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باسمه تعالی
پیشگفتار
از جمله اهداف برنامههای آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن ج.ا.ا طی سالیان متمادی  ،بهروزآوری
اطالع��ات فن��ی و مهارتی کارکنان و ارائهی آموزشهای مس��تمر با ایجاد ارتب��اط نزدیک بین فراگیران و
مدرس��ین و مهمتر از هم��ه ضرورت عملکرد بهینه و بهکارگیری آموختههای کارکنان س��یر و حرکت در
محیط کار بوده است که خوشبختانه در سال  1384با واگذاری «آزمون ادواری نیروی انسانی مشاغل سیر
و حرکت » توس��ط ش��ورای آموزش��ی وقت راه آهن به این مرکز  ،ارزیابی عملکرد کارکنان سیر و حرکت
ضمن سرعت بیشتر  ،شکل و جهت مطلوبتری نیز به خود گرفته است.
اقدامات انجام ش��ده و نتایج حاصله در چند س��ال گذش��ته  ،مهرتاییدی بر ضرورت توس��عه و تعمیم این
روش آموزش��ی میباش��د که ابتدا از گروه آموزش��ی س��یر و حرکت و بازرگانی این مرکز  ،شروع و سپس
به س��ایر مش��اغل و گروههای آموزش��ی ـ تخصصی ریلی گس��ترش یافت  .تهیه کتاب حاضر تحت عنوان
" پرس��ش و پاس��خ شغل مانورچی و س��رمانورچی " به منظور حفظ و ارتقای سطح کیفی دانش فنی این
کارکنان و آماده سازی آنان در آزمونهای ادواری و همچنین برگزاری آموزش کوتاه مدت در قالب آموزش
س��یار و اجرای آزمون و تصحیح اوراق مربوطه و ارزیابی هر س��الهی قریب  4500نفر کارکنان ش��اغل در
بخش س��یر و حرکت از جمله فعالیتهایی اس��ت که در پرتوی این آیین نامه پیشبینی  ،تدوین و اجرا
شده است.
از محس��نات س��ومین چاپ این اثر تفکیک مجموعه سئواالت هر ش��غل در یک جلد مجزا میباشد که با
بازنگری و اصالح موارد گذشته توسط اساتید و صاحبنظران ،سعی گردیده است مجموعهای کامل و بهروز
در اختیار کارکنان محترم این مشاغل قرار گیرد.
در پای��ان از اعضای گروه آموزش��ی ـ تخصصی س��یر و حرکت و بازرگانی این مرک��ز به ویژه آقایان مجید
نوید ادهم  ،ابراهیم بابایی آبکسری  ،علی اصغر سالک مهدی  ،حمید یادگاری  ،حمید بوذری  ،غالمرضا
آقاجانی  ،یوس��ف اسکندری ،محمد تقی طوافی که در تالیف کتاب مذکور و همچنین آقای ناصر مجیدی
فرد که ویرایش و آماده سازی چاپ این اثر تالشهای خالصانهای اعمال داشتند ،قدردانی میگردد.
سید محمد سادات حسینی
مدیر کل مرکز تحقیقات و آموزش
راه آهن جمهوری اسالمی ایران
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مقدمه
طبق مصوبهی ش��صت و چهارمین جلسهی شورای آموزش��ی راه آهن مورخه  ، 83/9/29برگزاری آزمون
ادواری مش��اغل س��یر و حرکت از ابتدای س��ال  1384به مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن ابالغ و واگذار
گردید .بر اس��اس این آییننامه کلیهی شاغلین بخش سیر و حرکت اعم از رسمی  ،روزمزد  ،پیمانکاری و
فراخوان میبایست طبق برنامهی زمان بندیای که از طرف مرکز تحقیقات و آموزش با هماهنگی ادارات
کل مناطق تعیین میگردد ،در سه ماهی چهارم سال  ،در این آزمون شرکت نمایند.
همانگونه که مطلع هس��تید جهت اجرای این آزمون درسال  1384مجموعهای از سئواالت مربوط به هر
یک از مشاغل مذکور به همراه پاسخ آنها توسط گروه سیر و حرکت این مرکز  ،تهیه و تکثیر و در کلیهی
ایس��تگاهها بین همکاران ذی نفع توزیع گردید  .در س��ال  1385نیز سئواالتی از مقررات مربوط به حمل
قطاره��ای خ��اص و مقررات حمل و نقل کاالی خطرناک و مقررات حرکت در راهآهن دو خطه  ،تهیه و به
سئواالت مذکور اضافه گردید.
مجددا ً در س��ال  1386تالش مس��تمر همکاران ش��ما در این مرکز به اهداف نهایی طرح نزدیک گردید و
موفق ش��دند مجموعهی نسبتاً کاملی از پرسش و پاسخ موضوعات درسی (طبق آیین نامه ) به شرح ذیل
که مشتمل بر تعداد  1155پرسش و پاسخ ( برای شغل سوزنبانی  187 ،سئوال ـ برای شغل مانورچی،
 199سئوال ـ برای شغل رییس قطار باری  200 ،سئوال ـ برای شغل متصدی و مسئول ترافیک  ،معاون
و رییس ایستگاههای تشکیالتی و غیرتشکیالتی  301 ،سئوال و شغل کنترلر ،متصدی و مسئول کنترل
تعداد  268 ،س��ئوال ) طرح گردید و در تیراژ  4500نس��خه در چاپ اول و پس از بازنگری و اصالحات
تعداد  2000نس��خه در چاپ دوم در قالب کتاب  ،چاپ و جهت استفادهی همکاران شاغل در بخش سیر
و حرکت در سراسر شبکهی خطوط راهآهن توزیع نمایند:
الف ـ مقررات عمومی حرکت و دستور العملهای فنی ،
ب ـ حفاظت و ایمنی و سیر و حرکت و مقررات مربوط به حمل و نقل کاالهای خطرناک ،
ج ـ مقررات حرکت در سیستمهای عالئم الکتریکی و آیین نامه عالمات راه آهن ،
د ـ آشنایی با موضوعات فنی مرتبط با شغل (واگن  ،ترمز ،ارتباط ،سوزن ،نیروی محرکه )
از آنجاییکه هر مجموعهی علمی با توجه به پیش��رفت دانش و لحاظ نمودن تکنولوژی جدید در راس��تای
بهروزآوری آن حداقل بعد از یک دورهی  4س��اله نیاز به بازنگری مجدد دارد  ،کارشناس��ان گروه س��یر و
حرکت این مرکز در این راستا ،همت وافر نموده و نسبت به کاستیهای مجموعهی مذکور ،ضمن استفاده
از راهنماییه��ای همکاران عالقمند ،مجموعهی حاضر را به عنوان کتاب نهایی جهت اس��تفاده همکاران
مورد اش��اره ،به صورت مجزا در  5جلد در مش��اغل س��وزنبان  ،مانور و س��رمانورچی  ،رییس قطار باری ،
ترافیک و کنترل تهیه و تدوین نمودهاند که در سال  1391به عنوان مکمل مجموعه قبلی به چاپ رسیده است.
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اگر چه اعتقاد داریم مجموعهی حاضر باز هم خالی از اشکال نیست  ،لیکن میتوان مدعی شد این کتاب
کاملترین مجموعهی موضوعات مورد نیاز کارکنان بخش س��یر و حرکت میباش��د که دانس��تن آن برای
پرس��نل این بخش ،الزم و ضروری اس��ت؛ به ویژه اینکه میتواند ماخذ و منبع آموزشی مناسبی نیز برای
اس��اتید ،مدرسین ،کارشناسان و سایر عالقمندان به موضوعات مذکور باشد .به منظور اجرای مطلوب این
طرح  ،مس��ئولین و کارشناس��ان آموزش مناطق الزم است با همکاری ادارات سیر و حرکت  ،ضمن توزیع
دقیق و تحویل آن بین همکاران ذیربط در تمام ایستگاهها و کشیکهای کاری اقدام نمایند.
همچنین الزم اس��ت کمافیالس��ابق هم��کاران محت��رم در ادارات تحقیقات و آموزش مناطق نس��بت به
برنامهریزی و اجرای آموزش مجموعهی مذکور قبل از برگزاری آزمون ادواری به صورت هر ساله  ،منطبق
با شغل مربوطه در قالب آموزش سیار به میزان  18ساعت برای هر شغل اقدام نموده و گزارش آن را کتباً
به این مرکز اعالم نمایند .طبق پیش بینی به عمل آمده  ،این آموزش میباید از ابتدای س��ه ماههی سوم
هر س��ال ش��روع و تا پایان آذرماه به اتمام برسد تا گروههای اعزامی از مرکز بتوانند در سه ماههی چهارم
نسبت به اجرا و اخذ آزمون و تصحیح اوراق و اعالم نتایج مربوط تا قبل از اتمام سال اقدام نمایند.
درخاتمه الزم است یادآوری نماییم که بر اساس این آیین نامه کلیهی افراد شاغل در بخش سیر و حرکت
راه آهن میباید در آزمون ادواری مذکور ش��رکت نموده و حد نصاب نمرهی قبولی  ( 14س��طح متوسط )
را کسب نمایند و چنانچه فردی به علل غیرموجه در آزمون شرکت ننماید  ،نمرهی صفر برای نامبرده در
س��وابق آموزشی وی در آن سال منظور خواهد شد  .بنابراین افرادی که نمرهی  14و باالتر کسب نمایند،
قبول و در سه سطح متوسط  ،خوب و خیلی خوب ارزیابی شده که طبق آییننامه آزمون ادواری مشاغل
س��یر و حرکت افرادی که س��طح خوب و خیلی خوب کسب نمودند حائز ش��رایط ارتقاء شغلی هستند و
افرادی که نمره  14یا سطح متوسط را اخذ نمودند وضعیت ارتقاء شغلی آنها تا آزمون سال آتی به حالت
تعلیق در میآید  .همچنین افرادی که نمرهی کمتر از  14کس��ب نمایند در دو س��طح ضعیف و خیلی
ضعیف ارزیابی شده که عالوه بر معرفی اجباری به دورههای آموزشی  8ساعته برای سطح ضعیف (نمرات
 ) 12-14و  18ساعته برای سطح خیلی ضعیف (زیر نمره  ) 12ادامهی کار آنان مشروط به کسب نمرهی
قبولی در آزمون مجدد میباشد.
امید اس��ت با مساعدت سایر همکاران و کارشناسان صاحبنظر شاغل در بخش سیر و حرکت و مسئولین
ادارات تحقیقات و آموزش مناطق بتوانیم در آینده گامی مفید در جهت برقراری سیر و حرکتی ایمن در
شبکهی راه آهن جمهوری اسالمی ایران برداشته باشیم.
گروه آموزش سیر وحرکت و بازرگانی
مرکز تحقیقات و آموزش
راه آهن جمهوری اسالمی ایران
فروردین ماه 1391
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 -1مقررات عمومی حرکت
 -1خطوط مانور چگونه خطوطي هستند؟
خطوطي هستند كه در ايستگاههای تشكيالتي براي تنظيم و تفكيك قطارها (مانور) احداث گرديده اند.
 -2سرمانورچي كيست؟
مأموري اس��ت كه زیر نظر مسئول وقت ايستگاه ،مس��ئول تنظيم و تشكيل و تفكيك قطارها و قراردادن
واگنها در محلهاي مربوطه ميباشد.
 -3ايستگاه را توضيح دهيد.
ايس��تگاه محوطهای اس��ت كه مجموعهاي از خطوط و سوزنهاي به هم پيوس��ته و ساختمانهاي اداري و
مس��كوني و س��كوهاي بار و مسافر در آن قرار دارد و محل توقف  ،تنظيم  ،قبول  ،اعزام و عمليات مانور و
س��بقت و تالقي قطارها و س��اير وسايل نقليهی راهآهن ميباش��د و همچنين در آن امور مربوط به قبول و
تحويل بار و توشه و سوار و پياده شدن مسافران انجام ميگيرد كه برحسب موقعيت و ميزان فعاليت درجه بندي
گرديده است و داراي حريم مشخص و معين ميباشد.
 -4ايستگاه تشكيالتي را توضيح دهيد.
ايس��تگاهي است كه به تناس��ب جمعيت و موقعيت صنعتي و اقتصادي منطقه حتياالمكان در مجاورت
شهرها احداث گرديده است كه براي تنظيم و تشكيل قطارها داراي دستهی مانور مستقل بوده و مجموعهاي
از فعاليتهاي دپو  ،پست بازديد و ساير تأسيسات فني راهآهن در آن انجام ميپذيرد.
 -5ايستگاه نيم بسته را توضيح دهيد.

