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چه زمانی آزمایش ترمز انجام میشود؟

جهت دریافت ماهنامه علمی آموزشی راه آهن جنوب به وب سایت  RailName.irمراجعه نمایید

اهمیت اینترالکینگ و عالئم الکتریکی در ایمنی راه آهن

در زمان تنظیم اولیه قطار

اینترالکینگ چگونه کار می کند؟

زمانی که قطار بدون تامین هوا متوقف باشد
اینترالکینگ اطالعات را از سیستم های مـوجـود در محوطه مانند مـاشین سوزن ،تراک ،بالک ،چراغ و ...دریافت می نماید و بر طبق قوانین سیر
زمانی که دسته با بار ـ خالی تغییر داده شود

و حرکت اقدام به مسیرگیری در جهت ورود ،خــروج و مانــور قطار می کند.این اقدامات از طریق تعویض اتوماتیک سوزنهای ایستگاه  ،اجازه
تردد توسط چراغهای عالئم کنارخطی و رعایت کلیه موارد ایمنــی انجام می شود .در صورتی که هر گونه نقض یا خطایی در سیستم وجود

زمانی که واگن یا لکوموتیو از قطار منفصل گردد

داشته باشد نرم افزارهای موجود اعالم وضعیت می نمایند و هرگونه تغییر در شرایط و وضعیت سیستمهای موجود با اعالم فرمان از طریق
اینترالکینگ امکان پذیر است.

زمانی که در قطار یا لکوموتیوها گسیختگی روی دهد
زمانی که لکوموتیو تعویض گردد
زمانی که مسیر هوای قطار به هر دلیلی قطع گردد (پاره شدن لوله هوا بین واگن ها(

اینترالکینگ و هدف استفاده از آن
در حقیقت عالئم الکتریکی با بهره گیری از انتقال فرمان ها از یک میز فرماندهی و دریافت اطالعات از وضعیت موجود ایستگاه و ایستگاه های
طرفین و عبور کلیه فرمان های اپراتور از فیلتر مقررات سیر و حرکت در مغز الکترونیکی اینترالکینگ تعبیه شده در ایستگــاه  ،موارد زیر را تحقق
می بخشد :کاهش تعداد پرسنل شاغل در ایستگاه و در نتیجه کاهش بروز اشتباه در مراکز تصمیم گیری  -اخذ اطالعات دقیق و یکسان از
وضعیت موجود در ایستگاه های طرفین  -دریافت متمرکز و صحیح فرمان های مورد نیاز توسط اپراتور  -اعمال فرمان های ارسالی مطابق با

زمانی که به هر دلیلی ترمز سریع به قطار اعمال گردد

مقررات به محوطه از فیلتر اینترالکینگ  - -انتقال اطالعات صحیح به رانندگان آالت نقلیه ریلی از طریق رنگ چراغ های عالئم از فاصله دور
بدون نیاز به تقلیل سرعت

زمانی که به هر دلیلی فشار هوای مخزن اصلی کاهش یابد
سیگنالینگ چیست؟
زمان رفتن به خطوط با شیب باالی  15در هزار(عمل ترمز(
زمانی که قطار در دمای زیر صفر درجه به مدت دو ساعت متوقف باشد
زمان وارد یا خارج کردن خشک کن به مدار
زمانی که به خاطر اختالف هوا ترمز توسط کشیدن سیم تخلیه آزاد میشود

