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ریل

ریل
ماس یک تیر طولی است و به عنوان اصلی ترین جز یک خط آهن که در ت

. مستقیم با چرخ وسیله نقلیه ریلی قرار دارد، میباشد
وظایف ریل

تحمل بار چرخ و انتقال آن به تراورس ها
هدایت چرخ ها در طول خط آهن و تامین مهار جانبی جهت حرکت ایمن آن ها
تامین یک سطح هموار جهت حرکت وسایل نقلیه ریلی
یه گاهتوزیع نیروهاي طولی ناشی از شتابگیري و ترمز گرفتن قطار بر روي تک
رساناي الکتریکی در خطوط برقی
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ریل

تکامل شکل ریل با گذشت زمان
کاربرد چوب به عنوان خطوط هدایت کننده در معادن
 متر بر روي چوب هاي عرضی1/8میخ کاري الوارهایی به طول
کاربرد تسمه فلزي روي چوب
 ریل هاي چدنیReynolds)شکل زیر(
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ریل

تکامل شکل ریل با گذشت زمان
 ریلهايL شکل

 در ابتدا این ریلها در تمام طول خود بر روي الوارهاي چوبی قرار داده میشدند، اما به مرور
ی زمان که تراورس هاي طولی دچار فرسایش میگشت، توسط الوارهایی که در راستاي عرض

قیت آمیز نتایج موف. قرار میگرفتند، حفاظت شده و از زوال بیشتر آن جلوگیري به عمل میآمد
هایی حاصل از این روش، به تدریج این ایده را پایه گذاري نمود که ریل ها تنها در قسمت انت

.مهار شوند
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ریل

تکامل شکل ریل با گذشت زمان
ائم در خطوطی که تاکنون معرفی شدند، هدایت جانبی چرخ به طور عمده توسط لبه ق

میالدي و با ابداع ریل هاي کالهک 1789این موضوع در سال . ریل ها تامین میگشت
.دار تغییر یافت

ساخت ریل هاي جدیدتر با دو تغییر در شکل ظاهري این ریل ها ادامه پیدا کرد
و ازدیاد عرض پایه ریل در محل تکیه گاه ها، به منظور کاهش تنش هاي تماسی میان ریل

تکیه گار و همچنین کاستن از خطر واژگونی ریل
رکزي افزایش تدریجی عمق جان ریل با فاصله گرفتن از دو انتها و نزدیک شدن به قسمت م

ریل، به منظور افزایش مقاومت خمشی ریل
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ریل

قسمتهاي مختلف ریل
قارچ

 قسمت فوقانی نیمرخ ریل را که محل تماس چرخ ها با ریل است کالهک، قارچ یا
ل و انتخاب عرض مناسب براي قارچ باعث تماس بهتر چرخ ها با ری. شامپیون می نامند

.در نتیجه کاهش تنشهاي وارده از سوي چرخ ها به ریل میشود
جان

دنه ریل جان، تیغه یا ب. قسمت میانی نیمرخ ریلها که باعث اتصال قارچ به پایه میشود
ف جان ریل طوري طراحی میشود که بتواند تنشهاي برشی وارده از طر. نامیده میشود

.قطار به ریل را تحمل کند
پایه

ریل به قسمتی از نیمرخ ریل که محل تماس ریل با سطح تراورس ها است پایه یا کف
ل به هرچه قدر عرض پایه بیشتر باشد، نیرو در سطح وسیع تري از طرف ری. می گویند

وارد تراورس متصل به آن منتقل میشود و در نتیجه تنش و فشار کمتري به تراورس
ل را همچنین عرض پایه ریل به دلیل ایجاد سطح اتکاي مناسب، پایداري ری. خواهد شد

اب نیز به همراه خواهد دارد و به همین دلیل معموالً عرض پایه بیشتر از عرض قارچ انتخ
.خواهد شد
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ریل

طبقه بندي ریل ها بر اساس شکل نیمرخ
ریل دو قارچی

ومتقارنمقطعیدارايIتقریباً قارچدوازکهاستشکل
.استبرخوردارپایینوباالدریکسان

ارهايباثردروقتیکهبودهاینمتقارنشکلبهآنساختعلت
اندندمیگردبرراریلمیشده،ساییدهولهیدهفوقانیقارچوارده

ايبرفوقایدهزیردالیلبهاما.کندعملقارچجايبهپایهتا
داشتاشکالریلعمرافزایش
نتواندهکمیشدسببپایینیقارچزدگیزنگوکوبیدگی

باشدداشتهمناسبیبازدهیباال،دربرگرداندنازپس
بهیلربرگرداندن،ازپسمیشدسببفوقانیقارچلهیدگی

.یابداستقرارخودمحلدرنتواندصحیحطوربهوخوبی
رازتخوردنهمبهباعثباالییقارچساییدگیوفرسایش

.میشدریلثابت
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ریل

 ها بر اساس شکل نیمرخطبقه بندي ریل
 ادامه(ریل دو قارچی(

رچقادارايکهریلهااینازدیگرينوعفوق،مشکالتبهتوجهبا
ریلبههکشداختراعاست،پایینیقارچبهنسبتبزرگتريفوقانی

