
 

  

 سیر حین در قطار فرار دالیل از مورد چند

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

 شیر واگنهای وجود -  وسیله کنترل در توانایی عدم و ازحد بیش سرعت  - قطار کافی ترمز درصد فقدان   -  ایستگاه محوطه یا و قطار مأمورین

 هوای ترمز از نادرست استفاده و دینامیک ترمز فقدان  - قطار کل وزن صحیح ی محاسبه عدم - قطار ترمز نسبت صحیح ی محاسبه عدم و بسته

 یا و لکوموتیو ترمز سیستم در فنی نقص وجود  -  شیب در افتادن هنگام سرعت موقع به کنترل عدم و فراز در قطار به زیاد خور گاز  - قطار

 یکدیگر با لکوموتیوها کردن دوبله در دقت عدم -  واگنها

 :مانور حین در قطار فرار دالیل

  - قالب آزمایش انجام از قبل واگنها، دادن هول - آنها ساختن متوقف برای لکوموتیو ترمز کفایت عدم و هوا بدون واگنهای کشیدن و حمل

 عدم  - است هزار در 5  از بیش آنها شیب که ایستگاه از خطوطی در واگنها انفصال - ایستگاه خطوط در متوقف واگنهای نمودن مهار عدم

 ایستگاه خطوط در طوالنی های توقف در لکوموتیو دستی ترمز بکارگیری

 :مانور حین در خط از خروج رایج دالیل از برخی

 گیر و واگن زیر خط کفش ماندن جا -  سوزن کامل مسیر تغییر از قبل نقلیه ی وسیله حرکت -ناگهانی حرکت از ناشی شوک و ضربه ایجاد

 هنگام خط از خروج و خروجی مسیر در غلط سوزن از عبور - سوزن ی تیغه چسبندگی عدم -وسیله خط از خروج و مرکزی تیکه در آن کردن

 .وارده ارتعاشات علت به وسیله زیر سوزن شدن عوض و مجاز سرعت از تخطی - مسیر همان در برگشت

 :گردند حادثه وقوع باعث میتوانند که را ارتباطی سیستمهای رایج خرابیهای از مورد چند

 آن ناکافی برد علت به بیسیم ارتباط قطع - بیسیمها امواج تداخل - بیسیمها هنگام زود شدن دشارژ - ایستگاهها بین تلفنی ارتباط قطع

 :گردند حادثه وقوع باعث میتوانند که را الكتریكی عالئم رایج خرابیهای از مورد چند

 عملکرد از مأمورین اعتماد سلب و شمار محور خرابی - شب و روز در عالئم نور تنظیم عدم - الکتریکی عالئم چراغهای ی زاویه تنظیم عدم

 .خط اشغالی هنگام تراک، دادن نشان وآزاد خط و سوزن تراک مورد بی دادن نشان اشغال - سوزن ی تیغه الزم چسبندگی عدم - آن صحیح

 :گردند حادثه وقوع باعث میتوانند که را فنی ابنیه رایج خرابیهای از مورد چند

 امکان عدم و خط زیر آب کانالهای شدن مسدود - گرفتگی آب و خط نامناسب زهکشی - تونل و خط بودن محور هم عدم - ترانشه ریزش

 به آن ریزش یا و پل نشست - پلها ی دهانه شکل بالی حائل دیوارهای وجود فقدان علت به خط خاکریز شدن شسته - خط طرفین آب جریان

 وزن تحمل عدم علت

 :گردند حادثه وقوع باعث میتوانند که را خط رایج خرابیهای از مورد چند

 مخروطی شیب تخریب - ریل کالهک حد از بیش سائیدگی - خط بغری - اعوجاج و طولی عرضی،: شامل خط افتادگی -  ریل شکستگی

 تراورس شکستگی -  خط روی باالست انباشتگی - وارده نیروهای تحمل عدم علت به ریل تاج شکستن و ریل مویی هایترک - ریل تاج سطح

 دمای رعایت عدم علت به خط فرار - آن تنظیم عدم یا مناسب پیوندی قوس فقدان - قوسها در نامناسب دور - خط عرض کاهش یا اضافه -

  هوا گرمای از ناشی انبساط و ریل درز جوش هنگام تعادل

 ایستگاهخطرات در محیط 

 

