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چكیده
با توجه به صرفه اقتصادی ریل کشی رو زمینی نسبت به زیر زمینی و نیز کاهش محسوس مدت زمان آماده سازی آن  ،کاهش آلودگی صوتی ناشی
از ناوگان ریلی رو زمینی می تواند نقش مهمی در زمینه کاهش فاصله انواع کاربری های شهری از محدوده ریل داشته باشد و نیز افزایش آسایش
شهروندان و کاهش هزینه های عایقکاری ساختمان ها را موجب شود .با مطالعه روش های ساخت ریل و فرایند های تکمیلی بعد از تولید و
اتصاالت آن و نیز بهسازی مشخصات فندانسیون ،کاهش آلودگی صوتی و ارتعاشات ایجاد شده را بررسی می گردد .مطالعه روش های تعمیرات و
نگهداری مطلوب در حین بهره برداری از ریل نیز می تواند تاثیر محسوسی بر کاهش آلودگی صوتی و افزایش طول عمر کارکرد داشته باشد.
واژههای کلیدی :آلودگی صوتی ،صرفه اقتصادی ،ناوگان ریلی ،روش تولید ،تعمیرات و نگهداری ،ارتعاشات

 -1مقدمه
با توجه اینکه از اهداف مهم توسعه سامانه های حمل و نقل ارتقاء سطح کیفی زندگی بشر با رعایت استاندارد های زیستت محتیم متی
باشد ،تالش برای کاهش آلودگی های صوتی حاصل از سیستم حمل و نقل ریلی در محدوده شهری بتا توجته بته تتاثیر آن در افتزایش
اضطراب  ،احتمال بروز بیماری گوارشی و روحی گامی مهم در توسعه کیفی این سامانه می باشد .با وجود اهمیت باالی اصتوات حاصتل
از ت ماس چرخ و ریل در مقایسه با اصوات ایجاد شده توسم تجهیزات پیشتران قطتار و نیروهتای آیرودینتامیکی  ،بترآنیم تتا بتا بیتان و
شناخت منابع ایجاد اصوات چرخ و ریل  ،راهکارهایی را در کاهش تولید و گسترش این امواج در محیم درون و پیرامون خطوط انتقتال
بیابیم .سپس بر اساس پارامتر های میزان اثر بخشی و هزینه های اقتصادی این راهکارها را طبقه بندی می کنیم .شکل  1بیانگر ارتباط
منابع تولید آلودگی صوتی با سرعت قطار می باشد .نکته مشهود تصویر تاثیر چشم گیر اصوات حاصل از تماس چرخ و ریل نسبت بته
سایر منابع در محدوده وسیعی از سرعت متداول در ایران می باشد و نکته دیگر میزان افزایش نسبتا کم شدت اصوات تولیدی از منشتاء
تولید کننده نیروی محرکه است.
با توجه به شکل در بازه سرعت متوسم قطار در ایران ،میزان آلودگی صوتی در حدود  09دستی بتل متی باشتد .بترای تتامین آستایش
شهروندان در صورتی که از سامانه ریلی با مسیر رو زمینی استفاده گردد ،می بایست این آلودگی صوتی به شدت کاهش یابد.
برای تحقق این امر روش های زیر قابل بررسی می باشد:
 کاهش سرعت حرکت قطار در ناحیه شهری
 ایجاد فاصله زیاد میاد مسیر قطار و کاربری های شهری
 کاهش میزان الودگی صوتی از طریق بهسازی ریل
روشن است که انتخاب تنها یک روش ،پاسخ مناسبی در حل این مشکل نمی باشد .بنابراین با توجه به صرفه جتویی کته متی تتوان بتا
انجام بهسازی ریل در زمان و مصرف بهینه زمین های اطراف ریل قطار داشت ،اهمیت کاهش آلودگی صوتی از طریق بهسازی سیستتم
ریلی آشکار میگردد.

