
  

 )ناوگان باري(واگن شناسایی 
 مقدمه  - 

 کلیات و تعاریف  -
 ساختمان عمومی واگن -
 طبقه بندی واگن  -
 )سیستم کدینگ(مشاره گذاری واگن  -
 )ینگكسیستم مار(برچسب نویسی واگن -
 مقدمه ای بر هبره برداری و نگهداری واگن -



  

 مقدمه 
، صـرفه  امروزه محل و نقل ریلـی بـه جهـت مزیـت هـای نسـبی       

آلودگی کمرت به عنوان محـل و نقـل سـبز در سراسـر      اقتصادی و
جهان مورد توجه خاص ملتها در دولتها قرار دارد و در هر خبش 

گرچه ایـن توسـعه   . بار مسافر شتابان در حال توسعه می باشد
بصورت مهه جانبه و در کلیه خبشهای محـل و نقـل ریلـی در شـرف     

لـی آهنـگ   اجنام می باشد اما در خبـش ناوگـان و ماشـینهای ری   
تندتری را نسبت به سایر وجوه داشته بنحویکه هـر روز شـاهد   

و مشرتک ویژگی عمومی . فناوریهای جدیدی در این خبش می باشیم 
در کلیه ماشینهای ریلی جدید سرعت، ظرفیت بانضمام ایمنـی و  

عمـومی   واگن به عنوان یک ماشـین ریلـی  . باشد امنیت بیشرت می
اعظم ناوگـان ریلـی راه آهنـهای    یا مسافری خبش باری  اعم از

دنیا را تشکیل می دهد و به حلاظ هرگونه هببود در سـاختمان و  
تواند منافع بسیاری برای سازمان داشته  روش هبره بردای آن می

باشد و لذا به مهـین دلیـل بـه شـدت موردتوجـه مـی باشـد و        
نوین در این بدیهیست شناخت و آگاهی از کم و کیف رویکردهای 

تواند گاهی در جهت افزایش هبـره وری و کـاهش خسـارات    خبش می 
تنـها یـک    وهآن شـود ایـن جـز   ناشی از هبره برداری نادرسـت  

گیری در شناخت جدید از واگن می باشـد و قطعـًا خـالی از     جهت
تکمیـل   و حیحخطا نیست و می طلبد تا با کمک سایر مهکاران تص

 ....انشاء ا. گردد
 

 یوسف اسكندري                    
                          
            



  

  
و مـرتادف   WAGONواگن از ریشه انگلیسی کلمـه   :تعریف واگن 

  cargo,passenger car,cougch,carriage,rolling stock,freight car,carکلمـات  
می باشد و به کلیه ماشینهای ریلی خودکشش یا یـدک   goods carو

 مـورد ) آهـن (مسیر مقید شده خط  در که جهت محل بار یا مسافر
آسـان و  انفصـال   واستفاده قرار می گیرد و قابلیـت اتصـال   

. شـود  تشکیل و تفکیک قطار را داشته باشد گفته مـی  تسریع جه
منتهی در مفهوم فارسی آن صرفًا به ماشینهای ریلی بـاری یـا   
مسافری فاقد کشنده حمدود می شود و باالخص کلمه واگن یا واگن 

برای محل و جاجبایی بار  باری را صرفًا برای ماشینهای ریلی که
ود و بـرای واگـن   رمـی   بكـار مورد استفاده قرار مـی گیـرد   

  .ه سالن مسافری استفاده می شودژاومسافری، ترجیحًا از 
   

شنده کـه جهـت محـل بـار یـا      كبه ماشین ریلی فاقد :  1خالصه 
مورداسـتفاده قـرار مـی گیـرد و      لكوكوتیومسافر بوسیله یک 

هل و سریع جهت تشکیل و تفکیک قطار قابلیت اتصال و انفصال س
 .را داشته باشد واگن گفته می شود

  
  :ساختمان عمومی واگن 

به استثنای واگنهای دوحموره قدیمی، در واگن های جدید، هـر   
 .واگن از دو خبش اصلی بدنه و بوژی تشکیل می شود

بدنه واگن شامل اتاق، شاسی و ملحقـات شاسـی   : بدنه واگن  -1
 .تامپوا و اجزای ترمز می باشند ،اعم از قالب ها

هـر واگـن دارای حـداقل دو    : بوژی یا سامانه حرکتی واگن  -2
بوژی در زیر دوسر شاسی خود می باشد و هر بوژی شامل قـاب  

و کاسـه  ) دوتیر طولی و یک تیر عرضی اصـلی (یا فریم اصلی 
و جعبه یاتاقاا، جمموعه تعلیق  هابوژی جمموعه چرخها و حمور

 .و کمکها و خبشی از جمموعه ترمز واگن می باشد و فنربندی
 

  : طبقه بندی واگنھا 
واگن متنوع ترین خبش ماشینهای ریلی می باشد و از جهات خمتلف 

 . طبقه بندی می شود که ذیال  به چند مورد آن اشاره می شود
  :از نظر نوع هبره برداری -1
 هت محل بار جصرفًا : باری  -
 افر صرفًا جهت محل مس: مسافری  -
واگنــهای خمصــوص جهــت اجنــام ماموریتــهای فنــی و : ویــژه  -

 پشتیبانی و یا بازرسی 



  

طبقه بندی واگنهای باری برحسب نـوع   -2
 : اتاق 

           open carاتاقهـــــای روبـــــاز با -1
  

                                   
  )plain car(با کف ساده  -
  

  
  
  

          )Hopper car(با کف قیفی  -
               

        
  
  
  
  
  
 :(covered car )اتاقهاي سر پوشیدهبا-2
 
  

 )plain car(با کف ساده  -
  

  
  
  

                )Hopper car(با کف قیفی 
تفاوت این واگنها با واگن لبه بلنـد  . 

در این است كه فله برهـا داراي دریچـه   
هاي ختلیه بار در قسمت حتتاني یا كنـاره  

ي ایـن واگنـها پـس از    طراحـ . ها هستند
. مكانیزه شدن بارگريي و ختلیه شكل گرفـت 

دو نوع اصـلي واگنـهاي فلـه بـر وجـود      
ــد ــاز و  : دارن ــر روب ــه ب ــهاي فل واگن

 .سرپوشیده
  
  
  

                       
  

عالوه بر موارد فوق واگنهای باری از نظر نوع جتهیزات که برای ختلیه 
 :  یا بارگیری در آا نصب شده است به دو دسته



  

ــی   .1 ــزات تکمیل ــد جتهی فاق
ــه  ــارگیری و ختلی ــرای ب ب

unequieped car 
  
  
 

 
  

دارای جتهیزات ویژه برای  .2
 equiepedختلیه و بارگیری 

car 
  
  
   
 
روبـاز جهـت محـل    بدیهیست واگنهای  

آالت و مــواد  مــواد معــدنی، ماشــین
صنعتی که در جماورت هوای آزاد، رطوبت، گرمـا، سـرما و نـور آسـیب     

اسـتفاده مـی شـود و بـالعکس مـواد آسـیب پـذیر در        . پذیر نباشند
 . محل می شوندواگنهای سرپوشیده 

امروز اتاق واگنها برحسب ضرورت : طبقه بندی برحسب جنس اتاق  -2
از جنس چوب، فوالد، استیل، آلومینیوم و مواد کامپوزیت مقاوم 

ساخته می شوند و تا ضمن استحکام و مقاومت کافی سـبک و  وسبک 
 . نوع حمموله باشندسازگار با 

  
 : واگنها  بني املللي سیستم کدینگ یا مشاره گذاری   

به منظور سرعت، دقت و سهولت در تنظیم اسناد قطار، طبق استاندارد 
uic  رقمـی بـه شـرح ذیـل      14کلیه واگن بایستی یک کد شناسایی عددی

 .داشته باشند
ذیـل مـی    سری اطالعـات بـه شـرح    6رقمی متشکل از  14کد شناسایی  ره

 باشد، 
برای محل و نقل داخلی یا بـین املللـی و   (کد مبادله :  سری اول -

چهـارده رقمـی مـی     دمشخصات کلـی واگـن شـامل دو رقـم اول کـ     
 .RIVوRICكد.باشد

کد شناسایی مالک راه آهن که چهار رقم سوم تا ششـم  :  سری دوم -
را تشکیل می دهد طبق این کد هر راه آهن دولتی یا خصوصی ثبـت  

بـرای  . رقمی می باشد 4اری حنصدارای یک کدشناسایی ا uicدر  شده
 . می باشد 0096عدد  raiمثال کدشناسایی راه آهن دولتی ایران 

مشخصات هبره برداری واگن که دو رقم هفتم و هشتم را :  سری سوم -
 .تشکیل می دهد

مشخصات فنی واگن که دو رقم م و دهم کد چهـارده  :  سری چهارم -
  .یل می دهدرقمی را تشک

 



  