ايستگاهي است كه برحسب مقتضيات و به موجب دستور راهآهن ،سوزنهاي آن موقتاً برچيده شده و فقط

توقف قطار براي سوار و پياده شدن مسافران و قبول و تخليهی توشه مورد استفاده قرار ميگيرد.
 -6ایستگاه رابط را تعریف کنید؟
محلی اس��ت بین چند ایس��تگاه که بر حسب ضرورت بطور موقت و بدون ایجاد ساختمان و تاسیسات به
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منظور برقراری ارتباط بین دو یا چند بالک ایجاد میگردد.

 ایستگاه رابط فاقد خطوط فرعی و صرفاً دارای تعدادی سوزن منتهی به بالک می باشد؛ -در ایس��تگاه رابط کلیه ی بالکهای منتهی به س��وزن بندی باید به عالمت حدود ایس��تگاه در هر یک از

بالکها محدود شود.
 این نوع ایستگاه ها دارای متصدی ترافیک و سوزنبان می باشند. -7سرعت مانور با توجه به نوع محموالت واگنها و نوع کشنده ها را توضیح دهید.
 حداكثرسرعت مانور واگنهای حامل کاالهای معمولی  30كيلومتردرساعت می باشد؛ حداكثرسرعت مانور واگنهای حامل کاالهای خطرناک ویژه  15كيلومتردر ساعت می باشد؛ حداكثرسرعت مانور واگنهای در خطوط ایستگاههای دارای شیب و فراز  2/5تا  5در هزار 20 ،كيلومتردر ساعت می باشد؛
 حداكثرسرعت مانور واگنها با کشنده های دو منظوره ریلی  6كيلومتردر ساعت می باشد. -8موارد رعایت ایمنی شخصی هنگام تردد در خطوط و محوطه ایستگاهها را بنویسید.
 از ايس��تادن وس��ط خط يا نزديك به خط در هنگام مانور و يا حركت قطار يا وس��ايل نقليه خوددارينمايید؛
 عبور از روي خط  ،به هنگام نزديك شدن وسايل نقليه ممنوع است؛ از نشستن و ايستادن روي واگنها يا محموالت آنها خودداري نمايند؛ از نشستن و يا خوابيدن زير واگنهاي متوقف خودداري نمايند؛ از ايستادن وسط درب واگنهایي كه به گيره ی ضامن متصل و محكم نباشند ،خودداري نمايند. -9برای مهار واگنها در ایس�تگاهایی که ش�یب و فراز آن بیش از  2/5درهزار و حداکثر  5در

هزار باشد چه میزان ترمز دستی باید بسته و چگونه کفش خط گذاشته شود؟

برای مهار واگنهای متوقف در خطوط ایستگاههایی که شیب آنها بیش از  2/5در هزار و حداکثر  5در هزار
اس��ت ،به ازای هر  150تن وزن قطار ،بس��تن الاقل یک محور ترمز دستی و قرار دادن  2عدد کفش خط
در زیر اولین محور از واگنهای اول و دوم در جهت شیب خط الزامی است .

فصل اول :مقررات عمومی حرکت
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 -10برای مهار واگنها در ایس�تگاهایی که ش�یب و فرازخطوط آن کمتر از  2/5درهزار باشد چه

میزان ترمز دستی باید بسته و چگونه کفش خط گذاشته شود؟

برای مهار واگنهای متوقف در خطوط ایستگاهها  ،تاسیسات  ،کارخانجات بستن ترمز دستی سالم واگنها
ب��ه ازای ه��ر  150تن یک محور و قرار دادن صحیح کفش خط در زی��ر اولین محور مجموعه ی واگنهای
متوقف متصل به یکدیگر در سمت شیب خط  ،محل توقف آنها ضروری است.
 -11در مورد لباس و کفش کار مانورچی توضیح دهید.
كاركردن با لباس��هاي بلند و گشاد و يا كفش��هاي سرپائي و ناراحت و كفشهاي پالستيكي و اين قبيل كه
هنگام كار موجب سر خوردن يا گير كردن آنها ميشود ،ممنوع میباشد.
 -12خط اصلي ايستگاه را توضيح دهيد.

عبارت است از خطي كه مستقيماً در امتداد خط بين دو ايستگاه طرفين واقع شده است.

 -13خطوط انشعاب را نام ببريد.
ج – خطوط صنعتي و تجاري – خطوط تأسيس��اتي – خطوط انبار – خط دوار – خط مثلث – س��يني دوار –
پل متحرك – خط كور – خط فرار – خط تأمين.
 -14خطوط صنعتي و تجاري را توضيح دهيد.
عبارتن��د از خطوط��ي كه بنابر احتياج با تقاضاي مؤسس��ات دولتي يا صنعت��ي و زراعي از خطوط داخل
ايستگاه منشعب ميشوند.
 -15خطوط تأسيساتي را توضيح دهيد.
خطوطي هس��تند كه براي انجام امور ج��اري اختصاصي راهآهن از قبيل :خطوط كارخانجات – تعميرات
– آبگي��ري  -س��وختگيري – مثل��ث  -مخازن راهآه��ن  -كارگاههاي ريلگذاري و امث��ال آن احداث
ميگردد.

14

پرسش و پاسخ شغل مانورچی و سرمانورچی

 -16خطوط انبار را توضيح دهيد.
عبارتن��د از خطوطي كه در محوطهی انبارهاي كاال و توش��ه و س��اير انبارها بهمنظ��ور تخليه و بارگيري
محموالت واگنها احداث ميگردند.
 -17خط كور را توضيح دهيد.
خطي است كه فقط از يك طرف با يكي از خطوط ايستگاه مرتبط بوده ( از اين خط بنابه ضرورت ميتوان
براي توقف وس��ايل نقليه استفاده و از انسداد خطوط فعال ايس��تگاه جلوگيري بهعمل آورد) و انتهاي آن
مجهز به سپر مخصوص ميباشد.
 -18خط فرار را توضيح دهيد.
خطي اس��ت كه وس��ايل نقليه در حال فرار به آن هدايت ميشوند و بايد آزاد بوده و در انتهاي آن شن و
ماسه انباشته شده باشد.
 -19ايجاد انشعاب (نصب سوزن ) در حد فاصل بين دو ايستگاه را توضيح دهيد.
ايجاد انشعاب (نصب سوزن) در حد فاصل بين دو ايستگاه بهطور دائم ممنوع است در صورتيكه ضرورت
ايجاب نمايد با موافقت قبلي راهآهن و با ش��رايط و دس��تورالعمل خاصي نصب س��وزن تأمينی براي مدت
محدود و موقت داير و پس از رفع نياز برچيده خواهد شد.
 -20چنانچه در سمت پشت ايستگاه خطوطي باشد ،شمارهگذاري آن چگونه است؟
شمارهی آن از شمارهی بعدي آخرين خط جلوي جبههی ايستگاه شمارهگذاري خواهد شد.
 -21گاباريت را توضيح دهيد.
عبارت است از حد مجاز ابعاد فضایيكه وسایل نقليه راهآهن میتوانند با سالمت از آن عبور نمايند.
 -22قطار مختلط را توضيح دهيد.
قطاري است كه از تعدادی سالنهاي مسافري و واگنهاي باري تشكيل شده است و با برنامهی قطار باري
اعزام ميگردد.

فصل اول :مقررات عمومی حرکت
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 -23قطار عمليات را توضيح دهيد.
قطاري است حامل لوازم ،افزارآالت ،مصالح و نفرات كه بهمنظور انجام امور فني و خدماتي راهآهن تنظيم
و حركت داده ميشود.
 -24قطار نظامي را توضيح دهيد.

قطاري است كه اختصاصاً براي حمل محموالت و مهمات يا افراد نظامي حركت داده ميشود.

 -25قطار هالل احمر را توضيح دهيد.
قطاري اس��ت متشكل از سالنهاي بيمارستاني كه بنا به ضرورت جهت امداد و درمان و حمل مجروحين،
به طول خط اعزام ميگردد.
 -26در صورت عدم حضور هر يك از مأمورين كش�يك ،وظيفهی مس�ئول و متصدي ترافيك

چيست؟

در صورت عدم حضور هر يك از مأمورين ،بهموقع مراتب را به رييس ايستگاه گزارش تا جانشين صالحيت
دار تعيين نمايد.
-27مانور را تعريف كنيد.
حركت هر وسيله نقليه در داخل ايستگاه يا محوطههاي مانور مشروط بر اينكه به قصد خروج از ايستگاه
نباشد ،مانور ناميده ميشود.
 -28وظيفهی مانورچي و سرمانورچي در مورد مقررات و دستورالعملها چيست؟
بايد از آيين نامهی عالئم و كليهی مقررات و دستورات مربوط به انجام عمليات مانور آگاهي داشته و آنها
را در مواقع لزوم اجراء نمايد و وسايل الزم مانور را هميشه حاضر و آماده همراه داشته باشد.
 -29وظيفهی سرمانورچي و مانورچي در خصوص موقعيت جغرافيايي ايستگاه چيست؟
بايد از وضعيت خطوط ،سوزنها و ساير تأسيسات و بهطور كلي موقعيت جغرافيايي ايستگاه و محدوده آن

از قبيل شيب و فراز و قوس كام ً
ال مطلع باشد.
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 -30وظيفهی سرمانورچي پس از خاتمهی عملیات مانور چيست؟
تشكيل و تنظيم هر قطار را به اطالع مسئول وقت ايستگاه برساند.
-31حركت دادن واگن تعميري داراي بر چسب قرمز چگونه انجام ميگردد؟
حركت دادن واگن داراي بر چسب قرمز بدون اطالع و موافقت سربازديدكننده ممنوع است.
 -32هنگام قبول قطار در ايستگاههاييكه خطوط مانور منفك از خطوط اعزام و قبول نميباشد،
وظيفهی سرمانورچی چيست؟

به محض اعالم مس��ئول وقت براي قبول قطار ،مانور را متوقف نموده و ش��روع مانور را با دس��تور مجدد
وي انجام دهد.
 -33در چه موقع مأمورين مانور ميتوانند جهت انجام عمليات اتصال و انفصال اقدام نمايند؟
رفتن و بيرونآمدن مأمورين بهمنظور اتصال يا انفصال بایستی پس از توقف كامل انجام پذيرد.
 -34وظيفهی مأمورين مانور قبل از شروع عمليات چيست؟
باي��د از وضعيت خطوط و محل توقف  ،وضعيت واگنهاي (ب��اردار و خالي) تعميري ،ترمزدار ،بدون ترمز،
محل تخليه و بارگيري اطالع حاصل نمايند.
 -35مانور ضربهاي تحت چه شرايطي مجاز ميباشد؟

مانورگسیخته تحت هيچ شرايطي مجاز نميباشد و مطلقاً ممنوع است.

