
 

  

 تراورسانواع 

 :چوبی تراورسویژگی های 

 عايق نظر از - 3 .دارد مناسبی العمل عكس خط از قطار خروج موقع در - 2 .ميدهد بخط بيشتری االستيسيته چوبی تراورس - 1

 جهت قطران به آغشته - 4 .نمود مصرف ارتباطات و عالئم سيستم هر يا و برقی خطوط در براحتی ميتوان و ندارد مشكلی بودن

 تراورس از کمتر وارده نيروهای برابر در خط عرض مقاومت - 6 .باالست با مناسب شدن درگير - 5 کوبی S و مقاومت افزايش

 .باشد گالوانيزه مصرفی متعلقات بايستی و دارد اسيدی خاصيت - 7 .است بتنی

 

 :بتنی تراورسویژگی های 

 3 .دارد را بيشتری مقاومت عرضی بارهای تقابل در - 2 .دارد را همگنی حالت ببيشترين محوری بارهای زير در بتنی تراورس - 1

 با نياز عاليمی و برقی خطوط جهت آن کردن عايق برای - 4 .است مناسب طويل جوشكاری برای و 280~300 کيلو آن وزن -

 . نميدهد نشان خوبی العمل عكس خط از قطار خروج مقابل در - 5 .ميباشد پالستيكی عايق کردن ضافه

 

 :فلزی تراورسویژگی های 

 دارای تراورس های کناره در موجود های خم دليل به - 2 باالست مقدار در جويی ،صرفه نصب جهت ناچيز ارتفاع به نياز - 1

 کوهستانی مناطق در استفاده و باشد می پايدار و ثابت مكانی موقعيت

 .میباشد هم کامپوزیت جنس از جدید نسل تراورس های

 

1397 ماه دی/  چهارمسال اول / شماره   

 راه آهن فرانسه LGVو   TGVخطوط 

 شده کوتاه نام اين. است فرانسه تندرو قطار سامانه نام( TGV: انگليسی به) و ژ ت

. است( Train à Grand Vitesse: فرانسوی به) زياد سرعت با قطار عبارت

 اين. شد گرفته بكار ليون و پاريس بين 1۹81 سال در قطارها نوع اين نمونه نخستين

 بزرگ شهر دو بين مسير تندرو قطار که است فرانسه کشور فناوری افتخارات از يكی

 آوريل 3 در و ژ ت. کندمی طی ساعت در کيلومتر 300 از بيش سرعتی با را فرانسه

 در کيلومتر 574،8 سرعت با را جهان چرخدار ريلی قطار سريعترين رکورد 2007

 ترابری برای جهان در موجود قطار سريعترين همچنين قطار اين. شكست ساعت

 .شودمی محسوب مردم عمومی

 

 امكان را ساعت در کيلومتر 250 از بيش سرعت که هستند خطوطی LGVهمچنين 

 حدود ايمن سرعت باالترين تا معمولی خطوط روی و ژ ت قطارهای. کنندمی پذير

 است مزيتی و ژ ت برای اين. کنندمی حرکت نيز ساعت در کيلومتر 220 سرعت

 داخل هایايستگاه به همچنين و کنندمی طی را بيشتری مسافتهای قابليت اين با چون

 350 سرعت قابليت سرعت پر خطوط جديدترين. کنند شد و آمد توانندمی نيز شهر

 .دارند را ساعت در کيلومتر

 

 به کيلومتر 300 سرعت با و ژ ال خطوط در و ژ ت قطارهایخطوط معمولی :  

. دارد وجود و ژ ال خط کيلومتر 2000 حدود فرانسه کشور در. کنندمی حرکت باال

 خطوط دارای هنوز که است مسيرهايی فرانسه آهنراه از کيلومتر 5000 آن، بر عالوه

 آنها بر ساعت بر کيلومتر 200 حدود سرعت با و ژ ت قطارهای و نيستند سريع

 معمولی هایايستگاه و 20 حدود فرانسه در سريع هایايستگاه تعداد. کنندمی حرکت

 .است ايستگاه 200 حدود

 

 مراجعه نمایید  RailName.irجهت دریافت ماهنامه علمی آموزشی راه آهن جنوب به وب سایت 



  

 

 آهن خط ی هندسه های خرابی

 ايده موقعيت از خط استاندارد توسط شده تعيين مجاز مقدار از بيش مقداری به ريل موقعيت انحراف از است عبارت خط هندسه خرابی .است مطلوب محل به نسبت ها ريل موقعيت ی کننده بيان خط هندسه