 ريلی نقليه وسيايط با برخورد خطر.1

 ... و سكوها روی از سقوط خطر. 2

 ايستگاه خطوط روی از عبور خطر. 3

  خطوط روی نشستن خطر. 4

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

 ايستگاه محيط و سكوها روی خوردن سر خطر. 6

 پا مچ پيچيدن مانند ها باالست روی از عبور خطر. 7

 ايستگاه در شد متوقف واگنهای زير از عبور خطر. 8

 ايستگاه در شده متوقف واگنهای سايه در استراحت و خوابيدن نشستن، خطر. 9

 شده متوقف واگنهای بين از گذشتن خطر. 10

 واگنها روی از پريدن و شده متوقف واگنهای روی حركت خطر. 11

 سكو فاقد قسمتهای روی ويژه به حركت حال در واگنهای از شدن پياده خطر. 12

 حركت حال در واگنهای به شدن سوار خطر. 13

 حركت هنگام تامپونها يا و واگن های پله روی ايستادن خطر. 14

 شستشو خط از عبور هنگام يا و ايستگاه در مانور هنگام سالنها درب بازبودن خطر. 15

 مانور هنگام سالن داخل وسايل جابجائی و سالنها نظافت و كاركردن خطر. 16

 حركت حال در واگنهای به حد از بيش شدن نزديك خطر. 17

 ايستگاه خطوط بين و ريل روی خوابيدن خطر. 18

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



  

 

 اضافه عرض خط در قوس ها

 

 متر( یلیاضافه عرض)م - شعاع قوس)متر(

 صفر              250از  شيب

 5                 250تا  200

 10                 200تا  150

 15                150تا  130

 20                 130تا  100

 : دگاهيوارده بر خط از دو د یروهاين

 : اول دگاهید

 )وزن(ی كياستات یروهاين  - 1 

از مركز در قوس ها و دستگاه خطوط و همچنين لنگر  زيگر یروياز لنگر ن یقائم ناش یروهاين ،یلير هينقل لياز وزن وسا یناشی شبهه استاتيك یروهاين - 2

 باد. یروياز ن یناش

 ی،خطوط جوشكارCWRدر خطوط  یقابل توجه یطول یروهاين جاديحرارت كه باعث ا درجه راتييمثل تغ یطيعوامل مح :یحرارت یروهاين - 3

 .گردديم لير یشكستگ ايو وقوع كمانش و  وستهيپ

 Dynamique یكيناميد یروهاين - 4

 

 



 
  

 

 دیدگاه دوم : 

 و عكس العمل قائم خط به شكل فشار رو به باال. قائم وارد از چرخ یروهايقائم:ن یروهاين  - 1 

 (ی هاد یروين ) ليوارده از لبه چرخ به ر یجانب یروين -ليچرخ و ر نياصطكاک ب یجانب یروي:مولفه نیجانب یروهاين  - 2

 :ی طول یروهاين - 3

 طيمح یدما راتييتغ-1

 كنواختيمناسب و  یريو شتاب گ بيدر ش نيو سنگ یاز اعمال ترمز ناگهان یريجلوگ وزن قطار( %25برابر با  باي)تقر قطار یريترمز و شتاب گ-2

 .در فراز

 بيجاذبه در فراز و نش یروين-3

 : در قوس ها لياز تماس چرخ و ر یشده ناش جاديا یطول یرويمولفه ن-4

 ليلبه بانداژ چرخ و كالهك ر نياصطكاک ب 

یقاب بوژ تيصلب جهيبا شعاع قوس و در نت ،متناسبیبوژ یعدم امكان دوران محورها ليبه دل لير یشدن)سر خوردن(چرخ بر رو دهيكش. 

 و تراورس و .. ليمجموعه ر كيوقوع خزش پالست-درزها و جوش ها یخط؛شكستگ یخراب-5

 

CWR -  Continues Welded Rail  ((لي)طو وستهيپ یجوشكار ريل ) 

 :یليپاش در خطوط ر سينصب گر

 چرخ به دنیرس بیآس موجب،لییر خطوط بر خسارت جادیا بر عالوه كه باشد می لییر نقل و حمل برای نهیپرهز و مخرب عوامل از كیی لیر شیسا

 سیگر.ردیگ می قرار استفاده مورد لییر های پاش سیگر از لییر خطوط در ناوگان و خط عمر شیافزا و شیسا نرخ كاهش برای.شود می زین ناوگان

 حدود توان می ستمیس نیا حیصح نصب زین و طییمح طیشرا گرفتن نظر در با و باشد می استفاده قابل خطی مشخصات نوع همه برای كییمكان های پاش

 .نمود سكارییگر را خط از لومتریك 5 تا 1.5

 :باشد برخوردار كننده عیتوز غهیت 4 ای 2 از تواند می ازین مورد فنی طیشرا به توجه با شده لیتشك ریز اجزای از ستمیس نیا

 سیگر عیتوز غهیت چهار ای *  دو

 كییمكان پمپ كی  *

 (لوگرمیك 35 ای 9 شیگنجا با)سیگر منبع كی  *

 اتصاالت  *

 



 
  

 بررسی خروج از خط وسیله نقلیه ریلی

 