مشاره سریال واگن از یک نوع مشخص که شامل سه رقـم  :  سری پنجم -
 .یازدهم یا سیزدهم می باشد

و عدد کنرتل یا اتوکنرتل که رقم چهـاردهم مـی باشـد    :  سری ششم -
 .شود برای صحت ارقام دیگر استفده می

  

 
  

 مشاره گذاري واگنهاي باري در راه آهن ایران 
ویـژه   مشاره گـذاري  سیستم ي ممكن است هر راه آهنعالوه بر مشاره گذار 

واگنهاي باري در راه آهـن ایـران   مشاره گذاري  .خود را داشته باشد
بر مبناي یك عدد شش رقمي و یك كد یك رقمي اتوكنرتل جهت كنرتل صـحت  

 .مشاره واگن بشرح ذیل اجنام مي شود
چـپ    اولني رقم مست چپ  بیانگر نـوع واگـن و دومـني رقـم از مسـت       .1

بیانگر وضعیت ترمز و رقم سوم از مست چپ معرف تعـداد حمـور و سـه    
  .رقم دیگر معرف مشاره سریال واگن طبق جدول صفحه بعد مي باشد

   A        B               C    D E F  -        M 

عددكنرتل      سریال واگن    تعداد حمور    وضعیت ترمز    نـوع     
  واگن

    
رقمي  7رقمي تنها كد  14برخي موارد جهت اختصار،جباي كد  در : نكته

و ) گروه چهارم(مشخصات فين  و كد گروه سوم(مشخصات هبره برداري شامل كد

مهچنني مشاره ترتیب وسائط نقلیه  با مهدیگرتشكیل مشاره حقیقي وسیله  نقلیه 

در ترافیك باخلص  )رقمي 14هفتمني تا سیزدمهني رقم از عالمتگذاري (را مي دهند

 .داخلي



  

رقمي روي بدنه  وسیله نقلیه باید به  14ثبت عالمت عددي یكنواخت  -

   .طریق زیر اجنام گريد

                     00 - 00 -000        0  

 :جدول شناسایي ارقام مشارة واگنهاي باري در راه آهن ایران 
یك مشـاره  ل ار ا متشك.ا.نهاي باري راه آهن جگمشاره گذاري داخلي در وا

اولني رقم مست چپ مشاره واگن بیـان كننـده    .هفت رقمي بشرح ذیل مي باشد
نوع واگن و دومني رقم از مست چپ مشاره واگن مشخص كننده وضـعیت ترمـز و   
رقم سوم نیز معرف تعداد حمور و سه رقم دیگر نیز مشاره سـري واگـن مـي    

،     A B C D E Fتیـب باشد ، لذا چنانچه ارقـام از مسـت چـپ براسـت را برت    
 : بنامیم جدول زیر براي شناسائي واگن مورداستفاده قرار میگريد 

 
F E D تعداد حمور 

C 
 نوع ترمز

B 
 نوع واگن

A 
فقط لولـه هـوا    1 دو حموره   

 دارد
 1 مسقف 1

ــوا و  2 چهار حموره    ــه هـ لولـ
 ترمز دسيت 

لبــــه  2
 كوتاه

2 

لبــــه  3 ترمز هوا 3 چهار حموره   
 بلند

3 

ترمز هوا، ترمز  4 چهار حموره   
دسيت در ایوان و 

 طرفني

 4 مسطح 4

ترمز هوا و دسيت  5 چهار حموره   
در ایــوان بــا  

 اتاقك

 5 خمزن 5

 6 ریل كش   6 چهار حموره   
 7 خيچال   7 چهار حموره   

 8 شن كش   8 شش حموره   
 9 كابوس   9 شش حموره   



  

  
  

  :شناسایی اجزای واگن 
  :  Body components: ای بدنه واگن اجز

  .بدنه واگن شامل خبش عمده اتاق، شاسی و ملحقات شاسی می باشد
  : معرفی اتاق واگنھای باری 

اتاق واگنهای بـاری برحسـب نـوع و    
ظرفیت غالبًا در مدهلای متنوع سـطح،  
لبــه کوتــاه، لبــه بلنــد، مســقف،  
تانکر، بـوتکر، کمرشـکن ویـژه محـل     

حی و ساخته می شوند بارهای خاص طرا
که ذیال  به شرح چندمورد اشـاره مـی   

ویژگـی مشـرتک در اتـاق کلیـه     . شود
واگنهای باری ادوات و دستگیره های 
باربندی و مهار بـار در روی اتـاق   

 .می باشد
  

شاسی واگنهای باری از جنس : شاسی 
سـیرعرض و تعـدادی   فوالد بطور اعم از دو سیر اصلی طـولی و چنـدین   

لچکی های فرعی تقویتی که با اتصال دائم جـوش یـا پرچـی    بازوها و 
بصورت یک قاب مقاوم در برابر تنش های فشاری، کشش، مخش و پیچش کـه  
حتت بارهای استاتیکی و دینامیکی طراحی و ساخته می شـوند و عمومـًا   

و از فوالد )    ( و یا قوطی )  (یا ناودانی ) I(از پروفیل های آی 
ST53  ااستفاده می شوددر ساخت آ.  

  
  

  : ملحقات شاسی 
ملحقات عمده شاسی شامل قالب، تامپون ها و خبشی از اجزای ترمـز  

 .و واگن به شرح ذیل می باشند
  

  :دستگاه قالب يا كشش واگن  :قالب    
جهت اتصال واگنها در یك آرایـش قطـار از دسـتگاهي بـه نـام قـالب       

شاسي از هر طـرف نصـب   استفاده مي شود این دستگاه در وسط انتهایي 



  

مي شود و در دو نوع عمده زجنريي و اتوماتیك مورد استفاده قرار مـي  
كه نوع زجنريي آن با دست و بوسیله مانورچي نصب مي شود ويل نوع . گريد

بـه  .اتوماتیك آن بطور خودكار در اثر ضربه حني  مانور متصل مي شود
ن یا اتصال واگـن  قالب در واگن به دستگاه اتصال دو واگ عبارت دیگر

به لکوموتیو گفته می شود که ضمنٌا نیروی حمرکه و کشش لکوموتیو بـه  
و نیـز از  ) یا حتمل نیروی فشاری مقـاوم در نـوع اتوماتیـک   ( واگن 

قالهبـا برحسـب و   . واگن به سایر واگنها از طریق قالب منتقل می شـود 
 .بندی می شوند حنوه کار به صورت زیر طبقه

  
  انواع قالب 

صرفًا جهت اتصـال و انفصـال بـرای انتقـال     : هبای معمولی و ساده قال
نیرو در ماشین ریلی می باشد که در نوع دستی و اتوماتیک اسـتفاده  

 . می شود
عالوه بر اتصال و انفصال نیرو، کوپل هوا، الکرتیسیته : قالهبای مرکب 

و نیز بطور اتواماتیک اجنام می شود و اغلب در تـرن سـتها کـاربرد    
 . رددا

که نیاز به قطع عالوه بر موارد فوق در ترن ست های باری یا مسافری 
و وصل مکرر ندارند برای اتصال واگنهای میانی از نوع قالهبای فالنچی 

ای بـا اتصـال قابـل    هبنیمه دائم یا دائم و در واگنهای انتهایی قال
 .قطع و وصل سریع استفاده می شود

   
   :واگنھای باری راه آھن ایران انواع قالبھای مورد استفاده در

كیلو نیـوتن مـي    350نريوي كشش جماز در این نوع قالهبا :يقالب زنجیر -1 
 .و بر دو نوع مي باشد.باشد
  معمولی     -

  
 قابل تنظیم    -



  

كیلو نیوتن مي  850نريوي كشش جماز در این نوع قالهبا : :قالب اتوماتیک -2 
 :ع زیر استفاده مي شودو در راه آهن ایران از سه  نو.باشد

  
   در واگنهای اروپایی: یونی کپلر    
لکوموتیوهای امریکایی و برخـی از واگنـهای بـاری    در : ویلسـون     
 ) هندی(

SA3         : در واگنهای روسی و اکراینی 
  

   :قالب زنجیری و اجزای آنساختمان 
ــزای     ــک و اجـــــ ــالب اتوماتیـــــ ــاختمان قـــــ ســـــ

:آن

  
  

  
کلیه واگنهای جمهز به قالب زجنیری به جهـت   UICدارد طبق استان: تـامپون  
حتمل نیروی فشاری در قالب هر واگن بایستی جمهـز بـه چهـار عـدد     عدم 

تامپون شامل دو تامپون در هر مست راست انتهایی شاسی واگن و در دو 
 . طرف شاسی باشند

تامپون ها برحسب ظرفیت و رژیم سـرعت واگـن بایسـتی قابلیـت حتمـل      
واگن در مواقـع ترمـز و کـاهش    های  دینامیکی ناشی از ضربه نیروهای

