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 خواننده گرامي:

با   ،سازمان برنامه و بودجه كشور   ، مشاورين و پیمانکاران معاونت فني، امور زيربنايي و تولیدی امور نظام فني و اجرايي

سان برج     شنا ستفاده از نظر كار ضابطه كر  ا ستفاده به جامعه سته مبادرت به تهیه اين  ش   یده و آن را برای ا ور  مهندسي ك

ست. با وجود تالش فراوان، اين اثر مصون از ايراد     شکال های مفهومي، فني، ابهام، ايهام و هايي نظیر غلطعرضه نموده ا   تا

 نیست. موضوعي

رو، از شما خواننده گرامي صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشکال فني مراتب را به صورت         از اين

 فرمايید:زير گزارش 

 sama.nezamfanni.irدر سامانه مديريت دانش اسناد فني و اجرايي )سما( ثبت نام فرمايید:  -9

 پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالي، نشاني خود را در بخش پروفايل كاربري تکمیل فرمايید. -2

 به بخش نظرخواهي اين ضابطه مراجعه فرمايید. -9

 مورد نظر را مشخص كنید.شماره بند و صفحه موضوع  -4

 ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان داريد. -5

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نمايید. -6

 

 كارشناسان اين امور نظرهای دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت.

 .شودميقدرداني  پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالي
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 بسمه تعالي 

 پیشگفتار

برداری و نگهداری گیری از ضووووابط، معیارها و اسوووتانداردهای ملي در تمامي مراحي  راحي، اجرا، بهرهبهره

برخوردار بوده و در نظام فني و  های عمراني با رويکرد كاهش هزينه، زمان و ارتقاء كیفیت، از اهمیتي ويژه          رح

قانون برنامه و بودجه،  27براساس مفاد ماده   های عمراني كشور، مورد تأكید جدی قرار گرفته است.  اجرايي  رح

ستانداردهای  و هانامهآيین فني، مشخصات   ضوابط،  ابالغ و تهیه به موظف كشور،  برنامه و بودجهسازمان     مورد ا

 . اشدبمي عمراني های رح نیاز

های های قانوني و به منظور هماهنگي و همگامي با فناورییتمسوووولدر راسووتای وظايف و  از اينرو اين امور

شريه با عنوان   ستورالعمي »جديد، اقدام به تدوين اين ن صب تجه  د . ست ا نموده «راه آهنيکي الکتر عاليم یزاتن

ستورالعمي  اين شور و  راه احداث هایپروژه اجرای و  رح در يکنواختي و هماهنگي ايجاد منظور به د آهن در ك

ها و فنون اجرايي متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرايط و مقتضیات اقلیمي     همچنین رعايت اصول، روش 

 كشور، تهیه و تدوين شده است. 

 عاليم سیستم   لزوم استفاده از  ،با توجه به افزايش سرعت ناوگان در شبکه ريلي و احداث خطوط ريلي جديد  

سیار ضروری    الکتريکي در شبکه ريلي  ساني  از پیشگیری  منظور به تجهیزات در واقع . اينباشد ميب  و خطای ان

سريع  و فرامین انتقال سرعت  بالبردن سهیي  و ت ستگاه،   و سیر  و ايمني امور در ت حركت در محدوده خطوط اي

 ایگونه به الکتريکي عاليم سیستم   .شوند مي آهن نصب راهی هاايستگاه های واقع در ها و ساختمان بالک، ديزل

سیله  يك يا قطار يك از بیش ، اعزامعاليم فرمان كه با شده   راحي ست  امکانپذير بالک يك در نقلیه و و  نی

سیله  قبول از همچنین شغال  خط به نقلیه و ستگاه  شده  ا  سوزن  از روی را آن عبور و نمايدمي جلوگیری اي

ست و  سیله  ورود امکان و همچنین دهدنمي اجازه ا مینان غیرقابي يا نادر ستگاهي  به را نقلیه دو و  فاقد كه اي

 عاليمالکتريکي در راه آهن ايران به بخش های  عاليممجموعه تجهیزات  .دهدنمي باشوود  رفین در تامین خط

كه در اين نوشتار تالش بر اين   شود ميو سیستم بالک میاني تقسیم     ATC، سیستم   CTCايستگاهي، سیستم    

الکتريکي كنار خط با نظر متخصووصووان  عاليمبوده تا اسووتاندارد و مختصووات مورد نیاز در روند نصووب تجهیزات 