عالئم راه آهن به سیگنال ،راهنما و نشانگر طبقه بندی شده اند که هر یک برای منظوری خاص بکار می روند .مکانیزم ارائه نمایش وعالمت"
سیگنال " یا " دستگاه سیگنال " خوانده می شود .سیگنال معموال به معنی انتقال اطالعات بر مبنای قراردادهای از قبل تعیین شده می باشد که با
استفاده از کلمات ،صدا ،اشکال و رنگها برای حرکت ایمنی قطارها و به منظور اعالم وضعیت و موقعیت قطارها استفاده می شود .فرامین " ایست
" و " عبور آزاد " ابزارهای اصلی نشان دهنده شرایط بهره برداری هستند .نمای سیگنال ایست به قطار اعالم می کند که در جلو سیگنال مزبور
توقف کند و اینکه قطار نمی تواند از محل سیگنال مزبورفراتر رود .نمای سیگنال عبور آزاد به قطار اعالم می کند که می تواند به منطقه بعد از
این سیگنال وارد شود .نمای احتیاط به معنی محدودیت و تقلیل سرعت به آن معناست که قطار با احتیاط می تواند به سیگنال بعدی نزدیک شود
ولی نباید سرعت آن به هنگام عبور از مقابل سیگنال از  45کیلومتر در ساعت تجاوز کند.

در قطار مسافری بعد از صدور برگه جواز ترمز اگر به مدت  20دقیقه قطار متوقف بماند
و حرکت نکند جواز ترمز باطل و مجددا باید صادر شود.در باری این مدت  30دقیقه
است

انواع سیستم های کنترل عالئم
 LOCAL CONTROL( LC( - 1کنترل محلی ( امکان کنترل کلیه تجهیزات مستقر در ایستگاه از یک محل و پانل را فراهم مینماید )
 REMOTE CONTROL( RC( - 2کنترل از راه دور امکان کنترل دو یا چند ایستگاه از یک محل با سیستم های کنترل از راه دور که

در آزمایش ترمز باری در ایستگاه فاقد پست بازدید پس از پایان آزمایش،دفتر آزمایش

در این سیستم یک مرکز کنترل توانایی کنترل ترافیک از راه دور تا  4ایستگاه را داراست  .این ایستگاهها می توانند در یک طرف ایستگاه و یا در

ترمز توسط رئیس قطار تکمیل شده و پس از اخذ امضاء از لکوموتیوران جهت تایید

طرفین ایستگاه باشند.

نهایی به مسئول ایستگاه تحویل میدهد

 CENTERIALIZED TRAFIC CONTROL( C.T.C( - 3کنترل مرکزی ترافیک این سیستم در هر بخش مرکب از یک مرکز
کنترل و تعدادی ایستگاه تابعه است و مرکز کنترل می تواند عالئم  ،سوزنها و راه بندهای هر یک از ایستگاههای تابعه خود را کنترل نماید در این
سیستم یک مرکز کنترل توانائی کنترل ترافیک  40ایستگاه و بیشتر را دارا می باشد.

فرسودگی شغلی ( ) BURN OUT
فرسودگی شغلی ،عواقب و هزینههای بسیاری بر سازمانها و کارکنان تحمیل میکند مانند تعویض مکرر شغل و محل کار (افزایش نقل و انتقاالت) ،غیبتها و مرخصیهای فراوان  ،افت کمیت و کیفیت کار
 ،تحت تاثیر قرار گرفتن سالمت روانی فرد ،کاهش کیفیت خدمت ارائه شده به ارباب رجوع ،رکورد و تاخیر در سلسله کارهای تخصصی و اداری و ...از اینرو با توجه به اهمیت فرسودگی شغلی و تاثیر
آن در عملکرد کارکنان و میزان بهرهوری سازمانی در این مقاله سعی بر آن است به تبیین فرسودگی شغلی ،علل و عوامل بوجود آورنده آن ،پیامدها و روشهای مقابله با آن پرداخته شود.
مفهوم و تعاریف مربوط به فرسودگی شغلی:
رایج ترین تعریف فرسودگی شغلی مربوط به مازالک و جکسون ( ) 1993است که آن را سندرمی روانشناختی متشکل از سه بعد خستگی احساسی یا هیجانی  ،مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت
شخصی دانستند .در تعریف گیبسون (  ) 1994فرسودگی کاری عبارت است از یک فرایند روان شناختی که تحت شرایط استرس شغلی شدید حادث میشود و خود را بصورت فرسودگی عاطفی ،مسخ
شخصیت  ، Depersonalizationکاهش انگیزه برای پیشرفت و ترقی نشان میدهد.