اما در واگنهای قـالب اتوماتیـک نیـازی بـه     . شتاب را داشته باشند
تامپون نیست و هبرت اسـت تـامپون   

در دو  در واقــع.نداشــته باشــند
طرف كلگي  شاسي واگنـها از هـر   
مست به منظور جلـوگريي از خسـارت   
به اتاق و بدنه، دسـتگاه ضـربه   

ري نصــب مــي شــود تامپوــا در گــ
واگنهاي قالب زجنريي نقش مؤثري در 

 حركت قطار بر روي قوس دارد
  
  

تامپوا  :ساختمان تامپون و اجـزای آن     
از دو استوانه توخالی داخلی و خارجی 



  

آا رابط فنری قابل انعطـاف  که بصورت غالف داخل هم قرار می گیرند 
هایی اسـتوانه داخلـی یـک سـپهر     ضربه گیر نصب می شود و در سـرانت 

عمومًا دایره ای حمدب که قطر آن تابع طول واگن می باشد استفاده می 
 .شود

  
  :انواع تامپون 

. تامپون ها وظیفه جذب و مستهلک سازی ضربه های حرکت را دارنـد  
تامپوا برحسب نوع فنر مورد استفاده در داخل آا به انواع زیر 

 . تقسیم می شوند 
رینگ فـدری، فنـر اللـه ای ،    : پوا با ضربه گیر مکانیکی تام -1

 فنرکوییلی 
 تامپون با ضربه گیر هیدرولیکی -2
   تامپون با ضربه گیر پالستیک فشرده چندالیه-3
  

عالوه بر تقسیم بندی فوق تامپوای باری براسـاس اسـتاندارد   
UIC  در سه گریدC,B,A بندی می شوند که برتنیب میزان جذل  طبقه

مـی باشـد و اغلـب تامپوـای مـورد       70Kj,50kj,30kjانرژی آا 
بـا جـذب    Aاستفاده در ناوگان باری راه آهن ایران از نـوع  

 . کیلونیون می باشند 590و حتمل نیروی ایی  30KJانرژی 
  



  

  شناسایی بوژی يا سامانه حركتي واگن
  مقدمه

  تعاریف بوژی و نقش آن در حرکت واگن
  یساختمان عمومی بوژ

  طبقه بندی و انواع بوژی
  اجزای بوژی

   



  

   
مهانطوریکه در خبشهای قبلی گفته شـد هـر واگـن از دو خبـش     : مقدمـه  

طـی مراحـل توسـعه محـل و نقـل      . اصلی بدنه و بوژی تشکیل می شود
ریلی، روند افزایش سرعت و تناژ قابل محل واگنها به جهت مالحظـات  

طرحی نو رسید و نیازمند  فنی ساختار واگنهای دو حموره به بن بست
بــرای خــروج از حمــدودیت ســرعت و تنــاژ در واگنــها و بطــور کــل 
ماشینهای ریلی ضروری گردید و از میـان راه حلـهای ابـداع شـده     
ابداع بوژی هبرتین مناسبرتین بود لـذا کلیـه سـازندگان ماشـینهای     
ریلی از ان استقبال کردند با این طرح خبش سـامانه هرکتـی واگـن    

ماجولی مستقل طراحـی و سـاخته شـد و بدنـه واگـن روی دو      بصورت 
دستگاه بوژی بصورتی ساده و سریع و بدین ترتیب افزایش سرعت بـا  
امکان گردش منتقل بوژی از بدنه در قوسها و مهچنین افزایش تنـاژ  
با استفاده از حمورهای بیشرت در هر بوژی در بار حموری ثابت مقدور 

   .گردید
  
  : تعریف بوژی   

در انگلیسـی   Truckو معادل کلمه تـراک   BOGIEبوژی از ریشه کلمه 
هـای طـولی و   تیر(امریکایی جمموعـه ای مکـانیکی متشـکل از قـاب     

، سیستم تعلیق و فنربندی سیستم چرخ و حمور یاتاقان بندی و )عرضی
کلیه  UICخبشی از سیستم ترمز واگن اطالق می شود و طبق استاندارد 

مـرت باشـد الزامـًا     9و حمـور آـا بیشـرت از    واگنهایی که فواصل د
 .بایستی جمهز به بوژی می باشند

  
  واگن برداری از  بھره در نقش و مزایای بوژی  

اتصال مفصلی میله نافی بوژی با بدنه واگن و امکان گردش مستقل از بدنه  .1
واگن در قوس ضمن اینکه پایداری واستقرار واگن روی خط را افزایش می دھد 

 .باالتربدون خطرخروج ازخط رامقدورمیسازد سیر درسرعتھایامکان 
بوژی عالوه بر تحمل، انتقال و توزیع یکنواخت وزن واگن به چرخھا، امکان  .2

افزایش ظرفیت واگن در بار محوری ثابت را از طریق تعداد محور بیشتر در ھر 
 .مقدور می سازد ابوژی ر

از حرکت چرخ روی خط بوژی ضمن جذب تکانھا، ضربه و ارتعاشات ناشی  .3
نیروھای دینامیکی ناشی از لنگر بار و تغییر شتاب را جذب و خنثی یا تعدیل 

  .می نماید و باعث پایداری بیشتر واگن میشود
راه آھنھای با عرض خط مختلف از سھولت در مبادله واگنھا در مبادی مرزی  .4

  طریق تعویض بوژی
ص در واگنھای حاصل مواد فاسد تعویص بوژی در مواقع خرابی آالت ناقله باالخ .5

  طوالنی مدت آنشدنی و خطرناک بدون نیاز به توقف 
  امکان استفاده از واگنھای طویل برای حمل کاالھای حجیم و طویل .6

  
  : طبقه بندی بوژی 

از بدو ابداع بوژی تاکنون ، اصالحات و تغییرات مداوم و پیوسـته  
هد انواع خمتلفـی  در ساختمان واجزای آن بوقوع پیوسته و امروز شا

تنوع سـاختارها در بـوژی   . از بوژیها در ناوگان ریلی می باشیم 



  

. برمبنای مالحضات کاربرد، ایمنی، سرعت، استحکام و غیره می باشد
 . که ذیال  به مهمرتین آا اشاره می شود

 برجسب نوع کاربرد  -1
 مسافری –باری  -1-1

  
ــه   -2-1 ــوای حمرک ــا ق ــن (ب ترکش

 )المح(حمرکه  يوابدون ق -)دار
  
  
  
  
  
   
  
رژیم  –بوژیم سرعت متعارف  -3-1

 )HS(سرعت باال 
  
  
  
  
  
   
 برحسب نوع قاب یا فریم بوژی  -2

ــلب  -     ــه : ص ــریم یکپارچ ف
نیروهای طولی و عرضی با اتصال 

 .دائم جوش یا می باشند
اتصـال تیرهـای   : غیرصلب -    

از ) سیرعرضـی (طولی و گهـواره  
شند ریختـه  نوع بازی دار می با

گــری یــا آهنگــری نیــز تقســیم 
 .شوند

  
  



  

  
 تعداد حمور برحسب  -3
 دوحمور -
 چندحموره  -
 از نظر حنوه فنربندی و تعلیق  -4
 فنربندی روی سرسور و جعبه یاتاقان:  تعلیق اولیه-1
 فنربندی زیرگهواره یا بالسرت بوژی :  تعلیق ثانویه-2
 ور و زیرگهواره فنری بندی توام روی سرحم:  تعلیق مرکب -3

  
  

ضمنًا هریک از تعلیق های سه گانه فوق برحسب نوع فنـر و ضـربه   
گیرها ممکن است در اقسام خمتلف ساخته و عرضه شـوند کـه در خبـش    

  .اجزای بوژی به آن می پردازیم



  

  از نظر نوع محور  -5
در عرضهای خمتلف طبق استاندارد خطوط که اسـتفاده  (با عرض ثابت  -1

 .دمی شون
 .با قابلیت تبدیل به دو یا سه طول استاندارد: باعرض متغیر -2
هرچرخ بصورت مستقل در تیر طولی بوژی نصـب  : بدون حمور یکپارچه  -3

 .می شود
 از نظر فرمانپذیری -6
هدایت صرفًا از طریق متاس لبه فالنچ بـا ریـل اجنـام مـی     : معمولی -1

 .شود
که از احنراف اتاق فرمان می هدایت از طریق جکهایی : نیمه فعال  -2

 گیرند اجنام می شوذ 
هدایت از طریق سیستم حسگر هومشند طبق شعاع قوس اجنام می : فعال  -3

 .شود
عالوه بر موارد فوق بوژیها برحسب نوع اتصال به بدنـه واگـن، نـوع    
اتصال چرخ و حمور به قاب، حمل قرارگیری فنرهـا در هریـک از تعلیـق    

تاقان و حنوه یاتاقان بندی و غیره در طرحها و های سه گانه، نوع یا
 1انواع خمتلف ساخته و عرضه می شوند جهت اطالعـات بیشـرت بـه مرجـع     

