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 -3حفاظت و ایمنی و مقررات حمل و نقل کاالی خطرناک
 -1حادثه را تعریف کنید.
اتفاقی را حادثه گویند که بر اثر عامل و یا عواملی وقوع یافته و باعث ایجاد خس��ارتهای مالی ،جراحات
جزیی و یا کندی جریان عادی کارشود.
 -2چند مثال برای حوادثی بنویسید که در حین مانور ایجاد میشود.
 عقب زدن وسیله بدون حضور مانورچی در واگن انتها و برخورد با واگنهای متوقف؛ حرکت دادن واگنها قبل از بازنمودن ترمز دستی و بریده شدن چرخها؛ باال زدن پل بین س��النها بدون درگیر نمودن ضامن مربوطه و برگش��تن آن و اصابتش به سر مانورچی؛ انجام مانور جلوی قطار قبولی و ایجاد معطلی در ورود قطار. -3سانحه را تعریف کنید.
حادث��های را س��انحه گویند که در آن خس��ارتهای مالی زیاد ،مصدومیت ش��دید ویا ف��وت و همچنین
مسدودی طوالنی خط ایجاد شود.
 -4چند مثال برای سوانحی بنویسید که در هنگام مانور ایجاد میشود.
 انجام مانور ضربهای که باعث فرار واگنها و برخورد و یا خروج از خط و ایجاد خسارتهای مالی شدیدگردد؛
گیر افتادن مانورچی الی تامپونها و له شدن اندام وی؛ بیتوجهی سرمانورچی به طول ،وزن و نسبت ترمز قطار تنظیمی که درصورت توأم شدن با غفلت سایرمأموری��ن باعث بروز خس��ارتهای مالی و جانی زیاد به علت فرار قطار و ی��ا برخورد هنگام تالقی خواهد
شد.
 -5خطر را تعریف کنید.
منبع ،وضعیت و یا عملی است که پتانسیل ایجاد خسارت را داشته باشد.
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 -6چند مورد از خطراتی را بنویسید که تهدیدکنندهی جان مانورچی است.

 -سوار و پیاده شدن به واگنهای در حال حرکت؛

 انجام عمل اتصال و انفصال واگنهای در حال حرکت؛ -ایستادن روی تامپون واگن انتها؛

 گیر افتادن الی واگنهای زنجیری و اتومات هنگام انجام عمل اتصال واگنها. -7علل بروز حوادث را نام ببرید.
معم��والً در صنایع مختلف علل مؤثر در وقوع حوادث را در س��ه گروه دس��ته بندی می کنند :خطاهای

نیروی انسانی ،خرابی تجهیزات و عوامل طبیعی.

 -8در شغل سرمانورچی برای علل انسانی مؤثر در وقوع حوادث ،چند مثال بزنید.

 -تعجیل در کار

 -عدم حضور در هنگام عمل اتصال و انفصال

 -انجام عملیات مانور با تعداد نفرات کمتر از استاندارد

 -انجام مانور ضربهای ،عدم رعایت سرعت مطمئنه در مانور

 بیتوجهی به گذاشتن و یا برداشتن به موقع کفش خط توسط مانورچیها -عدم انجام هماهنگی الزم با مسئول وقت ایستگاه

 -عبور از عالمت حدود ایستگاه در حین مانور

 -9در هنگام مانور برای علل فنی و خرابیهای تجهیزاتی که در وقوع حوادث مؤثر میباش�ند،

چند مثال بزنید.

 -دشارژ شدن بیسیم و قطع ارتباط میان عوامل مانور

 خرابی عالئم و خارج از سرویس شدن آن -نقص در سیستم ترمز لکوموتیو مانور

 فقدان و یا در دسترس نبودن کفش خط مناسب -نور ناکافی محوطه

 شیب بیش از حد خطوط -سائیدگی دهانهی قالبهای اتومات و گسیخته شدن حین مانور
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 -10هنگام مانور برای علل طبیعی که در وقوع حوادث مؤثر میباشند ،چند مثال بزنید.
 بارش برف شدید و کوالک وزش باد و طوفان -گرد وغبار

 -سرما و گرمای طاقت فرسا

 -11ش�ش مورد مهم از نکات ایمنی ش�خصی را بنویسید که مأمورین مانور هنگام عبور و مرور

در داخل خطوط ایستگاه باید آنها را رعایت نمایند.
 -1از ایستادن در وسط خطوط جدا ً خودداری شود؛

 -2از نشستن یا خوابیدن زیر واگنهای متوقف باید خودداری گردد؛

 -3از بین واگنهای متوقف که در فاصلهی کمتر از  4متر نسبت به هم قرار دارند عبور نشود؛
 -4هیچگاه از جلوی وسیله در حال حرکت عبور نگردد؛
 -5از زیر واگنها و یا روی تامپونها عبور نگردد؛

 -6هنگام عبور از عرض خطوط ،هیچگاه نباید پا را روی ریل ،تیغه ی س��وزن (بهویژه س��وزنهای برقی)،
تکه مرکزی و ریل هادی گذارد.

 -12چهارمورد مهم از خرابیهای خط را نام ببرید که احتمال وقوع حادثه را فراهم میسازند.

 شکستگی ریل– فرار ریل

– افتادگی خط

– افزایش یا کاهش عرض خط
 -13چهار مورد از خرابیهای س�وزن را بنویس�ید ک�ه احتمال خروج از خ�ط واگن را افزایش

میدهند.

 -1شکستگی لبهی تیغهی سوزن
 -2عدم چسبندگی تیغه به ریل
 -3بیرون نیامدن کامل کلنگی
 -4افتادگی سوزن
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 -14چهار مورد از وسایل حفاظت فردی شغل مانورچی را بنویسید.
 -1لباس کار مناسب و جلیقهی شبرنگ
 -2دستکش کار
 -3کفش ایمنی
 -4عینک حفاظتی مناسب
 -15چهار مورد از ابزار کار مانورچی و سرمانورچی را بنویسید.
 :1بیسیم
 :2فانوس و چراغ قوه
 :3سوت
 :4عالمات روز و شب
 -16چگونگی باز و بس�ته کردن ترمزدس�تی واگنهای غیر سیس�تم روس�ی مورد استفاده در

راهآهن ایران را بنویسید.

فلکهی ترمزدس��تی را در جهت عقربه های س��اعت  12الی  13دور میچرخانیم تا بسته شود و برعکس به

همین میزان دور بایستی فلکه را چرخانید تا ترمزدستی آزاد شود؛ ضمناً اطمینان از گیرایی و یا برعکس
عدم درگیری ترمزدستی از طریق تست پا زدن به کفش ترمز باید انجام پذیرد.
 -17طریق�هی ب�از و بس�ته ک�ردن ترمز دس�تی واگنهای روس�ی مجه�ز به قف�ل و ضامن را

بنویسید.

مقابل فلکه ایستاده ،ضامن آن را آزاد می نماییم ،فلکه را در جهت مناسب در داخل کشویی حرکت داده
تا اهرم با کورس پیستون سیلندر ترمز درگیر شود؛ ضامن را گردانده تا قفل شود ،سپس فلکه را در جهت

عقربه های ساعت به میزان  12تا  13دور چرخانیده تا ترمزدستی کام ٌ
ال بسته شود .برای آزاد سازی کافی
اس��ت تا ضامن را به حالت عکس برگردانده تا آزاد ش��ود ،سپس فلکه را در جهت مقابل تا آخرین نقطهی

کش��ویی حرکت دهیم .ضمناً اطمینان از گیرایی و یا برعکس عدم درگیری ترمزدس��تی از طریق تست پا
زدن به کفش ترمز باید انجام پذیرد.
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 -18ترمزدستی در وسیله نقلیه به چه منظوری مورد استفاده قرار میگیرد؟
استفاده از ترمز دستی برای باال بردن اطمینان از توقف وسیله نقلیه صورت میگیرد .بکارگیری مناسب از
ترمزدستی باعث جلوگیری از حرکت ناخواستهی اولیه و افزایش سرعت ثانویه (که موجب فرار میگردد)
است.
 -19پس از اطالع از فرار وس�یلهی نقلیهای که به س�مت ایس�تگاه در حرکت اس�ت ،وظیفهی
مأمورینی را شرح دهید که در حال انجام مانور در آن ایستگاه هستند.

بالفاصله قطار مورد مانور را دگاژ نموده و پس از اطمینان از اینکه مسیر وسیلهی فراری به سمت خطی
نیس��ت که لکوموتیو در آن متوقف اس��ت ،مأمورین برای هرگونه همکاری تحت نظر مسئول وقت ایستگاه
آماده میشوند.
 -20فرار وسایل نقلیه ریلی را تعریف کنید.
هر وسيله نقليهايكه از كنترل مأمورين خارج و در منطقه اي به حركت درآيد ،حركت آن وسيله را «فرار»
نامند .دراينگونه موارد بايد دراسرع وقت اطالعاتي نظير:
 تعداد واگنها، وزن آنها، خطرناكي نوع محموالت، وجود مأمورين روي قسمت فراري، زمان و نقطه ش��روع فرار را از طریق مس��ئول وقت ایستگاه به آگاهي كنترلر بهره برداري و ايستگاههايدر مسير فرار رساند.
 -21مهمترین دالیل فرار واگنهای متوقف در خطوط ایستگاه را توضیح دهید.
عدم اس��تفاده از ترمز دستي واگنهاي متوقف در ایس��تگاه و يا ناكافي بودن نسبت ترمز دستي به وزن
آنها كه بايستي بهازاي هر  150تن وزن ،يك محور ترمز دستي بسته شود؛
عدم اس��تفاده از كفش خط ،كه در اين مورد بايس��تي عالوه بر اطمينان از مناسب بودن نوع آن از سوار
شدن واگنها و استقرار در طرفين واگنهاي متوقف نیز اطمينان حاصل نمود؛
آزاد كردن ترمز واگنها به وسيله ی دستگيرهی تخليه ی هواي جانبي و لرزش ناشي از حركت لكوموتيو
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در خطوط مجاور؛
ضربه زدن به واگنهاي متوقف جهت دگاژ نمودن آنها؛
توقف واگنهاي منفصل و پراكنده در خطوط ايستگاه؛

وزش باد و طوفان شديد كه معموالً باعث حركت واگنهاي لبه بلند خالی و يا مسقف درباز ميشود.

 -22هنگام انفصال لکوموتیو قطار وارده ،نحوهی صحیح بستن شیرهای هوا را توضیح دهید.

معموالً لكوموتيورانان قطارهاي ورودي ،جهت توقف در ايستگاه ابتدا يك ترمز شش دنده نموده و پس از

كاهش س��رعت ،ترمز واگنها را آزاد و با ترمز لكوموتيو مبادرت به توقف مينمايند (قابل توجه اس��ت که
ای��ن عمل جهت راحتی کار برای دگاژ نمودن انتهای قطاره��ای متراژی صورت میگیرد) و اگر مانورچی

راهنما هنگام انفصال لكوموتيو ،ش��يرهای هوا را ب��ه طور همزمان ببندد ،به دليل آزاد بودن ترمز واگنها،
احتمال حرکت خود بخود آنها زياد خواهد بود .لذا بايستي نسبت به تخليهی هواي واگنها و ترمز نمودن
آنها اقدام شود.

 -23عدم توجه به وزن واگنهاییکه مانور میشوند ،چگونه باعث فرار میگردد؟

گاهی اوقات مأمورین مانور ايس��تگاهها ،کلیهی واگنهاي يك قطار ورودي را كه با دوبله يا حتي س��وبله

ديزل س��نگين به ايستگاهي حمل ش��دهاند ،به صورت يكجا و با يك ديزل سبك مانوري و بدون استفاده
از ترمز هوا ،مانور نمودهاند و در اين موارد بارها نيروي ناش��ي از هل دادن واگنها ،باعث حركت خارج از

كنترل ش��ده و اگر مس��ير به س��مت خط اصلي بوده منتج به فرار از ايستگاه و اگر به سمت خط دنبالهی
مانور بوده ،باعث خروج ازخط و فرو رفتن به خاكريز انتهاي خط مانور شدهاند.
 -24انجام مانور ضربهای چه خطراتی را در بردارد؟

انجام هرگونه مانور ضربه اي ممنوع است؛ این عمل عالوه بر ايجاد صدمات و خساراتي به واگنها بخصوص

زبانهه��ای قالب اتوماتیک و همچنین محموالت آنها درصورت عدم تخمين صحيح فاصله و وزن قس��مت
بريده شده ،ميتواند باعث حركت خارج از كنترل واگنها و فرارشان نیز گردد.

 -25شل بودن زنجیر قالب واگنها چگونه میتواند باعث فرار در حین مانور گردد؟
شل بودن زنجير قالب واگنها اگر با فقدان هوا و احتماالً افتادگي در خط توأم گردد ،باعث انفصال قسمتي
از واگنها و حركت خارج از كنترل آنها میشود.
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 -26عدم استفاده از پشت بند در اتصال واگنهاي قالب زنجيري و اتومات به یکدیگر چگونه

میتواند باعث حادثه شود؟

عدم اس��تفاده از پش��ت بن��د در اتصال واگنهاي ق�لاب زنجيري و اتوماتیک اگر ب��ا افتادگي در خط و یا
ش��وک وارده به قطار به علت تغییر ش��تاب توأم گردد ،باعث انفصال و گس��یختگی قطار و تبعات ناشی از

آن میگردد.