شكل  :1منابع ایجاد آلودگی صوتی در حمل و نقل ریلی

 -2مکانیزم تولید اصوات غلتشی
اصوات  ،حاصل از تماس مکانیکی چرخ و ریل می باشند .با توجه به عدم برقراری شرایم ایدآل حرکت غلتشی همچون وجود ستایش ،
امکان وجود عیوب مکانیکی در سطح تماس و عدم پیوستگی ساختاری در مواد سازنده چرخ و ریل ،می باشند.
انواع مکانیزم های تولید اصوات غلتشی به شرح زیر می باشند:
 زیری سطح ریل و چرخ که موثرترین منشا تولید اصوات می باشد.
 عیوب متالوژیکی از جمله  ،ناهمگونی و ناپیوستگی در متریال سازنده اجزاء ،تغییر در متودول االستیستیته و تغییتر در شتکل
پروفیل ریل
 سایش خطی چرخ روی ریل  ،که ممکن است در حرکت با سرعت ثابت در مسیر مستقیم و یتا ستایش دینتامیکی حاصتل از
شتاب مثبت و یا منفی چرخ در حین افزایش و کاهش سرعت قطار روی دهد.
 سایش جانبی چرخ روی ریل ،که می تواند به علت حرکت اسپینی چرخ در راستای عمود صفحه تماس چرخ و ریل به ستبب
مخروطی شدن چرخ و یا به صورت سایش عرضی به سبب حرکت در مسیر منحنی ویا مواج شدن ریل روی دهد
 وقوع پدیده های آیرودینامیکی پیرامون چرخ که باعث ایجاد توربوالتس در الیه های مرزی اطراف چترخ متی شتود ،الزم بته
ذکر است که این اصوات در مقابل اصوات آیرودینامیکی حاصل از حرکت قطار قابل چشم پوشی هستند.
 ضربات مکانیکی وارده بر ریل و چرخ ،نوع خاصی از اصوات را ایجاد می کنند.در نواحی تماس با زبتری زیتاد ،اتصتاالت ریتل،
عیوب مکانیکی و ناپیوستگی های بزرگ و تخت شدگی سطح بیرونی چرخ ،ضرباتی به ریل به چرخ وارد می شود.

 -3منابع تولید اصوات حاصل از تماس چرخ و ریل بر اساس شکل هندسی مسیر
اصوات حاصل از تماس چرخ و ریل به علت متفاوت بودن نیروهای وارده  ،بتر استاس اختتالف در شتکل هندستی مستیر و نیتز عیتوب
مکانیکی موجود در چرخ ،ریل و سایر اتصاالت کنترل مسیر  ،به شرح ذیل قابل تقسیم بندی هستند.
 اصوات غلتشی در حین حرکت در مسیر مستقیم

 اصوات حاصل ار حرکت در مسیر منحنی

 اصوات حاصل از ضربه ی اتصاالت ریل و اجزاء کنترل مسیر
 -1-3اصوات غلتشی در حین حرکت در مسیر مستقیم
اصوات ایجاد شده بر اساس نوع عیوب مسوب آنها و نیز شدت این عیوب به دسته بندی ذیل قابل تقسیم می باشند.


اصوات معمول حاصل از تماس فلز به فلز چرخ و ریل



اصوات بیش از حد ،ناشی از زبری سطوح تماس که در بازرسی چشمی سطوح به وضوح قابل مشاهده می باشند.



اصوات حاصل از مواج شدن سطح تماس ریل ،این عیب باعث جدایش چرخ از ریل در سرعت بحرانی می شود .ای
سرعت وابسته به وزن چرخ ،وزن قطار ،وزن واحد طول ریل و اندازه طول موج ها می باشد.روابم اثبات شده نشان می
دهند قطار های با وزن کمتر در طول موج های کوچک سطح تماس ،تمایل بیشتر به مرتعش شدن و ایجاد اصوات را
دارا می باشند.

 -2-3اصوات حاصل ار حرکت در مسیر منحنی
این دسته از اصوات  ،شامل اصوات غلتشی معمول به عالوه اصوات حاصل از لغزش عرضی سطح تماس چترخ روی پیشتانی ریتل متی
باشند.اصوات لغزشی به صورت جیغ چرخ قابل تشخیص هستند که مسوب آن میرایی اصطکاک در مقابل لغزش می باشد.
اصوات ناشی از غ لتش در مسیر های با انحنای کم  ،نسبت به اصوات لغزشی قابل صرف نظر هستند و در منحنی هتای بتاز بتا سترعت
های باال همانند اصوات غلتشی معمول می باشد.
اثر مواج شدگی سطح ریا در مسیرهای منحنی پیچیده تر از غلتش در مسیر مستقیم می باشد .چرا که در این حالتت جتدایش باعتث
عدم ت وانایی چرخ در تعقیب مسیر شده و لغزش عرضی را تشدید و لغزش نیز منجر به تشدید سایش عرضی می گردد.
اصوات ناشی از لغزش جانبی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
 جیغ چرخ