 .مراجعه شود 1پیوست 
  
  )1( :ساختمان عمومی بوژی   

بــوژی یــک ســازه مرکــب مکــانیکی 
متشکل از قاب یـا فـریم و کاسـه    
بوژی جمموعه چـزخ و حمـور و جعبـه    

ــه  ــا، جمموعـ ــق و یاتاقاـ تعلیـ
فنربندی و خبشی از جمموعه ترمـز و  
اهــرم بنــدی مــی باشــد کــه ذیــال  
ساختمان و طرز کار آا ارائه می 

 . شود 
  
  
  

  : قاب یا فریم بوژی 
قاب بوژی هسـته اصـلی و چـارچوب    
بوژی می باشد و مهانطوریکه گفتـه  
شــد ممکــن اســت از نــوع صــلب یــا 
غیرصلب و از نظر ساخت ممکـن اسـت   

د ریخته گری یا فـوالد  از نوع فوال
که در هرصـورت هـر   . آهنگری باشد

قاب متشکل از دو تیر اصلی طـولی  
ــلی عرضــی   ــر اص ــک تی ــام (و ی بن

و تعــدادی ) گهــواره یــا بالتســرت
یرهای فرعـی طـولی و عرضـی مـی     ت

جنس قـاب بـوژی معمـوال  از    . باشد
 .می باشد ST65فوالد 

یک منونه از اجزای معرفی 
 . می شوند

منونه اي از اجزاي يك بوژي غري 

 یك منونه فریم بوژی
 



  

  
  

ی اسـتاتیک و  طولی بـوژی ضـمن اسـتحکام کـافی جهـت بارهـا      تیرهای 
دینامیکی دارای مقرهایی جهت نصب و الصاق جمموعه چرخ و حمور و سایر 

 .ملحقات می باشد
تیر عرضی اصلی استقرار کاسه بوژی و بدنه واگن می  :گھواره با بالسـتر  

ضمنًا ممکن است بالشتکهای مهارکننده نوسانا روانی طـول حمـور   . باشد
گـردش   وژی تسـهیل و امکـان  وظیفه کاسـه بـ  . طولی روی آن نصب شوند

مستقل بوژی از بدنه واگن و در نتیجه سیر آسـان و ایمـن واگـن در    
قوس حتمل انتقال و توزیـع وزن بدنـه واگـن و حممولـه و انتقـال آن      
تیرهای طولی و ایتًا چرخها و امکان نصب و پیاده سازی سهل و سریع 

بدنه واگـن روی بـوژی   
 . می باشد

در بوژیهای صلب کاسـه  
ــو ــورت  ب ــب بص ژی اغل

خمروطی یا کروی ناقص و 
ــلب   ــای غیرص در بوژیه
کاســه بــوژی اغلـــب   

 .استوانه ای می باشند
   

  : سیستم تعلیق و فنربندی 
  : تعلیق فنربندی واگن 

روی ریل یک سیستم نوسانی شـش درجـه    ریلي بطور کلی حرکت ماشینهای
و در  آزادی ایجاد می کند این حرکت نوسانی به جهت تلرانسهای جمـاز 

اثر عدم تراز طولی و عرضی خط و مهچنین بارهای متغیـر دینـامیکی و   
ارتعاشـاتی در جمموعـه واگـن     ،و ترمـز کهای ناشی از تغییر سرعت شو

در  .کـنرتل و خنثـی شـود    ،ایجاد می شـود کـه بایسـتی بنحـوی جـذب     
و غیراینصورت ضمن اینکه باعث افزایش فرسایش قطعات نوسـان کننـده   

سیسـتم  . ود خطر خروج از خط را نیز افزایش می دهد خرابی آا می ش
تعلیق واگن ضمن حتمل 
ــه  ــن، کلیـ وزن واگـ
ــا  ــات و تکا ارتعاش
ــتهلک و  ــذب، مس را ج
سپس بـا تـاخیر بـه    
اجراء جماهـد منتقـل   
مــی کنــد و باعــث   
ایمنــی و پایــداری  
تغییر وسایل نقلیـه  

 .ریلی می گردد
  



  

  
  

  : سیستم ترمز بوژی 
ز واگن روی بوژی نصب می شود برحسـب نـوع واگـن،    خبشی از جمموعه ترم

نوع بوژی و نوع ترمز جتهیزات ترمز بوژی ممکن است متفاوت باشند ولی 
در واگنهای باری با ترمز نوع کفشکی تقریبـًا مشـابه مـی باشـند و     
شامل میله مثلثها ، آویزها، جمموعه قـاب و کفـش ، ختتـه اهرمهـا و     

 .ی ترمزبین دوحمور می باشدشرتگلو و سینی رابط انتقال نیرو
             

  
  

  
  
  
  



  

   :ا. ا. انواع بوژی مورد استفاده در ناوگان باری راه آھن ج 
در ناوگان باری راه آهـن ایـران اغلـب از چهـار تیـپ بـوژی زیـر        

 . استفاده می شود
این بوژی از نوع آهنگری صلب یا تعلیق اولیه و در :  Hبوژی  -1

سه حموره اسـتفاده مـی    Hو ) H665(سه مدل معمولی تقویت شده 
شود و در سیستم فنربندی این بوژی از سه نوع فنر حتت با قوس 
صفر، قوس منفی و با قـوس مثبـت و یـا از فنرهـای تیغـه ای      

 .پارابولیک استفاده می شود
این بوژی از نوع آهنگری صلب با تعلیـق اولیـه و   :  Y25بوژی  -2

در سیسـتم  . می شود استفاده... در انواع فرانسویف املانی و 
هرسـرحمور  ) مارپیچ(فنربندی این بوژی از دو زوج فنر کوییلی 

 . استفادهی می شود
این بوژی از نوع سه تکـه غیرصـلب بـا تعلیـق     :  100-18بوژی  -3

در سیستم تعلیـق ایـن بـوژی هفـت زوج فنـر      . میانی می باشد
در هــر تیــر طــولی و در زیــر ســرگهواره ) مــارپیچ(کــوییلی 

این بوژی در دو نـوع روسـی و اکراینـی در    . شوداستفاده می 
 .ناوگان باری راه آهن ایران استفاده می شود

  
  :مجموعه چرخ و محور و جعبه یاتاقان سرمحور 

چرخ وسیله حركت واگن است وكلیه وزن واگن و متعلقات آن روي چرخ 
 .وارد شده و از طریق چرخ به ریل انتقال مي یابد

  

  :انواع چرخ
بطـور  . ست که ارتباط واگن با ریل را برقرار می سـازد چرخ وسیله ا

 . کلی چرخ در وسایل نقلیه ریلی به دو دسته زیر تقسیم می شوند 
 چرخهای منوبلوک یا یک تکه  -1
 چرخهای اتابلوک یا بانداژی  -2
 

به دلیل ایمنی بیشـرت، سـهولت و تسـریع در نصـب،     : چرخھای منوبلوک  -1
ریلی مدرن جمهز به چرخهای منوبلوک  تعویض و تعمیرات اغلب ماشینهای

طبـق اسـتاندارد   . می باشند
UIC   چرخهای منوبلوک در هفـت

RRRاستاندارد شامل  با   321
خواص مکانیکی نسبتًا پـایین  
برای اسـتفاده در سـرعتهای   
پایین و بـارحموری متوسـط و   

RRRR با خواص مکانیکی  9876
سرعتهای باال و نسبتًا باال د 

بارحموری زیاد اسـتفاده مـی   
 .شوند

ــتاندارد  ــق اسـ ــین طبـ مهچنـ
احتادیه راه آهنهای آمریکـا  
ــار  ــوک در چه ــای منوبل چرخه

بـرای    Uگروه شـامل گـروه   
سرویسهای سنگین و لکوموتیو 



  

 . طبقه بندی می شود
در شرکت راه آهن مجهوری اسالمی ایـران  

اسـتاندارد   Bاز چرخهای منوبلوک نوع 
AAR  در لکوموتیوها و چرخهای منوبلوک

ــوع  ــتاندارد  R7ن ــهای  UICاس در واگن
روس و اکراینی و ترن سـتها اسـتفاده   

  .می شود
  
  
  
  : چرخھای اتابلوک یا بانداژ دار  -2

در چرخهای بانداژی هسته و بانداژ دو 
ینـدی خـاص   قطعه کامال  جمزا هستند که بوسیله یک رینگ فنری و طی فرا

 .م مونتاژ می شوندیهرو
 : اجزای چرخ بانداژی 

هسـته چـرخ اتـابلوک یـک     : ھسته  -
دیسک استوانه ای فوالدی می باشد 
کــه بــا روش آهنگــری یــا نــورد 
ساخته می شود و در قسمت میـانی  
آن سوراخی جهت نصب حمـور تعبیـه   

