
 

  

 
 

 جمهوري اسالمی ايران ايران ملی استاندارد

Islamic Republic of Iran 
INSO 

 18568 استاندارد ايران ملی سازمان 81581

 Iranian National Standardization Organization 1st.Edition چاپ اول

8131  
 

براي ترکیب و ترمزگیري  مقررات – راه آهن

 قطارهاي باري بین المللی

 

 

Railway —Rules for the consist and 

braking of 

international freight trains 

 

 
 

 

 

 

 
ICS:03.220.30 

 

2014 

 



 ب 

 

  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996و طی نامه رماره  سازمان میی استاندارد ایران تغییر

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  نایرا

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 یقانون رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل دید تو محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از ندگانکن استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  محیطتی،  زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  ت کاربرد تحقیقا

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

که پیش نویس آن در  " برا  ترکیب و ترم گیر  قطاراا  بار  بین ادمییی مقررات –راه آان  "استاندارد 

 مور  حمل و نقلاجالس کمیته میی استاندارد  پان دامینتهیه و تدوین رده است و در ه مربوطاا   کمیسیون

 موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3استناد بند یک ماده  مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به 93/3/23

 . ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود1331مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، 

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این اا  میی ایران در مواستانداردا

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 : ی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر استمنبع و ماخ
 

UIC 421:2012, Rules for the consist and braking of international freight trains 
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 براي ترکیب و ترمزگیري قطارهاي باري بین المللی مقررات -راه آهن 

 دامنه کاربرد هدف و 8

مطابق  عبور کننده از مرزقطاراا  بار   گیر و ترم  ترکیببرا   اد امات تعییندف از تدوین این استاندارد، ا

 .می باردسیست  ترم  و حداکثر سرعت آنها به منظور تسریع عمییات در مرزاا و نقاط انتقادی با 

 ر  بین ادمییی کاربرد دارد.این استاندارد در مورد قوانین یکنواخت جهت ترکیب و ترم گیر  قطاراا  با

 
 به پیوست پ مراجعه گردد. ،جهت دستیابی به تعاریف مربوط به عالئ  اختصار  -يادآوري

 

 الزامیمراجع  2

 به آن اا ارجاع داده رده است. مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 تاندارد میی ایران محسوب می رود.ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این اسبدی

 اصالحیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،

تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده ذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 نظر و اصالحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است.است، امواره آخرین تجدید 

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است
2-1   UIC 530-2: Wagons-Running Safety 

 

 

 متداول براي تمامی واگن هاي باري مقررات 1

 

 مسئولیت ها      1-8

قوانین عمییاتی جار  معتبر رو  ربکه  ، RUیسبه ررکت اا  بهره بردار رییباید   IMمدیر تاسیسات زیربناییس

 اطالع داد. را اش

د. ناماانگی داربهره بردار  ررکت اا  بهره بردار رییی باید تضمین کنند قطاراا با مشخصات مسیر و قوانین 

ترم  قطاراا را به اطالع  و درصد جرم ارند تا ترکیبررکت اا  بهره بردار رییی باید قادر بدر صورت د وم 

 مدیران تاسیسات زیربنایی برسانند.

 

 تعیین طول قطار      1-2
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دوکوموتیو فعال  با ا  رامل واگن اا تمامیتامپون  سراسرطول  توسط اضافه نمودنطول کل قطاراا  بار  

گرد می رودسگرد کردن اف ایشی .طول قطار بدون   مترسمحاسبه می گردد. طول قطار به ن دیکترین عدد 

 متر تجاوز نماید. 399فعال نباید از دوکوموتیواا  

 

 کوپلرها محکم کردن      1-1

 تامپون اا به مقدار ج ئی فشرده گردند. ، طور  کهکوپیراا باید محک  روند

 

 وزن ترمز هايدرصد      1-4

 ،نقییه ترم دار به وزن کل وسییه نقییه ئطدرصد وزن ترم  برا  یک قطار بار  با تقسی  وزن ترم  تمام وسا

 محاسبه می گردد. دوکوموتیواا در ار دو موردرامل 

 

 سیله نقلیهترمز روي اولین و آخرين و      1-5

 بارد. با عمیکرد خودکارترم   دارا ار باید اودین و آخرین وسییه نقییه قط

 

 در شرايط زمستان گیريعملکرد ترمز      1-8

 روش عمیکرد ترم  در زمستان:

 گیريتان از لحاظ ترمزشرايط زمستعريف     1-8-8

 است و C°9زیر دما -

 وجود دارد و یا اامسیر امراه با باد دربرف  -

 پوریده از برف و یخ استندمسیراا -

 

