خطرات در محیط ایستگاه

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

چند مورد از دالیل فرار قطار در حین سیر

.1خطر برخورد با وسيايط نقليه ريلی
 .2خطر سقوط از روی سكوها و ...

عدم انجام آزمایش ترمز پس از هر انفصال و یا اتصال  -بسته بودن شیر هوای قطار از محل انجام مانور و آزادسازی دستی ترمزها توسط

مأمورین قطار و یا محوطه ایستگاه  -فقدان درصد ترمز کافی قطار  -سرعت بیش ازحد و عدم توانایی در کنترل وسیله  -وجود واگنهای شیر
 .3خطر عبور از روی خطوط ايستگاه

بسته و عدم محاسبه ی صحیح نسبت ترمز قطار  -عدم محاسبه ی صحیح وزن کل قطار  -فقدان ترمز دینامیک و استفاده نادرست از ترمز هوای
قطار  -گاز خور زیاد به قطار در فراز و عدم کنترل به موقع سرعت هنگام افتادن در شیب  -وجود نقص فنی در سیستم ترمز لکوموتیو و یا

 .4خطر نشستن روی خطوط
 .5خطر مكالمه با تلفن هنگام انجام كار ،به ويژه امور سير و حركت مانند مانور

واگنها  -عدم دقت در دوبله کردن لکوموتیوها با یکدیگر
دالیل فرار قطار در حین مانور:
حمل و کشیدن واگنهای بدون هوا و عدم کفایت ترمز لکوموتیو برای متوقف ساختن آنها  -هول دادن واگنها ،قبل از انجام آزمایش قالب -

 .6خطر سر خوردن روی سكوها و محيط ايستگاه
 .7خطر عبور از روی باالست ها مانند پيچيدن مچ پا

عدم مهار نمودن واگنهای متوقف در خطوط ایستگاه  -انفصال واگنها در خطوطی از ایستگاه که شیب آنها بیش از  5در هزار است  -عدم
بکارگیری ترمز دستی لکوموتیو در توقف های طوالنی در خطوط ایستگاه
برخی از دالیل رایج خروج از خط در حین مانور:

 .8خطر عبور از زير واگنهای متوقف شد در ايستگاه
 .9خطر نشستن ،خوابيدن و استراحت در سايه واگنهای متوقف شده در ايستگاه

ایجاد ضربه و شوک ناشی از حرکت ناگهانی -حرکت وسیله ی نقلیه قبل از تغییر مسیر کامل سوزن  -جا ماندن کفش خط زیر واگن و گیر
کردن آن در تیکه مرکزی و خروج از خط وسیله -عدم چسبندگی تیغه ی سوزن  -عبور از سوزن غلط در مسیر خروجی و خروج از خط هنگام
برگشت در همان مسیر  -تخطی از سرعت مجاز و عوض شدن سوزن زیر وسیله به علت ارتعاشات وارده.

 .10خطر گذشتن از بين واگنهای متوقف شده
 .11خطر حركت روی واگنهای متوقف شده و پريدن از روی واگنها
 .12خطر پياده شدن از واگنهای در حال حركت به ويژه روی قسمتهای فاقد سكو
 .13خطر سوار شدن به واگنهای در حال حركت

 .14خطر ايستادن روی پله های واگن و يا تامپونها هنگام حركت
 .15خطر بازبودن درب سالنها هنگام مانور در ايستگاه و يا هنگام عبور از خط شستشو

چند مورد از خرابیهای رایج سیستمهای ارتباطی را که میتوانند باعث وقوع حادثه گردند:
قطع ارتباط تلفنی بین ایستگاهها  -دشارژ شدن زود هنگام بیسیمها  -تداخل امواج بیسیمها  -قطع ارتباط بیسیم به علت برد ناکافی آن
چند مورد از خرابیهای رایج عالئم الكتریكی را که میتوانند باعث وقوع حادثه گردند:
عدم تنظیم زاویه ی چراغهای عالئم الکتریکی  -عدم تنظیم نور عالئم در روز و شب  -خرابی محور شمار و سلب اعتماد مأمورین از عملکرد
صحیح آن  -عدم چسبندگی الزم تیغه ی سوزن  -اشغال نشان دادن بی مورد تراک سوزن و خط وآزاد نشان دادن تراک ،هنگام اشغالی خط.