هستند.به  ليدخ لهيخط و وس یكيناميد ستميس  -  یلير ی هينقل ی لهيوس - :خط  یداريو پا یمنيدر ا یاديز ارياست.عوامل بس دهيچيپ یا دهيخط پد یرو یلير ی هينقل ی لهيوس حركت

 علت خروج از خط مشكل است. قيدق نييسانحه تع یدر زمان بررس ليدل نيهم

 یخروج از خط برا یروهايدارد كه ن نيداللت بر ا یخروج از خط نيپرد.چن یم لير یچرخ و محور و محور از رو یكه در آن مجموعه  یاز خط ناگهان خروج خروج از خط: زميمكان

 بزرگ هستند.  یكاف یبه اندازه  لير یچرخ از رو یانداختن ناگهان رونيب

قطار  ینامناسب احتمال یكشش در اثر راهبر یرويدر مقدار ن یناگهان رييتغ - لهينوسانات وس ديتشد - انشعابات ايدر قوس  اديسرعت ز - نامناسب واگن یريبارگ - بار یناگهان يیجابجا

 یدهند كه موجب باال رفتن چرخ ها یرا م يیرويزوج ن ليتشك رويدو ن نياست ا ليمقاوم در سطح ر یرويباالتر از ن یدر سطح یكشش ناگهان یروي)نیريشتاب گ اي یريمثل ترمز گ

 و... - خط یوجود مانع بر رو - خط ايواگن  یاجزا یخراب - چرخ ها یخراب - شود( یواگن م یعقب

خروج  یروهايدارد كه ن نيا بر نوع خروج از خط داللت  نياست.ا یجينسبتا به صورت تدر لير یكه سوار شدن چرخ بر رو نيا یعني لير یاز خط در اثر باال آمدن فلنج بر رو خروج

در سطح تماس با  یلير ی هينقل ی لهيهر وس چرخ شوند.  یاند كه سبب خروج از خط ناگهان دهينرس یغلبه كنند و هنوز به حد داريپا یروهايبزرگ هستند كه بر ن یاز خط تنها به اندازه ا

 دارد. یبه نوسانات عمود یشود دارد.كه بستگ یكه بر آن چرخ وارد م یبا وزن بار مينسبت مستق روين نيكند كه ا یوارد م لير یبر رو ميمستق یعمود یرويهرتس(ن یضي)بلير

 آن است.   یقرار داشته باشد برابر با نصف بار بر محور یخط تراز یبر رو لهيآن متقارن باشد و وس یرينداشته باشد و بارگ یخراب یلير ی هينقل ی لهيكه وس یچرخ : در صورت یبار اسم 

 چرخ باشد. یچرخ بزرگتر از بار اسم یه اشود كه بار لحظ یگفته م یچرخ : به زمان یبار پر

 چرخ باشد. یچرخ كوچكتر از بار اسم یشود كه بار لحظه ا یگفته م یچرخ : به زمان یبار یب 

 در دارد. یبه نوسانات جانب یكند.كه بستگ یوارد م لياز فلنج به تاج ر یافق یروين یسمت راست اي یسمت چپ ليفلنج چرخ با تاج ر نيدر سطح تماس ب یلير ی هينقل ی لهيهر وس چرخ

زمان فلنج چرخ شروع به باال آمدن بر  ني(نامطلوب باشد در اداريپا یروي)نیخروج از خط( و بار چرخ لحظه ا یروي)ن فلنج یرويتعامل ن تيچنانچه وضع ليلحظه برخورد فلنج چرخ با ر

 یم عمالا نييجلو برنده به سمت پا یروين كي ليچرخ شود.درسطح تماس فلنج با تاج ر یعمود یروياز ن شتريب نيفلنج در مدت زمان مع یافق یرويكه ن یزمان یعنيكند. یم لير یرو

 .گردديتجاوز كند باعث باال آمدن فلنج م نياصطكاک از حد مع یروين نيباشد اگر ا یاصطكاک بر خالف جهت آن و به سمت باال م یرويشود كه ن

 جهيشود.در نت یبه شاخه م نييرو به پا یرويشاخه درخت است.دوران چرخ موجب وارد شدن ن كيجاده مثال  یمانع موجود بر رو كي یدر حال عبور از رو لياتومب كيكه  ديكن تصور

آن  یمانع عبور چرخ از رو یبر رو روغن ختنيمثال با ر ابدياصطكاک كاهش  یروين نيشود.اگر ا یمانع م یشود سبب عبور چرخ از رو یاصطكاک كه به سمت باال اعمال م یروين

 هيزاو شيافزا  - فلنج  یزيت  -  لير یشن پاش  - نو كردن چرخها   -  لير یمقدار اصطكاک موثرند :زنگ زدگ شيكه در افزا یبهره بردار یو خطاها یخراب دشوار خواهد بود. اريبس