 -27عدم استقرار صحيح دستگيرهی انفصال قالب اتوماتیک چه مشکالتی را به دنبال خواهد

داشت؟

گاهی اوقات مأمورین مانور جهت انفصال واگنی از قطار ،دستگیرهی انفصال قالب اتوماتیک را باال کشیده
و ضامن می کنند و بنابه دالیلی فراموش کرده و بجای خود برنمیگردانند و بعضاً مش��اهده شده است که
واگنها نیز جدا نشده و همراه باهم حرکت میکنند تا جاییکه به علت شوك وارده به قطار از هم منفصل

و باعث وقوع گسیختگی در قطار میشوند.

 -28ضرورت انجام آزمایش قالب در هنگام هل دادن واگنها را توضیح دهید.

گاهی اوقات به علت شلوغی کار و همچنین اهمال برخی از مأمورین ،واگن و یا واگنهایی به صورت قالب

نش��ده به هم در خطوط ایستگاه جمع میش��وند که اگر قبل از هل دادن آنها توسط لکوموتیو مانور کمی
به جلو کش��یده نش��وند ،ممکن است با عامل دیگری مثل فقدان هوا توأم شده و دچار حرکت ناخواسته و

فرار شوند.

 -29انفصال و توقف واگن در خطوط ایستگاه تا چه شیبی مجاز است؟

حداکثر تا ش��یب  5درهزار مجاز میباش��د ،مش��روط براینکه به ازای هر  150تن وزن قطار حداقل یک
محور ترمزدس��تی بس��ته و  2عدد کفش خط در زیر اولین محور از واگنهای اول و دوم در جهت ش��یب

خط گذاشته شود.

 -30در صورتی که در حین مانور ،زیر واگنی کفش خط جا بماند ،چه خواهد شد؟

حرکت واگن باعث س��رخوردن کفش خط روی ریل و درگیر شدن آن در محلهایی نظیر :تیغهی سوزن،

تک��ه مرکزی و افتادگی در محل اتصال دو ریل ش��ده و درنتیجه چ��رخ از کفش خط باال رفته و خروج از
خط وسیله ایجاد میگردد.
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 -31طرز قرار دادن صحیح کفش خط در طرفین واگنهای متوقف را بنویسید.
مأمورین مانور اول باید به س��مت انتهای واگنها رفته و نس��بت به گذاش��تن کفش خط زیر آخرین چرخ
واگن اقدام و از طریق عالمت یا ارتباط بیس��یم به لکوموتیوران فرمان اقدام به کمی عقب زدن به منظور
سوار شدن چرخ به کفش خط را داده و سپس به سمت لکوموتیو آمده و با گذاشتن کفش خط زیر اولین
چ��رخ واگن مورد نظر و س��وار نمودن چرخ روی کفش اقدام نماین��د .در این مرحله لکوموتیوران اقدام به
ترمز نمودن قطار نموده ،س��پس انفصال انجام میش��ود (بستن ترمز دستی به میزان یک محور بهازای هر
 150تن نیز الزامی است).
 -32در هنگام انجام عملیات مانور ،چنانچه واگنی به حالت ترمز ،حرکت داده شود ،چه عیبی
بوجود خواهد آمد؟ وظیفهی مأمورین مانور در این مواقع چیست؟

در صورتی که به هردلیل س��ر خوردن چرخ واگن بر روی خط ادامه یابد ،دچار بریدگی خواهد ش��د .در
مواقع��ی که چرخ س��ر میخورد باید فورا ً انجام عملیات مانور متوقف و نس��بت ب��ه آزاد کردن ترمز قطار
(دستی یا هوا) اقدام شود .در صورتی که ترمزدستی بسته باشد باید آن را کامل آزاد نمود و چنانچه ترمز
هوا درگیر باشد ،بایستی توسط هواگیری از طریق  6دنده لکوموتیو آزاد گردد .در غیراین صورت بایستی
شیر قطع و وصل ترمز واگن در حالت بسته قرار داده شود.
 -33هنگام انجام مانور هوای چه تعداد از واگنها باید بسته شود؟ لطف ًا توضیح دهید.
ه��وای کلیهی واگنها و لکوموتیو باید بس��ته ش��وند .زیرا در غیر این صورت اگ��ر واگن و یا واگنهایی در
حین حرکت از هم منفصل ش��وند ،قسمت گسیخته شده بدون هرگونه کنترلی به حرکت خود ادامه داده
و شرایط خطرناکی را ایجاد خواهد کرد.
 -34ع�دم بس�تن هوای واگنه�ا در حین مانور به غی�ر از افزایش احتمال فرار ،چه خس�ارات
دیگری را دربر دارد؟

اجبار به اس��تفاده بیش از حد از ترمز س��ه دنده لکوموتیو و نیروی ناش��ی از هل دادن واگنها باعث سر
خوردن چرخ های لکوموتیو و بریدن آنها میگردد؛
فشار ناشی از حرکات غیر یکنواخت در واگنها باعث وارد آمدن خسارت به قالبها میگردد؛
ناکافی بودن نیروی ترمز باعث افزایش میدان ترمز و برخورد با موانع میگردد.
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 -35خرابیهای حادثه ساز چرخ را نام ببرید.
 لقی طوقه تیزی پروفیل بریدگی بیش از حد استاندارد چرخ جابجایی چرخ روی محور رسیدن ضخامت بانداژ به خط اطمینان -36دگاژ چه مفهومی دارد؟
در فاصلهی میانی مکانی که محورهای دو خط مجاور همگرا از یکدیگر  3/5متر است ،عالمت دگاژ نصب
گردیده و مفهوم آن عبارت است از اینکه توقف وسایل نقلیه ریلی در قبل از این نقطه ،مانعی برای تردد
در خط مجاور نمیباش��د و درصورتی که این قاعده رعایت نگردد ،برخورد از کنار برای وس��ایل نقلیه ریلی
ایجاد خواهد شد.
 -37چن�د مورد از خطراتی را بنویس�ید که جان مأمورین مان�ور را در محدودهی دگاژ تهدید
میکند.

اصابت پای مأمورین به عالمت دگاژ به هنگام سوار یا پیاده شدن به واگنهای در حال حرکت؛

گیر کردن مانورچی مس��تقر روی پله و رکاب بین وس��یله در حرکت و واگنهای متوقف که کام ً
ال دگاژ
نشدهاند؛

گیر کردن مانورچی در حال تردد در محل دگاژ بین واگنهای در حرکت و واگنهای متوقف که کام ً
ال

دگاژ نشدهاند؛
خ��روج از خ��ط ناگهانی و پیچش واگنها به س��مت واگنه��ای متوقف و درگیر ش��دن مانورچی بین
واگنها.
 -38در تنظیم قطار ،محدودیت طول قطار تابع چیست؟
در تنظیم قطار برای حرکت در محورهای مختلف بایس��تی طول قطار حداکثر معادل طول مفید دگاژ تا
دگاژ کوتاه ترین خط ایستگاه در همان محور باشد.
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 -39نکات مهم و ضروری که در آرایش قطار باید رعایت شوند ،کدامند؟
توجه به وزن و طول مجاز به سیر در منطقه؛
توجه به فشار ترمز مورد نیاز؛
رعایت نسبت ترمزدستی مورد نیاز در قطار با توجه به منطقه سیر؛
سالم و آماده بکار بودن ترمز هوا و دستی واگنهای اول و آخر؛
استقرار واگنهای اتومات در جلو و زنجیریها پشت سر آنها؛
واگنهای باردار و سنگین تر جلوی قطار باشند؛
پرهیز از گذاشتن واگنهای خالی بین باردارها؛
رعای��ت تعداد حائل مورد نیاز برای واگنهای حامل محموالت طویل ،سریعاالش��تعال و حامل کاالهای
خطرناک؛
رعایت تعداد حائل مورد نیاز با لکوموتیو و واگنهای سرنشیندار؛
استقرار جرثقیل در جلو و یا انتهای قطار؛
حداکثر  12محور شیربس��ته ،مش��روط به اینکه نسبت ترمز کمتر از حد مجاز نباشد میتوانند در یکجا
از قطار قرار گیرند.
 -40طریقهی اطمینان از درگیری قالبهای یونی کوپلر را شرح دهید.
داخل بودن شاخص قرمز رنگ روی قالبها معرف درگیری آنها با یکدیگر است.
 -41در اتص�ال واگنهای مجهز ب�ه قالب زنجیری به یکدیگر ،زنجی�ر کدامیک باید به چنگک

دیگری متصل شود؟

زنجیر قالب واگن جلویی باید به چنگک واگن پش��تی انداخته ش��ود ،مگر در مواقع اختالف تامپون جزیی
که برای جلوگیری از گس��یختگی قطار زنجیر واگنیکه پائینتر اس��ت باید به چنگک واگن مقابل انداخته
شود.
 -42هنگام بستن لوله ی هوا در قطار رعایت چه نکاتی مهم است؟ توضیح دهید.
قبل از هرچیز روی زانوها به حالت چمباتمه درآمده که کمترین فشار به ستون فقرات وارد گردد .از باال به
طوری که شست دستها در یک جهت و رو به باال باشد سرپنجهی لولهی هوای واگنها را گرفته و آنها را
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باال آورده و با دقت به یکدیگر وصل کرده ،سپس کف دست را روی محل اتصال آنها قرار داده و ابتدا شیر
لولهی اصلی سمت انتها و سپس شیر لولهی اصلی سمت لکوموتیو را به آرامی باز مینماییم .در آخر دست
خود را از محل اتصال سرپنجهها برداشته و بدون تعجیل به بیرون از فضای دو واگن میخیزیم.
 -43هنگام باز کردن لوله هوا در قطار رعایت چه نکاتی مهم است؟ توضیح دهید.
قبل از هرچیز روی زانوها به حالت چمباتمه درآمده که کمترین فش��ار به س��تون فقرات وارد گردد .ابتدا
ش��یر لولهی اصلی س��مت لکوموتیو را بسته و سپس شیر لولهی اصلی س��مت انتها را میبندیم .از باال به
طوری که شست دستها در یک جهت و رو به پایین باشد سرپنجهی لولهی هوای واگنها را گرفته و آنها
را کمی باال آورده و با کمک زانو از یکدیگر جدا نموده و در محل خود قرار میدهیم .در آخر بدون تعجیل
به بیرون از فضای دو واگن میخیزیم.
 -44هن�گام قالب نمودن واگنهای مجهز به قالب زنجی�ری رعایت چه نکاتی به عنوان ایمنی

فردی مهم است؟ توضیح دهید.

قبل از هر چیز از توقف کامل و چسبیدن تامپون واگنهای مورد نظر به یکدیگر مطمئن شده؛ اگر واگنها
دارای پل هس��تند داخل واگن رفته ،آنها را بلند کرده و در جای خود ضامن میکنیم .س��پس روی زانوها
به حالت چمباتمه درآمده ،به فضای بین واگنها رفته و با اس��تفاده از وارد نمودن فش��ار به عضالت کتف،
ران و تا جای ممکن برداشتن فشار از ناحیهی ستون فقرات ،ابتدا زنجیر قالب کشش را گرفته ،با گرداندن
دس��تگیره میله پیچ زنجیر آن را به طول مناس��ب میرسانیم؛ سپس یو( )Uزنجیر سمت کشش را با کف
دو دس��ت گرفته و به چنگک واگن مقابل میاندازیم و با گرداندن دستگیره متصل به میله پیچ زنجیر ،در
حالی که مراقب هستیم تا در صورتیکه دستمان از روی زنجیر در رفت ،به صورت خود ضربه نزنیم ،آن را
تا حد ممکن سفت نموده و نهایتاً دستگیره را در محل خود ضامن مینماییم .در آخر روی زانوها نشسته

و بدون تعجیل به بیرون از فضای دو واگن میخیزیم.
 -45هن�گام ج�دا نمودن واگنهای مجهز به قالب زنجیری رعای�ت چه نکاتی به عنوان ایمنی

فردی مهم است؟ توضیح دهید.