 زوزه چرخ
در این میان  ،جیغ چرخ محسوس تر و مهم تر می باشد.
از جمله دالیل تفکیک این اصوات می توان متافت بودن شدت تولید آنها ،با نرخ افزایش سرعت در پتی اشتاره کترد .زوزه ی چترخ بتا
افزایش سرعت در پیچ افزایش می یابد و به شدت وابسته به مواج شدگی سطح ریل می باشد .در حالی که جیغ چرخ با افزایش سرعت
تا حد مناسب ،کاهش یافته و حتی محو می شود.
قابل ذکر است ،پدیده جیغ چرخ از اهمیت و شدت بیشتری برخوردار می باشد.
 -3-3اصوات حاصل از ضربه ی اتصاالت ریل و اجزاء کنترل مسیر
نوع خاصی از اصوات چرخ و ریل می باشند که در نواحی تماس با زبری خیلی زیاد ،شکاف اتصال بین ریل ها و سایر ناپیوستگی هتا در
اجزاء کنترل مسیر حرکت و نیز به علت تخت شدگی چرخ ایجاد می شود.
عوامل اصلی ایجاد این اصوات عبارتند از:


فاصله طولی بین دو ریل



کاهش ارتفاع در محل اتصال دو قطعه از ریل



افزایش ارتفاع در محل اتصال دو قطعه از ریل



صاف شدگی چرخ



زبری بیش از حد سطح ریل به حالت چال و لکه

 شکاف و عدم هم ترازی در اجزاء کنترل مسیر
عوامل ذکر شده باعت جدایش چرخ از ریل در سرعت های بحرانی می شوند .با افزایش سرعت تاثیر عیوب فاصله طولی ،کتاهش ارتفتاع
و صاف شدگی چرخ نسبت به عیب زبری  ،کاهش می یابد .چرا که چرخ در سرعت های باال شکاف را با ایجاد صدای کمتری طتی متی
کند.
اما تاثیر شکاف همراه با افزایش ارتفاع  ،با افزایش سرعت محسوس تر خواهد بود.
بنابراین به غیر از عیوب زبری بیش از حد  ،شکاف با افزایش ارتفاع و اصوات حاصل از برخورد با اجزاء کنترل مستیر  ،در سترعت هتای
باال تاثیر سایر عیوب نسبت به اصوات معمول ناشی از غلتش  ،کاهش می یابد.

 -4روش های کنترل اصوات ایجاد شده
در ادامه برآنیم تا راهکارهایی جهت جلوگیری از تولید و یا کاهش انتشار اصوات حاصل از هر یک از منابع تولید آلودگی صوتی  ،معرفی
کنیم.سپس میزان اثربخشی آنها و حدود هزینه ی مورد نیاز را بررسی می کنیم.
 -1-4کنترل اصوات نرمال ناشی از غلتش در مسیر مستقیم
روش های پیشنهادی عبارنتد از:


دامن های صداگیر .این دامن ها به شکل ورقه هایی از جنس پ لیمر با قابلیتت عتایق صتوتی هستتند کته در اطتراف واگتن و
نزدیک چرخ نصب می شوند ،به گونه ای که لبه ی زیرین آن تا سطح بستر ریل فاصله ی کمی داشته باشد .از مزایتای دیگتر
این روش جلوگیری از پرتاب اجسام سخت روی ریل به محیم اطراف می باشد.



تعمیرات دوره ای اجزاء محرک و سایر اجزاء و قطعات زیر واگن ها .پیاده سازی این روش در ابتدا هزینه های زیتادی خواهتد
داشت ولی به مرور زمان با کاهش توقفات ناخواسته و افزایش اطمینان پذیری  ،مقرون به صرفه تر خواهد شد.



استفاده از چرخ های دارای خاصیت ارتجاعی .در این روش با دو تکه ساختن چرخ و قرار دادن ورقه های ارتجتاعی و ارتعتاش
گیر ،میزان لرزش ها و ضربات انتقال یافته به کابین کاهش می یابد.



عایق کاری بدنه قطار .این روش جهت کاهش آلودگی صوتی داخل کابین و تامین آرامش مسافران کاربرد دارد.



استفاده از بستر چوب-شن .استفاده از بستر شنی به همراه مهار بند های چوبی جهت تکیه گاه ریل  ،با توجه به توان باال تتر
چوب در میرایی ارتعاشات و ضربات نسبت به مهاربند های بتنی ،باعث کاهش آلودگی صوتی می شود.



استفاده از اتصاالت ارتجاعی .با استفاده از ورقه های پلیمری بین ریل و مهاربندها می توان انتشار ارتعاشات و میتزان ضتربات
وارده را کاهش داد.



