
  سازه

 تنشهاي اعمالي به سازه

 نوع بارگذاري  مقادير بارگذاري  تحت بار اعمالي

= 14.8 mm حـــداكثر
 جابجايي در سازه

<180MPa (SF>1.3)  تـــنش
  حداكثر در تيرهاي طولي بستر

200 tons Horizontal 
 

بارگذاري فشاريدر ناحيه -1
  كوپلر

= 12.1mm ــداكثر حـــ
 ابجايي در سازهج

<160MPa (SF>1.46)  تــنش
  حداكثر در تيرهاي طولي بستر

2*100 tons 
Horizontal  

بارگـــذاري فشـــاري در  -2
  ها ناحيه اتصال تامپون

= 0.2 mm ــداكثر حــ
 جابجايي در سازه

<77MPa (SF>3)   تنش حـداكثر
  بار عمودي حداكثر -Tons Vertical  3 112  در تيرهاي طولي بستر

= 14.8 mmاكثر حـــد
 جابجايي در سازه

<180MPa (SF>1.3)  تـــنش
 حداكثر در تيرهاي طولي بستر

200 Tons Compressive 
Horizontal+ 90 Tons V 

ــي  -4 ــذاري تركيبــ بارگــ
فشاري در ناحيه كـوپلر بـه   

  همراه بار عمودي 

= 11 mm حداكثر جابجايي
 در سازه

<150MPa (SF>1.56)  تــنش
 حداكثر در تيرهاي طولي بستر

150 Tons Tensile 
Horizontal + 90 T V 

ــي  -5 ــذاري تركيبــ بارگــ
ــه   ــروي كششــي در ناحي ني

  كوپلر به همراه بار عمودي 

 نتيجه - 14

چنانچه در اين گزارش مشاهده شد، استند تست استاتيك بر اساس نيازهاي واگن باري لبه بلند طراحي گرديده و پس از مدل  
هاي سازه اي صورت پذيرفته، ميزان تنش در سـازه اسـتند    بر اساس آناليز. پذيرفتهاي سازه اي بر روي آن انجام  آناليز سازي،

  .باشد مي ST37ها در محدوده شرايط پذيرش فوالد  تست در تمامي بارگزاري
ك طراحي شده توسط اين مديريت از اسـتحكام كـافي بـراي اعمـال     يتوان نتيجه گرفت كه سازه استند تست استات بنابراين مي

  .باشد تست استاتيك واگن باري برخوردار ميهاي  نيرو
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