 UICهسته ها طبق استاندارد . شده
 C4تـــا   C1در چهـــار نـــوع  

نامگذاری می شوند و هسـته هـای   
ــان راه  ــتفاده در ناوگ ــورد اس م

 .می باشد  C1آهن ایران از نوع 

   
یک حلقـه جاگـذاری   : رینگ نگھدارنده  -

است که جهـت جلـوگیری از خـروج    
بانداژ از روی هسته بین بانداژ 

 .و هسته نصب می شود
حلقه ایسـت از جـنس فـوالد    : بانـداژ   -

میلی مرت که بر روی  138میلی مرت و نای  80غیرآلیاژ به ضخامت 
 UICطبـق اسـتاندارد   . هسته حتت حرارت و فشار جا زده مـی شـود  

طبقـه   B6تـا   B1گـروه   6بانداژها نیز از نظر نوع فـوالد در  
بندی می شوند که هریک برای بار حموری، سرعت و نیروی ترمز خاص 
مناسب هستند و بانداژ مورد استفاده در ناوگان راه آهن ایران 

  .می باشد B2از نوع 
 
حمور میله ایسـت از جـنس فـوالد کـه     : محور  -

طرفین انتهایی آن بصورت میلـه ای بـرای   
 5اری مـی شـوند و در   نصب چرخ ها تراشـک 

AAAگرید شامل  از جنس فوالد آلیـاژی   542



  

استفاده مـی   A1طبقه بندی می شوند و در ایران اغلب از گرید 
 .شوند

جعبه یاتاقان سرحمور یک اسـتوانه فـوالدی ریختـه    : جعبه یاتاقان سـرمحور  
یاتاقاای سرحمور و قسمت خارجی گری می باشد که قسمت داخلی حمل نصب 

در اغلب واگنـهای امـروزی جعبـه    . آن حتمل کننده وزن واگن می باشد
یاتاقان بصورت کشویی در فک تیرطولی بـوژی نصـب و فنرهـای سیسـتم     
تعلیق اولیه وزن واگن را مستقیمًا روی جعبه یا روی باهلای جعبه در 

 .منتقل می کنند Y25بوژیهای 
  

  :حور یاتاقان ھای سرم
دوسر حمور واگن در حمل تکیه گاه خـود در بـوژی   
یاتاقان می شوند با افزایش سـرعت و تنـاژ در   
واگنــهای مــدرن، یاتاقــان هــای آــا نیــز از  

بـه یاتاقاـای غلتشـی    لغزشـی   نوع یاتاقاای
ضـمنًا  . ای و مخـره ای تغییـر یافتنـد    اسـتوانه 

برای جلوگیری از داغ شـدن سـرحمورها و هچنـین    
ـای  انیروی اصطحکاک در سرحمور، از یاتاق کاهش

متنوعی که با روشـهای مناسـبی روانکـاری مـی     
شوند در واگنهای جدید استفاده می شود در نوع 

مخره ای دو ردیف ضمن حداقل شدن اصحکاک  –غلتکی 
غلتشی، جمموعه چرخ و حمور در حمل اسـتقرار خـود   
لب باگریسهای نسوز انعطاف بیشرتی نسبت به نوع های دیگر دارند و اغ

 . روانکاری می شوند و نیاز به مراقبتهای کمرتی دارند
  
  
  

  :سیستم ترمز واگن
این سامانه متشكل از جتهیزات مورد نیاز براي كاهش سرعت یا متوقـف  

كنرتل سامانه ترمز معموال به صـورت پنومـاتیكي یـا    . كردن واگن است
یسي و مكانیكي نیز در ترمزهاي مغناط. الكرتوپنوماتیكي اجنام مي گريد

سیسـتم رایـج ترمـز در ناوگـان ریلـي      . برخي موارد كاربرد دارنـد 
است كه خبشهاي تشكیل دهنـده آن در  ) پنوماتیكي(ایران، ترمز هوایي 
 :یك واگن عبارتند از

 لوله اصلي هوا •
 )توزیع(سوپاپ سه قلو  •
 خمزن فرعي هوا •
 سیلندر ترمز •
اهــرم بنــدي انتقــال و  •

 تقویت نريوي ترمز
بلوكهاي اصـطكاكي جهـت    •

 اجنام عمل ترمز
حنوه ارتبـاط ایـن خبشـها در    

نشان داده شده است و  3شكل 
ــلي  ــرت در فصـ ــات بیشـ جزئیـ

 .جداگانه ارائه خواهد شد
  



  

  : سیستم مارکینگ یا برچسب زنی روی واگن 
برای سهولت شناسایی و کـنرتل مشخصـات واگنـها و     uicطبق استاندارد 

م عالمت زنی استاندارد روی واگنـها اسـتفاده   حمموله آا از یک سیست
می شود که حاوی سه سری اطالعات شامل عالمات و جداول مربوط به نوبت 
و تاریخ سرویس و تعمیرات واگنها عالمات مربوط بـه مشخصـات فنـی و    

برداری واگن و عالمات یا برچسب های مربوط به حمموله واگنها مـی   هبره
ا ارائه می شوندباشند که ذیال  برخی از آ.  

  
  :  و عالمت زنی روی واگنھا يیس برچسب نواھمیت وضرورت  

سیستم مارکینگ یا عالمت نویسی روی واگنها به منظور سـهولت و    
بـرداری و مبادلـه واگنـها اجنـام مـی شـود، نـوع         سرعت در هبره

عالمتها، مکان درج آا روی بدنه واگن و حنوه چاپ و سایز و زنگ 
 . ، مشخص شده است582UICاستاندارد در فیش مشاره آا بصورت 

عالمتــهای روی واگنــها در حالــت کلــی بــه دو دســته اجبــاری و 
شوند و بدیهیست که کلیه واگنهایی کـه بـا    غیراجباری تقسیم می

مورد هبره برداری قرار می گیرند الزامًا بایسـتی   RIC,RIVشرایط 
. ی آـا چـاپ شـود   عالمتهای اجباری بصورت صحیح و استاندارد رو

 . عالمتهای اجباری خود به دو دسته ثابت و موقت تقسیم می شوند
عالوه بر تقسیم بندی فوق عالمتهای روی واگن را می توان از نظر 

 موضوعی به سه دسته 
عالمتهای ویژه هبره برداری و مرتبط بـا امـور سـیروحرکت     -1

 واگنها 
تعمیـرات   عالمتهای ویژه فنی مرتبط با سرویس، نگهداری و -2

 واگن 
عالمتــهای اختصاصــی کمپــانی ســازنده و اســتاندارد فنــی  -3

 .سازنده واگن
 
امهیت عالمت زنی روی واگنها باالخص در مبادله بـین املللـی    

 واگنها جهت مبادله اطالعات بسیار حائز امهیت می باشد و
بدون نیاز به مرتجم به بسیاری از اطالعـات مربـوط    مي توان

این امر باعث سـرعت در پروسـه مبادلـه    به واگن پی برد و 
 .  شود می



  



  

  :باري بھره برداري واگن
واگنهاي باري به منظور جاجبایي و محل بار و كاال طراحي مـي شـوند و   

. وظیفه اصلي آا محل بار و كاال بدون وارد آوردن صـدمه بـه آاسـت   
این نوع از واگنها از نظر شكل ظاهري در انواع بسـیار خمتلفـي بـه    
منظور تامني كیفیت مناسب بـراي محـل كاالهـاي گونـاگون، طراحـي مـي       

واگـن از   20000ا متشـكل از حـدود   .ا.ناوگان باري راه آهـن ج .شوند
 .انواع ذیل مي باشد

 covered box carواگنهاي مسقف   : 1
  low side carواگنهاي لبه كوتاه  : 2
  gondola carواگنهاي لبه بلند  : 3
 ) كمرشكن (  واگنهاي مسطح: 4
  tank carواگنهاي خمزن دار  : 5
 واگنهاي ریل شكن : 6
 freezing carواگنهاي خيچالدار : 7
  bulk car ( ballast wagon )واگنهاي شن كش : 8
  caboose  ( end wagon )واگنهاي كابوس : 9

  واگنهاي محل خودرو:10
  
  covered box car: اگنھاي مسقف و
 

ل هواي آزاد و یا آفتاب و یا رطوبت و یا عوامل كاالهاییكه در مقاب
دیگر جوي فاسد مي گردنـد  
بوسیله این نـوع واگنـها   
محل و نقل مي شوند و اطاق 
ایــن نــوع واگنــها طــوري 
ــس از   ــه پ ــده ك ــاخته ش س
بارگريي و بسنت درهباي جانيب 
و پلمپ كـردن اـا كـاالي    
داخل آا از هر نظر مصون 

این نـوع  . و حمفوظ میماند
( گنها به صورت دو حمور وا

و چهار حموره ) بدون بوژي 
ساخته مي شوند كه واگنهاي دو حموره در هر طرف داراي ) بوژي دار ( 

