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ارایه دهنده :رامین رفیعی
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 باربری به وسیله راهآهن یکی از متداولترین روشهای باربری در معادن است.
 در معادن ایران ،غالبا باربری به همین طریق انجام میشود.
 این سیستم برای حمل سنگ معدنی ،سنگ باطله ،مصالح و لوازم و جابهجایی افراد مورد استفاده قرار میگیرد.

1

12/30/2018

3

جابهجاییافراددرمعدنتوسطراهآهن
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مزایا
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معایب
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اجزای اصلی تشکیل دهند باربری ریلی
 -1ریل:
مسیر باربری ریلی از یک جفت پروفیل فوالدی مخصوص تشکیل شده که ریل نامید میشود
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اجزای اصلی تشکیل دهند باربری ریلی
 -1ریل:
 oمعموال ریل را با وزن یک متر آن مشخص میکنند و آن را با همان شماره میخوانند.
 oریلها غالباً در شمارههای  24 ،18 ،12و  33ساخته میشوند.
 oانتخاب نوع ریل بستگی به وزن لکوموتیو ،چگالی ماده و وزن واگن روی آن دارد.
 oطول ریلها بین  6تا  15متر و معموالً  9متر است
 oفاصله بین دو ریل موازی را عرض راهآهن گویند .این عرض وابسته به وزن واگن ،وزن لکوموتیوها و شرایط مسیر دارد.
 oفاصله ریل در معادن دارای سه استاندارد  75 ،60و  90سانتیمتر است که نوع معمول آن در ایران  60سانتیمتر است.
عرضواگن

𝑊𝐺 ≥ 0.5

عرضراه
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اجزای اصلی تشکیل دهند باربری ریلی
 -1ریل:
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 -1ریل:
قارچ

تیغه

تکیهگاه
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 -1ریل:
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اجزای اصلی تشکیل دهند باربری ریلی
 -1ریل:
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 اضافه عرض ریل
درقوسهابرایآنکهچانهچرخهاباپهلویقارچریلتماسحاصلنکندبایداضافهفاصلهایبرقرارکنند.
:Lفاصلهبیندومحور
:hارتفاعچانهچرخ
:rشعاعچرخ
:Rشعاعقوس

 اتصال ریلها
متداولترینروشاتصالریلهااستفادهازبغلبند است.
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اجزای اصلی تشکیل دهند باربری ریلی
 -2ریل بند یا تراورس:
 oتکیهگاه بتونی یا چوبی یا فوالدی میگویند که ریلها روی آن بسته میشود.
 oتراورسهای فوالدی بیشترین مورد استفاده را در راه آهن داشتهاند .به دلیل هزینه زیاد تولید و عمر مفید کمتر این نوع از ریل
بندها امروزه کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.
 oریل بندهای چوبی از لحاظ نرمی و سهولت تردد قطارها ،مزیت بسیاری بر انواع دیگر دارند؛ ولی این گونه ریل بند هزینههای
تولید زیادی داشته و بیشتر در کشورهایی استفاده میشوند که تولید چوب مناسب ارزانتر است .مشکل پوسیدگی هم یکی از
مشکالت تروارس چوبی است.
 oتروارسهای بتنی در راهآهنهای طوالنی مورد استفاده قرار میگیرد .دارای مقاومت و دوام زیادی هستند .در مقابل رطوبت مقاوم
هستند .از معایب این نوع تراورس وزن زیاد و قیمت تولید باال است.
 oطول تراورسها بستگی به عرض راهآهن دارد و به طور معمول  2تا  1/8برابر فاصله بین دو ریل است.
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اجزای اصلی تشکیل دهند ریل
 -2ریل بند یا تراورس:
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اجزای اصلی تشکیل دهند ریل
 -2ریل بند یا تراورس:
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اجزای اصلی تشکیل دهند باربری ریلی
 -3باالست یا پارسنگ (:)Ballast
باالست الیهای از مصالح سنگی شکسته با قطر متوسط  20تا  60میلیمتر است که مجموعه تراورسها و ریل بر روی آن قرار گرفته و
پیش بینی آن برای رسیدن به اهداف زیر ضروری است:
 oتحمل نیروهای قائم و افقی وارده بر تراورسها به منظور نگهداشتن خط در موقعیت معین خود
 oپخش و انتقال بارها به الیههای تحتانی
 oزهکشی آبهای سطحی
 oتنظیم و تراز نمودن سطح ریل حین ریل گذاری و تعمیرات
 oمیرایی و استهالک ضربات ،ارتعاشات و صداهای حاصل از حرکت وسایل نقلیه ریلی
 oعایق یخبندان برای الیه زیر خود
 oجلوگیری از رشد گیاهان در خط
 oضخامت آن بین  10تا  15سانتیمتر است
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 -3باالست یا پارسنگ (:)Ballast
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 -3باالست یا پارسنگ (:)Ballast
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نقاط ویژه در مسیر راهآهن
 -1پیچها