 سازی شود.مربو ه تجمیع و يکسان

مجموعه مصوووون از وجود   ينا يد، مجموعه صووورر گرد  ينا یه كه برای ته  يادی تالش، دقت و وقت ز   یرغمعل

ضووابطه از كارشووناسووان محترم  ينو پربار شوودن ا یي. لذا در راسووتای تکمیسووتاشووکال و ابهام در مطالب آن ن

ست   صالح  شود ميدرخوا شاور  يي،اجرا يرا به امور نظام فن يموارد ا سازمان برنامه و بودجه  یمانکاراو پ ينم ن 

ر به اصالح د  یازكرده و در صورت ن  يشده را بررس   يافتدر ییشنهادها كشور ارسال كنند. كارشناسان سازمان پ      



 ب

 

متن  یهحوزه، نسووبت به ته ينكشووور و كارشووناسووان مجرب ا  يجامعه فن يندگانمتن ضووابطه، با همفکری نما

برداری عموم، اعالم خواهند هكشووور برای بهر ييو اجرا يفن امنظ يرسووانا الع يگاهپا يقاقدام و از  ر ي،اصووالح

سه  ینمكرد. به ه صفحات، تار  يضوابط ابالغ  ينكردن آخر یدادر پ یيمنظور و برای ت  يندوت يخمعتبر، در بالی 

 اصالح  یزآن ن يخاز صفحات، تار  يكدر مطالب هر  ییرمطالب آن صفحه درج شده است كه در صورت هرگونه تغ    

 خواهد شد.

 

 حمیدرضا عدل 

 معاون فني، امور زيربنايي و تولیدي 

 9911پايیز  
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 هدف و دامنه كاربرد

الکتريکي به منظور افزايش كارايي و ايمني   عاليمرويه نصب تجهیزات   سازی يکسان هدر از تدوين اين دستورالعمي،  

ه  . از آنجا كباشوونديبرخوردار م ييبال یتاز اهم يليو حركت ر یرسوو یبرا يکيالکتر عاليم یهاسوویسووتم. باشوودميها آن

  ینرامبوده و ف يستگاه شده از محو ه ا  يافتبر اساس ا العات در  يکيالکتر عاليم هاییستم در س  گیرییمپردازش و تصم 

  یباد، ضوووربه، ارتعاش و ... بر رو    ي،بارندگ   انند م  يادی ز یطيعوامي مح  ینهمچن یزاتتجه ینهم يقاز  ر یزصوووادره ن

از   زاتیتجه ينا یقو دق یحلذا نصب صح   گذارد،يمخرب م یرنصب شده در محو ه تاث   يکيالکتر عاليم یزاتعملکرد تجه

ست. در ا  ييبال یتاهم ستورالعمي  ينبرخوردار ا صب تجه  د شركت راه آهن   یمحو ه برا يکيالکتر عاليم یزاتالزامات ن

سان با هدر  ،ج.ا.ا صب،   یارهایمع سازی يک شد.  یانب یزاتتجه گیریييو تحو اندازیراهن ستورالعمي بعد از    خواهد  اين د

تهیه و  3711ی ريلي مرتبط در فروردين ماه هاشركت برگزاری جلسات متعدد و اخذ مشاوره از پیمانکاران، متخصصین و     

 شده است. سازیآماده
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 كلیات - اولفصي 

 شناسيواژه -9-9

 يکيالکتر عاليم -

 تسريع  و فرامین انتقال سرعت  بردن بال و انساني  خطای از پیشگیری  به منظور كه ومکانیکي الکتريکي است  تجهیزاتي

 .گرددمي نصب سیروحركت ايمني امور و در تسهیي و

 )سیگنال( يعاليم چراغ -

 .شودميسبز( و يا دونما كه جهت راهنمايي راهبران قطار در كنار ريي نصب  زرد، )قرمز، نما 7چراغي با 

 DCو  DBي هاجعبه -

 .یرندگميورد استفاده قرار م محو ه در كشيتوزيع كابي برای كه باشندمي ینالترم يفرد سه و پنجبا  ييهامحفظه

 يعاليم نقشه -

شه  صب  هانق شي كابيی كنار خط و محي هاالمانيي كه حاوی موقعیت ن سط كارفرما به     ك صويب تو بوده كه پس از ت

 .شودميپیمانکار تحويي 

 بالک -

  مقدار بالک ديگر عبارت به شود مي قطارها مشخص  سیر  زماني فاصله  تنظیم برای كه نقطه دو بین است  خطي قطعه