 تضمین عملکرد ترمز براياقدامات     1-8-2

یک ترم گیر  کامل باید انجام رود.سافت  ،رده یا بخش اایی از قطاراا پارکقطاراا   دادن حرکت پیش از-

  bar 1.5~ر در دوده ترم  اصییفشا

ر ار دو طرف قطار پیش بیوک اا د آزاد ردن آزمون،،در طول  نها قفل رده استآمورد قطاراایی که ترم   در-

 باید مورد بررسی قرار گیرد. خروجی ایستگاه از ترک 

آزاد  حرکت.سگردد بررسی، توصیه می رود کارکرد صحیح آنها می بارد مغناطیسی ترم  مجه  بهقطار  اگر-

 مکانی م ترم  مغناطیسی 

پس از ترک  می بارد. کامپوزیتیقطار مجه  به ترم  دیسکی و یا بیوک اا  ترم   ،قطار باید مطیع گردد راابر -

با انجام یک باید راابر قطار  بدست آمد، جدول زمانی% سرعت 39، اودین بار  که تقریبا خروجی ایستگاه
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عمیکرد ترم   رضایت بخش بودنبدون استفاده از ترم  دینامیکی دوکوموتیو ،کان و در صورت امترم گیر  کامل 

 را مورد بررسی قرار داد.

 یررایط زمستانگیر  بر اثر آزاد گردد. اگر ترم  فورااگر قطار به صورت عاد  از سرعت خود بکااد، ترم  باید -

 اج ا  اصطکاکی گرم روند.      م گیر  انجام گرددتاترکامل دوباره  بطور ، ترم  باید آزاد وسپسکمتر تاثیر بگیارد

 

 ترکیب قطار و درصدهاي وزن ترمز 4

 Km/h 120قطار با حداکثر سرعت       4-8

 ترکیب قطار    4-8-8

 :تشکیل رده بارد از موارد زیر باید منحصرااین قطاراا 

از حداکثر  و مجموع بار آنها می بارند   ***SS ,S**/Sیا  ***100/**100دارا  عالئ واگن اایی که -

 نماید.نمی  این عالئ  نشان داده رده است، تجاوز کنار مشخصات بار  که

 t 00,0-120و  Sاا  خادی دارا  عالئ  واگن -

 Km/h 120حداقل  برابر باکه دارا  عالمت سرعت   بارو واگن اا   RICسواگن اا   اا  مسافر  خادیواگن -

 بارند.

   ند.فعال که برا  این سرعت تائید رده ا دوکوموتیواا  غیر-

 

که برا  استفاده در  توافقات دو جانبه یا چند جانبه، این قطاراا ممکن است رامل واگن اایی بارند با توجه به

از واگن   GCUساستفاده عمومیتمام ررایط قید رده در قرارداد ودی  می بارندمناسب نی   Km/h 120 سرعت 

را ندارته بارند. این واگن اا باید رامل جدول اضافه ایی بارند که حداکثر   SS  در ترددبرا  بهره بردار اا

 رانشان میداد. Km/h 120وزن بار برا  سرعت 

 

 درصدهاي مورد نیاز وزن ترمز    4-8-2

 :برابر با مقادیر زیر بارد حداقل اا  وزن ترم  بایددرصد

 دوکوموتیواا  فعال نمی رود رامل س.می بارد متر L≤500 آنها که طول % برا  قطاراا  بار 29-

 می بارد.سرامل دوکوموتیواا  فعال نمی رود متر  L>500  آنها% برا  قطاراا  بار  که طول 23-

 

 Km/h 100قطار با حداکثر سرعت       4-2

 ترکیب قطار    4-2-8

 :تشکیل رده بارد از موارد زیر باید منحصرااین قطاراا 

 توضیح داده رده است. 1-1-2صورتی که در بند واگن اا به  -
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این عالمت نشان داده رده  کناربار  که حداکثر از   ، آنها وزن بار و می بارند Sعالمت دارا  واگن اایی که  -

 نماید. نمی است تجاوز

    و واگن اا  بار RICاا  مسافر  خادی سواگن اا  واگن -

  رعت تائید رده اند. دوکوموتیواا  غیر فعال که برا  این س-

 

توافقات دو جانبه یا چند جانبه، این قطاراا ممکن است رامل واگن اایی بارند که برا  استفاده در  با توجه به

از   GCUساستفاده  عمومی ودی تمام ررایط قید رده در قرارداد می بارندمناسب نی   Km/h 100سرعت حرکت 

ندارته بارند. این واگن اا باید رامل جدول اضافه ایی بارند که  را  SSواگن اابرا  بهره بردار  در تردد

 رانشان میداد. Km/h 100حداکثر وزن بار برا  سرعت 

 

 درصدهاي مورد نیاز وزن ترمز    4-2-2

 :حداقل برابر با مقادیر زیر رود اا  وزن ترم  بایددرصد

 دوکوموتیواا  فعال نمی رود ل رام.سمی بارد متر L≤500 آنها که طول % برا  قطاراا  بار 63-