 -36توقف واگنهاییکه در ايستگاه نياز به مانور ندارند ،چگونه است؟
بايد به يكديگر متصل شده و دگاژ شده باشند ،ترمز دستي آنها به تناسب وزن بسته و با قراردادن كفش

خط در زير اولين محور طرفين واگنهاي متوقف از حركت ناگهاني و فرار آنها جلوگيري شود .ضمناً توقف
و اتصال واگن هاي قالب اتوماتيك بدون تامپون بايستي به صورت مجزا از واگن هاي تامپوندار زنجيري
انجام پذیرد.

فصل اول :مقررات عمومی حرکت
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-37قراردادن و برداشتن كفش خط چگونه بايستي انجام گيرد؟
س��رمانورچي و رؤس��اي قطارهاي باري كه مس��ئوليت انجام مانور را عهدهدار مي باشند ،موظفند از قرار

دادن كفش خط بهطريقهی صحيح (كام ً
ال زير چرخ قرار گيرد) و برداشتن بهموقع كفش خط از زير واگن،
اطمينان حاصل نمايند.
-38طرز صحيح توقف واگن در زمان تخليه يا بارگيري چگونه است؟
بايد بهوسيلهی بستن ترمز دستي و قرار دادن كفش خط در زير واگن بهطور مطمئن متوقف شوند.
 -39نكات مورد توجه در مانور واگنهاي تخليه شده ،چيست؟
هنگام مانور بايد دقت شود كه درب واگنها بسته و لبهی واگنهاي لبه دار درجاي خود نصب و محكم شده

باشد ،بازوها آويزان نباشد و سيمهاي باربندي پس از تخليه كام ً
ال جمع شده و آويزان نباشند.

 -40تغيير دادن سوزن دستي در غياب سوزنبان هنگام مانور چگونه قابل انجام ميباشد؟
از طرف هر كس بجز مأمور مجازي كه از طرف مسئول وقت ايستگاه تعيين و بهخدمت گمارده ميشود،
ممنوع است.
 -41وظيف�هی س�رمانورچي قبل از صدور فرمان حركت براي انج�ام عمليات مانور در خصوص

تغيير مسير چيست؟

س��رمانورچي قبل از صدور فرمان حركت به لكوموتيوران بايس��تي از انجام كامل تغيير مسير سوزن براي
عبور قطار مورد مانور و چس��بيدن كامل تيغهی س��وزن به ريل پهلويي و آزادي كامل تيغهی طرف ديگر،
اطمينان حاصل نماید.
-42عمليات مانور واگنهاي داراي بر چسب احتياطي چگونه قابل انجام ميباشد؟
بايس��تي با كمال دقت و مراقبت و احتياط مانور انجام ش��ود تا خسارتي به محموله وارد نشده و يا حوادث
غير منتظرهاي ايجاد نگردد.
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 -43واگنهای روباز حامل تیرآهن و یا ریل باید حداقل چند محور از لکوموتیو فاصله داش�ته

باشند؟

واگنهای روباز حامل تیرآهن و یا ریل و یا س��ایر محموالت طویل بایس��تی حداقل 4محور واگن باردار از
لکوموتیو فاصله داشته باشند.
 -44برنامهی مانور از طريق چه شخصي ابالغ ميشود؟
برنامهی مانور را بايس��تي مس��ئول وقت ايستگاه يا مسئول ترافيك در دو نسخه ،تهيه و يك نسخه آنرا
به سرمانورچي و نسخهی ديگر را به فرماندهی پانل تسليم نمايد.
 -45براي انجام برنامهی مانور پس از تسليم نسخه هاي آن به سرمانورچي و فرماندهی پانل ،

مانور چگونه انجام ميگردد؟

فرماندهی پانل و س��رمانورچي طرز اجرای مانور را با يكديگر مذاكره مينمايند و مش��تركاً براي انجام آن

تصميم الزم را اتخاذ ميکنند .س��رمانورچي به لكوموتيوران و س��اير مأمورين مانور برنامه را قبل از شروع
توضيح خواهد داد.
 -46لكوموتيوران در هنگام مانور در عالئم الكتريكي از چه كسي فرمان ميگيرد؟
لكوموتيوران پس از مشاهدهی عالمت فرمان حركت بايد منتظر فرمان حركت از طرف سرمانورچي بوده
و بدون فرمان سرمانورچي حق حركت دادن وسيله نقليه را ندارد.
 -47قطاري به وزن  3000تن در ايستگاه متوقف ميباشد؛ براي اطمينان از توقف و جلوگيري از
فرار قطار ،حداقل چند محور بايستي ترمز دستي بسته شود و كفش خط نیز باید به چه صورت

در زير چرخ قرار گيرد؟

به ازای هر يك صد و پنجاه تن ،يك محور و حداقل بايس��تي  20محور ترمز دس��تي بسته شود ،و كفش
خط در طرفين واگنهاي متوقف زير اولين محور قرار گيرد.

فصل اول :مقررات عمومی حرکت
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 -48قطاري دارای  1000تن وزن و فشار ترمزی برابر  500تن میباشد؛ درصد وزن ترمز این قطار

را محاسبه کنید.

 ´100وزن ترمز قطار
وزن کل قطار

= 50

500 ´100
1000

= درصد وزن ترمز

= درصد وزن ترمز

-49چنانچه هنگام مانور ،خرابي يا نقصي در واگن مش�اهده شود ،ادامهی عمليات مانورچگونه

است ؟

هنگام مانور چنانچه خرابي و يا نقصي در بارگيري واگنها مشاهده شود كه قابل رفع نباشد و يا نقصي در
وسايل فني واگن از قبيل چسبندگي كفش ترمز و غيره ايجاد شود كه ادامهی مانور موجب زيان و ضرر به
محموالت و وسايل نقليه باشد ،بايد فورا ً مانور را متوقف نموده و جريان را به مسئول وقت ايستگاه اطالع

داده تا فورا ً نسبت به رفع نقص اقدام و عملیات مانور مجددا ً شروع گردد.

 – 50خط كور و خط فرار را تعريف نموده و تفاوت بين اين دو را بيان كنيد و بگوييد كدام خط
در ايستگاه شرايط خط فرار را دارد ؟

خط كور خطي است كه فقط از يك طرف با يكي از خطوط ايستگاه ارتباط دارد و انتهاي آن داراي سپر
مخصوص ميباشد.
 خط فرار خطي اس��ت كه وس��ايل نقليه در حال فرار به آن هدايت ميش��وند و تفاوت این دو خط ايناس��ت كه در خط كور ميتوان واگن را متوقف نمود ،ولي در خط فرار توقف واگن مطلقاً ممنوع اس��ت و

همواره بايد آزاد باش��د .توضیح اینکه خط تأمين در ايس��تگاههاي مجهز به عالئم الكتريكي شرايط خط
فرار را دارا است.
 -51انواع ايستگاهها را نام ببريد.
عبارتند از  :تشكيالتي ،غیر تشکیالتی ،بسته ،نيم بسته ،موقت ،اضطراری ،رابط.
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 -52فرمان ايست از طرف چه كسي صادر ميشود؟

فرمان ايس��ت از طرف مأمورين مانور يا هر كس ديگري كه صادر ش��ود  ،لكوموتيوران موظف به اجراي

آن خواهد بود.

 -53قطار را تعريف و انواع آن را بنويسيد.

قطار عبارت است از يك يا چند لكوموتيو متصل بههم و يا متصل به يك يا چند واگن و اين نام موقعي به آن

اطالق ميشود كه مأمورين موظف آنرا تحويل گرفته و مجهز به عالئم و تجهيزات الزم طبق آيين نامهی عالمات
مربوطه باشند.

انواع آن عبارت است از :قطار مخصوص  ،مسافري  ،باري  ،مختلط  ،نجات  ،هالل احمر  ،عمليات  ،ارتش.

 -54چگونگي اتصال واگنهاي باري و مسافري با اختالف تامپون را شرح دهيد.

در واگنه��اي ب��اري ( قطار باري ) حداکثر اختالف تامپون مجاز به حركت 125 ،ميليمتر ميباش��د و در

واگن هاي مس��افري (قطار مس��افري ) حداکثر اختالف تامپون مجاز به حركت 105 ،ميليمتر ميباش��د.
اختالف دو مركز سپر تامپون بيش از حد مجاز به قطار ممنوع است .

 -55مانور در خطوطي كه واگنهاي تعميري در آن متوقف ميباشد ،چگونه است؟

چنانچه در خطوط ايس��تگاه مأمورین مش��غول تعمير واگنها باش��ند و يا واگن غيرقابل حركتي در خط

مورد نظر باشد ،انجام مانور در آن خطوط و حركت واگنها بدون اطالع و اجازهی قبلي سربازديدكننده و
يا متصدي خط تعمير ممنوع است .

-56چرا مأمورين مانور بايد در طول قطار تقسيم شوند؟
ب��راي اينك��ه بتوانند كل قطار را كنترل نمايند و ضمناً چنانچه با قوس يا موانعي مواجه ش��دند ،بتوانند

بهعنوان رابط ،عالئم را تكرار نمايند.

-57عملي�ات اتص�ال و انفصال واگنها در چه موقعي بايد انجام ش�ود و پ�س از آن چه اقدامي
صورت گيرد؟

با توجه به توقف كامل و دگاژ ش��دن آنها انجام ش��ود و ترمز دس��تي آنها بس��ته و كفش خط زير واگنها

گذاشته شود.
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 -58برچسب واگنهاي تعميري چند نوع ميباشد؟ توضيح دهيد.

 -بر چسب آبي ،براي واگنهاييكه در محوطهی ايستگاه قابل تعمير باشند؛

 بر چس��ب زرد ،براي واگنهاييكه براي تعميرات ويژه به كارخانه تعمير واگنها يا محل ديگر بايد اعزامشوند؛

 -برچسب قرمز  ،براي واگنهاييكه بواسطهی نقص آالت محركه يا باربندي يا علل ديگر قابل حركت نبوده

و از محل خود نبايد به هيچوجه تا خاتمهی تعميرات حركت داده شوند.
 -59اتصال كدام واگنها به قطارهاي تنظیمي ممنوع است؟

 -واگنهاييكه معايب فني داشته و دارای برچسب تعميري باشند؛

 -واگنهاي سانحه ديده )با اجازهی كتبي بازديد آالتناقله امكان پذير است)؛

 واگنهاييكه بيش از ظرفيت بارگيري ش��ده و بواس��طهی س��نگيني و نامیزانی بار ،فنرهاي آنها بيش ازاندازه خم شده است؛

 -واگنهاي نشتي و ريزش دار؛

 -واگنهاي باردار فاقد بارنامه – مسقف باردار فاقد پلمپ يا پلمپ ناقص؛

 -واگنهاييكه بريدگي چرخ بيش از حد مجاز داشته باشند؛

 -واگنهاييكه بارگيريشان از ميزان گاباري تجاوز كرده باشد؛

 -واگنهای حامل کاالی خطرناک فاقد عالئم خطر و برچسب و فاقد مهر آرایش بر روی بارنامه؛

 -واگنهاییکه باربندی محصوالت آن مطمئن و مستحکم نباشد.