اگ��ر واگنها دارای پل هس��تند ،ابتدا داخل واگن رفته ،آنه��ا را بلند کرده و در جای خود ضامن میکنیم.
س��پس از واگن پیاده شده و روی زانوها به حالت چمباتمه درآمده؛ به فضای بین واگنها رفته و به آرامی
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ایس��تاده و با استفاده از وارد نمودن فشار به عضالت کتف ،ران و تا جای ممکن برداشتن فشار از ناحیهی
س��تون فقرات ،ابتدا با گرداندن دس��تگیره میله پیچ زنجیر آن را تا جای الزم ش��ل نموده؛ سپس یو ()U
زنجی��ر را ب��ا کف دو دس��ت گرفته و به آرامی کمی باال برده تا از چنگک آزاد ش��ود؛ بدون آنکه آن را رها
کنیم ،به س��مت پایین هدایتش نموده ،س��پس روی زانو نشسته و آن را به محل مخصوص خود آویخته و
در آخر بدون تعجیل به بیرون از فضای دو واگن میخیزیم.
-46کد  UNتوسط چه مرجعی و برای چه محموالتی در نظر گرفته شده است؟
توسط سازمان ملل و برای تمامی کاالهای خطرناک که در هر یک از مقررات  RIDو ضمیمه SMGS 2
طبق فهرست توصيه شده از طرف سازمان مذکور طبقه بندی شده اند.
 -47کاالهای خطرناک را تعريف كنيد.
عبارتن��د از م��واد یا محصوالتی که موق��ع جابجایی  ،عملیات بارگیری یا تخلیه و نگهداری ممکن اس��ت
باعث انفجار ،آتش سوزی  ،خرابی تجهیزات فنی و سایر کاالها و نیز مرگ ،مسمومیت ،آسیب ،سوختگی،
تشعشع و یا بیماری انسان و یا حیوان گردد.
 -48مواد و محصوالت خطرناک بر چه اساس به کالسهای  9گانه دســته بندی شده اند؟
بر اساس خصوصیات و نوع خطرشان.
-49کالسهای  9گانه کاالهای خطرناک را نام ببرید.
 )1مواد منفجره و محصوالت حاوی آنها
)2گازهای متراکم  ،مایع شده و یا حل شده تحت فشار
)3مایعات سریع االشتعال
 )4مواد جامد س��ریع االش��تعال (موادی که به احتراق خود به خودي تمایل دارند؛ موادی که در تماس با
آب ،گازهای قابل اشتعال تولید میکنند).
 -4-1مواد جامد سریع االشتعال
 -4-2مواد خود افروز (خود اشتعال)
 -4-3موادی که در واکنش با آب ،گازهای قابل اشتعال متصاعد میکنند.
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 )5مواد اکسید کننده و پراکسیدهای آلی
 -5-1مواد اکسید کننده
 -5-2پراکسیدهای آلی
 )6مواد سمی و عفونی (مسری)
 -6-1مواد سمی
 -6-2مواد مسری (عفونی)
)7مواد رادیواکتیویته
)8مواد سوزآور و خورندهها
)9سایر مواد و محصوالت خطرناک
 -50برچسبهای محموالت خطرناک چند نوع هستند؟ نام ببرید.
دو نوع هستند -1 :برچسبهای اصلی بابت کالسهای  9گانه -2 ،برچسبهای احتیاطی یا تکمیلی.
-51کالس ( 3مایعات س�ریع االشتعال) بر اساس خطرات ناشی از آنها به چه گروههایی تقسیم

می شوند؟

 )aمواد بسیار خطرناک
 )bمواد خطرناک
 )cمواد کم خطر
-52کالس (4مواد جامد س�ریع االش�تعال) و کالس ( 5مواد اکسید کننده و پراکسیدهای آلی)

بر اساس میزان خطرناک بودن آنها به چه گروههایی تقسیم می شوند؟
 )aمواد با درجه خطر باال
 )bمواد خطرناک
 )cمواد با درجه خطر پایین
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 -53زیرکالس  1کالس ( 6مواد س�می) بر اس�اس میزان خطرناک بودن (میزان سمی بودن) به

چه گروههایی تقسیم می شوند؟
 )aمواد سمی با شدت زیاد
 )bمواد سمی
 )cمواد سمی با شدت کم

 -54حمل مواد خطرناک کالس ( 7رادیواکتیویته ها) ،که طبق مقررات مجاز به حمل می باشند،

در چه صورتی ممکن است؟

در صورتیکه موافقت راه آهنهای درگیر در حمل اخذ شده باشد.
 -55بهطور کلی تعیین گروه خطرزایی تمامی کاالهای خطرناک به چه صورت می باشد؟
 )aمواد با درجه خطر باال
 )bخطرناک
)cکم خطر
 -56تقسیمبندی کالس خطر به محدود را توضیح دهید.
حمل برخی از کاالهای خطرناک مس��تلزم داش��تن نام دقیق  ،کد مش��خص و کالس آنهاست که عبارتند از
کالسهای  2،1و 6 - 2و 7؛ مواد محصوالتیکه از نظر خصوصیات شیمیایی تحت عنوان کلی مواد خطرناک یکی
از کالسهای محدود واقع شده ولی نام آنها در لیست آن کالس به صراحت ذکر نشده ،مجاز به حمل نمی باشند،

ولی مواد و محصوالتیکه در لیست کالسها با عنوان محدود از آنها نامبرده شده است صرفاً تحت شرایط پیش

بینی شده در کالس مربوطه در این مقررات و مقررات ضمیمه  SMGS 2قابل حمل هستند.
 -57تقسیم بندی کالس خطر به نامحدود را توضیح دهید.

برخی از کاالها با داش��تن اطالعات کمتری قابل حمل می باش��ند که عبارتند از کالسهای،4-2 ،4-1 ،3
 8 ، 6-1 ، 5-2 ، 5-1 ،4-3و 9؛ مواد و محصوالتیکه نامش��ان در لیس��ت کالس��ها با عنوان نامحدود قید
گردیده و یا در زمره مواد این جداول میگنجند فقط با رعایت الزامات پیش بینی شده در کالس مربوطه
در مق��ررات حمل و نقل محموالت خطرناک و مقررات ضمیمه SMGS2مجاز به حمل می باش��ند ،اما
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مواد و محصوالتیکه در زمره کالس��های نامحدود واقع ش��ده ولی نام آنها در لیس��ت کالس��ها به صراحت
ذکر نش��ده است بر طبق مقررات ضمیمه SMGS2خطرناک شمرده نشده و مجاز به حمل بدون رعایت
الزامات خاص میباشند.
 -58ابعاد و عالئم خطر مورد استفاده برروی بسته های بار باید به چه صورت باشد؟
عالئم خطر کلیهی کالس��های  9گانه که برای عالمتگذاری بس��ته های بار استفاده میشوند باید مربعی
ش��کل بوده و بر روی قسمت فوقانی بستهی بار نصب شود و ضمنا ٌباید حداقل  100میلیمتر طول داشته
باش��د که در صورت لزوم و چنانچه ابعاد بس��ته بار ایجاب نماید ،ابعاد عالئم خطر را می توان تا اندازهای
که واضح باش��د ،کوچک نمود .عالئم خطر کلیه کالسهای نه گانه خطر و زیر کالسهای آنها توسطUN
بهصورت اس��تاندارد تعریف و مشخص شده که بایس��تی بر حسب ابعاد بسته بندی و با وضوح کامل روی
آنها نصب شود.
 -59نح�وهی نصب و ابع�اد عالئم خطر مورد اس�تفاده برروی واگنه�ا و کانتینرها باید چگونه

باشد؟

عالئم خطر کلیهی کالس��ها بجز کالس  7که براي عالمتگذاری واگنها و کانتینرهای مخزندار اس��تفاده
میش��وند ،باید مربعی شکل بوده و روی قس��مت فوقانی نصب شود و حداقل  150میلی متر طول داشته
باشد؛ ضمنا ٌدر خصوص عالمت خطر کالس  7حداقل ابعاد مذکور باید  250میلیمتر طول داشته باشد.
 -60وظیف�ه ی نص�ب عالئم خطر و الصاق برچس�بها و  ...برروی محم�والت خطرناک ،واگنها و

کانتینرهای حامل این نوع محموالت و پاکسازی آنها بعد از تخلیه بهعهدهي کیست؟
فرستنده

 -61محل و تعداد برچسب مورد نیاز جهت الصاق برروی واگن حامل کاالهای خطرناک را شرح

دهید.

در طرفین واگنهای حامل محموالت خطرناک به فاصله یک متر از کلگی و به ارتفاع یک متر از شاس��ی،
تعداد  2عدد برچسب در هر طرف واگن باید نصب گردد.
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 -62ترتی�ب ق�رار گرفتن واگنها در آرایش قطار برای حم�ل و مانور محموالت خطرناک باید بر
چه اساس باشد؟

باید براساس مندرجات مهر آرایش باشد.
 -63نحوه ی آرایش ،تشکیل و تنظیم قطارهای حامل محموالت خطرناک چگونه است؟
براس��اس جدول فاصله و آرایش هنگام جداس��ازی واگنها و کانتینرهاي مندرج در پیوس��ت ش��ماره  1و
همچنین س��تون  16جدول شناسایی و عملیات یا همان جدول  17ستونی )مندرج در پیوست شماره(2
مقررات حمل و نقل محموالت خطرناک می باشد
 -64از جمل�ه مواردي که قبل از واگذاری واگن جهت بارگیری محموالت خطرناک باید رعایت

گردد ،چیست ؟

باید توجه داشت که واگنها کامال ٌبازدید و از هر نظر سالم و بدون عیب باشند.
 -65حمل محموالت خطرناک با واگنهاییکه کف آنها چوبی است ،دارای چه حکمی است؟
در ای��ن نوع واگنها به هنگام حمل محموالت خطرناک باید توجه داش��ت ک��ه کفش ترمز آنها کامپوزیت
باشد ،در غیر این صورت استفاده از ترمز هوای اینگونه واگنها ممنوع است و همچنين بیش از  12محور
متوالی واگن بدون ترمز هوا نبایستی در یک قسمت از قطار قرار بگیرد.
-66آیا میتوان واگنهای حامل کاالهای خطرناک س�ریع االش�تعال )کالس (3را با واگن حامل
پنبه در یک قطار حمل نمود؟

خیر ،ممنوع است.
 -67حمل واگنهاي حامل محموالت خطرناك با چه واگنهايي ممنوع مي باشد؟
ب��ا واگنه��ای روباز  ،معیوب  ،س��انحه دی��ده و دارای کفش ترمز چدن با اس��تفاده از ترمز هوا و واگنهای
نشتیدار و بهطور كلي چنانچه واگن مربوطه از تمامی جهات سالم نباشد ،ممنوع است.
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 -68اگ�ر در نزدیکی انبار کاالهای خطرناک یا واگن های حامل این نوع کاالها آتش س�وزی یا

سانحهای روی دهد ،چه اقدامی باید نمود؟

هرگونه اقدام در این خصوص بایس��تی در راس��تای تأمین ایمنی و مطابق با دس��تورات کارت احتیاطی
کاالهای خطرناک انجام پذیرد.
 -69نحوه ی توقف و یا عبور لکوموتیو در مجاورت محل بارگیری تخلیه و انبار کاالهای خطرناک

ویژه به هنگام لزوم چگونه خواهد بود؟

توقف لکوموتیو در اینگونه موارد اکیدا ٌ ممنوع بوده و عبور آن به هنگام لزوم به شرط خودداری از تخلیه

و بارگیری و پوشاندن روی محموالت با برزنت و بستن درب واگن یا انبار مربوطه قابل انجام خواهد بود.
 -70وظیف�ه ی مس�ئول وقت ایس�تگاه در خصوص خطرناک و ویژه ب�ودن محمولهی واگنهای

ترانزی�ت یا واردات�ی و صادراتی که نیاز به تعویض بوژی دارند ،قب�ل از واگذاری جهت تعویض
بوژی چیست ؟

باید با ارسال تلفنگرام مراتب خطرناک و ویژه بودن آن را به اطالع مسئول تعویض بوژی برساند.
 -71نحوه ی دپوی کاالهای خطرناک ویژه در ایستگاههای راه آهن چگونه است؟ شرح دهید.
به جز در محلهای اختصاصی از قبل تعیین ش��ده ممنوع اس��ت و بایستی به محض واگذاری واگن نسبت
به بارگیری  ،تخلیه و یا حمل این نوع واگنها اقدام گردد.
 -72واگنه�ای حامل کاالهای خطرناک ویژه حداقل چند واگن از واگنهای حامل ریل ،تیر آهن،
لوله و امثال آن باید فاصله داشته باشند؟
حداقل دو واگن باید فاصله داشته باشند.
 -73حداکثر س�رعت مجاز مانور ( به هنگام عملیات مانور و تفکیک) واگنهای حامل کاالهای

خطرناک ویژه چقدر است ؟
 15کیلومتر در ساعت .
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 -74حم�ل واگنهای حامل کااله�ای خطرناک ویژه ( کالس  1و  ) 7با کاالهای خطرناک س�ایر

کالسها چگونه است ؟
ممنوع است

 -75فرم اطالعات ایمنی مواد (  ) MSDSچیست؟ توضیح دهید.
 M.S.D.Sمخفف عبارت انگلیس��ی  Material Safety Data& Sheetمی باش��د و برگهای اس��ت
مکتوب حاوی اطالعاتی در خصوص خطرات مواد ش��یمیایی که توس��ط تولیدکنندگان این نوع مواد تهیه
ش��ده و در اختی��ار مصرفکنندگان متصدیان حمل و یا حم��ل و نقل كنندگان و افراد نگهدارنده در انبار
باید قرار گیرد.
 MSDS -76یا همان فرم اطالعات ایمنی مواد حاوی چه اطالعاتی باید باشد؟ توضیح دهید.
 ماهیت ماده ی شیمیایی ( جامد – مایع – گاز ) خصوصیات و مشخصات فیزیکی ماده ی شیمیایی خطرات فیزیکی ماده ی شیمیایی خطرات بهداشتی ماده ی شیمیایی راههای اصلی ورود ماده ی شیمیایی به بدن مقادیر آستانهی مجاز انفجاری ماده ی شیمیایی سرطان زایی ماده ی شیمیایی اقدامات احتیاطی در زمان حمل و استفاده و انبارداری ماده ی شيميايي. اقدامات کنترلی ( وسایل اطفاء حریق  ،ماسک  ،لباس ویژه و ) ... کمکهای اولیه و اقدامات الزم به هنگام بروز سوانح و عفونتها اطالعات مربوط به اصالحات در فرم MSDS اطالعات و مشخصات مربوط به تولید کننده ماده ی شیمیایی -77لوزی خطر ( خطرات ) چیست؟ توضیح دهید.
لوزیاي اس��ت بزرگ مش��تمل برچهار لوزی به رنگهای مختلف  ،که هر کدام گویای خطرات اصلی ماده
ش��یمیایی اس��ت که حاوی رنگهای قرمز ( خطر آتش گیری) ،آبی ( خطر س�لامتی – بهداش��تی )  ،زرد
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( خطر – واکنش پذیری یا همان فعل و انفعاالت شیمیایی و سفيد ( خطر خاص ) مي باشد كه بجز خطر

خاص بقيه را در پنج رتبه از صفر تا  4که هر کدام دارای مفهوم خاص ( مث ً
ال صفر خطر مربوطه را ندارد
و  ٠٠٠و  ٤با شدت خطر بسیار باال) در خصوص آن كاال می باشد.
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 -4واگن -ترمز -ارتباط – سوزن -نیروی محرکه
-1ش�ماره واگني را بنويس�يد كه لبه بلند  4محوره زنجيري بوده و داراي ترمز دستي در اتاقك

باشد.