 .هستند ای پيوسته های خرابی خط ی هندسه های خرابی. باشد می آن آل

 
 شود : می زير موارد شامل عيوب اين

 خط عرض گشادی يا تنگی 

 دور  کسری يا اضافه 

 تابيدگی يا اعوجاج 

 (افقی جهت در طولی راستای از انحراف)ديلم 

 (قائم جهت در طولی راستای از انحراف)افتادگی 

 در اين قسمت به تشريح عرض خط می پردازيم :

 خط عرض گشادی به منجر جانبی نيروهای برابر در مقاومت در خراب هايی تراورس توانايی عدم همچنين.دارد افزايش به تمايل قطار چرخ طرف از جانبی نيروهای اعمال و ترافيک عبور اثر در  خط عرض

 مصالح وجود عدم يا ساييدگی : از عبارتند خط عرض مقدار افزايش ايجاد در موثر عوامل .شود حفظ عرض حد از بيش تنگی يا گشادی موجب تواند می نگهداری عمليات يا ساخت ضعف .گردد می

 پابند ابعاد و نوع غلط ريل،محاسبه کالهک جانبی تراورس،ساييدگی ريل ،پوسيدگی پابند مناسب

  



  

 

 :دانست موثر خط عرض کاهش در را زیر عوامل توان می همچنین

 

 ريل ( فرار علت به)خود طولی محور دور به تراورس پيچش 

 (ها گذرگاه)ها ريل روی از ای جاده نقليه وسيله های چرخ عبور 

 تراورس روی به ها چرخ مخروطی قسمت تماس شيب افزايش 

 جانبی ( فرسودگی)رزيل کالهک جانبی سطح شكل تغيير 

 

 

 

 

.شود ها ريل بين افتادن و  ها چرخ خط از خروج خطر ،افزايش شديد سايش سير،ايجاد هنگام در قطار حرکت مارپيچی به منجر تواند می است گشاد بسيار که خطی عرض  

ريل شود .  از ها چرخ خروج خطر افزايش و ، ريل و ها چرخ شدن ساييده موجب تواند می باشد تنگ بسيار که خطی عرض  

 

 



 
  

 راندمان و سود افزایش برای اثربخش و رایگان راهی گمالیون؛پی

 توانم می ولی کند می رفتار خدمتکار یک مثل من با او چون هستم خدمتکار یک پروفسور برای من. شود می رفتار آنها با چگونه که است این در نیست؛ آنها رفتار در «خدمتکار دختر» و «بانو» یک تفاوت

 .شاو برنارد اثر است، "پیگمالیون" نمایشنامه از بخشی این،. کنی می رفتار بانو یک مثل من با همواره تو چون باشم بانو یک تو برای

 

 چیست؟ پیگمالیون

. تراشید را زن یک پیکر از ای مجسمه بار یک پیگمالیون. نرود زنی هیچ سمت که بود کرده عهد خود با او زنان؛ سرسخت مخالف و بود قبرس از سازی مجسمه پیگمالیون،: است یونانی افسانه یک این

 به مدام و شد زیبا مجسمه عاشق پیگمالیون. افزود اش زیبایی بر چیزی شد نمی که بود زیبا حدی به نبود؛ دلفریب اندازه بدان ای مجسمه هیچ و زنده زن هیچ زمان آن تا که درآمد آب از زیبا چنان مجسمه

 .کردند ازدواج باهم دو آن و گرفت جان مجسمه سرانجام، که ورزید مهر و کرد ابزار را اش عالقه چنان و ورزید عشق او

 شناسی روان در پیگمالیون

 انسانی هر دیگر، عبارت به .سازند برآورده را رود می آنها از که انتظاراتی و کنند جلوه توانمند دیگران نظر در دارند تمایل ها انسان: گوید می که است شناسی روان اصطالح یک امروز "پیگمالیون اثر" 

 فردی عنوان به را او مدیرش خواهد می کارمند یک یا بداند باهوش آموزی دانش را او اش معلم خواهد می آموز دانش یک مثالً. باشد توانمند و مثبت دارند، ذهن در او از دیگران که تصویری دارد دوست

 .بشناسد شناس وظیفه و کوشا

 مدیریت در پیگمالیون

 به( رفتار یا کالم با) را تصویر آن سپس. باشد داشته آنها از توانمند و مثبت تصویری شناخت، این براساس و بشناسد رسمیت به و شود آگاه کارمندانش از کدام هر های توانمندی از ابتدا باید مدیر یک