 -60در تنظي�م قطارهاي باري نحوهی قرار گرفتن واگنهاي قلاب اتوماتيك و زنجيري چگونه

است؟

واگنه��اي قالب اتوماتيك بعد از لكوموتيو و واگنهاي قالب زنجيري در قس��مت بعد قطار قرار ميگيرند،

بهطوريكه وزن قسمت زنجيري قطار نبايد از وزن مجاز تعيين شده براي قالبهاي زنجيري در آن منطقه
تجاوز نمايد.

 -61مانور توسط دو نفر ( سرمانورچي – مانورچي ) در چه شرايطي قابل انجام است؟

در مانوره��اي س��بك كه حداكثر ت��ا ده واگن جابجا گردد يا در صورت مجهز بودن مأمورين به بيس��يم

ميتوان با دو نفر ،مانور را انجام داد.
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 -62سرمانورچي جهت اجراي صحيح مانور چه مكاني را بايد انتخاب نمايد؟
س��رمانورچي باي��د محلي را براي خود انتخاب نمايد كه بتوان��د از آنجا كليهی مأمورين و عمليات مانور و
لكوموتيوران را ديده و زير نظر داشته باشد.
 -63در مواردي كه بهعلت قوس و يا س�اير موانع در خط  ،ارتباط مس�تقيم بين سرمانورچي و

مأمورين مانور مسير نباشد ،چگونه بايد عمل گردد؟

ارش��دترين مأمور مانور بهعنوان رابط انتخاب میش��ود كه فقط دس��تورات و عالئم سرمانورچي را تكرار
نمايد.
 -64هنگام مانور  ،سرمانورچی چه زمان بايد فرمان مانور را صادر نمايد؟
س��رمانورچي بايد مراقبت كند كه مأمورين مربوطه ،زنجير واگنهایي را كه بايد منفصل ش��وند در محل
انفص��ال ب��از و لولههاي هوا را از يكديگر مجزا و هر كدام را بهجاي خود قرار داده باش��ند و س��پس فرمان
مانور را صادر نمايد.
 -65هنگام مانور به چه قسمت لكوموتيو يا واگن بايد سوار شد؟
مأمورین مانور مجازند فقط هنگام مانور به پلهی لکوموتیو یا واگن و یا جایگاه ترمز واگن سوار شوند.
 – 66ب�راي آماده س�ازي قطار  ،هنگاميك�ه قطار تنظيم گرديد و ديزل متصل ش�د ،وظيفهی
بستن لولهی هوا بهعهدهی كيست؟

پس از اينكه لكوموتيو و لولهی اصلي هوای آن توسط مأمور راهنما به قطار آمادهی اعزام متصل گرديد،
مأموري��ن پس��ت بازديد موظفند كه لولههاي هواي واگنها را به يكديگ��ر متصل و دقت نمايند كه واگنها،
فرار هوا نداشته باشند.
 -67عمليات مانور روي س�وزنهاي خطوطيكه مخصوص قبول و اعزام قطارها ميباشد ،چگونه

قابل انجام است؟

عمليات مانور روي س��وزنهاي خطوطيكه مخصوص قبول و اعزام قطارهاس��ت در صورت آزاد بودن بالك
طرفين بايستي با اجازهی مسئول وقت ايستگاه انجام گيرد.
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 -68آیا درهنگام مانور ميتوان ازعالمت حدود ايستگاه خارج شد؟
در كليهی ايستگاهها خروج از حدود ايستگاه بهمنظور عمليات مانور بكلي ممنوع است
 -69در ايس�تگاههاييكه داراي يك يا چند خط صنعتي مي باش�ند ،عمليات مانور به عهدهی

كيست؟

چنانچه عمل مانور در داخل محوطهی صنعتي بهعهدهی راهآهن باشد خط صنعتي مزبور از نظر مقررات
عمومي حركت مانند ساير خطوط ايستگاه تلقي ميشود و اگر مانور در داخل محوطهی صنعتي بهعهدهی
خود دستگاه صنعتي و با وسايل اختصاصي آن باشد ،مأمورين راهآهن ميبايستي قطارها را در خط معين
و مشخص تحويل و تحول نمايند .تأمين حركت واگن و وسایل نقليه از خط تحويل به بعد برطبق مقررات
راهآهن بهعهدهي مسئول دستگاه صنعتي است.
 -70انفصال و متوقف نمودن واگن در كدام خطوط و يا محل ،ممنوع است؟
– در خط فرار – خط تأمين – در حد فاصل آخرين سوزن خروجي تا عالمت حدود ايستگاهها –
خطوط ايستگاههایيكه شيب آنها بيش از  5در هزار باشد.
-71ترم�ز هوای واگنهاییکه به منظور عملیات مانور در ایس�تگاهها جابجا میگردند ،باید چه

مقدار باشد؟

بایس��تی برای منطقهی عملیات کافی باش��د ،بهطوریکه در صورت لزوم هر لحظه قادر باش��د قطار را به
راحتی متوقف نماید.
-72در قطاره�اي خاص ،لكوموتيوران پس از تحوي�ل لكوموتيو یا لكوموتيوهاي مربوطه از دپو
چگونه بهطرف ايستگاه حركت و ورود خود را به ايستگاه اعالم مینماید؟

لكوموتيو توس��ط مانورچي راهنما ( مأمور ذيصالح بهره برداري ) از دپو به س��مت ايس��تگاه حركت داده
میش��ود مانورچي راهنما موظف است در آخرين س��وزن خروجي دپو ساعت ورود لكوموتيو را به مسئول
ايستگاه اطالع دهد.
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 -73واگن انتهاي قطار خاص بايد چه شرايطي داشته باشد؟
بايد عالوه بر ترمز هوا مجهز به ترمز دستي سالم باشد.
 -74دستور انجام عمليات مانور و تنظيم قطار توسط كدام مأمور ابالغ ميگردد و در چه زمانی

آماده بودن قطار بايد توسط سرمانورچي اعالم گردد؟

برنامهی مانور توسط مسئول ايستگاه ،تهيه و به سرمانورچي تسليم ميگردد .مانور بایستی بهنحوی انجام
شود كه يكساعت قبل از موعد مقرر حركت ،قطار از هر حيث آماده باشد.
 -75قطار خاص را تعريف نماييد.
قطاري است بدون كابوس (واگن انتهایی) و ترمزبان و كمك لكوموتيوران كه رييس قطار بهجاي كمك
لكوموتيوران در لكوموتيو مستقر ميباشد و اين نام موقعي به آن اطالق ميگردد كه مأمورين آنرا تحويل
گرفته و مجهز به عالمات مخصوص انتها باشد.
 -76قطار خاص با چه شرايطي آماده و تحويل رييس قطار ميگردد؟
وقتي آماده ميگردد كه از هر جهت توس��ط مأمورين مانور تنظيم ش��ده باشد ،به نحويكه قالب كليهی
واگنها محكم بس��ته شده و ش��يرهاي هوا باز و زنجير قالبها در محل هاي مربوطه آويخته و انتهاي آن به
عالمت مخصوص انتهاي قطار مجهز باشد ،بهطوريكه در روز و شب بهخوبي رؤيت گردد.
 -77اعزام و سير قطار خاص چگونه بايستي انجام گيرد؟
قطارخاص بايستي همواره از يك مبداء به يك مقصد تنظيم شود و براي سير آن از هرگونه برنامه ريزي مانور

در مسير خودداري گردد و در شرايط خاص صرفاً به لحاظ انفصال واگن تعميري از قطار ،اجازهی مانور در مسير
را دارد.
 -78اتصال و انفصال لوله هاي اصلي هوا و تعادل  ،در قطارهاي خاص بهعهدهي كيست ؟
در دپو بهعهدهی مأمورين دپو و در طول خط به عهدهی رييس قطار ميباش��د و لكوموتيوران بر صحت
عمل فوق نظارت مينمايد .در هنگام اعزام لكوموتيو امداد ،رييس قطار مانده در راه موظف به بستن لولهی
هوا و تعادل لكوموتيو بوده و لكوموتيوران امدادي بر صحت عملكرد آن نظارت مينمايد.
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-79راهآهن دو خطه را تعريف كنيد.

راهآه��ن دو خط��ه به راهآهن��ي اطالق ميگردد كه در حد فاصل ايس��تگاههاي آن دو خط جهت رفت و

برگشت قطارها احداث گردد.

 -80خط فرد و خط زوج در راهآهن دو خطه را شرح دهيد.

خط س��مت راس��ت از تهران به سمت نواحي خط زوج و خط س��مت چپ از تهران به سمت نواحي خط

فرد ناميده ميشود.

 -81در راهآه�ن دو خط�ه ،ب�راي اعزام و قبول قطاره�ا از خطوط فرد و زوج ،چگونه اس�تفاده

ميشود؟

كليهی قطارهاييكه از تهران به سمت نواحي اعزام ميشوند از خط زوج و كليهی قطارهاييكه از نواحي

به سمت تهران اعزام ميگردند ،از خط فرد استفاده مينمايند.

 -82در راهآهن دو خطه ،خطوط اصلي را شرح دهيد.
خطوط اصلي عبارتند از خطوطي كه مس��تقيماً در امتداد خطوط فرد و زوج بين ايس��تگاههاي طرفين
قرار گرفتهاند.

 -83در راهآهن دو خطه ،خطوط فرعي را شرح دهيد.

خطوط فرعي ،خطوطي هستند كه از خط اصلي ايستگاه ،منشعب و بنابر آنكه از خط اصلي فرد يا زوج

منشعب ميگردند ،به ترتيب از خط مربوطه به همان اسم ،شمارهگذاري ميشوند.
 -84در راهآهن دو خطه ،سوزنهاي رابط در كجا نصب ميشوند؟

در طرفين حدود ايس��تگاههاي دو خطه (درحد فاصل س��ه نمای ورودی تا اولین سوزن) سوزنهاي رابط

نصب ميشوند.