 می بارد.سرامل دوکوموتیواا  فعال نمی رود  متر L≤600>500آنها % برا  قطاراا  بار  که طول 62-

 می بارد.سرامل دوکوموتیواا  فعال نمی رود  متر  L>600آنها % برا  قطاراا  بار  که طول 39-

 

 Km/h 90قطار با حداکثر سرعت       4-1

 یب قطارترک    4-1-8

استند و واگن اا  مسافر  خادیسواگن اا   RIVاز واگن اایی که دارا  عالمت "قطاراا باید منحصرا این

RIC تشکیل رده بارد.   و واگن اا  بار 

 Km/h 90 حداکثر به این قطارااسرعت  ممکن است و اایی که در قطاراا  در حال حرکت قرار دارند واگن

    بارند.دارا  عالئ  مربوطه و مناسب بوده باید برا  این سرعت   برسد،

 

 درصدهاي مورد نیاز وزن ترمز    4-1-2

 :حداقل برابر با مقادیر زیر رود اا  وزن ترم  بایددرصد

 دوکوموتیواا  فعال نمی رود رامل .سمتر می بارد.  L≤500آنها که طول  % برا  قطاراا  بار 39-

 متر می بارد..سرامل دوکوموتیواا  فعال نمی رود  L≤600>500آنها % برا  قطاراا  بار  که طول 33-

 متر می بارد..سرامل دوکوموتیواا  فعال نمی رود  L>600آنها % برا  قطاراا  بار  که طول 33-

 

 سیستم هاي ترمز گیري قطارهاي باري 5

 Gهاي با ترمز نوع قطار      5-8
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 تجاوز نماید. 100Km/hسرعت قطار نباید از بیشترین 

 بارد. G نوع واگن با سیست  ترم گیر  در حال کار باید در اصل ترم ار 

 تجاوز نماید. t 2500جابجا رده قطار نباید از وزن 

 

 Pهاي با ترمز نوع قطار      5-2

 تجاوز نماید. 120Km/hسرعت قطار نباید از بیشترین 

 خرین واگن در بهره بردار  بارد.     در اصل باید رو  تمام واگن اا و بدون استثنا رو  آ Pسیست  ترم  

 قطار باید دارا  ترم  جیو فعال در   اا سدوکوموتیو t 1200و کمتر از  t 800رده بیشتر از  جرم حملدر مورد 

 .بارند G نوع 

 پنجعالوه بر دوکوموتیواا  فعال در جیو  قطار،  t 1600و کمتر از  t 1200رده بیشتر از  جرم حملدر مورد 

 (LL) "دوکوموتیو بیند"عنوان  بارند.این سیست  ترم   به G نوع رده در قطار باید دارا  ترم  حملل واگن او

 رناخته می رود.نی  

در نظر  LLبارد، به ایچ عنوان نباید نسیست  ترم گیر  در حال کار  دارا  اگر یکی از پنج واگن اول، حتی

 گرفته رود.

بارندو  LLبخشی از  دن  واگن که در سرویس نمی توانند جدا رواحداایا و مفصل بند  ردهواگن اا   اگر

به عنوان  طور جداگانهواگن اا به   بارند ، بخش اا جداگانهجفت چر   3یا بیشتر از بوژ   دارا  اگر آنها

مفصل سیا امه بخش اا  یک واگن کیواگن ت واحد وسائط نقییهبه عالوه امه  به حساب می آیند. سییه نقییهو

به پیوست ادف  LL جهت دستیابی به مثادهایی از ج ئیات قوانین.قرار گیرندسیست  ترم   اید تحت یک  برده

 مراجعه گردد.

 بارد. عایق ردهدر یک وسییه نقییه ممکن و یا مجاز نبارد، ترم  این وسییه نقییه باید  Gسیست  ترم    اگر

 بارد. G نوع ترم  دارا  قطار باید ئط نقییه، تمام وسااست t 1600رده بیشتر از  حملبار  در مورد  که

 

 قوانین مختلف 8

جرم  توافقات دو یا چند جانبه، قوانین مختیفی می تواند برا  ترکیب قطار، سیست  ترم ، درصد وزن ترم ،تحت 

 و طول قطار تعریف گردند. حمل رده
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 پیوست الف

 (اطالعاتی)

 (LLمثال هايی براي لوکوموتیو بلند)
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 پیوست ب

 (اطالعاتی)

 روش تعیین نیروي فشاري طولی قطارهاي باري

 

 مقدمه

یک  به عنوان این روش باید برا  تعیین دینامیک طودی قطاراا  بار  توصیف می کند. را روری پیوست این

ین تائید رده است تا ا پیشنهادراانما در نظر گرفته رود که اراره بر اد امات تزم دارد و عمدتا رامل یک 

 تحییل را انجام داد، ودی روش اا  دیگر را رد نمی کند.
روش بر اساس یک رویکرد آمار  است که به صورت تئور  می تواند درون چارچوب مالحظات ریسک کیی  این

دیگر  قرار داده رود. این روش به یک روش نسبی مرتبط است که در آن یک سیست  جدید با یک سیست  

 ، مقایسه می گردد.یست  ایمن پییرفته رده استعنوان یک س که بهمرجع 

 

 استراتژي هاي کلی -8-ب

توضیح داده رده  EU  9992/339با قانون کمیسیون اتحادیه اروپاس مطابقاستراتژ  اا  ممکن  پیوستاین  در

 است.