طبق اس��تاندارد ش��مارهگذاری واگنهای باری راهآهن ایران عدد متناظر واگن لبه بلند  3در رقم اول از
سمت چپ شماره واگن میباشد ،و عدد  5در رقم دوم از سمت چپ متناظر نوع ترمز کامل و عددهای 2
تا  7رقم سوم از سمت چپ معرف  4محوره بودن واگن است که با توجه به نوع قالب ،شماره واگن مورد
نظر  355101-9میباشد.
 -2مفهوم عالمت زير را بنويسيد.

واگن قابل مانور كردن در روي تپهی مانوري است ( ميتواند روي تپهی مانوري مانور كند).

 -3مفهوم عالمت زير را بنويسيد .

عدد مندرج در قسمت اول(باال) ،معرف وزن خالي واگن بر حسب کیلوگرم بوده و عدد مندرج در قسمت

دوم(پایین) ،وزن ترمز دستي واگن بر حسب تن را مشخص میکند.
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 -4واگني به ش�ماره  1100753301066-6ميباش�د؛ براس�اس دو رقم اول واگن از سمت چپ
تعيين كنيد واگن داراي چند محور ميباشد؟

در ش��ماره گذاری  14رقم بین المللی واگنها طبق اس��تاندارد  ،UICدو رقم اول از س��مت چپ ،كد

مبادله برای حمل و نقل داخلی و یا بینالمللی میباشد و مشخصات کلی واگن از جمله تعداد محور ،نوع

باری  -مسافری و سیستم تهویه را مشخص میکند ،لذا عدد  ( 11دو رقم اول از سمت چپ) معرف واگن
باری بوژی دار و از نوع  4محوره میباشد.

 -5عالمت اختصاری طول مفيد بارگيري و طول تامپون به تامپون واگن را رسم كنيد.

طول مفید بارگیری

طول تامپون به تامپون
 -6انواع فنر مورد استفاده در واگن ها را نام ببريد.

فن��ر تخت (قوس مثبت -بدون ق��وس – قوس منفي و تخت معمولي  ،تخ��ت پارابوليك)  ،فنر مارپيچي
(حلقوي) ،فنرهاي حلزوني و فنر رینگ فدری .

 -7عالمت حجم مخزندار در واگن های باری و محل آبگیری روی س�النهای مس�افری را رسم
کنید.
54000 L

حجم مخزندار بر حسب لیتر

محل آبگیری

 -8واگن شماره  6100968989102 -3 Aرا شناسایی نماييد.
از روی ارقام شماره واگن اطالعات زیر شناسایی میشود:
 -دو رقم اول -61 :واگن مسافری با عرض محور ثابت و سیستم تهویه و قابل استفاده در ترافیک بینالمللی
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 ارقام  3تا  :0096 ،6واگن متعلق به راهآهن ج  .ا  .ا میباشد. ارقام هفت تا هشت  :89واگن با طراحی ویژه و مجهز به سیستمهای مالتی مدیا ارقام نه و ده :89حد اکثر سرعت  160کیلومتر بر ساعت ارقام یازده تا سیزده  :102سریال واگن ترنست پردیس حرف Aمعرف نوع واگن مجهز به کابین راننده -9كار بالشتك در واگن چیست؟

وظیف��هی اصلی بالش��تکها مح��دود کردن میزان دوران ات��اق واگن حول محور طول��ی و حفظ تعادل و
نگهداري واگن در عبور از قوسها و روی س��وزنها میباش��د .برای حرکت نسبی و آزاد بالشتکهای واگن
و بوژی بر روی هم بایستی سطوح بالشتکها کام ً
ال صاف و صیقلی باشند.
 -10حداكثر اختالف تامپون مجاز در واگنهاي باري و مسافري چند ميلیمتر ميباشد؟

اختالف تامپون از طریق تفاضل ارتفاع مرکز سپر تامپونهای دو واگن متصل و مقابل هم تعیین میشود

و حداکثر مقدار مجاز آن در باري  125و در مسافري  105ميليمتر میباشد.

 -11طريقهی صحیح اتصال دو واگن داراي اختالف تامپون بهيكديگر را بنويسيد.

زنجي��ر ق�لاب واگني را ك��ه تامپون آن پايينتر ميباش��د ،به چنگك واگني كه تامپون آن باالتر اس��ت،

مياندازيم.

 -12رابطهی حداكثر وزن وسيله نقليهی ريلي با بار محوري را بنويسيد.
حداکثر وزن واگن و محموله آن بایستی همواره کوچکتر یا مساوی حاصل ضرب بار محوری مجاز و تعداد
محور واگن باشد یعنی:
G≤P´N
 :Gحداكثر وزن بر حسب تن
 :Pبار محوري بر حسب تن
 :Nتعداد محور وسايل نقليه
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 -13چرخهای بانداژدار از چند قسمت تشکیل شده اند؟ نام ببرید .
هر چرخ بانداژی از  3قسمت زیر تشکیل میشود:
 دیسک ( هسته ) بانداژ ( طوقه ) رینگ نگهدارنده -14لقی طوقه در چه مواردی ایجاد میگردد.
 نصب غیر اصولی بانداژ و عدم رعایت مقادیر صحیح قطر داخلی بانداژ و قطر خارجی هسته باالنس نبودن بانداژ یا دیسک سیر طوالنی مدت در هوای گرم استفاده زیاد و پیاپی از ترمز الغر بودن ضخامت بانداژ استفاده از کفش ترمز کمپوزیت بهجای کفش چدنی -15چگونگی تشخیص تیزی پروفیل ( لبه چرخ) را بنویسید.
با مش��اهدهی لبهی چرخ و اندازهگیری توس��ط ابزار اندازهگیری بنام «ش��ابلون» میتوان آنرا تشخیص
داد.
 -16بریدگی چرخ واگن در هنگام مانور چگونه قابل تشخیص میباشد؟
ب��ا صدای غیر ع��ادی دهل مانند که به واس��طهی ضربهی مکرر چرخ به ریل ایج��اد میگردد ،میتوان
بریدگیرا تشخیص داد.
 -17قالب کشش معمولی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
 میله قالب میله اتصال مجموعه فنر به میله کشش -مجموعه فنر قالب کشش
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 -18حداکثر قدرت قالب های اتوماتیک در فراز  5تا  15درهزار چند تن میباشد؟
%05

 6400تن

 -فراز

 -فراز %010

 4300تن

 -فراز %015

 3200تن

 -19اتحادیهی بینالمللی راهآهنها (  ) UICدر چه زمینههایی فعالیت میکند؟
 امور تحقیقات و استاندارد نمودن توسعهی همکاری بین راهآهنها فراهم نمودن اطالعات برای اعضاء نمایندگی راهآهنها با سازمانهای مختلف -20واگن شماره  5000964969101 -1چه نوع واگنی است؟
 سالن درجه یک با تهویه مطبوع و با تمام وسایل رفاهی مسافرین ،دارای  9کوپه و کمتر . -21هنگام مانور قطار در صورتیکه میله مثلث واگنی افتاده باشد ،وظیفهی شما چیست؟
 در صورت امکان میله مثلث را در محل خود قرار داده و آنرا با سیم محکم میکنیم؛ مشروط بر اینکهواگن را تا اتمام مانور فاقد ترمز نماییم و سپس به مسئول وقت اعالم نماییم.
 -22چنانچه هنگام مانور واگن ها ،واگنی ترمزش آزاد نباشد ،وظیفهی شما چیست؟
 واگن را فاقد ترمز نموده و در خاتمهی مانور به مسئول وقت اعالم مینماییم. -23چنانچه هنگام مانور ،واگنی دارای چس�بندگی کفش ترمز روی سطح گردش چرخ باشد،
علت چیست؟
 بسته بودن ترمز دستی واگن -آزاد نکردن ترمز هوا بوسیله ترمز  6دندهی لکوموتیو
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 -24كار فنر چیست؟
 انتقال نيرو به نقاط ديگر جذب ضربات وارده تأمين سالمت جعبه ياتاقان در هنگام سير -25طريقهی باز و بسته كردن ترمز دستي واگنهای با استاندارد  UICرا بنويسيد.
با چرخاندن فلكهی ترمز دس��تي در جهت عقربه هاي س��اعت به اندازه  12تا  13دور ،ترمز دستي بسته
ميشود و باگرداندن همانقدر دور در جهت خالف عقربههاي ساعت باز خواهد شد.
 -26وزن واگنهاي متوقف در ايستگاه  3225تن ميباشد ،حداقل چند محور ترمز دستي براي

توقف آن بايستي بسته شود؟
 3253 =21/5بهعلت باال بودن ضريب اطمينان توقف ،بايستي حداقل 22محور ترمز دستي بسته شود.
150

 -27مفهوم عاليم اختصاري  UIC ،RIVو  RICچيست؟
  :RIVمقررات استفاده از واگنهاي باري در ترافيك بينالمللي  :RICمقررات استفاده از واگنهاي مسافري در ترافيك بينالمللي  :UICاتحاديه بينالمللي راهآهنها. -28عالمت اختصاري و كد اختصاصی راهآهن جمهوري اسالمي ايران در  UICچيست؟
عالمت اختصاري راهآهن جمهوري اسالمي ايران در  UICمتشكل از سه حرف التين  .R.A.Iميباشدكه
اين حروف مخفف عبارت  Rah Ahan Iranهس��تند.راهآهن جمهوري اس�لامي ايران در  UICبا كد
اختصاصی  00 96شناخته ميشود.
 -29واگن و رام قطار را تعریف کنید.
واگنهاي راهآهن ،ماش��ین ريلي هس��تند كه برای حمل بار  ،مس��افر و یا خدمات فنی و پش��تیبانی مورد
اس��تفاده قرار میگیرند ،فاقد نيروي كش��ش بوده و توس��ط لكوموتيو يا كش��ندهي ديگري به حركت در
ميآين��د .واگنه��ا قابلي��ت اتصال و یا انفص��ال به يكديگر برای تش��کیل و یا تفکیک قطار را داش��ته و
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مجموعهاي از آنها كه توسط لكوموتيو به حركت در ميآيد را يك «رام قطار» مينامند.
 -30ش�مارهي واگنه�اي ب�اري در اي�ران چن�د رقمي اس�ت و هرك�دام از ارقام اين ش�ماره،
نشاندهندهي چه مطلبي هستند؟

ش��مارهي واگنهاي باري در ايران ش��ش رقمي اس��ت كه در انتهاي آن رقم هفتم به عنوان رقم كنترلي
اضافه ميش��ود .در اين سيستم شمارهگذاري رقم اول س��مت چپ بيانگر نوع واگن ،دومين رقم از سمت
چپ بيانگر نوع سيستم ترمز و تجهيزات ترمزدستي ،رقم سوم از سمت چپ نشاندهندهي تعداد محور و
سه رقم انتهايي بيانگر سريال واگن در مدل معرفي شده توسط سه رقم سمت چپ ميباشد.
 -31انواع واگنهاي باري را با رعايت اولين رقم سمت چپ فقط نام ببريد.
 -7يخچال
 -4مسطح يا كمرشكن
 -1مسقف
 -2لبه كوتاه
 -3لبه بلند

 -5مخزندار (تانکر)
 -6ريلكش

 -8شنكش
 -9فلهبر

 -32ان�واع تقس�يمبندي ترم�ز واگنها را مطابق با رقم دوم از س�مت چپ ش�مارهي واگن نام
ببريد.