چند مورد از خرابیهای رایج ابنیه فنی را که میتوانند باعث وقوع حادثه گردند:
ریزش ترانشه  -عدم هم محور بودن خط و تونل  -زهکشی نامناسب خط و آب گرفتگی  -مسدود شدن کانالهای آب زیر خط و عدم امکان
جریان آب طرفین خط  -شسته شدن خاکریز خط به علت فقدان وجود دیوارهای حائل بالی شکل دهانه ی پلها  -نشست پل و یا ریزش آن به

 .16خطر كاركردن و نظافت سالنها و جابجائی وسايل داخل سالن هنگام مانور
 .17خطر نزديك شدن بيش از حد به واگنهای در حال حركت

علت عدم تحمل وزن
چند مورد از خرابیهای رایج خط را که میتوانند باعث وقوع حادثه گردند:
شکستگی ریل  -افتادگی خط شامل :عرضی ،طولی و اعوجاج  -بغری خط  -سائیدگی بیش از حد کالهک ریل  -تخریب شیب مخروطی

 .18خطر خوابيدن روی ريل و بين خطوط ايستگاه

سطح تاج ریل  -ترکهای مویی ریل و شکستن تاج ریل به علت عدم تحمل نیروهای وارده  -انباشتگی باالست روی خط  -شکستگی تراورس
 اضافه یا کاهش عرض خط  -دور نامناسب در قوسها  -فقدان قوس پیوندی مناسب یا عدم تنظیم آن  -فرار خط به علت عدم رعایت دمایتعادل هنگام جوش درز ریل و انبساط ناشی از گرمای هوا

اضافه عرض خط در قوس ها

شعاع قوس(متر)  -اضافه عرض(میلی متر)
بيش از 250

صفر

 200تا 250

5

 150تا 200

10

 130تا 150

15

 100تا 130

20

نيروهای وارده بر خط از دو ديدگاه :
دیدگاه اول :
 - 1نيروهای استاتيكی (وزن)

 - 2نيروهای شبهه استاتيكی ناشی از وزن وسايل نقليه ريلی ،نيروهای قائم ناشی از لنگر نيروی گريز از مركز در قوس ها و دستگاه خطوط و همچنين لنگر
ناشی از نيروی باد.
 - 3نيروهای حرارتی :عوامل محيطی مثل تغييرات درجه حرارت كه باعث ايجاد نيروهای طولی قابل توجهی در خطوط ،CWRخطوط جوشكاری
پيوسته و وقوع كمانش و يا شكستگی ريل ميگردد.
 - 4نيروهای ديناميكی Dynamique

دیدگاه دوم :
 - 1نيروهای قائم:نيروهای قائم وارد از چرخ و عكس العمل قائم خط به شكل فشار رو به باال.
 - 2نيروهای جانبی:مولفه نيروی جانبی اصطكاک بين چرخ و ريل -نيروی جانبی وارده از لبه چرخ به ريل ( نيروی هادی )
 - 3نيروهای طولی :
 -1تغييرات دمای محيط
 -2ترمز و شتاب گيری قطار (تقريبا برابر با  %25وزن قطار) جلوگيری از اعمال ترمز ناگهانی و سنگين در شيب و شتاب گيری مناسب و يكنواخت

در فراز.
 -3نيروی جاذبه در فراز و نشيب
 -4مولفه نيروی طولی ايجاد شده ناشی از تماس چرخ و ريل در قوس ها :


اصطكاک بين لبه بانداژ چرخ و كالهك ريل



كشيده شدن(سر خوردن)چرخ بر روی ريل به دليل عدم امكان دوران محورهای بوژی،متناسب با شعاع قوس و در نتيجه صلبيت قاب بوژی.

 -5خرابی خط؛شكستگی درزها و جوش ها-وقوع خزش پالستيك مجموعه ريل و تراورس و ..