 و... یترمز ناگهان - (ليمجموعه چرخ و محور نسبت به ر هيمثبت حمله)زاو ی

 -  اتاقاني نياز حد ب شيب یو باز اتاقانيجعبه  اريو ش یشاخ گاو نياز حد ب شيفاصله ب  - نازک شدن فلنج  - خط  جياز حد گ شيمثبت حمله : نامناسب بودن ب ی هيزاو شيافزا ليدال

 –ترمز  یاهرم بند شيفرسا اي ینابرابر توان ترمز عيتوز اي رمزت یو كفش ها یغلط اهرم بند ميهم مركز كردن و تنظ  - محور كي یاختالف در قطر چرخ ها  - تند  یها چيقوس و پ



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ریل و چرخ سایش پدیده) 

 

 :مستقيم خطوط در سايش

 ميگردند سائيدهريل كالهك جانبی قسمت و چرخها غلطش سطح اصطكاک اثر بر ريلها

 ريل ارتفاع كه ميشود باعث و بوده عمودی سائيدگيها اينگونه اغلب مستقيم خطوط در كه

 ريل روی از عبوری ترافيك بار سنگينی به حالت اين در سايش ميزان. كند پيدا كاهش

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

 افزايش ، حركت و ضربه اثرات گرفتن نظر در بدون ميتواند تماس محل در نتيجتا. شود می

 تجاوز ريل فوالد تسليم مقاومت از زيادی مقدار به كه تنش بزرگ مقادير اين كه يابد

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

 ايجاد به منجر پالستيك مكرر،درحالت شدن بكارگرفته ميگردد؛ ريل فوقانی سطح زير

 شدن پوسته پوسته باعث ، نشوند برداشته ميان از ريز تركهای اگر و شده ريز بسيار تركهای

 ميتواند كننده پيشگيری و كننده اصالح حالت دو در ريل زنی سنگ كه.ميگردد ريل سطح

 .باشد مسمرثمر بسيار شدگيها پوسته پوسته اين رشد كنترل در

 :تند قوسهای در سايش

 ديده نيز جانبی سائيدگی ، عمودی سائيدگی از غير ، قوس بيرونی ريل در بويژه قوسها در

 سرعت و عرض اضافه ميزان و قوس شعاع ، دور ، عبوری ترافيك به آن مقدار كه ميشود

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

 آنها شعاع كه قوسهايی در معموال سائيدگی نوع اين ؛(شود رعايت بايد كه است Max و

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

 وارد خط بر قوس يك از آنها عبور هنگام قطار چرخهای توسط كه نيروهايی كه گفت

 جانب نيروهای ،كه است قوس از ناشی نيروهای و مركز جانب نيروهای شامل ، ميشود

 حد از بيش عمدا عرضی شيب خطوط از بعضی در ، ميشود ناشی عرضی شيب از مركز

 اين در كند كمك كننده عبور قطارهای سريعتر حركت به تا ميشود گرفته نظر در تعادل

 بيشتری آمادگی و شده بيشتر سايش باعث و شده متحمل را بزرگتری بار داخلی ريل حالت

 شيب اگر ، دهد می نشان خود از تاج در عمودی شكاف يك ظهور با شكستن برای را

 غلتش خطر و شده متحمل را بيشتری بار خارجی ريل ، باشد متعادل حد از كمتر عرضی

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

 

 که به استخدام راه آهن آفریقای جنوبی درآمد! میمونی

 

 در معلول قطار ديدبان يك دستيار عنوانبه كه بود كوتاهدم عنتری جَك

 . يافت شهرت جنوبی آفريقای

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

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

 او به تا خريد را جك نام به ایدماغه بابون بود، داده دست از را پايش دو

 به كه بود كشاورزی جك سابق صاحب. كند كمك وظايفش انجام در

 هدايت را شده بسته آن به كه ایگاری و گاو يك چگونه بود داده ياد او

 عالئم و كند هدايت جلو به را جيمز ويلچر چگونه گرفت ياد جك .كند

 .بيندازد راه جيمز نظارت تحت را ديدبانی

 عالئم كوتاهدم عنتر يك اينكه ديدن از مردم از ایعده آنكه از پس

 تحقيقی آهنراه شدند، هراسان كندمی عوض اويتنهاگ در را آهنراه

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

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

 آهنراه شد، ثابت راهنمايی عالئم كنترل در جك توانايی اينكه از پس

 بيست روزانه جك حقوق. كند استخدام رسماً را جك گرفت تصميم

 هاگزارش بنابر. شد تعيين هفته در آبجو بطری نصف ٔ  عالوهبه سنت

 .نشد اشتباهی هيچ مرتكب آهنراه در فعاليتش سال 9 در جك

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

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

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