 -1بدون ترمزفقط دارای لوله هوا
 -2فقط داراي ترمزدستي و لوله هوا
 -3فقط داراي ترمز هوايي
 -4داراي ترمز هوايي و ترمزدستي (در ايوان يا در جانب )
 -5داراي ترمز هوايي و ترمزدستي در ايوان و داراي اتاقك ترمزباني
 -33رقم سوم از سمت چپ در شمارهي واگنهاي باري معرف چه اطالعاتی از واگن میباشد
و چگونه آن را مشخص ميكنند؟

رقم س��وم از س��مت چپ معرف آرایش محور واگن بوده و عدد  1مشخصهي واگنهاي  2محوره ،اعداد2
الي  4بيانگر واگنهاي  4محوره با سيستم ترمز روسي ،اعداد  5الي  7بيانگر واگنهاي  4محوره با سيستم
ترمز كنور و اعداد  8و  9معرف واگنهاي شش محوره ميباشند.
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 -34انواع واگنهاي ويژه )مخصوص(را نام ببريد.
 رستوران واگنهاي پست و توشه واگنهاي تفتيش واگنهاي بيمارستان -35در بازدید فني قطار چه مواردي باید مورد بازرسی قرار گیرد؟
بازرسي و كنترل وضعيت قطار از نقطه نظر فني و بهره برداري ،شناسايي خرابيها و نارساييهاي واگنها،
آماده كردن آنها جهت سير و حفاظت از محموالت واگن از خطرات آتشسوزي و آسيبها ،رعايت اصول
صحي��ح بارگي��ري و باربندي ،آزمايش سيس��تم ترمز و تنظيم آن ،كنترل برچس��بها و رعايت مقررات و
استانداردهاي آرايش و تنظيم قطار و صدور جواز ترمز.
 -36هدف از انجام بازرسي فني قطار را بيان نماييد.
هدف از انجام بازرس��ي فني قطار ،كنترل وضعيت واگنها ،تش��خيص اشكاالت موجود به منظور تعميرات
الزم جهت بهرهبرداري صحيح و تأمين ايمني سير و حركت مي باشد .
 -37در چه مواقعی نياز به بازرسي فني قطار ميباشد؟
 كليهي قطارهاي عبوري و ترانزيت كليهي واگنها ،قبل از واگذاري جهت بارگيري و پس از تخليه بار به هنگام تحويل واگنها از واحدهاي تعميراتي و بازگشت مجدد واگن جهت بهرهبرداري بازرسي فني واگنها در ايستگاههاي تشكيالتي و گارهاي مانوري بازرسي فني واگنها در محل تعويض لكوموتيوها بازرسي فني واگنها هنگام واگذاري آنها به خطوط و تأسيسات صنعتي -38عيوبي را بیان کنید كه در حين ورود قطار بهتر قابل تشخيص است.
 كنترل وضعيت عمومي قطار -كنترل وضعيت بارگيري و باربندي واگنها
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 تيزي چرخ بريدگي چرخ گرمي و يا گيرپاژ سرمحور آزاد نشدن ترمز كنترل نشتي در واگنهاي مخزندار كنترل انتهاي قطار -39موارد استفادهي برچسبهاي آبي ،زرد و قرمز توسط بازديدكننده را بنويسيد.
 چنانچه واگن قابل تعمير در ايستگاه است ولي بايد از قطار منفصل شود ،واگن منفصل و با برچسب آبيرنگ در ايستگاه متوقف ميشود؛
 چنانچه واگن در ايس��تگاه قابل تعمير نيست و بايد به خط تعمير يا كارخانه تعميراتي اعزام شود ،واگنمنفصل و با برچسب زرد رنگ به مراكز تعميراتي اعزم ميشود.؛
 چنانچه واگن غير قابل حركت اس��ت ،بايد با برچس��ب قرمز رنگ در ايستگاه متوقف شده و تا خاتمهيتعمير بدون حركت باقي بماند.
 -40در كنترل عاليم و نشانههاي روي واگن چه مواردي مد نظر قرار ميگيرد؟
 جدول رعايت تناژ در فواصل بارگيري معين روي واگن تاريخ آخرين تعميرات نوع و وزن ترمز وزن واگن ،سطح بارگيري ،حجم بارگيري ،ظرفيت بارگيري -41هنگام كنترل و بازرسي بدنهي واگن به چه نكاتي توجه ميشود؟
 كنترل ستونهاي اتاق و دربها و سيستم هدايت دربها ،ديوار ،كف و سقف؛ كنترل پوشش سقف واگن كه در واگنهاي مسقف نبايد جدا شده باشد؛ كنترل سالمت دريچهها و سقف واگنهاي مسقف و درب آدمرو مخازن؛ بسته بودن كليهي دربهاي واگنهاي مسقف اعم از باردار و خالي؛ -كنترل استوانهي مخزندارها از لحاظ نشتي و محل اتصال مخزن بر روی نشيمنگاه واگن؛
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 كنترل بسته بودن شيرهاي جانبي مخازن. -42مواردي را بیان کنید كه در هنگام بازرسي بوژي بايد كنترل گردند.
 گهواره كه بايستي فاقد ترك وشكستگي باشد؛ نعلی بوژی يا راهنمای جعبه سر محور بوژی بايد فاقد ترك و شكستگي باشد و ساييدگي آن نيز نبايدبيش از حد باشد به نحوي كه اجازهي حركت افقي به جعبه ياتاقان بدهد؛
 پابند كه بايستي در محل خود محكم باشد و پيچها و اتصاالت آن سالم باشند. -43در بازرسي و كنترل سيستم تعليق و فنربندی واگن چه نكاتي بازدید می شود؟
 به طور كلي فنرها بايد در محل خود قرار داشته و فاقد شكستگي و ترك باشند؛ گوشوارهها و لقمهها در محل خود به طور محكم و سالم قرار داشته باشند؛ فاصلهي بين كرپي فنرها تا شاسي واگن يا بوژي كنترل گردد. -44در بازرسي قالبهاي واگن چه نكاتي مورد توجه قرار ميگيرد؟
در بازرس��ي قالبهاي كش��ش ،اعم از زنجيري و اتوماتيك ،ساييدگي دهانهي قالب ،شكستگي يا ضعيف
ش��دن فنر قالب ،وجود ترك يا شكستگي در سرسره و محافظ قالب اتوماتيك ،وجود صفحهي كشويي يا
بشقابك زير واليك قالب (قالب اتوماتيك) مورد توجه قرار ميگيرد.
 -45علل گرمي جعبه ياتاقان سر محور را بنويسيد.
 عدم استفاده از گريس استاندارد و باکيفيت؛ عدم استفاده از مقدار گريس الزم در جعبه سرمحور و سر محور؛ كثيف شدن گريس؛ افتادن درب جعبه سرمحور يا گردگير آن؛ وجود گريس سوخته در جعبه سرمحور به دليل عدم شستشوی جعبه و رولبرينگها؛ زدگي سرمحور؛ زدگي  ،شکستگي و کچلي رولبرينگها؛ -شکستگي هدايتكنندهي غلطكها (رولبرينگها).
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 -46در كنترل تامپونها چه نكاتي مورد بازدید قرار ميگيرند؟
 تامپونهاي واگن بايد در جاي خود به طور محكم قرار گرفته باشند و سست نباشند؛ اس��توانههاي تامپون نبايد به حدي آس��يب ديده باش��ند كه موجب اختالل در حركت استوانهها داخليكديگر شود .به عبارتي فاقد فرورفتگي يا شكستگي باشند؛
 پايه و بدنهي تامپونها فاقد هرگونه ترك و شكستگي باشند؛ پي��چ يا ميخ پرچهاي آن س��الم و محكم باش��ند .وجود و محكم بودن حداق��ل  3پيچ براي هر تامپونضروري است.
 -47خرابی متداول در قالب كشش را نام ببرید.
 ساييدگي بيش از حد دهانهي قالب شكستگي يا ضعيف شدن فنر قالب ترك يا شكستگي در ميلهي قالب -48نكات مورد توجه در هنگام آزمايش ترمز و صدور جواز سير واگن را بنويسيد.

 كفش ترمز واگنهاي شير باز كام ًال به چرخ چسبيده باشند؛
 -شيرهاي هواي بين واگنها همگي باز باشند؛

 كليهي لولههاي هوا و اتصاالت آن فاقد نش��تي و فرار هوا باش��ند .اين امر براي سير ايمن واگنها بسيارحياتي است .وظيفهي اصلي لولههاي هوا رساندن هواي تأمين شده توسط كمپرسور به واگنها براي انجام
عمل ترمزگيري است .لذا اين لولهها بايد فاقد پارگي ،سوراخ شدگي يا لهيدگي باشند؛
 فشار انتهاي قطار با فشارسنج مورد سنجش قرار ميگيرد .اين فشار نبايد از  4/8اتمسفر پايينتر باشد. -49آزاد نشدن ترمز در حين حركت چگونه تشخیص داده ميشود؟
آزاد نشدن ترمز واگن و چسبيدن كفش ترمز به چرخ را از طريق جرقههاي حاصل از تماس و نيز حركت
س��نگين واگن ميتوان تش��خيص داد .اين عيب در نهايت موجب قفل ش��دن چرخ و سر خوردن آن روي
ريل و بريدگي چرخ ميشود.
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 -50انواع چرخ وس�ايل نقليه ريلي را نام برده و قس�متهاي تش�كيل دهنده هر يك را شرح

دهيد.

 چرخ منوبلوك یا یک تکه مورد استفاده در واگنهای باری سنگین و کشندهها چرخ بانداژ دار متش��كل از هس��ته ،بانداژ و رينگ نگهدارنده مورد اس��تفاده در س��الن های مس��افری وواگنهای باری سبک.
 -51مبن�اي اندازهگي�ري ،ضخامت لبهي پروفيل( (Sdو ارتفاع لبهي پروفيل ( ) Shچیس�ت؟ و
مقادير مجاز آنها را ذكر كنيد.

مبناي اندازهگيري،مقادیرپروفیل جرخ دايرهي مبنای غلتش می باشد ،دايرهاي فرضي است كه روي سطح
غلتش چرخ و در فاصلهي  70 mmاز سطح داخلي فلنج قرار دارد .براي اندازهگيري ارتفاع لبهي پروفيل
( )Shبايس��تي فاصلهي عمودي لبهي بااليي پروفيل را از فصل مش��ترك س��طح چرخ با دايرهي غلتش به
دس��ت آورد .براي اندازهگي��ري ضخامت لبهي پروفيل ( )Sdنيز بايد مق��دار پهناي ضخامت پروفيل را در
سطحي به اندازهي  10 mmباالتر از فصل مشترك دايرهي غلتش با سطح چرخ به دست آورد .اين موارد
در شكل زير نمايش داده شدهاند.

براي اندازهگيري موارد فوق هم ميتوان از كوليس مخصوص استفاده كرد و هم ميتوان از شابلن استفاده
نمود كه در صورت اس��تفاده از كوليس بايد مقادير حداقل ضخامت لبهي پروفيل و حداكثر ارتفاع لبهي
پروفيل را مد نظر داشت .حداقل مقدار مجاز ضخامت لبهي پروفيل ( )Sdبرابر  21 mmاست و چنانچه از
اين مقدار كمتر شود اصطالحاً به آن الغري لبهي پروفيل ميگويند .همچنين حداكثر مقدار مجاز ارتفاع

لبهي پروفيل ( )Shبرابر با  34 mmاس��ت و چنانچه از اين مقدار بيش��تر شود ارتفاع پروفيل بيش از حد
مجاز شده و اين بيانگر سايش بيش از حد سطح غلتش است.
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 -52اجزای ترمز هوايي در واگنها را نام ببريد.
ش��لنگ اتصال (شامل س��رپنجه ،تهپنجه و شلنگ)؛ ش��ير انتها؛ لولهي اصلي هوا؛ مخزن كمكي (فرعي)؛
س��وپاپ س��هقلو؛ س��يلندر ترمز؛ اهرمبندي ترمز (ش��امل تخته اهرمها ،ميلههاي رابط كششي و فشاري،
ميلهمثلثه��ا و ق��اب كفشهاي ترمز)؛ خودكار ترمز؛ كفش ترمز و تجهيزات جانبي ترمز متناس��ب با نوع
سيستم ترمز شامل تجهيزات باردار/خالي؛ شير قطع و وصل؛ سيستمهاي ضد لغزش و ...
 -53نش�تي مجاز در لول�هي اصلي قطار چقدر تعيين ش�ده و وجود نش�تيهاي غيرمجاز چه

مشكلي را به وجود ميآورد؟

نش��تي مجاز در لولهي اصلي براي قطارهاي مس��افري  0/3بار در دقيقه و براي قطارهاي باري اين مقدار
 0/5بار در دقيقه اس��ت .چنانچه مقدار نشتي بيش از مقادير فوق باشد ،ترمزگيري و آزادسازي واگنهاي
انتهاي قطار از دس��تگاه ش��شدنده تبعيت نميكند و عدم هماهنگي ترمزگيري و آزادس��ازي بين ابتدا و
انتهاي قطار ،لكوموتيوران را در هدايت قطار دچار مشكل ميكند.
 -54عل�ت ب�ه وجود آمدن اختلاف هوا در قطار چيس�ت؟ چگونه بايد اين اش�كال را برطرف
كرد؟