 ( Continues Welded Rail - CWRريل جوشكاری پيوسته (طويل) )
نصب گريس پاش در خطوط ريلی:
ساﯾش رﯾل ﯾكی از عوامل مﺨرب و پرهزﯾنه برای حمل و نقل رﯾلی می باشد كه عالوه بر اﯾجاد خسارت بر خطوط رﯾلی،موجب ﺁسﯿب رسﯿدن به چرخ
ناوگان نﯿز می شود.برای كاهش نرخ ساﯾش و افزاﯾش عمر خط و ناوگان در خطوط رﯾلی از گرﯾس پاش های رﯾلی مورد استفاده قرار می گﯿرد.گرﯾس
پاش های مكانﯿكی برای همه نوع مشﺨصات خطی قابل استفاده می باشد و با در نظر گرفتن شراﯾط محﯿطی و نﯿز نصب صحﯿﺢ اﯾن سﯿستم می توان حدود
 1.5تا  5كﯿلومتر از خط را گرﯾسكاری نمود.
اﯾن سﯿستم از اجزای زﯾر تشكﯿل شده با توجه به شراﯾط فنی مورد نﯿاز می تواند از  2ﯾا  4تﯿغه توزﯾﻊ كننده برخوردار باشد:
* دو ﯾا چهار تﯿغه توزﯾﻊ گرﯾس
* ﯾك پمﭗ مكانﯿكی
* ﯾك منبﻊ گرﯾس(با گنجاﯾش  9ﯾا  35كﯿلوگرم)
* اتصاالت