 -85در راهآهن دو خطه ،سوزنهاي رابط به چه منظوري نصب ميشوند؟

سوزنهاي رابط ،خط اصلي فرد و كليهی خطوط منشعب از آنرا به امتداد خط اصلي زوج و همچنين خط

اصلي زوج و كليهي خطوط فرعي منشعب از آنرا به امتداد خط اصلي فرد اتصال ميدهد .
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 -86در راهآهن دو خطه ،خط فرد بين دو ايستگاه را تعريف كنيد.
خط فرد بين دو ايس��تگاه ،قطعه خطي اس��ت كه دو خط فرد ايستگاههاي طرفين را به هم متصل نموده
و محدود به عالئم حدود ايستگاه ميباشد.
 -87در راهآهن دو خطه ،خط زوج بين دو ايستگاه را تعريف كنيد.
خط زوج بين دو ايستگاه ،قطعه خطي است كه دو خط زوج ايستگاههاي طرفين را به هم متصل نموده
و محدود به عالئم حدود ايستگاه ميباشد.
 -88در راهآهن دو خطه ،بالك را تعريف كنيد.
بالك قطعه خطي است بين دو نقطه كه براي تنظيم فاصلهی زماني سير قطارها مشخص ميشود و بنابر
آنكه قطار فرد يا زوج باشد بالك فرد يا زوج ناميده ميشود.
 – 89هنگام قبول قطار در ايستگاههاي راهآهن دو خطه ،عمليات مانور در خط همجوار چگونه

انجام ميشود؟

هن��گام قبول قطار در ايس��تگاههاي دو خط��ه ،عمليات مانور در خط همجوار قبول قطار مجاز ميباش��د،
مشروط بر آنكه اگر قطار فرد باشد ،عمليات مانور در خط زوج و يا بالعكس صورت پذيرد؛ بهعبارت ديگر
انجام عمليات مانور در خطوط فرد به سمت خطوط زوج و يا بالعكس ممنوع ميباشد.
 -90هنگام تنظیم و تش�کیل قطارها در مورد بس�تن و محکم کردن زنجیر واگنهای قطارهای

باری و مسافری توضیح دهید.

زنجي��ر و قالب واگنهاي قطارهاي باري بايد كام ً
ال بس��ته و محكم ش��ود.زنجير ق�لاب واگنهاي قطارهاي
مسافري بايد طوري بسته شوند كه تامپون ها در سراسر قطار بهم چسبيده و كمي فشرده و در واگنهائي
كه اختالف تامپون دارند  ،دقت شود كه زنجير واگني كه مركز تامپون آن پایينتر از واگن مقابل است به

قالب واگن مقابل متصل گردد.
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 -91در قطاره�ای مختلط واگنهای حامل ریل و تیرآهن چند واگن باید از س�النهای مس�افری

فاصله داشته باشد؟

از واگنهاي روباز حامل ريل  ،تير آهن و يا ميله هاي آهن و محموالت طويل موقعي مي توان براي تش��كيل
قطار مختلط استفاده نمود كه حداقل دو واگن لبه بلند يا مسقف باردار با سالنها فاصله داشته باشد.
 - 92در قطارهای مختلط طرز قرارگرفتن سالنهای مسافری را بنویسید.

در مورد تش��كيل قطار مختلط  ،طرز قرار گرفتن س��النهاي مس��افري عيناً مانند قطار مس��افري بوده و
مجموعه سالنهاي مسافري مي تواند در ابتدا يا انتهاي قطار قرار گيرند.

 -93در قطارهای مختلط دس�تگیره اهرم ترمز سالنهای مس�افری در چه حالت باید قرار داده
شود؟

در قطارهاي مختلط بايد دقت شود كه اهرم ترمز سالنهاي مسافري روي (باري)گذارده شود.
 -94اعزام واگن باری با قطار مسافری را توضیح دهید.
واگنهاي باري كه مجاز به حركت با س��رعت قطارهاي مس��افري باشند  ،مشروط بر اينكه وزن وطول قطار
مسافري از حد مجاز اضافه نشود و ساير مقررات مربوط رعايت گردد  ،مي توان به قطارهاي مسافري اضافه
و در اين مورد بايد دسته ی اهرم ترمز آنها روي مسافري قرار داده شود.
 -95حداکثر طول قطارها در یک محور چه میزان می باشد؟
حداکثر طول قطارها باید مس��اوی با طول مفید (دگاژ تا دگاژ) کوتاهترین خط ایس��تگاهی که قطار از آن
مسیر عبور می کند ،باشد.
 -96حداقل میزان ترمز دستی قطارهای تنظیمی در شیب و فرازهای مختلف را بنویسید.
در خط��وط اهواز – بندرامام خمینی و خرمش��هر و بالعکس هر  150تن وزن قطار یک محور ،در خطوط
بین تبریز-جلفا ،فیروزکوه -پل س��فید و بالعکس و خطوط مشابه هر  50تن یک محور و در سایر خطوط
راه آهن هریک صدتن یک محور.
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 -97هنگام اعزام جرثقیل با قطار ،جرثقیل در کدام قسمت قطار باید قرار گیرد؟
جرثقي��ل در پش��ت لكوموتيو و يا قب��ل از واگن انتها باید قرار داده ش��ود و جهت بوم آن در خالف جهت
حركت قطار باشد.
 -98مأمور راهنما در قطارهای ترن س�ت ،توربوترن و ریل باس در کجا مستقر شده و وظیفه او
چیست؟
 مأمور راهنما در داخل کابینی که راننده قرار دارد ،مستقر شده و به مسیر حرکت نظارت نماید؛ برای تغییر هر س��وزن به مس��یر مورد نظر ،راننده ی وس��یله ی نقلیه موظف است قبل از ورود به سوزننسبت به توقف کامل وسیله نقلیه ،اقدام تا مأمور راهنما پس از اصالح مسیر سوزن مجددا در داخل کابین
مستقر گردد؛
 در اطمینان از صحت مس��یر تنظیم ش��ده  ،راننده  ،کمک راننده و مأمور راهنما مس��ئولیت مش��ترکدارند.
 -99طریقه ی استقرار دستگیره های باری و مسافری واگن های یخچال دار که با واگنهای باری
بهطور مختلط اعزام می گردند ،چگونه است؟

به منظور جلوگیری از بریدگی چرخ و قالب واگنهای یخچالدار ،ضروری است پستهای بازدید  ،دستگیرهی

مذکور را حتماً در حالت مسافری قرار دهند .الزم به ذکر است چنانچه در یک قطار باری حتی یک واگن
یخچالدار به قطار باری اضافه میگردد  ،اس��تقرار دس��تگیره ی باری و مس��افری کل واگنها روی مسافری
الزامی ست.
 -100طبق دستورالعمل ،نصب عالمت انتهایی قطارها را توضیح دهید .
هیچ قطاری بدون عالمت انتهایی اجازه ی حرکت ندارد( عالمت انتها بایستی فقط در سمت لکوموتیوران
نص��ب گردد) و مس��ئولیت اجرای آن به عهدهی مأموری��ن قطار( رئیس قطار -لکوموتی��وران و ترمزبان)
میباشد.
 -101اعزام چند دستگاه دیزل گرم و سرد با قطار تنظیمی مجاز است؟ شرح دهید.
اعزام سه دستگاه دیزل گرم و هر تعداد سرد با رعایت وزن و طول و نسبت ترمز قطار و سایر مفاد مقررات
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عمومی حرکت و دستورالملهای فنی در کلیه ی محورها ،به استثناء پل قطور در محور تبریز – رازی و پل
تله زنگ در محور دورود – اندیمشک بالمانع است.
 -102جایگاه (مأمورفنی – ترمزبان) قطارهای مس�افری در کجای قطار تعیین گردیده اس�ت؟

شرح دهید.

طبق مصوبه ی کمیسیون عالی سوانح،85/5/15 -65 :
تغیی��ر جایگاه (ترمزبان-مأمورفنی) قطارهای مس��افری از واگن انتهایی به کوپه ی انتهایی آخرین س��الن
سازمان قطار با رعایت شرایط ذیل موافقت می شود.
 واگن انتهایی (توشه) بایستی دارای ترمز هوا و همچنین ترمز دستی سالم و آماده بکار باشد. مسئولین و مأمورین مربوطه دقت الزم در خصوص زنجیر قالب کشش این واگنها و کنترل ونظارت درزمان سیر واگن با رعایت کلیه ی موارد معمول دارند.
 -103چنانچه قطاری به هر علت در بین راه مانده و امکان ادامهی سیر یا مراجعت نداشته باشد،
طبق دس�تورالعمل ،رئیس قطار چگونه تقاضای لکوموتیو امداد می نماید و در مورد محل توقف

قطار چه مواردی را باید دقیقا مشخص نماید؟

ج :رئیس قطار موظف اس��ت ضمن تش��ریک مساعی با لکوموتیوران و اطمینان از مهار قطار  ،محل دقیق
توقف قطار (کیلومتر ابتدا و انتهای قطار ) را بوسیله تلفنگرام به کنترل و ایستگاههای طرفین اطالع داده
و تقاضای امداد نماید.
 -104طب�ق دس�تورالعمل ،رئیس قط�ار در راه مانده ک�ه منتظر لکوموتیو امداد اس�ت ،هنگام
استقبال از لکوموتیو امداد چه مواردی را باید رعایت نماید؟

رئیس قطار موظف است پس از اعالم محل توقف قطار در راه مانده و اطالع از حرکت لکوموتیو امداد ،در
فاصله  200متری از قطار در س��مت اعزام لکوموتیو امداد و در محلی که به خوبی برای لکوموتیوران قابل
رویت باشد ،به استقبال لکوموتیو امداد رفته و منتظر امداد بماند.
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 -105عالمت انتهای قطارهای خود کش�ش دو کله (ترنست ،ریل باس ،توربوترن و )...را توضیح

دهید.

س��یر قطارهای دو کله (ترنس��ت ،ریل باس ،توربوترن و )...بدون چراغ انتهایی بالمانع بوده و مشاهده ی کابین
انتهایی در جهت خالف حرکت قطار توسط مأمورین موظف به منزلهی کامل بودن قطار میباشد.
 -106جهت امداد قطار مانده در راه ،اعزام لکوموتیو منفرد از ایستگاههای دارای سینی یا خط

دوار و خط مثلث به چه صورت میباشد؟

 اعزام لکوموتیو منفرد جهت امداد و حمل قطار از بالک یا ایستگاههای طول خط به منظور مراجعت قطاربه ایستگاه مبداء باید به صورت موتور به جلو (کابین سمت ایستگاه اعزام کننده) باشد.
 اعزام لکوموتیو منفرد جهت امداد و حمل قطار از بالک یا ایس��تگاههای طول خط به منظور ادامه س��یرقطار باید به صورت کابین به جلو باشد.
 -107شرایط اعزام قطارهای متشکل از واگنهای CISبا کمبود نسبت ترمز را توضیح دهید.
چنانچه نس��بت ترمز قطار اعزامي متش��كل از واگنهاي  CISدر شيب و فراز  18درهزار با سرعت مقرره
براس��اس خط ترمز  700متر كافي نباش��د ،ميتوان نس��بت به صدور جواز ترمز آن با كسر سرعت قطار تا
ميزان  50كيلومتر در ساعت از پست بازديد مبداء حركت قطار تا پست بازديد بعدي اقدام نمود.
اعزام قطار متش��كل از واگنهاي  CISكه نس��بت ترمز آن براي ش��يب و فراز بيش از  18در هزار كافينباشد ،ممنوع است.
 -108در سیستم ضبط مکالمات بیسیم در لکوموتیوها ،هنگام انجام عمل آزمایش ترمز قطارها

در ایستگاه ،مراحل آزمایش ترمز را توضیح دهید.