 -2دو راهیها

 -3تقاطعها
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واگنهای معدنی
واگنهاارابه هاییهستندکهرویریلحرکتکردهوموادمختلفرادرداخلمعدنجابهجامیکند
اجزای تشکیل دهنده واگن
 oصندوقه
 oشاسی
 oمحورها
 oیاتاقان
 oچرخها
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واگنهای معدنی
عوامل موثر در انتخاب واگن

ویژگیهای یک واگن خوب
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واگنهای معدنی
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واگنهای معدنی
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واگنهای معدنی
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واگنهای معدنی
صندوقه:
واگنهایمعدنیازنظرظرفیتبهسهدستهتقسیممیشوند:
 -1واگنهایکوچکباظرفیت 1تن
 -2واگنهایمتوسطباظرفیت 1-2تن
 -3واگنهایبزرگباظرفیتبیشتراز 2تن

انتخاب حجم صندوقه:
درانتخابواگنازنظرحجمیسعیمیشودازواگنهایبزرگاستفادهشود
 -1بارمردهکمتریجابهجامیشود(ضریبحملبارکوچکتراست)
 -2زمانالزمکمتربرایاتصال
 -3باراندازیوبارگیریسریعترانجاممیشودوطولترنکمتراست
 -4اندازهایستگاههاوپذیرگاههاکوچکترانتخابمیشود
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𝑜𝐺
𝐺
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وزنواگنخالی
وزنبارداخلواگن
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واگنهای معدنی
طریقه تخلیه واگن:
واگنهایمعدنیبهسهطریقتخلیهمیشوند:
 -1تخلیهازکف
 -2تخلیهازپهلو
 -3تخلیهبهصورتپیوسته
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تخلیهازپهلو
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تخلیهازپهلو:روشگرانبی()Granby Method
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تخلیهازپهلو:روشگرانبی
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تخلیهازپهلو:روشگرانبی
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تخلیهپیوسته:روشآپراکیت(واگنبرگردان)
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تخلیهپیوسته:روشآپراکیت(واگنبرگردان)
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تخلیهپیوسته:روشآپراکیت(واگنبرگردان)
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تخلیهپیوسته:روشآپراکیت(واگنبرگردان)
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انواع لکوموتیو
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محاسبات مربوط به لکوموتیو
نیروی محرکه
𝑒𝑇 :حداکثرکششیکهلکوموتیومیتواندایجادکند

𝑒𝜇 × 𝑔 × 𝐿𝑀 = )𝑥𝑎𝑀(𝑒𝑇

𝐿𝑀 :جرملکوموتیو
𝑒𝜇 :ضریباصطکاکبینچرخهاوریل

𝑒𝑇 :نیرویمحرکهموثرتولیدشدهتوسطموتور(کیلونیوتن)
𝑑𝑃 :قدرتموتور(کیلووات)
𝑉 :سرعتلکوموتیوبرحسبمتربرثانیه
𝜏 :بازدهیانتقالقدرتازموتوربهمحورمحرکه
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𝜏
× 𝑑𝑃 = 𝑒𝑇
𝑉
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محاسبات مربوط به لکوموتیو
مقاومت در برابر حرکت
 مقاومت اصطکاکی
𝑟𝜇 × 𝛼 𝐹𝑟 = 𝑀𝑡 × 𝑔 cos

𝑟𝐹 :نیرویاصطکاکسیستم(نیوتن)
𝛼 :شیبطولیمسیر(بهعلتکوچکصفردرنظرگرفتهمیشود)
𝑡𝑀 :جرمکلسیستمدرحالحرکت(کیلوگرم)
𝑟𝜇 :ضریباصطکاکلغزشی

گاهینیرویاصطکاکرابراییکتندرنظرمیگیرندوبهآنمقاومتاصطکاکیویژهگویند.

مقاومتاصطکاکیویژه

𝑟𝑅 × 𝑡𝑀 = 𝑟𝐹
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محاسبات مربوط به لکوموتیو
مقاومت در برابر حرکت
 مقاومت شیبی

𝑖 × 𝑔 × 𝑡𝑀 = 𝑔𝐹
𝑔𝐹 :نیرویشیب
𝑖 :مقدارشیب
𝑡𝑀 :جرمبخشیازسیستمدرحالحرکتکهدرشیباست
𝜃 :زاویهشیبنسبتبهافق
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𝑟𝑜 𝜃 𝐹𝑔 = 𝑀𝑡 × 𝑔 × sin
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محاسبات مربوط به لکوموتیو
مقاومت در برابر حرکت
 مقاومت قوس
هنگامعبوردرقوسهابهنیرویاضافیبرایغلبهبرمقاومتاضافیناشیازتماسسنگینچانههایچرخهاباریلنیازاست
𝑐𝐹 :نیرویمقاومتقوس

𝑐𝑅 × 𝑡𝑀 = 𝑐𝐹

𝑐𝑅 :ضریبمقاومتقوس(𝑚)𝑁Τ
𝑡𝑀 :جرمبخشیازسیستمکهدرقوساست
𝐵 :فاصلهمحورهایچرخ(متر)