گاهي اوقات در زمان تغيير لكوموتيو يك قطار ،مش��اهده ميش��ود كه فشار لولهي اصلي لكوموتيو اول در
مقداري باالتر از لكوموتيو دوم تنظيم شده است .اين مسئله سبب ميشود كه فشار هواي لوله اصلي كه از
لكوموتيو دوم تامين ميشود ،همواره كمتر از فشار هواي اتاقك  Aدر سوپاپ سهقلو باشد كه داراي فشار
هواي ناش��ي از لكوموتيو اول اس��ت .بنابراين سوپاپ س��هقلوها قادر به آزادسازي ترمز نيستند و اصطالحا
ميگويند كه اختالف هوا در قطار به وجود آمده است.
تنها راه برطرف كردن اين مش��كل آن اس��ت كه با كشيدن ش��ير تخليهي تك تك واگنها ،فشار اضافهي
موجود در اتاقك  Aسوپاپ سهقلوها را تخليه كرده و به مقدار فشار هواي لوله اصلي لكوموتيو دوم تقليل
دهيم.
 -55چ�را آزمايش ترمز بايد از طريق دس�تگاه ش�ش دنده و به وس�يلهي لكوموتيوران انجام
شود؟

زيرا در غير اين صورت ميزان كاهش فش��ار لولهي اصلي كنترل ش��ده نيس��ت و برخي عيوب مربوط به
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س��وپاپ سهقلوهاي واگنها مشخص نميش��وند .بنا بر اين آزمايش ترمز ممكن است داراي خطاي زيادي
باشد و مشكالتي را در سير قطار پيش آورد.
 -56در صورتي كه پس از آزمايش ترمز در يكي از واگنها مش�اهده ش�ود كه عمل ترمزگيري

انجام نشده است ،چه اقدامي بايد توسط بازديد كننده صورت پذيرد؟

ابتدا بايد از كليهي ادوات ترمز واگن بازديد به عمل آمده و از سالمت ظاهري آنها اطمينان حاصل گردد.
چنانچه در واگني مش��اهده گرديد كه ترمز عمل نكرده است ،بايد با كشيدن سيم تخليه از هواگيري اتاق
 Aمطمئن شده و با بستن شير قطع و وصل و باز نمودن مجدد آن عكسالعمل سوپاپ سهقلو را مشاهده
نمود .سپس مجددا آزمايش تر مز را انجام داده و اگر باز هم ترمز مورد نظر اعمال نشد ،واگن را به صورت
شير بسته اعزام نمود.
 -57كشيدن بيمورد سيم تخليه چه خطري براي قطار دارد؟
اگر قطار به هر علتي ،مخصوصا به دليل س��رد ش��دن ديزل ،در يك بالك شيبدار متوقف شود ،الزم است
كه ضمن رعايت اين مس��ئله به رييس قطار نيز توجه داده ش��ود كه حتي پس از روش��ن شدن لكوموتيو،
از كش��يدن ش��يرهاي تخليه خودداري نمايند .چرا كه اين مسئله ميتواند باعث بيترمز شدن قطار و بروز
سانحه گردد.
 – 58وظايف اهرمبندي در سيس�تم ترمز واگنها چيس�ت و هر وظيفه ب�ه عهدهی كدام جزء
است؟

وظايف اهرمبندي عبارتند از:
 انتقال نيرو كه توسط تمام اجزا انجام ميشود؛ تغيير مقدار نيرو كه توسط تخته اهرمها انجام ميشود؛ تغيير جهت نيرو كه توسط تخته اهرمها انجام ميشود؛ تقسيم نيرو به دو طرف يك چرخ و محور كه توسط ميلهمثلثها انجام ميشود. -59وزن ترمز هريك از ترمزهاي قطار توربوترن چه مقدار ميباشد؟
 -كفشكي  60تن (هركفشك  7/5تن)
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 ديسكي  60تن (هر ديسك  15تن) مغناطيسي  100تن (هربوژي 50تن ) هيدرو ديناميك  30تن (فقط در كشندهها وجود دارند) پاركينگ  5تن -60زمان ترمزگيري و آزادس�ازي سيلندرهاي ترمز و همچنين زمان هواگيري سوپاپ سه قلو

و مخزن  Rدر ريلباس و ترنست چقدر است؟
 زمان ترمز گيري 3 :الي  5ثانيه -زمان آزاد سازي 15 :الي  20ثانيه

 زمان هواگيري اطاق  Aدر سوپاپ سه قلو 160 :الي  200ثانيه زمان هواگيري مخزن  110 :Rالي  140ثانيه -61تعداد ديسكهاي ترمز در هر محور ،ابعاد ديسك ترمز ،قطر نشيمن ديسك بر روي محور

و فاصلهي بين ديسكهاي ترمز بر روي يك محور واگن چيني چقدر ميباشد؟
 تعداد ديسك 2 :عدد ابعاد ديسك ترمز 110 ´ 610 :ميليمتر قطر نشيمن ديسك بر روي محور 193 :ميليمتر فاصلهي بين ديسكهاي ترمز 900 :ميليمتر -62شاخص ترمز در واگنهاي اكسپرس چه وظيفهاي بر عهده دارد؟

در واگنهاي اكس��پرس چون وضعيت چسبيدن لنت به ديس��ك ترمز از كنار واگن قابل رويت نميباشد،
ش��اخص ترمزي در آن تعبيه ش��ده كه با هوا كار ميكند .اگر ترمزدستي واگن بسته باشد ،شاخص سمت
بوژي  1قرمز ميشود و اگر ترمز هوايي فعال گردد ،هر دو شاخص قرمز خواهند شد.
 -63حداقل ضخامت كفش ترمز و لنت ترمز چقدر است؟
حداقل ضخامت براي كفش ترمز  10ميليمتر و براي لنت ترمز  5ميليمتر ميباشد.
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 -64جهت حمل ترنست و ريلباس با لكوموتيو ،چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
 ب��ه علت عدم تطابق قالب لكوموتيو با قالب ش��ارفنبرگ ،قالب واس��طه به قالب اتوماتيك ترنس��ت ياريلباس نصب گردد.
 لكوموتيو با س��رعت كمتر از  5كيلومتر بر س��اعت به ترنس��ت يا ريلباس نزديك شود تا عمل كوپل بهطور كامل انجام گردد.
 سرپنجههاي هواي  5بار ترنست يا ريلباس به لكوموتيو متصل گردد. شيرهاي سركلگي  5بار لكوموتيو و ترنست يا ريلباس باز گردد تا ترنست و ريلباس از طريق لكوموتيوهواگيري گردد.
 ترمز مستقيم ) (EPترنست و ريلباس توسط مامورين فني ايزوله گردد تا ترمز غير مستقيم فعال گردد.در اين حالت ترمز ترنس��ت و ريلباس مانند ترمز واگنهاي مس��افري عمل نموده و توس��ط شش دندهي
لكوموتيو فرمان ميگيرد.
 طبق مقررات ،همانند قطارهاي مسافري آزمايش ترمز انجام و جواز ترمز صادر ميگردد. -65هر يک از پارامترهاي  R ،P ، Gو  Rلوزي به چه منظور استفاده شدهاند؟
با توجه به نوع واگن اس��تفاده ش��ده در يك رام قطار (باري يا مس��افري) و ش��يب و فراز خط و به منظور
تعيين س��رعت س��ير متناسب با راه ترمز تعيين شده ،الزم است حاالت مختلفي بر روي سيستم ترمز در
نظر گرفته شود تا مدت زمان ترمزگيري و آزادسازي و همچنين مقدار فشار سيلندر ترمز و وزن ترمز در
حالتهاي مختلف متناسب با شرايط آرايش و سير قطار تغيير نمايد .بنابراين موارد استفاده از پارامترهاي
 R ،P ، Gو  Rلوزي درسيستم ترمز به قرار زير ميباشد:

پارامتر  : Gچنانچه در آرايش يك رام قطار از واگنهاي باري اس��تفاده ش��ده باشد ،بايستي از حالت G

اس��تفاده گردد كه اين حالت براي سرعت سير حداكثر  100كيلومتر بر ساعت در نظر گرفته ميشود .در
صورتي كه نياز باشد واگن مسافري در يك رام قطار باري حمل گردد بايستي جهت هماهنگ شدن زمان
ترمزگيري و آزادسازي دستگيرهي واگن مسافري نيز به حالت  Gتغيير نمايد.

پارامتر  : Pچنانچه در آرايش يك رام قطار از واگنهاي مسافري استفاده شده باشد ،بايستي از حالت P
اس��تفاده گردد كه اين حالت براي سرعت سير حداكثر  120كيلومتر بر ساعت در نظر گرفته ميشود .در
صورتي كه نياز باشد واگن باري در يك رام قطار مسافري حمل گردد بايستي جهت هماهنگ شدن زمان
ترمزگيري و آزاد سازي ،دستگيرهي باري/مسافري واگن باري نيز به حالت  Pتغيير نمايد (به شرط آن كه
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واگن باري مورد نظر شرايط سير در آرايش قطار مسافري را داشته باشد).

پارامترهاي  Rو  Rلوزي :چنانچه در آرايش يك رام قطار از واگنهاي مس��افري ( G.P.Rدار) استفاده
شده باشد و سرعت سير آنها بيشتر از  120كيلومتر بر ساعت باشد ،بايستي از حالت  Rيا Rلوزي استفاده
گردد.
 -66فرق دوحالت  Rو  Rلوزي را بيان نماييد.
با توجه به اين كه بر روي صفحهي  G.P.Rكنار هر واگن براي دو حالت  Rو  Rلوزي يك جايگاه در نظر
گرفته شده است ،بنابراين در موارد زير بايستي از حالت  Rلوزي استفاده شود:
 .aهنگامي كه از ترمز الكتروپنوماتيك استفاده شود.
 .bزماني كه مجموعهي س��وپاپهای  KESهرواگن ،فاقد سوپاپ تس��ريع باشد يا اين كه سوپاپ تسريع
غير فعال باشد.
در غير از موارد فوق بايستي از حالت  Rاستفاده گردد.
 -67اختالف زمان ترمزگيري و آزادس�ازي سوپاپ سه قلوهاي كنور و روسي و مشكالت ناشي
از آن را شرح دهید.

زمان ترمزگيري س��وپاپ س��هقلوهاي روسي  8الي  15ثانيه و زمان آزادسازي آنها كمتر از  60ثانيه است.
اين سوپاپها مخصوص واگنهاي باري هستند.
زمان ترمزگيري س��وپاپ س��هقلوهاي كنور در حالت مس��افري  3الي  5ثانيه و زمان آزادس��ازي آنها 15
الي  20ثانيه اس��ت .در حالت باري كه با تغيير وضعيت ش��ير باري/مس��افري از حالت مس��افري به باري
حاصل ميش��ود ،اين س��وپاپها داراي زمان ترمزگيري  18الي  30ثانيه و زمان آزادسازي  45تا  60ثانيه
هستند.
در قطارهاي باري كه در واگنهاي متشكلهي آنها از هر دو سيستم ترمز روسي و كنور استفاده ميشود ،به
دليل زمان ترمزگيري كوتاهتر سيستم روسي ،چنانچه واگنهاي داراي سيستم ترمز كنور در آرايش قطار
بعد از واگنهاي داراي سيس��تم ترمز روس��ي قرار گيرند ،به آنها ضربه زده و بس��ته به شرايط سير ممكن
است خساراتي را به واگنها وارد نمايند.
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 -68فش�ار سيلندر ترمز واگنهاي باري در سيستم ترمز كنور و روسي را در حالت ترمز كامل

نوشته و با هم مقايسه كنيد.