یك درب كشوئي و دو عدد هوا كش بوده و در صورتیكه واگنـهاي مسـقف   
چهار حموره در هر طرف داراي دو درب كشویي  ودو عدد هواكش مي باشد 

ي ختلیه حمموالتي كه به صورت فله بارگريي یـا  كه براي سهولت در بارگري
ختلیه مي شوند تعداد چهار عدد دریچه در امتداد حمور طويل در سـقف و  

( شش عدد دریچه جانيب تعبیه شده كه هر یـك از آنـه بوسـیله ضـامن     
خمصوصي در حمل مربوطه حمكم و پلمپ مي شوند و دریچه هاي سقفي ) كلوم 



  

 روي سقف آببندي مي شوند كه امكان نفـوذ  بوسیله نوار الستیكي كامال
 . رطوبت به داخل واگن مقدور نیست 

 
 low side car: واگنھاي لبه كوتاه  

این نوع واگنها براي محل و نقل آهن آالت و مصاحل سـاختماني و ماشـني   
آالت و كاالهاي سنگني وزن مورد هبره برداري قـرار مـي گـريد و مهاننـد     

وره و چهار حموره ساخته مي شوند و لبـه هـاي   واگنهاي مسقف به دو حم
آا بوسیله ستوا ضامن مربوطه حمكم میشود و ارتفاع لبـه واگنـهاي   

لبه هاي جانيب و سـر كلكـي   . میلیمرتي مي باشد 600ايل  400لبه كوتاه 
آا لوالئي بوده تا در صورت لزوم لبه هاي جانيب بطور عمود بـه خـط   

واگن مسطح مورد هبره برداري قرار مـیگريد   آهن باز و واگن مهانند یك
لبــه هــاي انتــهایي واگنــها ي . 

ــاي   ــه ه ــیكن لب ــت ، ل ــدميي ثاب ق
انتــهایي واگنــهاي جدیــد لــوالئي 
ــروري روي   ــع ض ــه در موق ــوده ك ب
تامپون خوابنده میشوند تا بتوان 
وسیله نقلیه اي را از واگين دیگر 
هدایت منـود و بـراي مهـار كـردن     

لوالئي اسـتفاده  كاالها از ستواي 
مي شود كه در مواقع غري ضروري در 

امتداد شاسي طويل خوابانده میشوند ولبه این نـوع واگنـها بوسـیله    
ستون واگنهاي لبه كوتـاه  ( ستون كشوئي در حمل مربوطه حمكم مي شوند 

 ). قدميي مهگي ثابت مي باشند 
   
   
  

   open top wagon: واگن لبه بلند 
 

ي محل مواد معدني و كاال هاي صنعيت و اجنـاس كـم   این نوع واگنها برا
وزن و پر حجم مورد هبـره  
برداري قرار میگريد و به 
دو نوع دوحمـوره و چهـار   
حموره و شش حمـوره سـاخته   
مــي شــود و در هــر طــرف 

یـــا دو درب  داراي یـــك
اشد  لوالئي دو لنگه اي مي

و بدنه انتهائي بعضي از 
این نوع واگنها در حـول  



  

ي قابل باز و بسته شدن مي باشد تا در موقعیكه خبواهنـد  لوالي فوقان
ختلیه بروش باسكوالژ اجنام دهند یا بلند كردن یك سر واگن بار آن را 

در كف بعضي از این نوع واگنـها دریچـه   . از طرف دیگر ختلیه منایند 
ها ئي تعبیه شده تا بتوان پس از آزاد كردن ضامن كناري عمل ختلیـه  

 . م گريد از كف واگن اجنا
   
   

   flat wagon  ( low loader wagon )) كمرشكن ( واگنھاي مسطح 
 

این نوع واگنـها بـراي محـل    
ــنگني  ــاي س ــني آالت و كااله ماش
ــين  ــات آه ــل و قطع وزن و طوی
مانند ورق آهن و تري آهنـها  
مورد هبره برداري قـرار مـي   
گريد كه با نواع واگن مسـطح  

محـل تانـك   ( معمويل و عـریض  
دو حموره ) سانتیمرت 3200 بعرض

، چهــار حمــوره و شــش حمــوره 
مبنظــور . ســاخته مــي شــوند 

مهــار كــردن كــاال جمهــز بــه 
ستواي فوالدي هستند كه ایـن  
ــت   ــد از حال ــا میتوانن یتو

درجه دوران  90قائم باندازه 
ــي   ــداد شاس ــه و در امت یافت

فقـي در جایگـاه    جانيب بطور ا
مربــوط قــرار گرينــد و مهچــنني 

سنت كاال روي شاسي طـويل  براي ب
اصلي حلقه هائي نصب گردیـده  
و در كف بعضي از این نوع شش 
یا هشت عدد تراورسهاي چـوبي  
كه جمهز به كـالف آهـين لـوالئي    

پیش بیين نشده كه در مواقع ضروري میتوان با برگرداندن آنه در كـف  
واگن مانند گوه از آا استفاده منود نوع خاص این نوع واگـن بنـام   

رشكن معروف مي باشد كه براي محل و نقل كاالهاي با ارتفاع زیاد و كم
سنگني وزن مورد استفاده قرار میگريد ، شاسي طويل در وسط بني دو بوژي 
فروررفتگي دارد ، بوژي این نوع واگن سه حموره مي باشد ، بطور كلي 

مي ) سر كلكي ( انواع واگنها ي مسطح داراي لبه هایي در دو انتها 
د كه هنگام بارگريي این لبه ها روي تامپون خوابانده تـا عبـور   باش



  

وسائط نقلیه از سكوي بارگريي به واگنها و یـا از واگـين بـه واگـن     
 . دیگر امكان پذیر باشد 

   
   
  
   
  
  
  
  
  
   tank car: واگن مخزن   

بنزین ، نفـت  ( این نوع واگنها براي محل و نقل مایعات و مواد نفيت 
و گازها مورد هبره بـرداري قـرار   ... ) ل ، مازوت و سفید ف گازوئی

مي گريد مهانند سایر واگنها به دو نوع دو حموره و چهار حموره سـاخته  
 6بـني  ) st- 37از ورق فـوالد ي  ( مي شود و ضخامت بدنه استوانه خمازن 

میلیمرت مي باشد كه در خمازن قدميي صفحات بوسیله پرچكاري بـه   10ايل 
ي شوند ، لیكن كلیه خمازن جدید ورق آهـين بدنـه آـا    یكدیگر متصل م

میلـیمرت بیشـرت    3تـا 2جوشكاري شده است و ضخامت دو قاعده ان معموال 
چون فشار وارده به طرفني دو قاعده از سایر قسمتها بیشرت است ( است 

در داخل خمزن تعبیه شـده تـا   ) موج شكنهائي ( بعالوه موج گريهائي ) 
حممول جلوگريي بعمل آید ، در نتیجـه از  ) تالطم  (از حركت تند مایع 

شدت ضربه هاي وارده به كلكي استوانه جلوگريي مـي شـود ، در قسـمت    
فوقــاني آن درب بــزرگ 
دایــره شــكل كــه بســر 
پوشي جمهـز اسـت قـرار    
دارد ، تعدادي از این 

با ) درهبا ( در پوشها 
پیچ و مهـره حمكـم مـي    
شـــوند و برخـــي بـــه 

ت پیچهاي لـوالئي و چفـ  
جمهز مي باشـند ، ایـن   
درهبــا بــه درب آدم رو 
معروفند و تعمريكـاران  
مــي تواننــد از طریــق 
این درهبـا وارد منبـع   

شده و تعمريات ضروري را اجنام دهنـد و درب دیگـري هـم در كنـار ان     
قرار دارد كه باز منودن ان دریچه شري ختلیه اصلي مشاهده مـي شـود و   



  

د ، یك سـوپاپ عمـل ختلیـه گـاز     نیز دو سوپاپ در جدار ان قرار دار
داخل خمزن را اجنام داده و دیگـري خمـزن را در موقـع ختلیـه هـواگريي      
مینماید یعين خالء اجياد شـده در اثـر دسـتگاه مكنـده بـا هـوا پـر        
مینماید و در واقع طرز كار این دو سوپاپ عكس یكدیگر مي باشـند ،  

نه سطح اول موجب بدین معين كه فشار گاز مرتاكم حاصله در داخل استوا
مجع شدن فنر و خروج گاز میگـردد ، در مـورد سـوپاپ دوم نیـز  مـي      
دانیم كه تا فشار هوا نباشد مایعي از طرف در بسته خارج خنواهد شد 
ف در موقع ختلیه شري ختلیه را بازدید مینمایند تا سـوپاپ هـوا بـاز    