پ��س از اتص��ال لكوموتيو به قطار مورد نظر ،لكوموتيورانان موظف مي باش��ند ت��ا كليه ی مراحل آزمایش
ترمز را به جهت اطالع كامل از ش��يوه ی عملكرد مأمورين بازگو نمايند تا عملكرد آنان بش��رح ذيل ضبط
گردد:
الف – زمان شروع آزمايش ترمز كه رييس قطار و بازديدكننده به آن مبادرت ميورزند ،ذكر گردد؛
ب -زمانيكه فرمان ترمز نمودن قطار به لكوموتيوران صادر مي گردد ،وی موظف به پاس��خ فرمان بوده تا
توسط سيستم ضبط گردد؛
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ج – پ��س از پاي��ان مرحله ی نظارت به ترمزگيري واگنها ك��ه رييس قطار و بازديدكننده به انتهاي قطار
ميرسند ،رييس قطار مي بايستي زمان پايان مرحله را به لكوموتيوران اعالم نمايد؛
د -رييس قطار و بازديدكننده سپس فرمان آزادي ترمز را داده و پس از آنكه فشار انتهاي قطار به حداكثر
خود رس��يد ،بازديدكننده ،توس��ط دس��تگاه مانومتر ،فش��ار انتهاي قطار را محاس��به کرده که ميزان آن
ميبايس��تي توس��ط رييس قطار به لكوموتيوران اعالم گردد و لكوموتيوران نيز با تكرار آن پاسخ مي دهد
و س��پس بازديدكننده به اتفاق رييس قطار ،كفش ترمز واگنهاي آزاد ش��ده را نيز كنترل و پس از پايان
عمليات نظارت بر آزاد بودن ترمز واگنها ،س��اعت خاتمهی عمليات آزمايش ترمز را عنوان و لكوموتيوران
نيز به آنان پاسخ داده تا رييس قطار اطمينان حاصل نمايد كه عمليات صحيح انجام پذيرفته است.

تبصره يك  :در ايستگاه هاي بين راه كه آزمايش ترمز صورت ميگيرد و بازديدكننده وجود ندارد ،مراحل
آزمايش ترمز توسط رييس قطار مطابق مقررات به عمل آيد.

تبصره دو  :در قطارهاي مس��افري عمليات داخل لكوموتيو ،جهت آزمايش ترمز بر عهده ی لكوموتيوران
كارورز مي باشد.
 -109هنگام گس�یختگی قطار ،لکوموتیوران چه مواردی را باید از رئیس قطار استعالم نماید تا
در سیستم ضبط مکالمات لکوموتیو ضبط گردد؟

لكوموتيورانان موظف مي باش��ند به محض گس��يختگي قطار ،زمان و كیلومتر دقيق محل و سپس شماره
واگن هاي گس��يخته شده از قطار را كه توس��ط رييس قطار شناسايي و اعالم ميگردد ،بيان نمايند تا در
سیستم ضبط گردد.
 -110در سیستم ضبط مکالمات بیسیم در لکوموتیوها ،هرگاه رئیس قطار بخشی یا تمام واگنها

را از قط�ار در ایس�تگاه بین راه منفصل نماید  ،رئیس قطار چه م�واردی را باید به لکوموتیوران

اعالم نماید تا در سیستم ضبط مکالمات لکوموتیو ضبط گردد؟

رييس قطار موظف مي باش��د هرگاه تمام يا بخش��ي از قطار را در ايس��تگاههاي بين راه منفصل نمود ،به
لكوموتيوران اعالم نمايد كه چند ترمزدستي در كدامين واگنها بسته شده و كفش خط در زير كدام محور
با ذكر ش��ماره واگن گذاش��ته شده اس��ت و به وضوح اعالم نمايد كه تعداد ترمز دستي بسته شده با وزن
قطار هماهنگي دارد.
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 -111در آرایش قطارهای متش�کل از واگنهای  CISکه با کمبود ترمز دس�تی مواجه میباشند

حداقل چند محور ترمز دستی و در کدام قسمت قطار باید قرار داده شود؟

در آرايش اينگونه قطارها ،بايد حداقل  6محور ترمزدس��تی در انتها و  4محور ترمز دس��تي دار در پش��ت
لكوموتيو قرار داده شوند.
 -112طريقهی ري ست کردن دستگاه محورشمار را توضیح دهید.
براي انجام عمل ري ست الزم است در ايستگاههاي داراي واحد نمايش ،كليد موجود در روي آن واحد را
چرخاند و يا از روي پانل نسبت به عمل ري ست اقدام نمود؛ در اين هنگام بايستي بالك ،خالي از هرگونه
وسيله نقليه باشد .پس از انجام عمل ري ست اولين وسيله نقليه بايستي با جواز راه آزاد و بدون توجه به
عالئم الكتريكي اعزام گردد.
در صورت ضرورت ري س��ت نمودن محورش��مار ،نس��بت به انجام آن باتوجه به نوع دستگاه اقدام نمايند.
الزم به ذكر اس��ت ،در بعضي از محورها (جنوب ش��رق ،اصفهان ،شمال غرب ،آذربايجان) ري ست نمودن
محورشمار از دو ايستگاه مجاور به طور همزمان انجام مي گيرد ،ولي در محورهاي هرمزگان ،تهران ،مشهد
عمل ري ست از يكي از ايستگاهها كافي است.
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 -2عالئم الكتريكي و آیین نامهی عالمات راهآهن
 -1در ايستگاههاي غيرتشكيالتي هنگام عمليات مانور( مسير تهران – انديمشك و C.T.C

یزد – اصفهان) نور چراغ فرمان حركت  ،چه رنگي است؟

نور چراغ فرمان حركت قرمز بوده که به دستور مسئول وقت ايستگاه و هدایت رئیس قطار ميتوان به
منظور مانور تا حدود ايستگاه از آن گذشت.
 -2عالمت حدود ايستگاه در عالئم الكتريكي و فاصلهی آن را بنويسيد.
عالمت سه نما در طرفين ايستگاه و به فاصله  400متري از سوزن ورودي در سمت راست نصب
ميگردد.
 -3در چه مواردي تغيير مسير سوزنهای الكتريكي عملی نخواهد بود؟ شرح دهيد.
در چهار مورد:
الف  :هنگاميكه عالمت ورودي یا خروجي آن سمت ايستگاه به حالت آزاد درآمده باشد؛
ب  :هنگاميكه سوزن به حالت اشغال باشد؛
ج  :هنگاميكه رلهی زماني شصت ثانيه روشن باشد؛
د  :هنگاميكه چراغ اشغال حدود ايستگاه بهوسيلهی قطار ورودي اشغال شده باشد.
 -4معناي نور قرمز در عالئم الكتريكي را تعريف كنيد.

نور قرمز بهمعناي اعالم خطر و ايست كامل است و عبور از آن مطلقاً ممنوع است.

 -5معناي نور زرد در عالئم الكتريكي را تعريف نماييد.
عالمت احتياط بوده و به منظور جلب توجهی رانندهی وس��يله نقليه براي تقليل سرعت و ادامهی سير و
آمادگي براي اجرای فرمان عالمت بعدي ميباشد.
-6مفهوم نور سبز چشمک زن چیست ؟
در صورتیکه به وسیله نقلیه برای رفتن به خط کوری که از خط اصلی منشعب گردیده و خارج از حدود
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ایستگاه فرمان حرکت داده شده باشد ،نور عالمت اطالعی حرکت خط مربوطه و نور عالمت اصلی حرکت

تا گذشتن وسیله نقلیه از این عالمت مرتب ٌا روشن و خاموش ( چشمک زن ) سبز خواهد شد.
 -7مفهوم نور قرمز چشمک زن چیست؟

در مواق��ع قبول قطار با سیس��تم عالئم الکتریکی به خط غیر عالئمی ایس��تگاه ،ن��ور قرمز چراغ مانوری،
بهصورت قرمز چش��مک زن خواهد بود که مفهوم آن توقف کامل و حرکت مجدد با عالمت س��وزنبان به
خط غیرعالئمی است.
 -8در ايس�تگاههاي تشكيالتي هنگام مانور ،نور زرد كه متناوب ًا خاموش و روشن (فالشينگ )

ميشود ،به چه معنایي است؟

براي جلب توجهی راننده و مراقبت بيشتر است و بدين ترتيب اعالم ميگردد كه بهخط اشغال و يا خط

كور و يا بهخطي كه مجهز به عالئم الكتريكي نيست ،وارد ميشويد.
 -9نور سبز را توضيح دهيد.

نشانهی آزاد بودن راه است براي حركت و ادامهی سير با سرعت مجاز.

 -10دستگاه عالئم الكتريكي از نظر تأمين ايمني حرکت قطار چگونه عمل می کند؟

دس��تگاه عالئم الكتريكي طوری س��اخته شده كه با فرمان عالئم ،اعزام بيش از يك قطار يا يك وسيلهی

نقليه در يك مس��ير امكان پذير نيس��ت و همچنين از ورود وس��يله نقليه به خط اش��غال شدهی ايستگاه
جلوگي��ري مينمايد و عبور آن را از روي س��وزن غلط و يا غيرقابل اطمين��ان اجازه نميدهد و نيز در آن

واحد ،امكان ورود دو وسيله نقليه را به ايستگاهيكه فاقد خط تأمين در طرفين باشد ،نميدهد.
 -11عالمت اطالعي حركت را توضيح دهيد.

در ايس��تگاههاي تش��كيالتي در خطوطيكه تحت پوشش عالئم الكتريكي است ،داراي سه نور سبز -زرد

– قرمز ميباش��د كه روي پايهی كوتاه نصب ش��ده است  .و در ساير خطوط ايستگاه فقط داراي نور زرد و

قرمز ميباشد كه روي پايهی كوتاه نصب شده است و در مواقعي كه ضرورت ايجاب نمايد كه از اين قبيل
خطوط ،قطاري اعزام ش��ود ،نور زرد اين عالمت روش��ن ميشود که در اين هنگام عالمت اصلی حركت به

رنگ سبز روشن خواهد بود.
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 -12عالم�ت اصلي حرك�ت را تعريف نموده و ارتب�اط آن با عالمت اطالع�ي حركت را توضيح

دهيد.

اين عالمت در ايستگاههاي تشكيالتي و کلیهی ایستگاههای سیستم عالئم جدید التأسیس ،نصب و داراي دو
نور قرمز و سبز ميباشد كه حدود 200متر بعد از آخرين سوزن خروجي و در سمت راست خط روي پايهی بلند
قرار گرفته است .اين عالمت با عالمت اطالعي حركت كليهی خطوط مرتبط است و هنگاميكه بهوسيله نقليهاي
فرمان حركت بهمنظور خروج از ايستگاه و رفتن تا ايستگاه بعدي (راه آزاد) داده شود ،نور اين عالمت سبز و در
ساير مواقع هميشه قرمز ميباشد.
 -13در ايس�تگاههاي تشكيالتي نور عالمت اصلي حركت بههنگام مانور چکونه است؟ توضيح
دهيد.

بهرنگ قرمز اس��ت که بههنگام مانور در ايستگاههاي تشكيالتي لكوموتيوران فقط با عالمت رئیسقطار و
يا سرمانورچي ،مجاز به عبور از نور قرمز عالمت اصلي حركت تا عالمت حدود ايستگاه (سه نماي ورودي)
ميباشد.
 -14نور سبز چراغ سه نمای ورودی در چه موقع ارائه ميگردد؟ توضيح دهيد.