فش��ار س��يلندر ترمز در سيستم ترمز كنور (با سوپاپ سهقلوي  KE1و سيس��تم باردار خالي ميلهاي) در
حالت ترمز كامل ،چه در حالت خالي و چه در حالت باردار ،برابر با  3/8بار اس��ت و فش��ار س��يلندر ترمز
در سيس��تم ترمز روس��ي در حالت خالي برابر با  1/4تا  1/8بار ،در حالت متوسط  3تا  3/4بار و در حالت
باردار  4تا  4/5بار است .مالحظه ميشود كه در سيستم ترمز روسي مقدار فشار سيلندر ترمز متناسب با
وضعيت دستگيرهي باردار/متوسط/خالي تغيير ميكند.
 -69دستگيرهي جلگه/كوهستان چه عملي انجام ميدهد و قرار دادن اين دستگيره در حالت
كوهستان چه مزايايي دارد؟

دس��تگيرهي جلگه/كوهس��تان در سيستم ترمز روس��ي فقط بر روي نحوهي آزادسازي ترمز تاثير داشته و
به هيچ وجه باعث افزايش و يا كاهش وزن ترمز واگن نميگردد .عملكرد آن به اين صورت اس��ت كه در
ش��يب و فرازهاي كمتر از  18در هزار ،دس��تگيره بايد در حالت جلگه قرار داده ش��ود و در صورت وجود
ش��يب و فراز مس��اوي يا بيشتر از  18در هزار اين دس��تگيره در حالت كوهستان قرار ميگيرد .قرار دادن
دس��تگيره در حالت كوهس��تان اين اجازه را به لكوموتيوران ميدهد كه در صورت نياز آزادس��ازي ترمز را
به صورت طبقاتي (تدريجي) انجام دهد .در صورتي كه اگر دس��تگيره در حالت جلگه باش��د اين امكان از
بين ميرود.
چنانچه دس��تگيره در حالت جلگه باشد ،با افزايش فشار هواي لولهي اصلي به صورت جزيي (حتي اگر به
 5بار نرس��د) ،ترمزها بدون اين كه لكوموتيوران قدرت كنترل آن را داش��ته باشد ،كامال آزاد ميشوند .اين
مس��ئله ميتواند براي نواحي جلگه مقداري صرفهجويي در زمان س��ير را در پي داشته باشد .ليكن ممكن
است نوسانات مختلف فشار هواي لولهي اصلي در قطارهاي متوقف ،سبب آزادسازي ترمز كل قطار گردد
كه با قرار دادن اين دستگيره در حالت كوهستان اين مشكل برطرف ميشود.
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 – 70قط�اري ب�ه وزن  1500ت�ن و وزن ترمزی ب�ه میزان  750تن داراي چن�د درصد وزن ترمز

ميباشد؟

 ´100وزن ترمز قطار
وزن کل قطار

= 50

= درصد وزن ترمز

750 ´100
1500

= وزن ترمز قطار

 -71قطاري با  12س�الن مس�افري را ميخواهيم حركت دهيم؛ درصورتيكه وزن واگن  50تن و
وزن ترمز آن  65تن باشد ،درصد وزن ترمز آن راحساب کنید.
تن12´ 65=780
تن12´ 50=600
780 ´100
=130
600

P= NP1

وزن ترمز کل قطار

G= NG1
P ´100
G

=%X

وزن کل قطار
درصد وزن

 -72كار سيلندر ترمز چیست؟
کار س��یلندر ترمز تبدیل فش��ار هیدرواس��تاتیکی هوا به نیروی رانش مکانیکی در س��طح مقطع پیستون
سیلندر ترمز و انتقال آن از طریق میله پیستون به اهرم بندی ترمز میباشد.
 -73در صورت فرار هوا در سيلندر ترمز ،چه ايرادي براي وسايل نقليه ايجاد ميشود؟

باعث آزاد س��ازي ترمز همان واگن در زمان كوتاه و احتماالً باقی ماندن سایر وسایل نقلیه در حالت ترمز

میشود.
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 -74از ترمز دستي در چه مواردی استفاده ميشود؟
ترمز دستی در موارد زیر باید بسته شود:
 -1هنگامیکه واگن در ایستگاه متوقف است؛
 -2در کلیه مواقعی که قطار در طول خط متوقف شود.؛
 -3در محلهایی که با عالمت لکوموتیوران و کشیدن سوت خطر نیاز به ترمز دستی باشد.
 -75زمان آزادي ترمز و ترمزگيري در قطارهاي باري را بنويسيد.
 45تا  60ثانيه آزادي ترمز و  18تا  30ثانيه زمان ترمزگيري است
 -76كار خودكار ترمز چیست؟
 جبران سايش كفش ترمز انتقال نيرو توسط اهرمها جبران خوردگي اهرمها -77در واگنهای غیر روس�ی ،در صورت ترمز بودن واگن ،چنانچه بخواهیم ترمز دستي آنرا
ببنديم ،چگونه ميتوان از بسته شدن آن اطمينان حاصل كرد؟

توجه به خارج ش��دن كورس مخصوص ترمز دس��تي كه پس از بس��تن آن ،كورس قدری بيش��تر خارج

ميشود ،قابل تشخیص میباشد.

 -78شير قطع وصل ترمز هوايي چند حالت دارد؟

دو حالت دارد :در صورتيكه دستيگره عمود بربدنهی واگن باشد « باز» و داراي ترمز و چنانچه به صورت

افقي با بدنهی واگن قرار گرفته باشد« ،بسته» و فاقد ترمز خواهد بود.
 -79شير باري -مسافري را شرح دهيد.

اين ش��ير در بدنهی واگن نصب و داراي دو حالت ميباش��د :وضعيت باري و مس��افري که براي يكنواختي
زمان ترمز در قطارهاي مختلط بكار برده ميشود.
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-80عدد نصاب (مقايسه ) را تعريف كنيد.

عددی است روی جعبه بابار  -خالی واگن؛ درصورتیکه وزن واگن و محمولهی آن از این عدد بیشتر و یا
مساوی آن باشد ،دستگیره روی حالت «باردار» و در غیر اینصورت روی حالت «خالی» قرار میگیرد.

 – 81اصلیترین ترمز در وسایل نقلیهی راهآهن کدام است؟

ترمز هوایی اصلیترین ترمز در راه آهن محسوب میشود؛ در این سیستم از هوای فشردهی تهیه شده در

کمپرسور لکوموتیو یا خودکششها استفاده می شود.

 -82کار دستگاه ضدلغزش در سالنهای مسافری چیست؟

این دستگاه در موارد نیاز با کاهش فشار در سیلندر ترمز موجب ميشود لنت های ترمز رها شده و از قفل

شدن و لغزش چرخ جلوگیری به عمل میآید؛ این امر موجب جلوگیری از بریدگی چرخ سالن خواهد شد.
 -83مفهوم عالمتهای
عالمت

و

روی سوپاپ سه قلوی واگن روسی چیست؟

روی سوپاپ سه قلوی واگنهای نوع روسی به ترتیب ُم َعرف وزن ترمز در حالت باردار و متوسط

میباشد و عالمت

برای استفاده از سیستم ترمز مجهز به سوپاپ اتوماتیک با بار و خالی است.

 -84طول ،وزن ترمز و وزن ترمز دستی واگنهای حمل خودرو را بنویسید .

 -طول 27 :متر

 -وزن ترمز دستی 20 :تن

 -وزن ترمز در حالت خالی و باردار 36 :تن

 -85درگیری قالب های اتوماتیک یونیکوپلر چگونه قابل تشخیص است؟
چنانچه شاخص قرمز رنگ روی قالب ،داخل باشد ،قالب ها درگیر هستند و میتوان واگن را حرکت داد؛
در غیر اینصورت قالب درگیر نمیباشد.
 -86طول ،وزن ،وزن ترمز و وزن ترمز دستی واگنهای سه محوره حمل خودرو را بنویسید.
 طول تامپون به تامپون 27 :متر وزن خالی واگن 31/6 :تن -وزن ترمز خالی و باردار 36 :تن
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 وزن ترمز دستی 20 :تن -87در آرایش قطار ریل باس ،طریقهی قرارگرفتن واگنهای اتوبوسی چگونه است؟

در طرفی��ن قطار ریل ب��اس واگنهای نوع  A1و  A2و در بین آنها واگن نوع  Bقرار میگیرندکه ترتیب

آن به صورت زیر است:
B A2

B

A1

 -88ماکزیمم بار فشاری و سرعت اتصال یک رام قطار چهار واگنه ریل باس را بنویسید.
سرعت اتصال 8 ،کیلومتر در ساعت و ماکزیمم بار 1500 ،کیلو نیوتن میباشد.
 -89طریقهی اتصال دو قطار ترن ست را شرح دهید.
چون قطار ترن س��ت در دو طرف دارای قالب اتوماتیک میباش��د ،باید نخس��ت یکی از قطارها متوقف و
رام قطار دوم را با حداکثر س��رعت  5کیلومتر در س��اعت به سمت قطار متوقف حرکت داد؛ در این حالت
قالبهای اتوماتیک با یکدیگر درگیر شده و قفل خواهد شد.
 -90فاصلهی بین کفش ترمز و سطح گردش چرخ در موقع آزادی ترمز چند میلیمتر است؟
 حداقل  5میلیمتر حداكثر  10میلیمتر -91در ص�ورت رعای�ت نک�ردن چ�ه نکات�ی در سیس�تم ترمز واگنه�ا ،بریدگی چ�رخ ایجاد
میگردد؟
 قرار ندادن دستگیره بابار و خالی در وضعیت مناسب؛عدم قرارگرفتن صحیح شیر باری و مسافری؛ حرکت دادن واگن بهحالت ترمزگیری ( هوایی و دستی )؛ -خرابی ادوات ترمز.
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 -92چرا در موقع انفصال واگنها بایس�تی ش�یر اصلی هوای سراس�ر قطار را بهحالت بسته در
آوریم؟
در موقع انفصال واگن بایستی شیر اصلی لولهی هوا بهحالت بسته ( قطع ) قرار داده شود تا هوای حبس
شده در لولهی الستیکی از منفذ مربوطه خارج شود تا در زمان باز کردن لولهی الستیکی خطري متوجه
مأمورین نگردد.
 -93انواع ترمز قطارهای توربوترن را بنویسید؟
ترمز مغناطیس��ی ،ترمز پارکینگ ،ترمز هیدرودینامیک (ریتاردر) ،ترمز اضطراری ،ترمز کفش��کی ،ترمز
دیسکی.
 -94زم�ان ترمزگی�ری و آزاد س�ازی ترم�ز در ترن س�ت و میزان ه�وای س�یلندر ترمز آنرا
بنویسید.
 ترمز گیری 3-5 :ثانیه آزاد سازی 15 – 20 :ثانیه فشار سیلندر ترمز 3/6 :آتمسفر ( بار) -95ترمز پارک لکوموتیو آلستوم برروی چند سیلندر اعمال می شود؟
ترم��ز پارک ،با فش��ار دادن دکمهی واقع در کابین لکوموتیوران جهت توقف لکوموتیو فعال ش��ده و روی
مانیتور ،عالمت ترمز پارک روشن میشود و برروی سیلندرهای  7 ،6 ،1و  12اعمال میشود.
 -96مورد استفاده بي سيم چیست؟

صرفاً جهت ضرورت در عمليات و براي باال بردن ضريب ايمني اس��ت و برای س��رعت بخش��يدن به امور

جاري سير و حركت واگذار ميگردد .ضمناً برقراری تماس و ارتباط با آن ،خارج از حيطهی قانوني ،ممنوع
است.
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 -97وظيفهی كاربران از بي سيم در پايان هر قسمت از مكالمه چیست؟
كاربر موظف اس��ت در پايان هر مكالمه ،كلمهی «تمام» را بكار برده تا مخاطب بتواند فرصت پاسخگویي
داشته باشد.
 -98چه موقعی بي سيم دستي را بايستي از شارژ درآورد؟
وقتي چراغ مربوط به شارژ باتري بهحالت خاموش درآمد بايستي بيسيم را از شارژ خارج نمود.
 -99در چه مواردی كاربر بي سيم دستي بايستي استفاده از بي سيم را متوقف نمايد؟
وقتي كه هشدار خالي شدن باتري را دريافت ميكند بايستي بالفاصله استفاده از آن را متوقف نمايد.
 -100دستور شارژ و نگهداري باتري بي سيم دستي را بنويسيد.
در صورت كاهش ش��ارژ باتري ،نمايشگر شارژ ش��روع به چشمك زدن ميكند .سپس از دستگاه بيسيم
در هر  5ثانيه صداي بوق ضعيفي ش��نيده ميش��ود؛ در اين حالت بايس��تي هر چه سريعتر باتري ،شارژ يا
تعويض گردد.
 -101انواع شارژ باتري را بنویسید.
 -1شارژ قبل از استفاده
 -2شارژ معمولي
 -3شارژ هفتگي
 -4شارژ ماهانه

 -102انواع تماس با بي سيم را نام ببرید.

تماس بيسيم با بيسيم – تماس اولويت دار – تماس اضطراري – تماس با ديسپچر

 -103پنج مورد از نکاتی که برای افزایش طول عمر باتری مفید هستند ،کدامند؟
 تا آنجا که امکان دارد صدای بی سیم را کم کنید؛ -از مکالمات غیرضروری پرهیز نمایید؛
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 در هنگام شارژ باتری بیسیم را خاموش کنید؛ شارژها را بهصورت صحیح انجام دهید؛ باتری را پس از تخلیهی کامل شارژ نمایید. -104وظیفهی کاربران بیسیم در زمان مکالمه چیست؟
کارب��ران وظیفه دارند در پایان هر قس��مت از مکالمه ،کلمه « تمام» را ذک��ر نمایند تا فرصت مکالمه به
مخاطب داده شود.
 -105در چه محلهایی استفاده از بیسیم مجاز نمیباشد؟
 استفاده از بیسیم در مجاورت محلهای زیر ممنوع است: مواد قابل انفجار و اشتعال؛ تأسیسات نفت و مخازن قابل انفجار که دارای اتصال به زمین نباشند. -106عوامل سانحه ساز ناشي از سايش و ترك تكه مركزي را بنويسيد.