وانندمیتبیشتريزمانمدتبرايریلهااین.استمعروفگاويکله
حکاماستدارايقارچیدوریلبهنسبتوگیرندقراراستفادهمورد

.هستندبیشتري
قارچیدوهايریلمعایبعمده

یاديزتماسیفشارریل،نشیمنگاهمساحتبودنکمبدلیل
هنگامزودزوالوتخریبموجبکهآمدهبوجودناحیهایندر

.میگرددتراورسسپسوهازینچهریل،
شکلعلتبهتراورسبهریلدهندهاتصالادواتنصب

.باشدمیدشواربسیارریل،پایینیهايلبهنامناسب
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ریل

 ها بر اساس شکل نیمرخریل طبقه بندي
 پایه تخت یا ویگنول(ریل هاي پاشنه دار(

ریل%90حدوددر.میباشندریلهابرايمقاطعترینرایجاز
دارپاشنهنوعازجهانآهنراهخطوطدراستفادهموردهاي
.باشندمی
قارچهبنسبتکمترضخامتیوبیشترعرضباايپایهداراي

نیطوالعمردارايریلقارچمیشودسببکهباشدمیفوقانی
تماسسطحزیاد،عرضداشتندلیلبهنیزهاپایهوتري

داريپایسببهمنتیجهدر.داشتخواهندتروارسبابیشتري
طرفازواردهنیرويهموشدخواهدریلبرايبیشترثباتو

.میکندواردتراورسبهکمتريفشارباراقطار
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ریل

 ها بر اساس شکل نیمرخریل طبقه بندي
 ادامه()پایه تخت یا ویگنول(ریل هاي پاشنه دار(

مهمترین مزایاي ریل هاي پاشنه دار
 و در نتیجه ) پابندها(ساده شدن ادوات اتصال ریل به تراورس

صرفه جویی اقتصادي
افزایش مقاومت جانبی و قائم در یک وزن مشخص
ارزان تر بودن نسبت به ریل هاي دوقارچی
س هاتوزیع بهتر نیروهاي وارد از وسیله نقلیه ریلی بر روي تراور
 برخورداري از طول عمر بیشتر و کاهش هزینه هاي تعمیر و

نگهداري
 کاهش خسارات وارد بر راه آهن و افزایش طول عمر اجزاي

مختلف آن
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ریل

 ها بر اساس شکل نیمرخریل طبقه بندي
ریل هاي قاشقی

یلهوسحرکتوضعیتبرحاکمشرایطبدلیلکهموارديدر
جودوجانبیراستايدرناگهانیحرکاتاحتمالریلینقلیه

نقلیهوسیلهخطازخروجخطرنتیجهدروباشدداشته
هلببیشترچههرنمودنمهارمنظوربهباشد،زیادبسیار
.میشوداستفادهقاشقیهايریلازچرخ،
نمایدمهارراچرخطرفدوهرازمیتواندهاریلاینپروفیل.
اماکنیوشهريخیابانهايبنادر،اندازهايبارها،اسکلهروي

ترددامکانوشدهگذاشتهکارسطحهمصورتبهریلکه
ینامصرفمواردازمیکند،تامینايجادهوریلینقلیهوسایل

.میباشدهاریل
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ریل

 ها بر اساس شکل نیمرخریل طبقه بندي
ریل هاي خاص

تنها در موارد خاص که مقاطع عادي جوابگوي نیاز نباشد، بکار می روند.
نه از نظر شکل هندسی مبناي طراحی اغلب این مقاطع مشابه با ریل هاي پاش

دار است، با این تفاوت که عمدتاً به علت مقدار زیاد بارهاي قائم، ضخامت جان
.ریل بیشتر از ریل هاي پاشنه دار معمولی در نظر گرفته می شود
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ریل

 بندي ریل ها بر مبناي وزن واحد طول طبقه
طول اندازه هندسی ریل تولیدي در همه کشورها یکسان نمیباشد، استفاده از وزن واحد

.ی از متداول ترین روش ها جهت طبقه بندي آنها بشمار می آیدکریل ها ی
 اتحادیه بین المللی راه آهن(UIC) اصلی ترین مرجعی است که ایران در خطوط ریلی

.خود از مقاطع پیشنهادي آن استفاده میکند
هرچه وزن واحد طول ریل بیشتر باشد، مشخصات هندسی آن مثل سطح مقطع، ممان

. اینرسی و لنگر آن باالتر است
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ریل 

طبقه بندي بر مبناي طول ریل
عوامل موثر در انتخاب طول مورد نیاز ریل عبارتند از

فناوري موجود جهت تولید ریل با طول هاي مختلف
تجهیزات و آالت ناقله جهت حمل ریلی از کارخانه به محل مصرف
نیازهاي بهره برداري و الزامات طراحی
 خط مستقیم یا قوس(موقعیت قرارگیري ریل در خط(
مردبر حسب طول ریل مورد استفاده سه دسته از خطوط ریلی را میتوان بر ش