مـپ  شده هواي خارج را بداخل خمزن وارد سازد ، چنانچـه خمزنـي بـا پ   
ختلیه شود و سوپاپ هوا نیز كار نكند موجب خواهد شد كه فشار هـواي  
خارج باستوانه فشار اورده و احتما ال فرورفتگـي هـائي در سـطح ان    
اجياد مناید حال اگر بعليت ختلیه با سرعت معمويل اجنام نشود مـي تـوان   
 پیچ مربوط به هواگريي كه كلكي بعضي از خمازن تعبیه شده باز منود تا

در قسمت پائني طـرفني خمـازن داراي   . در اجنام ختلیه با سرعت اجنام گري 
یك شري ختلیه از مسري اصلي منشعب شده و این شريهاي ختلیه جمهـز بـه در   
پوش مي باشد كه هنگام ختلیه آن را باز و مورد اسـتفاده قـرار مـي    

 معموال فاقـد شـري  ) نفت و بنزین ( دهند و خمازن حامل مواد نفيت سبك 
ختلیه مي باشند و عمل ختلیه و بارگريي در باالي استوانه اجنام مي گريد 

، فلكه شـري اصـلي و شـري    
جانيب و درب آدم رو مهگـي  
قابل پلمپ شدن مي باشـد  
كه پس از بارگريي و پلمپ 
و درمبادي ختلیـه بـاز و   
از شري هـا اسـتفاده مـي    

 . شود
خمــازن حامــل مــواد نفــيت 
سنگني مهانند مـازوت جمهـز   
بــه تعــدادي لولــه هــاي 

) رادیــــات ( گــــرمكن 
میباشند كه پس از وصـل كـردن لولـه هـاي گـرمكن بـه خبـار خـارجي         

رادیاهتاي داخلي گرم شده در نتیجه مایع غلیظ داخل خمزن رقیـق شـده    
در . ( و عمل ختلیه براحيت از شريهاي جانيب امكان پـذیر خواهـد بـود    

كه بدون استفاده خبار جهت فصل زمستان مایع داخل خمزن ضفت شده بطوری
 .گرم كردن ختلیه خمزن امكان پذیر نیست 

 
   rail track trolly wagon: ريل كش 

این نوع واگنها براي محل و نقل ریل جهـت تعـویض خطـوط در راه    
ظر سـاختماني مهاننـد   ن آهن مورد هبره برداري قرار میگريد كه از



  

بفواصل مسـاوي   واگن مسطح میباشد ، با این تفاوت كه در كف آن
تعدادي قرقره نصب گردیده كه حركت ریل روي قرقـره آسـان و در   

 . ختلیه بارگريي آن عملیات سریع تر اجنام میشود 
  
  

   freezing  wagon: واگن يخچال
 

این نوع واگنها براي محل كاالهاي فاسد شـدني كـه در جمـاورت هـوا و     
ي گريد و بـراي محـل   گرماي معمويل فاسد مي شوند مورد استفاده قرار م

میوه جات و سبزجيات و گوشت و ماهي و لبنیـات و امثـال آـا بكـار     
سانتیمرت سـاخته   13برده مي شود ، بدنه آا دو جداره بقطر تقریبا 

شده و براي عایق بندي آا از پشم شیشه اي و ورقه هاي آگوسـتیك و  
ف و سـقف  چوب پنبه مصنوعي و ورقه هاي سربي استفاده مي منایند و كـ 

این نوع واگنها نیز عایق بندي مي باشد و جدار داخلي از ورقه هاي 
ضد زنگ فوالدي پوشیده شده و در داخل واگن حمفظه هایي جداگانه براي 
بارگريي اجناس خنلف كه بایسيت در حرارهتاي خمتلف و متفـاوت قـرار گـري    

یگراد درجـه سـانت   4پیش بیين شده ، درجه حرارت حمفظه هاي خمتلف بـني  
داخـل ایـن نـوع    . درجه زیر صفر مـتغري مـي باشـد     20باالي صفر تا 

واگنها داراي كمپرسور خنك كننده بوده كه بدسـتگاه موتـور و خمـزن    
گاز  سرد كننده امونیاك ارتباط دارد و درموقـع كـار هـواي داخـل     
واگن را خنك مي كند ، این واگنها بال فاصله پس از بارگريي بوسـیله  

ي در متام ساعات بارگريي و محل و نقل كنرتل شده و موتـور  یكنفره متصد
. آن بایسيت روشن باشد و بایسيت با اولني قطار زود تـر مبقصـد برسـد    

درهباي جانيب واگن داراي زواره هاي پالستیكي است كه پس از بسته شدن 
ایـن نـوع   . مانع نفوذ حرارت از خارج بداخل واگن و بالعكس میگردد

نند سایر واگنها دو حموره ، چهـار حمـوره سـاخته مـي     واگنها نیز مها
شوند كه خيچاهلاي قدميي دو حموره یاتاقان آا بابیيت و چهار حموره هاي 

جدید یاتاقان آا رولربینگي مـي  
 . باشد 

خيچاهلاي قدميي بوسیله دو جهبه یخ 
كه در دو انتهاي واگن نصب شـده  
خنك مي شوند ويل خيچال هاي جدیـد  

ســتگاهاي ســرد كننــده بوســیله د
طول واگنها . برقي خنك مي شوند 

مـرت و خيچاهلـاي    12دو حموره حـدود  
مــرت ، ظرفیــت دو  21چهــار حمــوره 

تن و  39تن و چهار حموره  20حموره 



  

خيچاهلاي دو حموره ساخت كشور آملان غربي و چهار حموره ساخت كشور آملان 
   .شرقي سابق مي باشد

  
ايل  773025چاهلـا از مشـاره اروپـائي از    توضیح اینكـه مشـاره كلیـه خي   

بـه  ) مـادر  ( تبدیل گردیده و مشاره دو دستگاه خيچـال مولـد    877300
این سري واگنها بـه بـوژي   . تبدیل گردیده  8798001ايل  8798002مشاره 

 . گلدیس جمهز مي باشند
انیدرید ( براي خنك كردن فضاي داخل خيچاهلاي قدميي از یخ خشك     

 . استفاده میگردد) Co2جمد كربنیك من
) پنكـه  ( جاجبائي هواي داخل خيچاهلاي دو حموره توسط ونتیالتورهائي  -

 . اجنام میگريد
در حال حاظر فقط خيچاهلاي چهار حموره مورد هبره برداري قرار میگريد  -
 . 
میلـیمرت مـي    920و گلدیس و قطـر چـرخ ان    Y25بوژي خيچاهلا از نوع  -

   .باشد
 . خيچاهلاي رولربینگي از نوع اسفریكال میباشد یاتاقان  -
 . تن مي باشد 77تن و وزن آن بابار  38وزن خايل خيچاهلا  -
 . تعداد حمور ترمز دسيت آن چهار حمور میباشد -
 

  Bulk wagon ( Ballast wagon ): واگنهاي شن كش 
 

 ذغال سنگ ، سنگ آههـن و : واگنهاي شن كش خمصوص محل مواد معدني مثل 
نوع خمصوص آن جهت محل باالسـت بـراي خطـوط راه آهـن میباشـد ، ایـن       
واگنها نوع ویژه اي از انواع واگنهاي لبه بلند میباشد كـه بعلـت   
استفاده خمصوصي كه از آا مي شود تغرياتي در ساختمان آا داده شده 
است ، دیوارها و لبه هاي واگنهاي فوق شیب دار و بصورت قیفي شـكل  

تا حركت و هدایت باالست بطرف دریچه هاي ختلیه كـف واگـن    ساخته شده
 . سریعرت گردد

واگنهاي شن كش در دو نوع دو حموره و چهار حموره ساخته شـده و جمهـز   
به تعدادي دریچه ختلیه در امتداد حمور طويل در كـف واگـن میباشـد ،    
این دریچه ها بوسیله دستگريه هائیكه در روي سكوي كله گي واگن نصب 

ده است باز و بسته شده و در حال حركت باالست در امتداد خط ختلیـه  ش
میگردد ، در زیر شاسي واگنها صفحه هاي فلـزي بزرگـي بنـام صـفحه     
تسطیح قرار دارد كه بوسیله دستگريه خمصوص از زیر واگن كامال به ریل 
نزدیك شده و در جهت حركت واگن قرار میگريد تا باالست هـائي را كـه   

ته میشود صاف و مهوار منوده و بني دو ریـل و مهسـطح ریلـها    وسط خط رخي
بطور یكنواخت تقسیم مناید ، باید توجه داشت كه پس از ختلیـه واگـن   

( صفحه تسطیح بوسیله دستگريه و توسط مامورین موظف ختلیه باالكشـیده  



  

زیرا در غري این صورت هنگام حركت و ) و یا ضامن دستگريه را قفل منود
مويل به ما گنت هابر خورد منودو باعث شكسنت آا شده و یا سرعتهاي مع

خود واگن آسیب مي بیند ، مقابـل چـرخ واگنـها و نزدیـك بـه ریـل       
جاروبكهاي سیمي نصب شده تا در صورت قرار گرفنت باالسـت روي ریـل و   