بررسی خروج از خط وسیله نقلیه ریلی

حركت وسيله ی نقليه ی ريلی روی خط پديده ای پيچيده است.عوامل بسيار زيادی در ايمنی و پايداری :خط  -وسيله ی نقليه ی ريلی  -سيستم ديناميكی خط و وسيله دخيل هستند.به
همين دليل در زمان بررسی سانحه تعيين دقيق علت خروج از خط مشكل است.
مكانيزم خروج از خط :خروج از خط ناگهانی كه در ﺁن مجموعه ی چرخ و محور و محور از روی ريل می پرد.چنين خروج از خطی داللت بر اين دارد كه نيروهای خروج از خط برای
بيرون انداختن ناگهانی چرخ از روی ريل به اندازه ی كافی بزرگ هستند.
جابجايی ناگهانی بار  -بارگيری نامناسب واگن  -سرعت زياد در قوس يا انشعابات  -تشديد نوسانات وسيله  -تغيير ناگهانی در مقدار نيروی كشش در اثر راهبری نامناسب احتمالی قطار
مثل ترمز گيری يا شتاب گيری(نيروی كشش ناگهانی در سطحی باالتر از نيروی مقاوم در سطﺢ ريل است اين دو نيرو تشكيل زوج نيرويی را می دهند كه موجب باال رفتن چرخ های
عقبی واگن می شود)  -خرابی چرخ ها  -خرابی اجزای واگن يا خط  -وجود مانﻊ بر روی خط  -و...
خروج از خط در اثر باال ﺁمدن فلنج بر روی ريل يعنی اين كه سوار شدن چرخ بر روی ريل نسبتا به صورت تدريجی است.اين نوع خروج از خط داللت بر اين دارد كه نيروهای خروج
از خط تنها به اندازه ای بزرگ هستند كه بر نيروهای پايدار غلبه كنند و هنوز به حدی نرسيده اند كه سبب خروج از خط ناگهانی شوند .چرخ هر وسيله ی نقليه ی ريلی در سطﺢ تماس با
ريل(بيضی هرتس)نيروی عمودی مستقيم بر روی ريل وارد می كند كه اين نيرو نسبت مستقيم با وزن باری كه بر ﺁن چرخ وارد می شود دارد.كه بستگی به نوسانات عمودی دارد.
بار اسمی چرخ  :در صورتی كه وسيله ی نقليه ی ريلی خرابی نداشته باشد و بارگيری ﺁن متقارن باشد و وسيله بر روی خط ترازی قرار داشته باشد برابر با نصف بار بر محوری ﺁن است.
پر باری چرخ  :به زمانی گفته می شود كه بار لحظه ای چرخ بزرگتر از بار اسمی چرخ باشد.
بی باری چرخ  :به زمانی گفته می شود كه بار لحظه ای چرخ كوچكتر از بار اسمی چرخ باشد.
چرخ هر وسيله ی نقليه ی ريلی در سطﺢ تماس بين فلنج چرخ با تاج ريل سمت چپی يا سمت راستی نيروی افقی از فلنج به تاج ريل وارد می كند.كه بستگی به نوسانات جانبی دارد .در
لحظه برخورد فلنج چرخ با ريل چنانچه وضعيت تعامل نيروی فلنج (نيروی خروج از خط) و بار چرخ لحظه ای(نيروی پايدار)نامطلوب باشد در اين زمان فلنج چرخ شروع به باال ﺁمدن بر
روی ريل می كند.يعنی زمانی كه نيروی افقی فلنج در مدت زمان معين بيشتر از نيروی عمودی چرخ شود.درسطﺢ تماس فلنج با تاج ريل يك نيروی جلو برنده به سمت پايين اعمال می
شود كه نيروی اصطكاک بر خالف جهت ﺁن و به سمت باال می باشد اگر اين نيروی اصطكاک از حد معين تجاوز كند باعث باال ﺁمدن فلنج ميگردد.
تصور كنيد كه يك اتومبيل در حال عبور از روی يك مانﻊ موجود بر روی جاده مثال يك شاخه درخت است.دوران چرخ موجب وارد شدن نيروی رو به پايين به شاخه می شود.در نتيجه
نيروی اصطكاک كه به سمت باال اعمال می شود سبب عبور چرخ از روی مانﻊ می شود.اگر اين نيروی اصطكاک كاهش يابد مثال با ريﺨتن روغن بر روی مانﻊ عبور چرخ از روی ﺁن
بسيار دشوار خواهد بود .خرابی و خطاهای بهره برداری كه در افزايش مقدار اصطكاک موثرند :زنگ زدگی ريل  -نو كردن چرخها  -شن پاشی ريل  -تيزی فلنج  -افزايش زاويه
ی مثبت حمله(زاويه مجموعه چرخ و محور نسبت به ريل)  -ترمز ناگهانی و...
داليل افزايش زاويه ی مثبت حمله  :نامناسب بودن بيش از حد گيج خط  -نازک شدن فلنج  -فاصله بيش از حد بين شاخ گاوی و شيار جعبه ياتاقان و بازی بيش از حد بين ياتاقان -
قوس و پيچ های تند  -اختالف در قطر چرخ های يك محور  -هم مركز كردن و تنظيم غلط اهرم بندی و كفش های ترمز يا توزيﻊ نابرابر توان ترمزی يا فرسايش اهرم بندی ترمز –

(پدیده سایش چرخ و ریل)

میمونی که به استخدام راه آهن آفریقای جنوبی درآمد!

سايش در خطوط مستقيم:
ريلها بر اثر اصطكاک سطﺢ غلطش چرخها و قسمت جانبی كالهك ريلسائيده ميگردند
كه در خطوط مستقيم اغلب اينگونه سائيدگيها عمودی بوده و باعث ميشود كه ارتفاع ريل
كاهش پيدا كند .ميزان سايش در اين حالت به سنگينی بار ترافيك عبوری از روی ريل

جَك عنتری دمكوتاه بود كه بهعنوان دستيار يك ديدبان قطار معلول در

بستگی دارد و وزن ناشی از وسيله نقليه عبوری در محل تماس چرخ و ريل  ،به ريل منتقل

ﺁفريقای جنوبی شهرت يافت.