نور س��بز فقط در موقعي ارائه ميگردد كه قب ً
ال راه آزاد از ايس��تگاه بعدي گرفته ش��ده و قطار بايد از خط

اصلي عبوري ادامهي سیر نمايد.
 -15رنگ زرد چراغ سه نماي ورودی در چه موقع ارائه ميگردد؟ توضيح دهيد.
رنگ زرد براي قطارهایي است كه بايد با احتياط به ايستگاه وارد و بهعالمت بعدي توجه نمايند.
 -16عالمت ورودي یا سه نماي ورودي را توضيح دهيد.
اين عالمت در چهار صد متري قبل از سوزن ورودي ايستگاه سمت راست خط روي پايهی بلند نصب شده
اس��ت و داراي نور س��بز و زرد و قرمز ميباشد که در كليهی مواقع نور قرمز آن روشن و برحسب ضرورت
بنا به فرمانيكه از ايستگاه داده ميشود تبديل به نور زرد يا سبز ميشود.
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 -17عالمت مانور را تعريف كنيد.

اين عالمت منحصرا ً در ايس��تگاههاي تشكيالتي و در خطوطيكه داراي مدار جريان الكتريكي ميباشند،

قرار دارد که براي مانور از آنها اس��تفاده ميش��ود و در سمت راس��ت خط روي پايهی كوتاه نصب شده و
داراي دو نور قرمز و زرد ( درکلیهی ایستگاههای سیستم  R.Cو سیستم های جدید نورها به ترتیب از
باال به پایین سبز ،زرد و قرمز) ميباشد.
 -18در سيس�تم اينترالكينگ قبول دو قطار در آن واحد به ایس�تگاه چگونه انجام ميش�ود؟

شرح دهيد.

قبول دو قطار در آن واحد فقط در ايس��تگاههایيكه براي آنها دو خط تأمين مخصوص قبول قطار وجود
دارد و قبول آنها را نيز دستگاه عالئم الكتريكي اجازه ميدهد و سوزنهاي آنها با سوزن اصلي درگير باشد،
بالمانع است .در غير اينصورت برابر مقررات عمومي حركت بايد عمل شود.
 -19در سيس�تم اينترالكين�گ مح�ور جن�وب ،اع�زام همزمان دو وس�يله نقلي�ه متوقف به

ايستگاههاي طرفين چگونه انجام ميشود؟ توضيح دهيد.

اعزام همزمان دو وسيله نقليه متوقف به ايستگاههاي طرفين پس از رويت عالمات انتهایي آنها بهوسيلهی
فرماندهي پانل باستثنای قطارهاي مسافري ،بالمانع است.
 -20در سيستم عالئم الكتريكي اينترالكينگ ( ایستگاههاییکه به طور محلی اداره می شوند)،

حركت قطارهاي مسافري از ايستگاه پس از هر توقف چگونه انجام ميشود؟

منوط به مشاهدهی رنگ سبز عالمت راه آزاد و ارائهی عالمت مسئول وقت ايستگاه ميباشد.
 -21در خطوط مجهز به عالئم الكتريكي ،خاموش بودن چراغهای عالئم به چه معنایي است؟
همواره ايست تلقي شده و عبور از آن مشروط به رعايت مقررات عبور از چراغ قرمز ميباشد.
 -22انجام عملیات مانور در خطوطی که زیر پوش�ش عالئم الکتریکی قرار دارد ،چه محسناتی
دارد؟

ایمنی و سالمت قطارها بيشتر میشود و باعث صرفه جوئی در وقت ،سرعت عمل و تقلیل در پرسنل میگردد.
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 -23وظیفهی مأمورین مانور در مورد عبور و توقف روی عایق بندی جریان برق آخرین سوزن

چیست ؟

سرمانورچی و مأمورین مانور موظفند مراقبت نمایند که در هر حرکت مانوری چرخ و محور انتهای وسیله
نقلیه از روی عایق بندی آخرین سوزن ایستگاه خارج شود تا امکان تعویض سوزن به وسیله مسئول پانل
ایستگاه میسر گردد.
 -24در سیس�تم عالئم الکتریکی ،فرمان هر حرکت مانوری چگونه انجام میش�ود؟ و وظیفهی

سرمانورچی ،رییس قطار و لکوموتیوران چیست؟

فرمان هر حرکت مانوری به وسیلهی روشن شدن نور زرد ثابت یا روشن و خاموش شدن ( زرد چشمک
زن ) چراغهای مربوطه انجام میگیرد که از طرف فرمانده پانل صادر میشود و پس از آن ،فرمان حرکت
توس��ط س��رمانورچی یا رییس قطار به لکوموتیوران ارائه میگردد و لکوموتیوران بدون فرمان آنها ،حق
حرکت دادن وسیله نقلیه را ندارد.
 -25برنامهی عملیات مانور در ایس�تگاههای تش�کیالتی زیر پوش�ش عالئم الکتریکی چگونه

انجام میشود؟

برنامهی مانور توس��ط مس��ئول ترافیک در دو نسخه ،تهیه میگردد؛ یک نسخه به سرمانورچی و نسخهی
دیگر به فرماندهی پانل داده میش��ود .فرماندهی پانل و س��رمانورچی طرز اجرای مانور را با یکدیگر مورد
مذاکره قرار داده و مشترکاً برای انجام آن تصمیم الزم را اتخاذ مینمایند؛ سپس سرمانورچی به لکوموتیوران
و سایر مامورین برنامهی مانور را قبل از شروع عملیات توضیح خواهد داد.
 -26چنانچ�ه چ�راغ خب�ری بنا به علل�ی وضعیت مبهم داش�ته و ی�ا خاموش باش�د ،تکلیف

چیست؟

چ��راغ خب��ری از آنجاییکه جنبهی اطالعاتی و خبری دارد ،در صورتیک��ه دارای وضع مبهم یا خاموش
باش��د ،رانندگان وس��ایل نقلیه میتوانند از آن عبور و چراغ بعدی را ایست تلقی نمایند .رانندگان وسایل

نقلیه در چنین مواقعی باید با سرعتی ادامهی سیر دهند تا بتوانند دقیق ٌا فرمان چراغ اصلی بعدی را اجراء
نمایند.
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 -27چنانچه نور عالمت اصلی خاموش یا فرمان مش�خصی را نش�ان ندهد و یا بهصورت قرمز

باقی بماند ،مجوز عبور از اینگونه عالمات چگونه است؟

چنانچه نور چراغ عالئم اصلی نامفهوم  ،خاموش و یا قرمز باش��د ،در حکم ایس��ت میباشد و بدون مجوز
کتبی ( حکم احتیاط و ش��مارهی تلفنگرام که علت خرابی عالئم در آن قید گردیده ) که از طرف مسئول
وقت ایستگاه به لکوموتیوران تسلیم میشود ،گذشتن از آن مطلق ٌا ممنوع است.

 -28مشخصات چراغ خبری در سیستم عالئم الکتریکی را توضیح دهید.
این چراغ در سیس��تم عالئم الکتریکی کلیهی ایس��تگاههای تش��کیالتی و غیر تش��کیالتی که موقعیت
جغرافیای طبیعی آنان طوری باش��د که راننده دید کافی برای مش��اهدهی عالئم اصلی ( سه نمای ورودی
– عالمات فرمان حرکت ) را نداش��ته باش��د ،در جای مناسب ( قبل از سه نمای ورودی) روی پایه بلند و
در بعضی خطوط ایستگاهها قبل از عالمت فرمان حرکت روی پایهی کوتاه نصب میگردد و دارای دو نور
سبز و زرد میباشد.
 -29ارتب�اط نور چراغ خبری با چراغ هاي اصلی ( س�ه نم�ای ورودی – عالمات فرمان حرکت)
چگونه است ؟

چنانچه نور زرد چراغ خبری روشن باشد ،در همان موقع ،نور چراغهای اصلی قرمز است .اگر چراغ خبری،
نور سبز را نشان دهد ،چراغهای اصلی نور سبز یا زرد را نشان میدهند.
 -30در راهآهن دو خطه عالئم الکتریکی در صورت قبول وس�ایل نقلیه به هر یک از بالک های

فرد یا زوج ،انجام عملیات مانور در ایستگاه قبول کننده چگونه امکان پذیر است؟

انجام عملیات مانور در خطوط هم راستای بالک که قطار را قبــــول نمودهاند ،ممنوع است.
 -31عمل خالف سوزن در سیستم عالئم الکتریکی چیست؟ و در صورت انجام آن چه صدمهای
به سوزن وارد میشود؟

در هنگام مانور یا خروج قطار از ایس��تگاه ،چنانچه موقع نزدیک ش��دن به س��وزن ،به چراغ عالئم مس��یر
مربوطه توجه نش��ود و رانندگان وسایل نقلیه خالف جهت مسیر سوزن حركت نمايند ،چرخ وسیله نقلیه
به تیغهی س��وزن برخورد نموده و صدمه به دستگاه سوزن وارد میگردد و امکان خروج قطار در برگشت،
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قطعي خواهد بود  .این عمل خالف س��وزن ،روی دس��تگاه پانل نشان داده میشود .بنابر این هرگونه عبور

خالف (رفت – برگشت) مجدد از روي سوزن اكيدا ً ممنوع ميباشد.
 -32منظور اصلی از کاربرد عالمات در راه آهن چیست؟

منظور عمده استفاده از عالمات در راهآهن ،جلوگيري از مخاطراتي است كه ممكن است در مواقع حركت
قطار پيش بيايد و عالمت يكي از مهمترين وس��ايل ارتباطي بين كارمندان خط و ايس��تگاهها و قطار بوده
و از عوامل اوليهی راهآهن بشمار ميرود.
 -33در انتخاب عالمات چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟
الف ـ يكنواخت و يكسان بودن روش استفادهی آنها در طول خط؛

ب ـ نصب عالمات در محلهايي كه الزم بوده و ديدن آنها كام ً
ال ميس��ر باش��د و استفادهی آنها در مواقعي

كه ضرورت پيدا ميكند؛
ج ـ استفاده عالمات معينه و مجاز.
 -34عالمت چگونه باید ارائه گردد؟

عالمات بايد با نهايت دقت اعالم شوند و عالمت دهنده بايد كام ً
ال صورت خود را به سمت گيرنده ی عالمت

قرار دهد ،بهطوريكه عالمت گيرنده بهخوبي متوجه عالمت بشود.
 -35عالمت گیرنده در چه مواقعی میتواند اجرای عالمت را به تاخیر بیاندازد؟
فقط در موارديكه عالمت گيرنده مطمئن گردد كه اجراي فرمان منجر به مخاطره خواهد ش��د ،ميتواند
به مسئوليت خود ،اجراي آن را به تأخير بياندازد.
 -36در چه مواقعی از عالمت شب استفاده می شود؟
از موق��ع غروب آفتاب ،يعني تاريك��ي هوا و همچنين در مواقعي كه هوا مه يا ابر بوده و يا وضعيت طوري
باش��د كه تميز دادن ش��يئي از فاصله ی يكصد متري غيرممكن ش��ود ،بايد عالمات شب نصب و استفاده
گردند.