 

 بهترين عملکرد-8-8-ب

هترین عمیکرد می بارد. اما به دارا  ب ، این سیست که  ثابت می کندسیست  روش متداول برا  تعیین ایمنی 

 ددیل عدم وجود مستندات کافی نمی توان این روش را دنبال کرد.

 

 روش نسبی -2-8-ب

را  ،نسبی، تمام تغییرات آمار  عمیکرد و مهمترین پارامتراا  فنی که با حساسیت رناسایی رده اند روش

 تحییل می کند.

و ار  باید مورد تحییل قرار گیرد وان یک سیست  ایمنبه عن پییرفته ردهاین روش یک سیست  مرجع  برا 

 مقایسه گردند.با ا  و سپس از دحاظ تعداد خطرات  قرار گیردتحییل تحت باید  نی  سیست  جدید

 است. رده توضیح داده نسبی استاندارد روشاین در 

 

 مطلقروش  -1-8-ب

زمانیکه سطوح اطمینان از نظر تعداد خطرات قابل تحمل در دسترس بارد و بین مقامات ایمنی توافق روش این 

 .د، می تواند اجرا گرددنرده بار
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و آمار  آنها  ماایترا امراه با  هاین مورد، محاسبات آمار  دینامیک طودی باید تمام قوانین عمیکرد  مربوطدر 

 در نظر بگیرد. ،که با حساسیت رناسایی رده اند را با اامیت اا  فنیامچنین تغییرات آمار  تمام پارامتر

 

 شناخت روش-2-ب

 الزامات کلی-8-2-ب

تحییل تج یه و  بایدکه  است   تعریف سیست  اا  عمیکرد LCFقدم در تعیین نیرو  فشار  طودیس اودین

 مقایسه گردند. با ا  ند و سپسبا استفاده از روش نسبی، سیست  مرجع و سیست  جدید باید تعریف رو گردند.

  با توجه به خطر معینسسیست  ایمن پییرفته رود. سطح ایمنی سیست  می تواند  مرجع باید به عنوان سیست  

 قطاراا تعیین گردد. رکلو  نماینده قطاراا با تحییل آمار  بر اساس تحییل خروج از ریل و یک تعداد

 

 مراجعه گردد  3-3-: سبه بند بسناریو  اساسی وجود دارددو 

معموت رو  کل سیست   بهره بردار قوانین  دراصالح می رود. ار اصالحی  یا بخشی از آنسیست  موجود کل -

و  مربوط می گردد وسائط نقییهاثر خوااد گیارت. از طرف دیگر اصالحات فنی معموت فقط به تعداد معینی از 

 می رود.مربوط  ع از قطاریک تعداد معین از قطاراا یا یک نو به بنابراین

 انواع جدید قطار به سیست  موجود اضافه می گردد. ایمنی کیی سیست  به عیت اضافه کردن انواع قطار جدید-

از ریل در واحد زمان اندازه گیر  رود، این مقدار  قطار . اگر ایمنی کیی سیست  بر اساس خروجر نمی رودکمت

 احتمات زیاد نمی رود.

 مراجعه گردد  3-9-س به بند برا ا  به حساب آورد. فنینهایی باید، تغییر پارامتراا  ایمنی  ددیلیک 

 سبه عنوان مثال تعداد خروج رده برآورد مقدار باید نشان داده رود که تعداد نمونه اا کافی است و امچنین

 بیان گردد. با یک فاصیه اطمینان امراهاز ریل  باید  قطار

 نشان می داد. ،در نظر گرفته رودرا که باید  فهرستی 1-3-بند باز  1 -جدول ب

توضیح داده رده است، ترکیب اا  قطار که برا  محاسبات استفاده می روند، باید  1-9-9بند  که درامانطور 

و ررایط بهره بردار  نماینده سیست   مشخصات قطارسمثل طول، وزن و ....  و رییی ناوگاناز نظر مشخصات 

 د. بارن مورد بررسی

  3-9بند سو پارامتراا  فنی  9-9-بهره بردار سبند بآمار  تمام پارامتراا   ماایتتحییل آمار  باید رامل 