 میزان و بگیرند تماس مشتری 20 با روز هر توانند می فقط دیگران اگر. آیی می بر وظایفت عهده از همیشه که دانم می پرتالشی انسان را تو من: بگوید الف کارمند به خطاب مثالً. کند منتقل کارمندانش

 خدمات از را بیشتری افراد و بگیری تماس نفر 25 با توانی می تو دارم، بفردت منحصر عمومی روابط و ها توانمندی و تو از که شناختی با کنند، جلب را ناراضی مشتریان رضایت و بسنجند را آنها رضایت

 باید من. شود منفی مثبت، دیدگاه این که کنم کاری نباید من است؛ شناخته توانمند فردی مرا من، مدیر: است این گیرد می شکل پیگمالیون اثر اساس بر کارمند این ذهن در آنچه . کنی راضی شرکت

 در مدیری چنین. کند منتقل آنها به را ناتوانی حس بزند، سرکوفت آنها به مدام و بداند عرضه بی و نادان افراد مشت یک کارمندانش مدیری اگر برعکس .بشود هم تقویت و بماند دیدگاه این که کنم کاری

 یا دهد سوق هایشان توانمندی و استعداد بروز سمت به را افراد تواند می که است دولبه شمشیر یک پیگمالیون اثر واقع در. دهد می کاهش را اش مدیریت تحت مجموعه کاری راندمان خود دست با واقع

 .کند عمل بی و منفعل را آنها

 آنها از و کرد انتخاب تصادفی کامال طور به را آموز دانش گروه دو آزمایش، این در او. گذاشت آزمایش به را پیگمالیون اثر کالیفرنیا، در ای مدرسه در "روزنتال روبرت" نام به شناسی روان 1965 سال در

 گروه به نسبت باالتری هوشی بهره و گرفتند بهتری نمرات اول گروه که گفت معلمان به او. کرد گزارش معلمان به دیگری طور را نتیجه روزنتال ولی بود هم مشابه گروه دو هر نتایج. گرفت هوش تست

 اول، گروه آموزان دانش سال، پایان در: بود این نتیجه.  داشتند عادی رفتاری دوم، گروه آموزان دانش با و کردند رفتار تیزهوش واقعاً گروه یک مانند اول گروه با ناخودآگاه معلمان پس، آن از .دارند دوم

 نه پیگمالیون، اثر .بود کرده را خودش کار اول، گروه اموزان دانش با آمیز تأیید رفتارهای و گروه این به معلمان مثبت نگرش بود؛ شده رفتار باهوش آموزان دانش مثل آنها با چون گرفتند بهتری نمرات واقعاً

 آن شاو، برنارد نمایشنامه پایان در! راستی . شوید زده شگفت اش نتایج از و گیرید کار به هوشمندانه را آن. دارد کاربرد...  و فرزندان تربیت تا گرفته شخصی روابط از ها، عرصه همه در که مدیریت در فقط

 .گرفت پیش در او با بانو یک شأن در رفتاری پروفسور، چون شود می متشخص بانوی یک به تبدیل خدمتکار، دختر

 



 مرگبارترین سوانح راه آهن در تاریخ

 ایتالیا بالوانو، ،۸۰۱۷ شماره باری قطار

 قطار. افتاد اتفاق ایتالیا بالوانو حوالی در و 19۴۴ سال مارس 2 در تاریخ ریلی خطوط سوانح ترینعجیب از یکی

. بود کشور جنوب در روستایی یمنطقه یک راهی سالرنو، بندر از ۸01۷ شماره باری قطار یعنی ما، بحث مورد

 قطار اگرچه. کردمی عبور بالوانو در «Galleria delle Amri» تونل از بایستی خود مسیر در قطار این

 سوار غیرنظامیان، و سربازان برای دوم، جهانی جنگ زمان در اما شد،می محسوب باری قطار یک ،۸01۷ شماره

 ابولی، شهرهای از قطار این که جاییآن از. بود عادی و معمول امری مقصد، به رسیدن برای قطاری هر به شدن

 Galleria delle» تونل وارد قطار کههمین. بود کرده سوارد مسافر 560 کرد،می عبور روماگنانو و پرسانو

Amri »،بخت شدن بسته موجب اتفاق این اما نشده مشخص هم هنوز قطار، توقف دلیل  .کرد توقف شد 

 نظر به خطربی ظاهر در توقف، این اگرچه. ماند تونل داخل دقیقه ۳0 مدتبه قطار این. شد ۸01۷ قطار مسافران

 موجب راحتیبه که کرد تولید کربن مونوکسید کافی اندازهبه  قطار، کیفیتبی ذغال سوختن اما آید،می

 .شود مسافران تمامی خفگی

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pointسوزن ، 
 سوزنها از سه بخش به شرح زیر تشکیل شده اند:

بخش ورودی سوزن از دو عدد تیغه یا زبانه و دو عدد ریل جانبی در پشت زبانه تشکیل یافته  -1

است. این بخش قسمت متحرک سوزنها می باشد و نقش تغییر جهت برای قطار را به عهده 

 دارد.