خستگی هیجانی یا احساسی :کامالً همانند متغیر فشار روانی عمل میکند ،و به مثابه احساس زیر فشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد قلمداد میشود  .در این حالت ممکن است فرد بی
رغبت و بی تفاوت شود و دیگر کار  ،هیچ شور و احساس مثبتی را در او برنمیانگیزد.
مسخ شخصیت  :پاسخ منفی و سنگدالنه به اشخاصی است که معموالً دریافت کنندگان خدمت از سوی فرد هستند .در این وضعیت ،نگرش فرد فرسوده نسبت به ارباب رجوع منفی است  .او تصور میکند
در واقع ارباب رجوع یعنی «طلبکار» و آغاز فشارها .به این ترتیب به پرخاشگریهای فعال ( کالمی و غیر کالمی ) و نافعال ( کارشکنی و تاخیرهای عمدی) رو میآورد .کاهش احساس کفایت شخصی:
کمشدن احساس شایستگی درانجام وظیفه شخصی است و یک ارزیابی منفی از خود درخصوص انجام کار به شمار میرود .در واقع احساس عدم کفایت نتیجه طبیعی سیکل یا چرخه معیوبی است که قبالً

ایجاد شده است که اصطالح « فسیل شده » که در بین کارمندان به کار برده میشود ،قابل فهمتر شود.

مراحل پنج گانه فرسودگی شغلی عبارتند از:

- ۱مرحله ماه عسل :در این مرحله فرد احساسات شادمانی و سرخوشی ناشی از برخورد با شغل جدید را تجربه می کند این احساسات عبارتند از :تهییج  ،اشتیاق  ،غرور و چالش
- ۲مرحله کمبود سوخت :در این مرحله فرد نوعی احساس مبهم زوال  ،خستگی و گیجی را تجربه می کند .نشانه های این مرحله عبارتند از :نارضایتی شغلی  ،عدم کارایی  ،اختالل در خواب و احساس
خستگی
- ۳مرحله نشانه مزمن :نشانه های عادی این مرحله عبارتند از :فرسودگی مزمن  ،بیماری جسمی  ،خشم و افسردگی
- ۴مرحله بحران :در این مرحله فرد احساس می کند که بر او ستم رفته است و تمایالت مربوط به بدبینی  ،شک و تردید نسبت به خود ،در او افزایش می یابد.
- ۵مرحله برخورد با دیوار :این مرحله از نشانگان فشار روانی ناشی از فرسودگی شغلی با به پایان رسیدن نیروی فرد برای سازگاری با محیط کار مشخص می شود و احتمال دارد در این مرحله فرد شغل
خود را از دست بدهد.

درز ريل ها
درز ریلها از ضعیفترین قسمتهای یک خط محسوب میشوند .گاهی مقاومت خط در یک درز ریل تا  %50کاهش می یابد .وجود درز انبساط در خطوط راه آهن دارای معایب
متعددی است که برخی از آنها عبارتند از:

 -۱ضعیف شدن سازه خط آهن،
 -۲ایجاد نیروهای دینامیكی بسیار بزرگ به هنگام عبور قطار از محل درز،
 -۳افزایش میزان مصرف سوخت،
 -۴کاهش عمر مفید اجزای خط شامل ریلها ،تراورسها ،اتصاالت ریل به تراورس و ،...
 -۵افزایش حجم عملیات تعمیر و نگهداری به میزان ،%۲۵
 -6افزایش هزینه انجام عملیات تعمیر و نگهداری خط و وسایل نقلیه ریلی،
 -7بروز معایبی همچون لهیدگی انتهای ریلها و بروز شكست ناشی از خستگی در آنها،