 ، بارد.دارا  اامیت استندکه 

 1-جدول ب در نظر گرفته رود و به فهرست قید رده در یفرض باید یک دادهواقعی در دسترس نبارد، اگر داده 

سیست  جدید امراه با فرض اا  فرموده رده  می نماید کهه ساز  آمار  ثابت . ربیاضافه گردد 1-3-بند ب از

یا یک سیست  غیر  می بارد یک سیست  ایمندر مقایسه با سیست  مرجع،، ردهدر نظر گرفته سطوح مشترک و 

 .ایمن
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 پارامترهاي عملکردي-2-2-ب

 ترکیب قطار-8-2-2-ب

 یا احتماتت زیر ساخته روند: 1عیمی گردد قطاراا مطابق با توزیع اا  واقتوصیه 

 کل قطار یا طول کل قطارجرم -

 سوزن، طول، وزن ترم   و ...  که ممکن است بخشی از قطار بارد. ار مشخصات واگنوقوع -

 واگن اا  امان نوع در توادیتعداد -

 به تعداد محوراا بستهه رییی یا یار نوع وسییه نقی با توجه به 9بارتوزیع -

 یکی از رااها  ممکن برا  ساخت قطار است. 9-3بند داده رده در  توضیحترتیب 

تعیین  ربوطهم یجرم کل قطار را مطابق با توزیع احتماد باید به طور تصادفیتوضیح مختصر این روش: ابتدا برا  

ه جرم گروه اول واگن اا را ک قدم. اودین گردد نوع، تعداد و بار وسییه نقییه معین به طور تصادفی. سپس رود

تعیین می روند و جرم کل  به طور تصادفیکل معینی دارند، تعریف می کند.در قدم بعد ، گروه دوم واگن اا 

% بدست 1با روادار  مورد نظر تکرار گردد تا جرم قطار باید آنقدر قطاراا  دو گروه محاسبه می رود. این مرحیه

 آید.

 

 عملکرد قطار-2-2-2-ب

. بنابراین تمامی ون یا در آینده مورد بهره بردار  قرار می گیرند، ربیه ساز  روندامانطور که اکنقطاراا باید 

 و یا فرض اا باید در نظر گرفته روند. همربوط بهره بردار قوانین 

سرعت اودیه باید در نظر گرفته رود خصوصا اگر توزیع سرعت اا  اودیه بین دو سیستمی که مقایسه تغییرات 

 می روند متفاوت بارد.

 

 پارامترهاي فنی-1-2-ب

پارامتراا  فنیسمثل بازده مییه ترم ،فشار سییندر ترم ، ضریب اصطکاک بین کفشک و چر  و غیره  اثر  تغییرات

دارد. بنابراین برا   LCFسمثل جرم کل قطار، بار و توادی واگن اا و ....  رو   بهره بردار کمتر  از پارامتراا  

 با فقط صیه می رود که ایمنی سیست  اا  جدید با استفاده از روش نسبیاودین مطادعات امکان سنجی تو

 تعیین گردد. بهره بردار  تغییر پارامتراا 

 .در نظر بگیردتغییرات پارامتراا  فنی را باید  بات اراره رد، آخرین اثبات ایمنیامانطور که در 

عداد پارامتراا  فنی که از دحاظ آمار  حساسیت ممکن است به کمتر کردن تبا به مسئیه، یک مطادعه بسته 

 متغیرند کمک نماید.

                                                 
 بر اساس مشاادات ترکیب قطار واقعی - 1

قییه وجود منظور توزیع بار در طول وسییه نقییه نمی بارد بیکه در طول قطار می بارد. بنابراین احتمال وجود یک سطح مشخص از بار برا  یک وسییه ن - 9

 دارد.
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 LCFتعیین -4-2-ب

 تعريف معیارهاي ارزيابی -8-4-2-ب

از ریل و وابسته به  قطار فشار  طودی مجاز یک واگن بار  به عنوان نیرو  محدود ایجاد کننده خروجنیرو  

 تعریف می گردد. اندسه خط

 قطار نیرو  طودی واقعی بیشتر از نیرو  مجاز استسپتانسیل خروجزمانیکه  یعنی ربیه ساز ، تعداد خطراتبا 

  .محاسبه می گردد از ریل 

سیست  جدید و ا   برا  ا  می بارد، پتانسیلبا قطاراا  خارج رده از ریل حوادث که به معنی تعداد تعداد 

 محاسبه می گردد.  به منظور مقایسه سیست  اا سسیست  مرجعبرا  

 

 مجاز LCF 2-4-2-ب

LCF  رده در استاندارد  قیدمجازUIC 530-2  در نظر نگرفته استموضوعات ربیه ساز  را. 