𝐺𝐵+
𝑟

× 𝑅𝑐 = 1300

𝐺 :فاصلهدوچرخدریکمحور(متر)
𝑟 :شعاعقوس

42

محاسبات مربوط به لکوموتیو
مقاومت در برابر حرکت
 مقاومت اینرسی
نیرویالزمبرایشتابگرفتنیاکاهششتاب
𝑎𝐹 :مقاوتاینرسی

𝑎 × 𝑡𝑀𝐹𝑎 = 1.05

𝑎 :شتاب()𝑚Τ𝑠 2

𝑎 × 𝑡𝑀 = 𝑎𝐹

𝑡𝑀 :جرمکلی

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝐹 ≥ )𝑥𝑎𝑀(𝑒𝑇
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𝒂𝑭 𝑭𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑭𝒓 ± 𝑭𝒈 + 𝑭𝒄 +

کلنیرویمقاوم
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محاسبات مربوط به لکوموتیو
 نیروی کشش یدک ()Draw bar pull

بخشیازنیرویمحرکهکهصرفکشیدنواگنهامیشود

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝐹 𝐷𝐵𝑃 = 𝑇𝑒(𝑀𝑎𝑥) −

 شیب عرضی در قوسها
هدف از شیب عرضی ،ایجاد نیروی در جهت خالف نیروی گریز از مرکز است تا از خارج شدن قطار از خط در نقاط قوس
جلوگیری کند.
𝑑 :اختالفازتفاعدوریل

𝐺𝑉 2
=d
𝑔 𝑟.

𝐺 :عرضریل
𝑉 :حداکثرسرعتمجازدرقوس
𝑟 :شعاعقوس

𝑟 𝑉 ≤ 1.1

𝛽 :زاویهعرضیریلباافق

𝜷
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محاسبات مربوط به لکوموتیو
 شیب طولی بهینه:
بهترین شیب برای ریل ،شیبی است که در آن نیروی الزم برای حمل واگنهای پر به خارج از معدن برابر نیروی مورد نیاز برای
حمل واگنهای خالی به سمت داخل باشد.
𝑟𝑅 × 𝑒𝑀 𝑀𝑓 −
𝑖 :شیببهینهمسیر
𝑟𝑅 :ضریبمقاومتدرمقابلحرکت(نیوتنبرتن)
𝑓𝑀 :جرمواگنهایپر(تن)
𝑒𝑀 :جرمواگنهایخالی(تن)
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𝑒𝑀 9810 × 2𝑀𝐿 + 𝑀𝑓 +

=𝑖
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محاسبات مربوط به لکوموتیو
 آزمایش تعیین ضریب مقاومت:

مقدارضریبمقاومتبرایهرواگن

ℎ
𝐿1 + 𝐿2

= 𝑟𝑅
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محاسبات مربوط به لکوموتیو
 ترمز لکوموتیو:
 oمهمترین مساله در محاسبات ترمز ،اطمینان از توانایی توقف یا کنترل مجموعه ترن است.
 oدر محاسبات مربوط به ترمز بدترین شرایط که میتواند برای شیبهای سرازیری باشد ،باید در نظر گرفته شود.
 oدر بسیاری از حاالت نیروی نگهدارنده واگنها به وسیله ترمزهایی که فقط برای لکوموتیو تاثیر میکند ،فراهم میشود .در این
حالت نیروی ترمز به جرم لکوموتیو و ضریب چسبندگی ریل و چرخ بستگی دارد.
برایجلوگیریازلغزشچرخدرموقعترمز

𝑔 𝜑. 𝐿. 𝜏 ≤ 𝜇𝑒 . 𝑀𝐿 .

اگربهطورناگهانیترمزگرفتهشود

𝑔 𝜑. 𝐿. 𝜏 > 𝜇𝑒 . 𝑀𝐿 .

𝜑 :ضریباصطکاکبینکفشکترمزوچرخ
𝐿 :نیرویترمز
𝜏 :بازدهیترمز
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 مثال:
یک لکوموتیو به جرم  10تن و طول  4متر در حال باربری  20واگن پر از ماده معدنی است .جرم هر واگن پر  5تن و طول هر
کدام  2متر است .این ترن در قوسی به شعاع  60متر که دو مسیر عمود بر هم را به هم وصل میکند ،در حال حرکت است .اگر
عرض ریل  90سانتیمتر و حداکثر فاصله محورها  1/2متر باشد .مقاومت قوس در مقابل حرکت ترن را تعیین کنید؟
𝐺𝐵+
𝑟

× 𝑅𝑐 = 1300

𝑚𝐿𝑡 = 𝐿𝐿 + 𝑛𝐿𝑤 = 4 + 20 × 2 = 44

𝑐𝑅 × 𝑡𝑀 = 𝑐𝐹
1
4

𝑚 𝑃1𝐶𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒 = × 2𝜋𝑟 = 94.24

𝐺𝐵+
0.9 + 1.2
× = 1300
𝑚= 45.5 𝑁ൗ
𝑟
60

4

× 𝑅𝑐 = 1300

𝑁 𝐹𝑐 = 𝑀𝑡 × 𝑅𝑐 = 20 × 5 + 10 × 45.5 = 5005
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