 . جاروب مناید ) ریل ( قبل از رسیدن چرخ باالست ها از روي خط 
و اهرم بندي هاي آن در زیر شاسي ف دسـتگاه  بعلت قرار گرفنت دریچه 

روي ) نـوع قـدميي   ( ها و متعلقات ترمز در بیشرت انواع این واگنها 
سكوي كله گي یكطرف واگنها نصب شده و براي حمافظـت آـا از گـرد و    
غبار و یا یاالست روي آا توسط ورق آهن پوشانده شده اسـت ، بـراي   

تگريه و میلـه پـیچ هـا و اهـرام     استفاده صحیح این واگنها باید دس
بندیهاي مربوط مهواره با برس هاي سیمي از گـرد و غبـار حاصـله از    
ختلیه باالست پاك شده و با گازوئیل یا نفت شستشو و خشـك شـود ، در   

 . غرياینصورت بازو بسنت دستگريه ها ، حركت اهرمها مشكل میگردد 
ويل شـن كـش هـاي دو    یاتاقان كلیه شن كشهاي چهار حموره رولربینگي  -

 . حموره یاتاقااي اا بابیيت میباشد
شن كش چهار حمـوره سـري            -

جمهـز  ) شن كش روماني ( اول 
به زجنري كـش معمـويل و سـایر    

جمهز به قالب اتوماتیك  واگنها
ــي   ــوپلر م ــوني ك ــوع ی از ن

 .باشد
قالب كشش كلیه          -

واگنهاي شن كش دو حموره 
 معمويل میباشد 

  

   

  واگن حمل خودرو
واگن محل خودرو به منظور محل خودروهاي سـواري و یـا وانـت بارهـاي     

در اوایل قـرن  . سبك، از كارخانه تا مراكز توزیع، به كار مي روند
بیستم میالدي، صنعت خودرو هنوز یك صنعت جوان بـه مشـار مـي رفـت و     

ستفاده لذا محل خودروها با ا. تعداد تولیدات كارخانه ها زیاد نبود
 4ايل  2از واگنهاي مسقف معمويل صورت مي گرفت كه هـر كـدام ظرفیـت    

اما امروزه با توجـه بـه تـرياژ بـاالي     . دستگاه اتومبیل را داشتند
تولید خودرو در كارخاجنات، و نیاز به هبره برداري هر چه مفیدتر از 

از راه هاي افـزایش  . فضاي واگن، واگنهاي محل خودرو طراحي شده اند
فیت واگن براي محل خودرو یكي چند طبقه كردن آن و دیگري افـزایش  ظر

با توجه به حمدودیت افزایش طول واگن بـه دالیـل   . طول واگن مي باشد
در قسـمت میـاني   ) یـا یـك حمـور   (دینامیكي، با قرار دادن یك بوژي 

 4فـوت و   145( مـرت   3/44واگن، توانسته اند طـول آن را تـا حـدود    
با این افزایش طول و با دو طبقه كردن واگـن،  . افزایش دهند) اینچ



  

. دستگاه خودرو سبك را با یـك واگـن محـل منـود     22مي توان تا حدود 
 .واگنهاي محل خودرو در دو نوع سرپوشیده و روباز تولید مي شوند

نوع سرپوشیده واگن محل خودرو، در واقع نوعي واگـن مسـقف اسـت كـه     
یـژه و  بارگريي آن از طریق سطوح شـیبدار و 

از انتــهاي واگــن صــورت مــي گــريد و جهــت 
استفاده هبرت از فضـا، بـه صـورت دو طبقـه     

) طراحي مدل سه طبقه آن در دسـت اجراسـت  (
جمددا بـه منظـور افـزایش    . طراحي شده است

 24فضاي محل بار، طول این واگنها به حدود 
مناي یك واگن  27شكل . مي رسد) فوت 80(مرت 

هاي بـارگريي آن  سرپوشیده محل خودرو و انتـ 
ــكل   ــد و در ش ــي ده ــان م ــه  28را نش طریق

بارگريي با استفاده از سطوح شیبدار نشـان  
واگنهاي سرپوشیده جهت حفظ . داده شده است

خودرو در مقابل صـدمات احتمـايل وارده در   
 .حني محل و نقل مناسبرت مي باشند

  
 واگن سرپوشیده محل خودرو -شكل 

 
 

ودروهـا را در برابـر صـدمات ناشـي از     واگنهاي محل خودرو روباز، خ
شرایط جوي و یا محل ونقل حمافظت مني كنند و مي تـوان آـا را در دو   

واگنهاي محل خـودرو روبـاز در   . نوع دو طبقه یا سه طبقه تولید كرد
واقع واگنهاي مسطحي هستند كه به ركهاي خمصوص بـارگريي خـودرو جمهـز    

رفیت بارگريي مناسبرتي داشته طول این واگنها براي اینكه ظ. شده اند
مـي  ) فوت 85(مرت  5/25باشند به 

نوع سه طبقه ایـن واگنـها   . رسد
خودرو را  15ايل  12قادر است بني 

منونه اي از این  29شكل . محل كند
 .واگنها را منایش مي دهد

  
  واگن حمل خودرو روباز -شكل 

  
  

   Caboos wagon: واگنھا ي كابوس  
 

نهاي مسقفي هستند كه براي اسرتاحت مـامورین  واگنهاي كابوس ، واگ
واكیپ هاي تعمرياتي كه طول خطوط راه آهن اعـزام میگردنـد مـورد    
استفاده قرار میگرد، این واگنها بر حسب نوع و ظرفیت آـا جمهـز   
به تعدادي ختتخواب براي اسرتاحت و آشپزخانه و توالـت و دستشـوئي   

براي انبـار قطعـات یـدكي و    مي باشند،مهچنني ممكن است قسميت از آن 
وسایل كار آماده كرده باشند، كابوسها معمـوال در سـازمان قطـار    

تـا  921001جنات و جرثقیل نیز پیش بیين میشـوند كـه مشـاره آـا از     



  

بود ، چون كلیه واگنهاي امریكائي از سرویس هبـره بـرداري    921024
دو حمـوره  خارج شده اند لذا جباي اا از واگنهاي آملاني و اطریشي 

 . استفاده مي گردد
  

  :شناسائي واگنھاي باري از روي شماره گذاري آنھا 
  

مشاره كلیه واگنهاي باري دو حموره و چهار حمـوره و شـش حمـوره راه    
رقمي میباشد كه اولـني رقـم مسـت چـپ      هفتآهن مجهوري اسالمي ایران 

واگن مشاره واگن بیان كننده نوع واگن و دومني رقم از مست چپ مشاره 
مشخص كننده وضعیت ترمز و رقم سوم نیز معرف تعداد حمور و سه رقم 

مـي باشـد ،    وهفتمني رقم عدد اتو كـنرتل  دیگر نیز مشاره سري واگن
،     A B C D E F-hلذا چنانچه ارقـام از مسـت چـپ براسـت را برتتیـب     

 : بنامیم جدول زیر براي شناسائي واگن مورداستفاده قرار میگريد 
 . شنائي بیشرت با جدول به مثاهلاي زیر بدقت توجه فرمائیدمبنظور آ

اولـني رقـم   یعين واگن لبه  3از مست چپ به راست عدد 346762واگن  -1
مست چپ مشاره واگن بیان كننده نوع واگن و دومـني رقـم از مسـت چـپ     
مشاره واگن مشخص كننده وضعیت ترمز و رقم سوم نیـز معـرف تعـداد    

ز مشاره سري واگن مي باشـد ، لـذا چنانچـه    حمور و سه رقم دیگر نی
، بنامیم جـدول زیـر       A B C D E Fارقام از مست چپ براست را برتتیب

واگـن   4بلنـد و  : براي شناسائي واگن مورداستفاده قرار مـیگريد  
یعين واگن چهار  6داراي ترمز هوائي و ترمز دسيت در ایوان و مشاره 

این واگن مـورد حبـث هفتصـد و     حموره مي باشد و سه رقمي آخري یعين
  .  ماني مي باشدوشصدو دومني واگن از سري واگنهاي لبه بلند ر

  
كه از مست چپ به راست اعداد آا را یك بیـك   156321واگن مشاره  -2

واگن مسقف و رقم دوم عدد  ،بررسي مي منایئم اولني رقم یعين عدد یك
 6رمزباني و عـدد  یعين واگن داراي ترمز هوائي كامل با اطاقك ت 5

رقم سوم یعين واگن چهار حموره مي باشد و سه رقم بعدي مشاره سریال 
 . واگن مي باشد 

یعين واگن كمرشكن داراي ترمز هوا و دسـيت در   449006واگن مشاره  -3
 . حموره  6ایوان و داراي 

یعين واگن لبه كوتاه داراي لولـه هـوا و دو    211025واگن مشاره  -4
 . دحموره مي باش

  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

    