 .شود داده حركت اجازه بعدی قطار به تا نمايدمي  ي قطاری كه است ایفاصله

 مگنت -

به راهبر جهت ورود به محدوده ايستگاه بین دو ريي نصب    رساني ا العبرای  هاايستگاه دستگاهي است كه در ورودی   

 .شودميراهبر به سیگنال ارسال شده توسط مگنت، قطار ترمز  العميعکس. در صورت عدم شودمي

 تراک -

ستفاده            سال ا العات به لکوموتیو ا شخیص وجود قطار بر روی ريي و يا ار ستگاه جهت ت ستمي كه در محدوده اي سی

 .شودمي

- JB 

 .يندجعبه اتصال گو ی فرعي،هاكابيو ارتباط دهنده ادوات كنار خط با  هاكابيكوچك محي اتصال  یهاجعبهبه 
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 باالست -

 .شودميقطعات سنگي كوچك و زاويه داری بوده كه بر روی بستر راه آهن ريخته شده 

   تراورس -

 .شودميها روی آن بسته گويند كه رييگاه بتوني يا چوبي يا فولدی ميبه تکیه

 )اينترالكینگ( رله اتاق -

یگنال از ادوات كنار خط، به صوووورت ايمن و دقیق وظیفه كنترل،  اتاقي در محدوده ايسوووتگاه كه بعد از دريافت سووو  

 هماهنگي و ارسال فرمامین به آن ادوات را بر عهده دارد.

 سوزن -

 سیستمي مکانیکي است كه وظیفه تغییر مسیر حركت قطار از يك ريي به ريي مجاور را برعهده دارد.

- TU 9 

 .گیردميی كاری تراک مورد استفاده قرار هافركانسسیستمي است كه در ادوات تراک برای تنظیم و جداسازی 

 پابند -

 .گیردميای فلزی است كه جهت اتصال و محکم كردن ريي به تراورس مورد استفاده قرار گیره

 سوزن نیماش -

 را با دريافت سیگنال از پاني كنترل برعهده دارد. هاتیغهي جايی سوزن وظیفه جابههاتیغهدستگاهي است كه با اتصال به 

 محورشمار -

ستگاه      سیله نقلیه از اي ست كه در زمان خروج و شمارش       محورهااعزام كننده، تعداد  دستگاهي ا صعودی  صورت  را به 

ضمن ذخیره  ستگاه  در نموده و  شغال بودن بالک را نمايش  هااي سیله    دهدميی  رفین، ا سیدن و ستگ  و با ر   اهنقلیه به اي

ی  )ورود كامي وسیله نقلیه( آزاد  با شمارش نزولي و صفر شدن تعداد محورها    قبول كننده )ورود وسیله نقلیه به ايستگاه(  

 .دهدميبالک را نمايش 

- IB2  

                                                      
3- Tunning Unit 

2- Intermediate Block 
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كیلومتری   4، محور شمار و ... كه در فواصي   عاليمی هاچراغمتشکي از كانکس كنترل و پاور،   (IB)ادوات بالک میاني 

ستم           سی شده و ا العات  صب  ستگاه ن سیر بین دو اي سني كنترل    ATCدر  ول م را به لکوموتیو و موقعیت قطار را به پر

سال   ستگاه را به      كندميترافیك ار صله بین دو اي سیستم فا سیر ايمن قطار  ی كوچكهابالک. اين  ها  تر تقسیم كرده و در 

 كند.فا مينقش اي

  يستگاها يعاليمنقطه صفر  -

از آنجا   کييالکتر عاليم یستم س  ياصل  كشي كابيدر آن قرار دارد وتمام  ينترلكینگاتاق ا ياست كه منهول اصل   مکاني

 .شودميشروع 

 كارفرما -

ضوع انجام پ      ينا در سفارش دهنده مو ضا  یمانبوده و پ یمانسند منظور از كارفرما،  مقامات   يامقام  یانجام كار به ام

 .است یدهسازمان مربو ه رس يصالحذ

 یمانکارپ -

شخاص حقوق  يا شخص  شرا  یكه برا يا شخ  نامهآيین يرايشو ينمندرج در آخر يطانجام كار،  بق مقررات و    یصت

سازمان مد     یمانکارانپ یتصالح  شده در  صوب    يو پس از   يافتدر یمانکاریپ یتصالح  ینامهگواه ،ريزیبرنامه يريتم