 -8ایجاد سر و صدای زیاد به هنگام عبور چرخ از روی درز،
 -9از بین رفتن هندسه مطلوب خط در مدت زمانی کوتاه.
اجبار در پذیرش وجود درز ریل ناشی از شرایط ساخت ریل و حمل آن از نقاط مختلف به محل نصب خط می باشد .اما در سال های اخیر روش های زیادی برای کاهش درزهای ریل
توسعه یافته است که از انواع قدیمی آن استفاده از روش جوشكاری درزهای ریل و نوع جدیدتر آن استفاده از ریل های طویل با طول بیش از  ۱00متر برای اجرای خط می باشد.
همچنین تمرکز کارخانجات تولید ریل بر ساخت پروفیل های با طول بزرگتر در حدود  ۱۲0متر نیز یكی دیگر از روش هایی است که در حال توسعه و تحقیق می باشد.

اضافه يا کسری دور
دور یا شیب عرضی عبارت است از اختالف ارتفاع بین سطوح فوقانی دو ریل .در قوس ها انتظار می رود ریل خارجی دارای ارتفاعی بیش از ریل داخلی باشد.این باال آوردن ریل
خارجی،بربلندی یا دور نامیده شده و به وسیله ی نقلیه ،جهت جبران نیروی گریز از مرکز در هنگام عبور از قوس کمک می کند.از آنجایی که بربلندی مقدار معینی از تراز عرضی ارائه
می کند ،نه تنها مضر نیست بلکه ارادی و سودمند است.این پارامتر تا زمانی که از بربلندی مطلوب منحرف نشده باشد ،به عنوان عیب محسوب نمی گردد.درواقع دور در سرعت طرح
قطار باعث ایجاد نیروی مقاوم در برابر نیروی گریز از مرکز در قوس می شود.

تنظیم و تصحیح دور در قوسهای واقع در خطوط باالستی ،می تواند با استفاده از تغییر دادن ضخامت باالست در دو طرف خط صورت گیرد .به علت وجود نیروهای اضافی جبران نشده،
ناشی از اختالف میزان دور واقعی و دور الزم ،همواره میزان دور به هم میخورد .بنابراین مقدار دور قوس ها باید به طور مرتب کنترل و تصحیح شود .این کار می تواند با استفاده از
ماشینهای زیرکوب و یا به روش سنتی انجام شود.
زمانی که قطار با سرعت قوسی را طی می کند تحت اثر نیروی گریز از مرکز قرار می گیرید ،این نیرو به مرکز ثقل لکوموتیو اثر می کند ،اگر شعاع قوس  Rو سرعت قطار در پیچ  Vمتر
بر ثانیه باشد کمیت نیروی گریز از مرکز از رابطه زیر به دست می آید :
𝑚𝑉 2
𝑅

= 𝐶𝐹

تحت اثر این نیرو لکوموتیو به طرف رشته ریل خارجی قوس رانده می شود برای آن که نیروی مذکور خنثی شود باید رشته ریل خارجی پیچ را نسبت به رشته ریل داخلی رشته ریل داخلی
باال برد .
دور زیاد در قوس های با شعاع کوچک ،خطر خروج واگنها کندرو را از خط افزایش می دهد و ب اعث جابه جایی بارها و ناراحتی مسافران در صورت توقف قطار در این نقاط می شود
.اعمال دور زیاد در نقاط ویژه مانند پلها و سوزنها باعث افزایش هزینه نگهداری و کاهش کیفیت خط می شود.