استفاده از دیواره های عایق .این دیواره از جنس مواد صدا گیر و تا ارتفاع مناسب  ،می توان گسترش صوت به پیرامتون ریتل
ها و نیز از یک قطار به قطار مجاور را کاهش داد.
جدول  :1روش های کنترل اصوات غلتشی نرمال
روش انتخابی

میزان کاهش
اصوات)(dB

برآورد هزینه

دامن صداگیر

1تا2

 0999تا  19999دالر/قطار

تعمیر قطعات زیر

3

 3099دالر/قطار

واگن

چرخ با قابلیت

1تا2

 2099تا  3999برای هر جرخ

ارتجاعی
عایق کاری بدنه قطار

9تا0

وابسته به اجزاء استفاده شده

بستر چوب و شن

تا 7

بسته به شرایم بستر

اتصاالت ارتجاعی

0

 19دالر برای هر قطعه

دیواره های عایق

0تا 19

 29دالر برای هر فوت مربع

 -2-4کنترل اصوات بیش از حد ناشی از غلتش
با توجه به منشاء تولید این دسته از آلودگی صوتی که همان زبری بیش از حد ریل می باشد ،روش های زیر پیشنهاد می شود:


سنگ زنی سطح ریل باعث کاهش زبری و ایجاد سطح یکنواخت ریل می گردد.

 پالیش و گرد سازی سطح چرخ.
در عملیات حذف زبری ریل و چرخ می بایست به چند نکته توجه شود و آن اینکه ،صافی بیش ار حتد ستطوح تمتاس و افتزایش لقتی
حاصل از سنگ زنی ،می تواند احتمال سایش را افزایش دهد .از سوی دیگر باقی ماندن خطوط و مسیر های برجای مانده از سنگ زنتی
و یا احتمال ایجاد شکل مخروطی برای چرخ به علت سنگ زنی غیر یکنواخت  ،می تواند احتمال حرکت اسپینی و سایش های عرضتی
را افزایش دهد.
نکته قابل توجه دیگر احتمال تغییر در سختی سطوح سنگ زنی شده  ،می باشد .میزان سختی سطوح تماس و محاسبه شده بودن آن،
از عوامل مهم در پیشگیری از سایش یک و یا هر دو جزء درگیر در تماس می باشد.
باید دانست سنگ زنی باعث کاهش ارتفاع ریل می شود .برای پیشگیری از ایجاد موج و ناهمترازی ریل  ،دستگاه زنگ زنی بایتد بگونته
ای باشد که توانایی هم سطح سازی ریل را برای طول دو متر داشته باشد.
جدول  :2روش های کنترل اصوات بیش از حد
روش انتخابی

میزان کاهش
اصوات)(dB

برآورد هزینه

سنگ زنی سطح ریل

7تا 19

 0دالر در فوت برای هر سال

اصالح چرخ

7تا19

 09دالربرای هر چرخ

 -3-4کنترل اصوات ناشی از ضربه
جهت کاهش اصوات ناشی از ضربه ،می بایست مسوب آن ک ه می تواند خلل و حفرات ریل و یا نقص در اجتزاء کنتترل مستیر هستتند،
بازسازی و تعمیر گردند .در این راستا روش های پیشنهادی زیر مرسوم هستند:




جوش و سنگ زنی عیوب ریل در محل .در این روش در ابتدا با بازرسی های انجام شده عیتوب ریتل تعیتین متی گتردد و در
صورتی که عیوب خیلی حاد نشده باشند و یا مجموع عیوب باعث غیر قابل استفاده شدن ریل نشده باشند ،پروسته پاکستازی
ریل ،حذف ریشه عیوب با امکان گسترش توسم سنگ زنی ،جوشکاری و نهایتا عملیات سنگ زنی و هم سطح ستازی جهتت
تامین صافی سطح  ،انجام می گیرد.
کاهش فاصله و هم سطح سازی بین دو قطعه از ریل.
با توجه به اینکه شکاف های بزرگ تر اصوات بلند تری را تولید می کنند ،توسم جوشکاری انتهای ریل می توان ایتن شتکاف
را تا میزان قابل کنترل  ،بازسازی نمود .سپس مراحل سنگ زنی و ترمیم سطح انجام می شود.

 بنتابراین بتا بازرستی متداوم و ستفت، لقی مهار بند ها و ات صالت ریل متی باشتد،در مواردی علت عدم هم ترازی انتهای ریل
.نمودن اتصاالت نیز از اصوات حاصل از ضربه کاست
، با توجه به تنش های وارده بر اثتر انقبتاو و انبستاط، بایی توجه داشت که جوشکاری دو انتهای ریل به جهت حذف شکاف
. به هبچ عنوان مناسب نمی باشد،بخصوص در شرایطی که تغییرات دمایی محسوس می باشد

 روش های کنترل اصوات ناشی از ضربه:3 جدول
برآورد هزینه

میزان کاهش
(dB)اصوات

 دالر برای هر عیب299

3تا9

 دالر برای هر اتصال099تا299
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