42

پرسش و پاسخ شغل مانورچی و سرمانورچی

 -37عالمت سیمافور را توضیح دهید.
عالمت س��یمافور ،ستوني اس��ت در حدود  6متر كه در انتهاي آن بازوي متحرك  1/20متر نصب شده و
در زاويهی بازو با ستون چراغي كه داراي شيشه سبز و قرمز مي باشد ،نصب گردیده است .اين عالمت در
حدود  250متري دو راهي ورودي ايستگاه كار گذارده مي شود.
الف :هرگاه در روز بازوي سيمافور افقي بوده و يا در شب چراغ قرمز آن روشن باشد ،عالمت نشانهی ايست
بوده و نشان ميدهد كه ورود وسایل نقليه به ايستگاه ممنوع است.
ب :اگر در روز بازوي س��يمافور مايل به طرف باال و در ش��ب چراغ سبز آن روشن باشد ،نشان ميدهد كه
ورود وسایل نقليه به ايستگاه مجاز است.

 -38عالمت تعیین حدود ایستگاه را توضیح دهید.
عالمت تعيين حدود ايس��تگاه ،عبارت اس��ت از صفحهی سفيد رنگ مربعي به ابعاد  50سانتيمتر كه روي

پايه  2متري نصب و به فاصله ی تقريباً  200متر از دوراهي ورودي ايستگاه در سمت راست خط به طرف
ايستگاه قرار گرفته است .
در روي صفحهی س��فيد رنگ از طرف ايستگاه حروف (ح -ا)كه اختصار كلمه ( حدود ايستگاه ) مي باشد
داخل مربع و به رنگ سياه ترسيم شده است .
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 -39عالمت دگاژ یا نشانه ی حریم تالقی دوخط را توضیح دهید.
در مح��ل تالقي دو خط فاصله ی مركزي آنها به تدريج بههم نزديك مي ش��ود به طوريكه اگر در داخل
مس��افت معيني از اين محل وس��يله نقليه توقف کند عبور وس��يله نقليهی ديگ��ر از روي خط مجاور آن
غيرممكن و باعث تصادف مي شود .براي مشخص نمودن اين حد عالمتي بنام « دگاژ» به فاصله ی معيني
از نقطه ی تالقي در بين دوخط نصب مي ش��ود .عالمت دگاژ عبارت اس��ت از ميله ی مدوري به طول 30
سانتيمتر و به قطر  10سانتيمتر كه نصف باالي آن قرمز و پايين آن سفيد رنگ است،
توقف وسایل نقليه در داخل دگاژ ممنوع و در صورت لزوم با اجازه ی مخصوص مسئول ايستگاه مي باشد.
همچنین ابتدا و انتهاي قطاريكه درخط توقف ميکند ،نبايد از حد دگاژ تجاوز نمايد.

44

پرسش و پاسخ شغل مانورچی و سرمانورچی

 -40عالمت دوراهی نما را توضیح دهید.
فان��وس دوراهي نما،عبارت اس��ت از فانوس چهارگوش متحرك به رنگ س��ياه كه چه��ار طرف آن داراي
شيش��ههاي ش��يري رنگ مي باشد .فانوس نام برده روي پايه ی دس��تگاه دوراهي كار گذارده شده و براي
تعيين مسير دوراهي بكار ميرود .اين عالمت در شب بهوسيله روشنایي چراغ نمايان است .دو طرف مقابل
فانوس ذکر ش��ده داراي شيشهای به شكل مربع ـ مس��تطيل و دو طرف ديگر ،يكي دايره شكل و ديگري
عالمت فلش در جهت راست يا چپ آن می باشد.

 اگر شيشهی مستطيل نمايان باشد ،مسير دوراهي به خط مستقيم است. اگر فلش فانوس به طرف راست یا چپ نمايان باشد(با توجه به راست یا چپ بودن دوراهی) دوراهي ازخط مستقيم به خط فرعي سمت راست یا چپ متصل است.
 -اگر شيشهی مدور نمايان باشد  ،دوراهي از خط فرعي به خط مستقيم متصل است.

 -41عالمت ایست را توضیح دهید.
عالمت ايس��ت عبارت است از صفحهی مدوري به قطر  40سانتيمتر كه هر دو روي
آن قرمز رنگ و خط س��فيد مايلي در وس��ط آن رس��م شده اس��ت .اين صفحه روي
پايهاي  2متري نصب اس��ت .عالمت مزبور به صفحات دوار و قپانهاي خطي نصب و
در مواقعي كه صفحهی دوار در امتداد خط اصلي نبوده و يا قپان در حال توزين است،
نمايان مي شود تا از ورود ساير وسایل نقليه جلوگيري به عمل آيد.
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 -42عالمت عقب قطار در روز را توضیح دهید.
عالمت عق��ب قطار در روز صفحه ای مربع ش��كل به رنگ
س��فيد و قرمز در باالی واگن  ،و يك صفحهی مدور قرمز با
حاش��يه ی سفيد زير سپر س��مت راست آخرين واگن قطار
است که بر روی آن نصب ميشود.

 -43عالمت انتهای قطار در شب را توضیح دهید.
عبارت اس��ت از چراغی كه به س��مت عقب نور قرمز و به طرف جلو نور مهتابي نشان مي دهد و در آخرين
واگن قطار نصب مي شود.
 -44محل نصب و تعداد عالمت انتهایی قطار خاص را توضیح دهید.
قطاره��ای ب��اری خاص با نصب یک عالمت انتهایی قطار در روی واگن انتها در س��مت لکوموتیوران اعزام
میگردند .
 -45عالمت واگن های حامل مواد خطرناک در حال توقف را توضیح دهید.
عالمت واگنهای حامل مواد خطرناک  ،در روز و ش��ب دو پرچم قرمز اس��ت که به ابتدا و انتهای واگن و
اگر چند واگن حامل مواد خطرناک بوده و به یکدیگر متصل باشند ،یک پرچم به جلوی واگن اولی و یک
پرچم به انتهای واگن آخری نصب می شود .
 -46عالمت آهسته  30کیلومتر را توضیح دهید.
عبارت اس��ت از صفحه ی مدوري به قطر  40س��انتيمتر كه
روي آن به رنگ زرد و پش��ت آن س��بز رنگ و در هر دو رو
داراي حاشيه ی سفيد مي باشد .اين صفحه روي پايه ی دو
متري كه در آن قالبي براي نصب چراغ درش��ب تعبيه شده
است ،نصب مي باشد.
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 -47عالمت آهسته  30کیلومتر در چه مواقعی بکار برده می شود؟
 براي كاستن سرعت به  30كيلومتر در ساعت براي اخطار نزديك شدن به عالمت آهسته  6كيلومتري براي اعالم نزديك شدن به عالمت ايست -48عالمت آهسته  15کیلومتر را توضیح دهید.
اين عالمت عبارت است از دو صفحه ی مدور به رنگ زرد با حاشيه ی
سفيد كه باالي يكديگر روي پايه  2متري نصب و پشت اين صفحات
به رنگ س��بز با حاشيهی سفيد استکه در شب بهوسيلهی دو چراغ
با نور زرد و سبز نشان داده مي شود.
عالمت مزبور در قسمتي از خط نصب میشود كه وضعيت ساختماني
آن ،كاستن سرعت وسیله نقلیه به حداقل مجاز است.
 -49عالمت نزدیک شدن به ایستگاه را توضیح دهید.
عالمت نزدیک ش��دن به ایس��تگاه عبارت است از دو صفحه ی مس��تطیل شکل که بهطور
م��وازی روی پایهی دو متری نصب ش��ده و در  1000متری دو راهی ورودی ایس��تگاه در
سمت راست خط کار گذارده میشود.
 -50فرمان حرکت به جلو را توضیح دهید.
در روز ،يك سوت كوتاه با اشارهی يك مرتبه حركت دست با پرچم سبز از پايين به باال تا اجراي فرمان
و در شب نيز همين عمل با چراغ دستي نور سبز انجام مي شود.
 -51فرمان حرکت به عقب را توضیح دهید.
در روز ،دو سوت كوتاه با دو مرتبه حركت دست با پرچم سبز از راست به چپ و در شب نيز همين عمل
با چراغ سبز انجام مي شود.
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 -52فرمان ایست را توضیح دهید.
فرمان ايس��ت عبارت اس��ت از سه سوت كوتاه متوالي با ارائه ی پرچم قرمز در روز و نور قرمز در شب و يا
نور هر شيئي ديگر كه براي جلب توجه بهطور دايره شكل چرخانده شود.
 -53فرمان آهسته در مانور را توضیح دهید.
فرمان آهس��ته  ،در روز يك س��وت بلند با اش��اره ی آهسته دست با پرچم س��بز از باال به پايين و در شب
همين فرمان با چراغ داده مي شود.
 -54فرمان اتصال دو واگن را توضیح دهید.
فرمان اتصال دو واگن  ،در روز دو س��وت كوتاه و دو دس��ت باالسر قرار گرفته و به آهستگي چندين مرتبه
به يكديگر نزديك ميشود؛ درشب همين عمل با نور سبز نشان داده مي شود.
 -55اگر راننده نسبت به عالمتی مشکوک شود ،چه کاری باید انجام دهد؟
باید تا یقین حاصل نمودن از وضعیت راه  ،آن عالمت را به منزله ی ایست بداند .
 -56سوت خبر چه نوع سوتی است و در چه مواقعی نواخته می شود؟
 سوت خبر یک سوت طویل است که در موارد زیر نواخته می شود: قبل از ورود به ایستگاهها؛ در موقع عبور از ایستگاههاییکه قطار در آن توقف نمیکند؛ قبل از رسیدن به محل تالقی جاده شوسه با خط(عالمت گذرگاه راه آهن با شوسه)؛ هنگام ورود به تونل ها و پیچ های تند و عبور از جنگلهای انبوه و محلهاییکه راننده نتواند از فاصله یکصد متری وضعیت آزاد بودن خط را تشخیص دهد؛
 برای آگاهی کارگران و س��ایر کارمندان خط و اطالع عابرین از نزدیک ش��دن قطار و راندن حیوانات ازروی خط.
 -57سوت امدادی را توضیح دهید.

عبارت است از چندین سوت کوتاه پی در پی که راننده در موارد زیر نواخته و قطار را فورا ً متوقف میسازد:
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هنگام مش��اهده ی وقایع غیرمترقبه از قبیل بروز آتش س��وزی در قطار یا پرت ش��دن کسی از قطار و در
مواردی که ادامهی حرکت ،احتمال خطر را داش��ته باش��د .کارمندان قطار به مجرد شنیدن سوت امدادی
باید سریعاً ترمزها را بسته و قطار را برای توقف کمک کنند.

 -58نحوهی س�یر قطارهای خودکش�ش (ترن س�ت  ،ریل ب�اس  ،توربوت�رن و )...بدون چراغ

انتهایی چگونه است؟

س��یر قطارهای خود کش��ش (ترن س��ت  ،ریل باس  ،توربوت��رن و )...بدون چراغ انتهای��ی بالمانع بوده و
مشاهدهی کابین انتهایی در جهت خالف حرکت قطارتوسط مأمورین موظف به منزله ی کامل بودن قطار
میباشد .
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حفاظت و ایمنی و مقررات حمل
و نقل کاالی خطرناک
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