یسبرون اسممجاز  LCF تعیینربیه ساز  آمار  و روندقابل اجرا برا  تعیین  و منظور تعیین مقدار مناسب به

 :گردددنبال  به ترتیب زیر باید مراحل  رده یابی

 :تعیین گردد UIC 530-2 استاندارد مجاز یک وسییه نقییه رییی در ررایط LCFبتدا تزم است در ا1-9-2-9-ب

و واگن کشیده  Tdsواگن خادی احاطه رده با دو واگن بارگیر  ردهسواگن جیو  قطار=1-1-9-2-9-ب

  Rsرده=

 متر 6متر با مسیر مستقی  متوسط  139رکل با رعاع  Sرو  یک منحنی 9-1-9-2-9-ب

LCF ارد زیر تعیین میگردد:مجاز با مو 

 یا  آزمون اا-

 محاسبه با نرم اف ار یا-

برا  واگن اا  دو  می تواند ERRI B12/DT388گ ارش واگن معادلس یک ایجاد رده بر اساس اا  برون یابی-

 یا  استفاده رود محوره بیند

 پییرفته رده عیمی و یا فنی تخصصی ار روری بر اساس گ ارش-

،  ین گردیدیعتمتر  139رکل با رعاع  Sمجاز واگن خادی در یک منحنی  LCFکه  اودین زمانی9-9-2-9-ب

LCF  متر رعاع تغییر می  399متر تا  129 محدودهدر ، مسیر بحرانیبا مجاز برون یابی رده واگن در منطقه

  مراجعه گردد ERRI B177.1, ERRI B177.5 بهکند.س

LCF می گردد: تعیین زیر بی رده با استفاده از قوانینمجاز برون یا 

 برا  واگن اا  دارا  دو بوژ  KN/m 2برا  واگن اا  دو محوره و  KN/m 1: با توجه به رعاع انحنا -

 KN/t 8با توجه به بار اضافه: -

 مجاز مطابق  LCFمتر تغییر می کند،  9339متر تا  1399وقتیکه که از  :با توجه به رعاع صفحه تامپون-
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 یابد: مقادیر زیر اف ایش می

 

- 40 KN  150در m منحنی 

- 30 KN  190در m منحنی 

- 15 KN  300در m منحنی 

بدون گ ارش تخصصی س 1-2-9بند بر اساس قوانین قبل،زمانیکه معیار ارزیابی توضیح داده رده در  به ار حال،

  ERRI گ ارش بهس KN 400مجاز برون یابی رده نباید بیشتر از  LCFاعمال گردد،  ی فنی و یا عیمی اضاف

B177.1/RP2 رود.مراجعه گردد   

می بارند اگر بر اساس گ ارش اا  تخصصی فنی و یا عیمی  قابل اجرا، قوانین برون یابی دیگر به طور مشابه

منحنی اا  با رعاع برا   KN 400مجاز برون یابی رده بیشتر از  LCFتائید رده بارند. استفاده از مقادیر 

   بدست آیند.محاسبه با نرم اف ار این مقادیر از روری مناسب سمانند کهقبول است  قابلدر صورتی  بیشتر 

 
 B12/PR40, RP55, RPگرفته رده است.سگ ارش اا   ERRIدر مطادعات  تحییل تج یه وقوانین برون یابی در بات از يادآوري: 

58, RP 69, RP 70  LCF   سبرا  مثال واگن دو محوره با نوع جدید  از ردد.انواع مختیف واگن محاسبه گمجاز، ممکن است برا

 سیست  تعییق  
  

 قابلیت اطمینان نتايج 5-2-ب

 نمونه هاي کافی 8-5-2-ب

       از بیشترین مقدار استاندارد قطار ، مقدار متوسط و انحراف تصادفی ربیه ساز  آمار  نمونه اا در طول 

10 m-LCF .ونه اا  قطار جدید را اضافه کند تا زمانیکه ار دو ربیه ساز  باید نم اا باید ثبت گردد

 .آمار  به صورت قابل توجه تغییر کند اا پارامتر

 

 فاصله اطمینان براي معیارهاي ارزيابی  2-5-2-ب

ویا  رده استاز ریل می تواند به عنوان یک اتفاق دوتایی در نظر گرفته رود.سقطار از ریل خارج  قطار خروج

 ده استنش

 :عه آمار یک جامدر 

 تعداد قطاراایی که احتمال خروج از ریل دارند             

 خارج ردن قطار از ریل احتمال متوسط =

 کل تعداد قطاراا  ربیه ساز  رده               

 

فاصیه اطمینان که می  یک عدم اطمینان در مورد این احتمال متوسط وجود دارد، که باید با یکبه ار حال، 

 دو جمیه ایی گرفته رده بارد، بیان گردد. یتوزیع احتماد تواند از 
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می باردکه با استفاده از تابع معکوس  1پیرسن-توصیه رده برا  تعیین فاصیه اطمینان، روش فاصیه کالپرروش 

 توزیع بتا محاسبه می گردد.