 متر که هم اکنون در ایران استفاده میشوند18ریل هاي تا : خطوط با ریل کوتاه
متر 18ریل هاي با طول بیش از : خطوط با ریل طویل
ندریل هایی که در تمام طول خود جوشکاري و بهم پیوسته ا: خطوط با ریل پیوسته.
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ریل
 ادامه(ریل طبقه بندي بر مبناي طول(

کاربرد ریلهاي پیوسته داراي مزایاي زیر است
کاهش هزینه هاي نگهداري خط با حذف تعداد زیادي از اتصاالت
اضافه شدن عمر ریل و وسایل نقلیه ریلی
 تقلیل حرکتهاي ارتعاشی روي خط جوشکاري شده، کاهش سر و صدا و فراهم آوردن یک

حرکت روان
کاهش تنشهاي روي تراورس در محل درز
به حداقل رسیدن یا حتی حذف لغزش خط
امکان رسیدن به سرعت هاي باالتر
برطرف شدن مساله شکستگی ریل در محل درز

معایب کاربرد ریل هاي پیوسته عبارتند از
کمانش خط و شکست ریل هاي در اثر تنشهاي حرارتی ریل
دشواري تعویض ریل هاي جوش شده و تراورس هاي آن
هزینه هاي اولیه باالتر به علت جوشکاري و انتقال و عملیات ریل گذاري
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خرابی هاي ریل

انیکی ناپیوستگی هاي داخلی در هنگام تولید ریل و تغییرات خواص هندسی و مک
.ریل تحت تاثیر عبور و مرور قطار به خرابی هاي ریل معروف است

قرار خرابی هاي ریل تولید اتحادیه بین المللی راه آهن مورد مطالعه و طبقه بندي
گرفته اند و در صورتی که وجود هر یک از خرابی ها در ریل تشخیص داده شود،

.باید نسبت به ترمیم یا تعویض ریل اقدام شود
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طول عمر مفید ریل

ز، مدت زمان کارکرد ریل بدون وقوع شکست، ساییدگی و خرابی هاي غیر مجا
.عمر مفید ریل نام دارد

عمر مفید ریل به عوامل متعددي بستگی دارد که مهمترین آنها میزان بار ناخالص
ط عبوري سالیانه، بار محوري عبوري، نحوه نگهداري، حداکثر سرعت عبوري، هندسه خ

.و مقاومت خستگی ریل میباشد) شعاع قوسها(
عمر مفید ریل از میانگین حاصل از دو رابطه زیر محاسبه میشود

 𝑌𝑌1 = 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐷𝐷0.435 , 𝑌𝑌2 = 𝜆𝜆 𝐾𝐾3

𝐷𝐷
𝑌𝑌1 و𝑌𝑌2عمر ریل بر حسب سال
𝑊𝑊 کیلوگرم بر متر(وزن واحد طول(
𝐷𝐷 میلیون تن(بار ناخالص عبوري سالیانه(
𝐾𝐾 نگهداري با کیفیت 1.199متوسط و غیرمکانیزه (ضریب مربوط به نوع تعمیر و نگهداري ،

)2.9797و براي اتصال جوش در ریل 2.5984باال و در صورت وجود اتصال در ریل 
𝜆𝜆 و براي ریل هاي با عملیات حرارتی اضافه بین 0.95براي ریل هاي معمولی (ضریب ثابت

)1.5و 1.3
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درز ریل
ذیر به منظور اینکه ازدیاد یا کاهش طول ریل بر اثر تغییرات دماي محیط امکان پ

محل باشد، شاخه هاي ریل را با صفحات اتصالی به یکدیگر متصل میکنند و در
می اتصال بین دو ریل فاصله آزاد مشخصی را قرار میدهند که به آن درز انبساط

.گویند
 تعبیه درز انبساط از به وجود آمدن نیروي طولی و افزایش خطر کمانش خط آهن

.جلوگیري میکند
وجود درز انبساط داراي معایب متعددي است از جمله

ضعیف شدن سازه خط آهن
ایجاد نیروهاي دینامیکی بسیار بزرگ به هنگام عبور قطار از محل درز
افزایش میزان مصرف سوخت
کاهش عمر مفید اجزاي خط شامل ریل ها، تراورس ها و پابندها
افزایش هزینه انجام عملیات تعمیر و نگهداري خط و وسایل نقلیه ریلی
بروز معایبی همچون لهیدگی انتهاي ریل
ایجاد سروصداي زیاد به هنگام عبور چرخ از روي درز
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درز ریل

انواع درز ریل
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درز ریل

وضعیت قرارگیري درزها نسبت به یکدیگر
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درز ریل

اندازه درز بین دو ریل
 میلیمتر 14تا 3ایران، معموالً بین 301فاصله بین دو ریل متوالی مطابق نشریه

.انتخاب میشود
دو عامل تعیین کننده در انتخاب مقدار درز، درجه حرارت محیط در زمان نصب

.ریل و حداکثر درجه حرارت ریل در مدت بهره برداري است
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وصله هاي ریل
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