می شود .نتيجتا در محل تماس ميتواند بدون در نظر گرفتن اثرات ضربه و حركت  ،افزايش
يابد كه اين مقادير بزرگ تنش كه به مقدار زيادی از مقاومت تسليم فوالد ريل تجاوز

جك دستيار و حيوان خانگی جيمز وايد ،ديدبان قطار مسير كيﭗتاون به

ميكند  ،موجب بوجود ﺁمدن تغيير شكل پالستيك و كرنش پالستيك تا عمق محدودی

پورت اليزابت بود .جيمز وايد ،كه در حادثه ،تصادف با ماشين ريلی هر

زير سطﺢ فوقانی ريل ميگردد؛ بكارگرفته شدن مكرر،درحالت پالستيك منجر به ايجاد
تركهای بسيار ريز شده و اگر تركهای ريز از ميان برداشته نشوند  ،باعث پوسته پوسته شدن
سطﺢ ريل ميگردد.كه سنگ زنی ريل در دو حالت اصالح كننده و پيشگيری كننده ميتواند

در كنترل رشد اين پوسته پوسته شدگيها بسيار مسمرثمر باشد.

دو پايش را از دست داده بود ،بابون دماغهای به نام جك را خريد تا به او
در انجام وظايفش كمك كند .صاحب سابق جك كشاورزی بود كه به

او ياد داده بود چگونه يك گاو و گاریای كه به ﺁن بسته شده را هدايت
كند .جك ياد گرفت چگونه ويلچر جيمز را به جلو هدايت كند و عالئم

سايش در قوسهای تند:

ديدبانی را تحت نظارت جيمز راه بيندازد.

در قوسها بويژه در ريل بيرونی قوس  ،غير از سائيدگی عمودی  ،سائيدگی جانبی نيز ديده
ميشود كه مقدار ﺁن به ترافيك عبوری  ،دور  ،شعاع قوس و ميزان اضافه عرض و سرعت

پس از ﺁنكه عدهای از مردم از ديدن اينكه يك عنتر دمكوتاه عالئم

قطارهای عبوری بستگی دارد( در خطوط مﺨتلط باری و مسافری خط دارای سرعت min

راهﺁهن را در اويتنهاگ عوض میكند هراسان شدند ،راهﺁهن تحقيقی

و  Maxاست كه بايد رعايت شود)؛ اين نوع سائيدگی معموال در قوسهايی كه شعاع ﺁنها

رسمی در مورد جك ﺁغاز كرد .جك امتحان ديدبانی راهﺁهن شامل

كمتر از  500متر است  ،بيشتر ديده ميشود  ،در بررسی علل ايجاد اين نوع سايش ميتوان

فرستادن عالئم متناسب با سوت قطار را با موفقيت پشت سر گذاشت.

گفت كه نيروهايی كه توسط چرخهای قطار هنگام عبور ﺁنها از يك قوس بر خط وارد
ميشود  ،شامل نيروهای جانب مركز و نيروهای ناشی از قوس است ،كه نيروهای جانب
مركز از شيب عرضی ناشی ميشود  ،در بعضی از خطوط شيب عرضی عمدا بيش از حد
تعادل در نظر گرفته ميشود تا به حركت سريعتر قطارهای عبور كننده كمك كند در اين
حالت ريل داخلی بار بزرگتری را متحمل شده و باعث سايش بيشتر شده و ﺁمادگی بيشتری

پس از اينكه توانايی جك در كنترل عالئم راهنمايی ثابت شد ،راهﺁهن
تصميم گرفت جك را رسماً استﺨدام كند .حقوق جك روزانه بيست
سنت بهعالوهٔ نصف بطری ﺁبجو در هفته تعيين شد .بنابر گزارشها
جك در  9سال فعاليتش در راهﺁهن مرتكب هيچ اشتباهی نشد.

را برای شكستن با ظهور يك شكاف عمودی در تاج از خود نشان می دهد  ،اگر شيب
عرضی كمتر از حد متعادل باشد  ،ريل خارجی بار بيشتری را متحمل شده و خطر غلتش

پس از  9سال خدمت ،جك در سال  1890در اثر بيماری سل درگذشت.

ريل داخلی يا باال ﺁمدن چرخ روی ريل خارجی بيشتر ميگردد.

جمجمه جك در مجموعه موزه ﺁلبانی در ﺁفريقای جنوبی قرار دارد.

همكاران اين شماره ( :علی حكامی قاسمی  -فضل اهلل همتی – پيمان حبيبيان –مهين دغاغله – رضا مطوری  -حبيب فﺨاری مقدم )