ورودی تا قلب سوزن را فراهم می  بخش میانی از ریلهای معمولی می باشد که ارتباط بخش -2

 نماید.

بخش انتهایی تا قلب سوزن که از یک تکه مرکزی و دو عدد ریل هادی یا )گارد ریل( با  -۳

ریلهای پهلویی تشکیل یافته است. دو بخش ورودی و انتهایی سوزنها نقش عمده و بسیار 

 حساسی در هدایت قطارها دارند.

 ساختمان یک سوزن ساده ی دستی:

 زبانه یا تیغه ها )در انواع و ابعاد مختلف( -1

 ریلهای جانبی )کنار زبانه( -2

 ریلهای هادی در طرفین مقابل تکه مرکزی -۳

 وزنه ی سوزن )در سوزنهای الکتریکی به جای وزنه ی الکتروموتور تعبیه شده است( -۴

 فانوس -5

 اهرمهای متصله -6

 کلنگی ها -۷

 توپی سوزن -۸

 تکه مرکزی -9

 اشپیلها( -والیک –یچ و مهره متعلقات اتصال اهرم تیغه ها)پ -10

 شروپ( –فنر نگهدارنده  –صفحات نگهدارنده ی ریل و متعلقات آن )الستیک زیر صفحه  -11

 اجزای سوزن و ماشین فرمان)ماشین سوزن : (

 اهرم ماشین -2                        ماشین فرمان -1

 به ماشینپیچ و مهره وصل کننده ی میله ی فرمان -۴     چفت و بست اهرم ماشین -2

 پیچ و مهره میله فرمان-5                       میله ی فرمان -۳

 پیچ و مهره میله ی سوزن-6                     ن میله ی سوز -۴

 پیچ و مهره ی پابندها-۷                   پابندهای سوزن -5

 میله ی میاندار-۸                   پشت بند سوزن -6

 محافظ نوک سوزن-10                 زبانه های سوزن -۷

 ریلهای اصلی-12                                سوزن -۸

 صفحات اتصالی پاشنه ی سوزن-1۴                     بالشچه لغزش -9

 پیچ و مهره ی پاشنه ی سوزن -10

 اجزای ریل هادی:

 گیره ها و قیود -۳                       پیچ و مهره  -2                         ریل هادی -1

 تکه مرکزی شامل سه قسمت عمده می باشد:

 نیشدلی، پیچ و مهره های آن و صفحاتی که نیشدلی روی آن قرار می گیرد.

 اجزای ریزتر تکه مرکزی عبارتند از:

 نیشدلی -1

 سطح باالی نیشدلی -2

 ریلهای بالی -۳

 دو ریل چسبیده به نیشدلی -۴

 روی آن قرار می گیرد و پیچ و مهره های آنصفحاتی که نیشدلی  -5

 

 

 :گسیختگى از جلوگیرى منظور به اتومات قالب بازدید و كنترل

 

 باشد داشته ترکى گونه هیچ نباید قالب ى دهانه - 1

 باشند داشته مجاز حد از بیش سائیدگى نباید کوچک و بزرگ هاى زبانه -2 

  باشند شکسته نباید گهواره مارپیچ فنرهاى -۳ 

 باشد داشته مجاز حد از بیش ساییدگى و معیوب نباید( ارتالون) پالستیکى سرسره -۴ 

 دهند انجام را اتصال و انفصال عمل راحتى به و سالم فرمان هاى دستگیره -5 

 قرار خود اول حالت به کامال باید واگن اتصال انجام از پس دهنده نشان ى میله -6 

 اند نشده درگیر یکدیگر با بطورکامل قالبها صورت این درغیر .بگیرد

 

 
 ( لرستانحيدری)محمد علی – ( جنوبمهين دغاغله– پيمان حبيبيان –فضل اهلل همتی   -قاسمی علی حكامی )همكاران اين شماره : 