  تابع معکوس cpجمعی بنابراین مرزاا ساحتمال ت باید استفاده گردد.حداقل  α=0.95مقدار اطمینان به عنوان 

 می بارند:  مقادیر زیر αبتا با توجه به سطح اطمینانس

                                                                                                             cp1=(1- α)/2=0.025 :مرز پایینی

 cpu=(1+ α)/2=0.975                                                             مرز باتیی:                                   

  با استفاده از فرمول اا  زیر dpریلس از قطار مرز اطمینان باتیی و پایینی برا  احتمال متوسط خروج بنابراین

 محاسبه می گردد:

Dp1=F
-1

(cp1ǀ d , n-d+1) 
Dpu=F

-1
(cpuǀ d + 1 , n-d) 

 

توزیع احتمال بتا را نشان می داد،  Fتعداد کل قطارااست. تابع  nتعداد قطاراا  خارج رده از ریل و  d پارامتر

 که مطابق با فرمول زیر تعریف می گردد:

 

 
 

 تابع بتا است. Bدر آن که 

 

 تکمیل روش-1-ب

 دارند LCFپارامترهايی که تاثیر زياد روي  فهرست -8-1-ب

 

                                                 
1-Clopper-Pearson  
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 دارند LCFپارامترهايی که تاثیر زياد روي  : فهرست8-بجدول 
سیست   پارامتر رماره

 مرجع

سیست  

 جدید

 تغییرات توصیف

 آمار 

 توضیحات

قطارسترتیب  ترکیب 1

 نقییه  ئطوسا

    

تجهی ات ترم  وسییه  9

 نقییه

    

     کنترل ترم  3

     جرم قطار 2

     طول قطار 3

     سیست  ترم گیر  6

اگر اختالفاتی بین سیست  مرجع و     نقییه ئطنوع وسا 3

 LCFسیست  جدید در مورد مقدار 

مجاز وجود دارت، در این ردیف 

 بیان می گردد.

     سرعت ترم گیر  اودیه 3

حادت ترم : اضطرار  و/یا  2

 ترم گیر  کامل

    

استراتژ  رانندگیسترم   19

 سرویس، کشش 

    

     بار واگن 11
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 بارد: 1-باید طبق رکل ب ادگوریت  برا  ایجاد آرایش قطار به صورت تصادفی فیوچارت -2-1-ب

 
 فلوچارت الگوريتم براي ايجاد آرايش قطار -8-بشکل 

i=i+1 

 تعیین نمایید iجرم کل قطار را برا  قطار 

د کشش را واح

 مشخص نمایید.

وسییه نقییه را تعیین نماییدسنوع واگن و یا نوع واحد 

کشش یا ار وسییه نقییه با یک عمیکرد خا  مثل 

  تشخیص انفصال قطار  سسیست EOTتجهی  

تعداد وسایل نقییه یکسان را مشخص 
از وسایل نقییه  jنمایید تا یک گروه 

 ساخته رود

و  تمام وسایل نقییه یک گروه را بار وارد رده ر

 معین نمایید

 جرم قطار را محاسبه نمایید

 

جرم قطار بیشتر از 

 جرم مورد نظر؟

 نه
 

J= J+1 

 بیه

 بیه

حیف  iقطار  نه

 گردد.

در محدوده جرم قطار 

 جرم موردنظر روادار 
 است؟

J=1 

 قطار LCFربیه ساز  کردن 
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معین به صورت تصادفی اتفاق  یار یک از مقادیر برا  پارامتراا  فیوچارت، مطابق با یک قانون احتماد نتعیی

 می افتد.

 

 یايمن ارزيابیمختلف براي تغییر يک سیستم و مثال يک سناريوهاي -1-1-ب

از یک  این پیوست به صورت گرافیکی دو سناریو  مختیف رابرا  تغییر یک سیست  نشان میداد و یک مثال

از ریل یک یا  قطار   در این مورد به عنوان خروجSPHنقطه رروع خطرس ارائه می داد. را ایمن ممکن ارزیابی

 چند واگن قطار تعریف می گردد.

   به صورت زیر تعریف می گردد:hنر  خطر نسبی مربوطهس

 

 
 یا بصورت جایگ ین

 
 

 پارامتراا  فرمول بات به صورت زیر تعریف می گردند:

N: تعداد کل قطاراا در سیست  تحییل رده 

X: ین یعتمحاسبات آمار   ید بار تعداد ترم گیر  کامل و باباز ریل اا  قطار از ریل: تعداد خروج قطار نر  خروج

 گردد.