مرگبارترين سوانح راه آهن در تاريخ

عواملى که باعث شكستگى فنر تیغه اى مى گردد
راه آهن ملی مصر ،قطار الصعید ،مصر ۲۰ ،فوريه ۲۰۰۲
در روز  ۲0فوریه سال  ،۲00۲آتشی درون یک قطار مصری شعلهور شد که جان  ۳8۳نفر را گرفت .این قطار ۱۱
واگن داشت و از مصر به سمت اقصر در حال حرکت بود که به یکباره ،آتشی از واگن پنجم آن زبانه کشید.
طولی نكشید که آتش ،قطار را فرا گرفته و  7واگن آن را تبدیل به خاکستر کرد .عالوه بر اینکه افراد بسیاری
بر اثر آتش و دود آن کشته شدند ،تعدادی نیز به دلیل پرش از قطار به سمت بیرون جان خود را از دست دادند.
برخی بر این باورند که به دلیل پر بودن ظرفیت قطار در روز حادثه و نیز نبود فهرست اسامی مسافران ،تعداد کشته
شدگان

بسیار

بیشتر

از

آن

چیزی

است

که

مقامات

اعالم

کردهاند.

-۱

بارگیرى واگن بیش از ظرفیت مجاز

-۲

یک طرفه بارگیرى نمودن واگن

-۳

خستگى بیش از حد فنر

-۴

ضربه ى غیر متعارف به واگن در حین مانور

-۵

خوردگى بیش از حد گوشواره و لقمه که در نتیجه باعث چسبنـدگى گرپى (بسط)
فنر به گونیا زیر شاسـى بوژى مى شود
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استفاده از فنر غیر استاندارد مثال به جاى فنر قوسى مثبت از فنر قوس منفى استفاده

گردد
-7

تنظیم نبودن فاصله ى بالشتک ها

-8

عدم استفاده از فنر یكنواخت در یک بوژى

حال خوب ،کار خوب
وقتی افراد احساس خوب داشته باشند ،به بهترین نحو ممکن کار می کنند.
احساس خوب ،کارآیی ذهن را افزایش می دهد و افراد را در درک بهتر اطالعات و تصمیم گیری
در قضاوتهای پیچیده توانا می سازد ،عالوه بر آن آنها را در تفکر انعطاف پذیرتر می نماید .حال و
احساس خوب باعث می شوند که افراد ،مثبت نگر شوند و این به نوبه خود به افراد کمک می کند
تا نسبت به توانایی خود در جهت نیل به یک هدف ،خوش بین تر باشند ،خالقیت و مهارتهای تصمیم

کنترل و بازديد قالب اتومات به منظور جلوگیرى از گسیختگى
دهانه ى قالب نباید هیچ گونه ترکى داشته باشد

گیری را افزایش میدهد و افراد را در جهت مفید واقع شدن آماده می سازد.
تحقیق بر روی شوخ طبعی در کار ،نشان میدهد که یک لطیفه به موقع با خنده از سر شوخی ،می

تواند نوآوری را تحریک ،خطوط ارتباط را باز،احساس رابطه و اعتماد را زیاد و البته کار را جذاب

زبانه هاى بزرگ و کوچک نباید سائیدگى بیش از حد مجاز داشته باشند
فنرهاى مارپیچ گهواره نباید شكسته باشند

تر نماید .یک شوخی سرزنده احتمال نیل به توافق های مالی در طول یک مذاکره را باال می برد.
بدون شک شوخ طبعی و سرزندگی در جعبه ابزار مدیران جایگاه ویژه ای دارد .زمانی که بحث از
گروه می شود ،حال خوب اهمیت خاصی پیدا می کند ،توانایی یک مدیر در باالبردن اشتیاق و
همکاری ،می تواند ضامن موفقیت باشد .از طرف دیگر هرگاه تعارض های هیجانی در یک گروه،
توجه و انرژی را از وظایف مشترک آنان بگیرد ،عملکرد دچار مشکل خواهد شد.

سرسره پالستیكى (ارتالون) نباید معیوب و ساییدگى بیش از حد مجاز داشته باشد
دستگیره هاى فرمان سالم و به راحتى عمل انفصال و اتصال را انجام دهند
میله ى نشان دهنده پس از انجام اتصال واگن باید کامال به حالت اول خود قرار بگیرد.درغیر این
صورت قالبها بطورکامل با یكدیگر درگیر نشده اند
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