سايش و ترك در تكه مركزي به خصوص نوك دماغه و بالهاي كناري منجر به خروج واگن از خط ميگردد؛

همچنين باعث از تنظيم خارج شدن اندازهی استاندارد عرض خط گرديده و خطرساز ميباشد.
 -107عوامل سانحه ساز در تكه مركزي و ريلهاي هادي را بنويسيد؟

افتادن دس��تگیرهی قالب اتوماتيك واگنها – ميله مثلث – كفش خط و س��اير آالت ناقلهی واگن و گير

نمودن در تكه مركزي و ريلهاي هادي موجب خروج وسایل نقليه ميگردد.
 -108كلنگي هاي سوزن چه نقشي در دستگاه سوزن دارند؟

كلنگيها از مهمترين قطعات سوزن بهحساب میآیند .چنانچه در اثر نقص در قطعات متعلقه و شل بودن

پيچ و مهرهها يا در اثر اهمال فرد س��وزنبان ،کلنگی بهدرس��تي در جايگاه خود قرار نگیرد ،درصورت ظاهر
تيغهها به ريل پهلویي چسبيده ،اما عمل قفل تيغه انجام نگرفته است كه در این حالت بهمحض عبور واگن
و فشار چرخ به روي زبانه ،تيغه از ريل پهلویي فاصله گرفته و خروج چرخ را باعث ميگردد.
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 -109ريلهاي هادي در دس�تگاه س�وزن كجا قرار گرفتهاند و چه نقشي در حركت وسایل نقليه
دارند؟

ريله��اي ه��ادي مقابل تكه مركزي ق��رار میگیرند و بهوس��يله پيچ مخصوص به ريله��اي كناري متصل
ميباشند و وظيفه دارند چرخهاي وسيله نقليه را اجبارا ً روي شكاف تكه مركزي هدايت نمايند؛ به عبارت
ديگر وس��يله نقليه در حال خروج را مجددا ً به محدودهی ريل هدايت نموده و بدینوسيله از خروج واگن

از خط و خسارت بيشتر جلوگيري مینمايند.

 -110نیروی محرکهی قطار چیست؟به اختصار شرح دهید.

عبارت « نیروی محرکهی قطار » دو استنباط زیر را شامل میشود که علیرغم تفاوت ظاهری عم ٌ
ال هیچ
فرقی ندارند؛
 ماشین ریلی ایکه وظیفهی به حرکت در آوردن قطار را دارد كه در اينصورت ،منظور از نيروي محركهیقطار همان لکوموتیو یا اتوموتريس یا س��النهای کش��ندهای است که در آرایش قطارهای خودکشش قرار
میگیرن��د ت��ا با غلبه بر نیروهای مقاوم در برابر حرکت قطار ،آنرا با س��رعت تعیین ش��ده ،به حرکت در
آورد.
 -نیروی کش��ش مورد نیاز برای غلبه بر نیروهای مقاوم و مخالف در برابر حرکت قطار و س��ير با س��رعت

مشخص را «نيروي محركه» گويند که معمو ٌال براساس اصول شناخته شدهی فیزیک به دو صورت نظری
و عملی و برحسب شرایط حرکت قطار و شرایط خط محاسبه و برمبنای آن لکوموتیو مناسب قطار انتخاب
میشود تا امکان حرکت قطار با سرعت از قبل تعیین شده ،در گراف حرکت مقدور شود.
 -111در لکوموتیوهای دیزل الکتریک ،انتقال قدرت از موتور به چرخ ها را شرح دهید.
س��وخت مصرفی در موت��ور لکوموتیو تبدیل به انرژی حرارتی و انرژی حرارت��ی حاصله ،تبدیل به انرژی
مکانیک��ی ش��ده که به این طریق نی��روی محرکهی اصلی لکوموتیو در موتور تش��کیل می ش��ود .نیروی
محرکهی موتور ،دیزل ژنراتور اصلی را که مستقیماً به موتور  ،متصل است ،به گردش در میآورد و بدین

ترتیب انرژی مکانیکی روی ژنراتور اصلی تبدیل به انرژی الکتریکی میش��ود و تولید جریان برق مینماید
و برق حاصله پس از عبور از کلیدها و خودکارهای الکتریکی به وس��یلهی کابلها به الکتروموتور که روی
محور چرخ ها س��وار میباشد ،میرسد .الکتروموتورها به نوبهی خود انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی
تبديل می نماید و قدرت حاصله از طریق جعبه دنده به محور چرخ ها منتقل میش��ود و گش��تاور حاصله

فصل چهارم :واگن  -ترمز  -ارتباط  -سوزن  -نیروی محرکه

99

روی محور باعث ایجاد کشش و دوران چرخ ها روی ریل میگردد.
 -112محورکشنده(تراکشندار) و محورغیرکشنده(حمال)درسیستم نیروی محرکه قطار(لکوموتیو)
را شرح دهید.

ب��ه مح��وری از لکوموتیو یا کش��ندهی قطار که مجهز به سیس��تم انتق��ال نیرو(مکانیکی ی��ا الکتریکی یا
هیدرولیکی)باش��د ،محور کشنده و به محوری که فاقد سیستم انتقال نیرو باشد،محورحمال یا غیرکشنده
میگویند.
 -113نحوهی شمارهگذاری لکوموتیوهای راهآهن ایران راشرح دهید.
به منظور س��هولت ردیابی و کنترل عملکرد و گردش کار لکوموتیوها و تنظیم اس��ناد قطار  ،هر لکوموتیو
بایستی دارای یک کد شناسایی انحصاری باشد؛ لذا هر دستگاه لکوموتیو در راه آهن ایران دارای یک کد
شناسایی دو قسمتی به شرح ذیل میباشند:
هر کد شناسایی لکوموتیو در راه آهن ایران متشکل از یک عدد دو رقمی در سمت چپ(اولی معرف تعداد
محور و دومی معرف تعداد محورهای غیرکشنده و یک عدد حداکثر چهار رقمی در سمت راست(سریال)
که با یک خط تیره از هم جدا شدهاند.
 -114حالتهاي ترمز شش دندهي لكوموتيو را بنويسيد.

 -هواگيري

 -ترمز تدريجي

 -ترمز کامل

 -لغو ترمز جریمه

 -قطع رابطه

 -ترمز سریع

 -115لكوموتيوهاي به شماره هاي زير را معرفي كنيد:
60-201 ، 60-581، 40-161

 -40-161چهار محور فعال فاقد محور حمال جنرال موتور
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 -60 -581شش محور فعال و فاقد محور حمال جنرال موتور
 -60 -201شش محور فعال و فاقد محور حمال آلستوم
 -116لکوموتیو به شماره  60-953را شناسایی کنید.

ی��ک لکوموتیو  6محوره با آرایش  CO-COبدون محور حمال و از نوع  GT26CWس��اخت جنرال

موتور کانادا .
 -117لکوموتیو  60- 7001را شناسایی کنید.
این لکوموتیو ساخت جنرال موتور 6 ،محوره با آرایش  ،CO-COبدون محور حمال و از نوع،GT26CW
مونتاژ هیوندای کره جنوبی و با توجه به سریال آن متعلق به شرکت البرز نیرو است .
 -118لکوموتیو  60-2075را شناسایی کنید.

این لکوموتیو  6محوره با آرایش  ،CO-COبدون محور حمال و ساخت جنرال الکتریک کانادا  ،مدل GE C30 -7I

میباشد.
 -119پنج مورد از علل جدا شدن لکوموتیوها از یکدیگر و یا از قطار را بنویسید ( گسیختگی).
 تفاوت زیاد قطر چرخ های دو دیزل نسبت به هم با دیزل یا قطار که حداکثر قطر چرخ لکوموتیو 1016تا 1020و حداقل آن  930میلی متر میباشد؛
 باز شدن بیش از حد دهانهی قالب ( حداکثر فاصلهی دهانه  158/5میلیمتر میباشد)؛ افتادگی بیش از حد قالب اتوماتیک در اثر سانحه؛ خرابی موانع کنارهی قالب اتوماتیک ( حفاظت کنندههای قالب )؛ ممکن است موانع از جای خود کندهشدهباشد؛
 خرابی و یا دفورمه ش��دن بوش پین عمودی نگه دارندهی قالب اتوماتیک به همراه س��اییده ش��دن صفحهینگهدارنده.

فصل چهارم :واگن  -ترمز  -ارتباط  -سوزن  -نیروی محرکه
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 -120در صورتيكه لولهی اصلي لكوموتيو شكس�ته باش�د ،اعزام آن به چه صورت امكان پذير

است؟

شير خروسكي را در حالت قطع رابطه قرارداده ولكوموتيورا بهصورت منفرد اعزام میکنیم.
 -121حداكثر تا چند دس�تگاه لكوموتيو را ميتوان با هم س�ري و نيروي كشش مجموع آنها را

جهت حمل قطار استفاده نمود؟

حد نصاب سري كردن لكوموتيوها جهت استفاده از كشش آنها تابع دو نوع محدوديت فني و فيزيكي است
و محدوديت فني با مالحظات مربوط به سيس��تم كنترل يدك و راهنمای لکوموتیو تعيين ميش��ود ،اما

محدوديت فيزيكي با رعايت حدنصاب تحمل نيروي كشش قابل انتقال قالب است كه معموالً تا يك سوم
ماکزیمم تنش کشش قالب مقدار بارگذاري مجاز ميباشد ،يعني مجموع نيروي كششی كه لكوموتيوهاي
سری شده با هم توليد و منتقل ميكنند ،نبايستي از تن كشش مجاز قالب تجاوز نمايد که با توجه به نوع
قالب اتوماتیک لکوموتیوهای راه آهن ایران حداکثر تا سه دستگاه لکوموتیو را میتوان سری کرد.
 -122حداقل سرعت پيوسته چيست؟ و چه اهميتي دارد؟
لكوموتيوهاي مجهز به تراكش��ن موتورهاي  DCبه دليل كش��يدن جريان زياد در س��رعتهاي كم و ايجاد
حرارت زياد همواره با محدوديت زمان س��ير در س��رعتهاي كم مواجه ميباشند و معموالً توسط شركت

سازنده حداقل سرعت پيوسته مجاز برحسب قدرت خنك كنندهی تراكشن موتورها ،تعيين و در راهنماي
بهره برداري لكوموتيو درج ميش��ود ،اما تراكش��ن موتورهاي  acبهجز حد در جا زدن چرخها ،محدوديت
خاص از اين نظر ندارند.
 -123حداكثر سرعت لكوموتيو چيست؟ و چگونه تعيين مي شود؟
حداكثر س��رعت لكوموتيو با دو نوع محدوديت مواجه است؛ يكي مالحظات فني مرتبط با استحكام ادوات
و اجزاي سيس��تم انتقال قدرت اعم از محور ،جعبه دنده  ،دندهها ،تراكش��ن موتور و  ....و ديگري از لحاظ
پايداري ديناميكي لكوموتيو و ديناميك حركت لكوموتيو و افزايش مقاومت قطار در سرعتهاي باال که قطار
به سرعت حد میرسد و در این حالت نیروی مقاومت برابر نیروی کشش میشود و لذا دیگر نیروی مازاد
بر نیروی مقاومت برای افزایش سرعت بیشتر وجود ندارد.
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 -124سرعت حد يا سرعت تعادل لكوموتيو را تعريف و نحوهی تعيين آنرا بنويسيد.
بهطور نظري نيروي كش��ش لكوموتيو در بدو حركت آن به ماكزيمم رس��یده و بهتدريج با افزايش سرعت
كاه��ش ميياب��د و نيروي مقاومت قطار بهعكس نيروي كش��ش در بدو حركت قط��ار حداقل و با افزايش
س��رعت بهتدريج زياد ميش��ود ،بهنحويكه در يك سرعت معيني از س��ير ،ميزان نيروي كشش و نيروي
مقاومت با هم تالقي ميكنند كه اين نقطهی تالقي در واقع همان س��رعت متناظر با حداكثر توان كشش
لكوموتيو مي باشد؛ به اين سرعت كه تمام نيروي كشش لكوموتيو براي غلبه بر مقاومتهاي حركت صرف
شود و ديگر قادر به افزايش سرعت نباشد « ،سرعت حد يا سرعت تعادل» ميگويند.
 -125مقادير تقريبي فشار هوا در اجزاي مختلف سيستم ترمز لكوموتيوهای  GEو GMچقدر
است؟

 -فشار مخزن اصلي هوا 125 - 145 PSI

 -فشار طبيعي مخزن تعادل و لوله هاي ترمز در وضعيت آزاد ترمز شش دنده تقريباً 70 PSI

 -فشار سيلندرهاي ترمز در وضعيت ترمز كامل شش دنده تقريباً 50PSI

 -فشار سيلندرهاي ترمز در وضعيت ترمز سريع شش دنده تقريباً 60PSI

 -فشار سيلندرهاي ترمز در ( U30Cسري پايين) برابر با 63PSI

 فشلر سيلندرهاي ترمز در  ( C30-71سري باال ) برابر با 72PSI -126ان�واع لولهه�اي موجود در هر دو جهت لكوموتيو با ذكر فش�ار هواي موجود در آن را نام

ببريد.

الف  :لولهی اصلي (پنج آتمسفري سرتاسري)
ب  :لولهی تعادل بزرگ ( 10آتمسفري ارتباط بين مخازم اصلي )
ج  :لولهی تعادل كوچك (حداكثر  3/8آتمسفر در مواقع گرفتن ترمز سه دنده)
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