V: سرعت متوسط سفر 

ɛ: ر ثانیهبکییومتر یا  تعداد ترم گیر  اا  کامل بر 

δ: ر کییومتربیومتر محل اا  بحرانی یک 

t:  تنسواحد،بار پرداخت 

T: کل بار پرداخت بر حسب تن تمام قطاراا در سیست  تحییل رده 

H:  ر زمان باز ریل  قطار ر واحد زمانسخروجبنر  خطر: تعداد خطرات 

h: :ر زمان  مربوط به بار جابجا ردهباز ریل  قطار ر واحد زمانسخروجبتعداد خطرات  نر  نسبی خطر 
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 اصالح جزئی يک سیستم: 2-بل شک

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

عملیات تمام 

 باري هايقطار

 Yزير سیستم 

  Z زير سیستم

زير سیستم        

 GB ≤ 1200 tقطارهاي  

 

 ستم مرجع سی

            LL  ≤ 1600 tقطارهاي 

 سیستم جديد 

 LLقطارهاي 

  ? t≥  جرم> t8811  

 کوپلرهاي اتوماتیک  

با سیستم جديد با اصالحات فنی  می شودسیستم مرجع جايگزين 

 اش
 

 خطر نرخ

 باالتر

 

 خطر نرخ

 پايین تر

 

 عملکرد ريلی ايمن
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 توسعه سیستم با اضافه کردن واگن: 1-شکل ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم مرجع
 تمام عملیات قطار باري 

انس تاآنجاکه سیستم مرجع توسط آژ

ايمنی به عنوان سیستم ايمن 

اين سیستم  ،پذيرفته شده است

میتواند به عنوان مثال شامل همه 

عملیات قطارهاي باري يک کشور يا 

  بخشی از آن باشد

 سیستم جديد

1000 m>700<طول قطار m 

 کار می کنند Gهمه قطارها در سیستم ترمز 

 محدوديت جرم

 قطارهاي اضافی و قوانینی گه به سیستم مرجع اضافه شده

 خطرنرخ 

 باالتر

 خطر نرخ

 پايین تر

 

 عملکرد ريلی ايمن
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 پیوست پ

 )اطالعاتی(

 فهرست عالئم اختصاري

 
G: Braking system in the "freight" (goods) position                              سکات اا "بار"سیست  ترم  در حادت  

                                                                                   IM: Infrustracture Manager  مدیر تاسیسات زیربنایی

 GCU: General Contract of Use for wagons                                              قرارداد عمومی استفاده از واگن اا 

 LCF: Longitudinal compressive force                                                                       و  فشار  طودینیر 

          LL: Long Locomotive                                                                                                       دوکوموتیو بیند 

  P: Braking system in the "passenger" position                                            "مسافر"سیست  ترم  در حادت 
 

 RIC: Regulations governing the reciprocal use of carriages and brake vans in international traffic 

 فاده دو جانبه واگن اا در تردد بین ادمیییآیین نامه مقرر رده برا  است
 RIV: Regulations concerning the reciprocal use of wagons in international traffic 

 آیین نامه مقرر رده برا  استفاده دو جانبه واگن اا در تردد بین ادمییی

  RU: Railway Undertaking                                                                                        ررکت بهره بردار رییی 
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 تپیوست 

 )اطالعاتی(

 هکتابنام
1-B12/DT388 Report: Wagons-Approximate determination of the permissible longitudinal 

compressive force for twoaxle wagons, 11/2001 

 

2-B12/RP40 Report: Wagons- Propelling tests with long twoaxled wagons, 04/1984 

 

3-B12/RP55 Report: Wagons-Pushing tests on long twoaxled wagons with buffer head radii 

Rh=2500 mm and Rv=2750 mm, 06/1994 

 

4-B12/Rp58 Report: Wagons- Relative to twoaxled wagons in train formation and negotiating 

track sections with small radius scurves and short straight intermediate sections, studies of the 

permissible longitudinal compressive forces resulting from braking forces and pushing forces 

from low speeds, 01/1994  

 

5-B12/RP69 Report: Wagons-Propelling tests to establish the LCF that can be sustained by bogie 

wagons, 10/1998 

 

6-B12/RP70 Report: Wagons- Pushing tests ti determine the maximum permissible longitudinal 

compressive forces for bogie wagons, 11/1999  

 

7-B177/RP2 Report: Problems connected with the braking and dynamics of goods trains up 

to/n700 m long, operated using the p-brake position- Calculations and tests using selected 

parameters and presentation of recommendations, 04/1990 (obsolete)   

 

8-Derailment risk from high longitudinal compressive forces for freight/ntrains with screw 

couplings and with automatic draw-only couplers- Derailment risk from high longitudinal 

compressive forces for freight trains with screw couplings and with automatic drawonly couplers, 

09/1999 

 

9-Infrastructure Management Committee- Question 4/D/FIC- Approval of new leaflet 421, 

Seville, avril 1994 

 

10-Committee C5/C12 (Overhaul of UIC Leaflets. Question 5T53 : "Noise reduction, introducing 

composite brake blocks. Brake operation under winter conditions"), 09/2000  
 

 