 .اندشدهانتخاب  یمانانجام مفاد پ یاز  رر كارفرما برا يابيمراحي ارز

 دستگاه نظارت -

شده باشند و موظفند  بق مفاد     يكارفرما رسما به عنوان دستگاه نظارت معرف   یكه از سو  ياشخاص حقوق  يا شخص 

 .يندارت نمانظ یمانپ یكارفرما، بر روند اجرا یابالغ شده يو شرح خدمات نظارت كارگاه یمانپ

 يگذارعالمت -

  یمطابق نقشووه رو يکيالکتر عاليمآن محي نصووب تجهیزات  ياسووت كه   یاتيبالک، عمل يا يسووتگاها یگذارعالمت

 .شوندميمشخص  ینزم

  منهول -

، و ...( هاتراک، هاسوزن ی تجهیزات محو ه )هاكابيشدن   یرهبه ذخ یازجايي كه ن ياكه در مجاورت اتاق رله  ایچاله

 .شودمي ايجاد دارد، وجود هالوله از هاعبور آن یيتسه يا

   كابل يكانال اصل -
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   رر دو از هاكابي يعو از منهول اصوولي تا آخرين محي توز ييبه موازات ر يسووتگاها يككانال اصوولي كابي در  مسوویر

 .ي باشدتون يا ترانشه داخي پي، روی خط، دو بین خط، يك كنار در دتوانمي ي. بسته به موقعیت، كانال اصليابدمي امتداد

 كابل يكانال فرع -

ممکن   ي. كانال فرعشود ميها به ساير تجهیزات محو ه كشیده    DC و DB و از ريي بركانال فرعي كابي عمود  مسیر 

 .يدخطوط عبور نما يراست از ز

  جهیز كارگاهت -

شامي عمل  تجهیز ست كه با  ياقدامات و تداركات ،یاتكارگاه  صورت موقت در محي اجرا  يدا شود، تا    یبه  پروژه انجام 

 .شود یسرم یمان بق اسناد و مدارک پ یمانموضوع پ یاتآغاز و انجام عمل

 يعاليمدگاژ  -

 755+5 دو خط  ييتاج ر یرونيلبه ب یكه در آن نقطه، فاصله  باشد ميسوزن   يكدو خط منشعب شده از    ینب محلي

شد. دگاژ   مترسانتي  سوزن عقب    يهمواره از دگاژ خط يعاليمبا سبت به قلب  ست  ترن ست كه مركز  ينقطه محل اين. ا  ا

 .شودميكوتاه نصب  يهبلند و پا يهپا هاییگنالس
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 یگذارعالمت -م دوفصي 

 مقدمه -2-9

ستگاه، حفاری   كشي كابيجهت  ست. برای تعیین مسیر و موقعیت       هاكانالبین ادوات كنار خط اي ضروری ا ی مناسب 

ي، موقعیت نصووب عاليمی هانقشووه. همچنین با توجه به باشوودميی مسوویر كانال گذارعالمتنیاز به  هاكانالحفر اين 

 ی و مشخص شوند.گذارعالمتنیز بايد  DCو  DBی هاجعبهها و  JBي، عاليمی هاچراغ

 ي مسیر كانالگذارعالمت -2-2

شده توسط كارفرما، مبنا قرار گرفته و دستگاه نظارت       كشي كابيی مسیر كانال، نقشه   گذارعالمتبرای  محو ه ابالغ 

ايستگاه    ط واقعينقشه مسیر با توجه به شراي    سازی بهینهموظف است پس از دريافت نقشه با هماهنگي كارفرما نسبت به    

ی گاز  هاولهلی برق مخابرات و هاكابيمانند  موقعیت تاسیسات زيرزمیني   پس از تعیین مسیر از بايد  پیمانکاراقدام نمايد. 

كند؛ لذا كارفرما موظف اسووت نسووبت به معرفي پیمانکار به مراجع اسووتعالم  از مراجع ذيربطدرمحي  و غیره نفت و آب و

شخص   مذكور اقدام نمايد. سیر كانال  سازی محي خفر كانال،  برای م شرايط    .شود مي ريزیگچم همچنین با عنايت به 

  3ی شووده محي محور مركزیگذارعالمتمسوویر های جايگزين نظیر رنگ نیز اسووتفاده نمود. از روش توانميجغرافیايي 

 .باشدميكانال 

كانال درسووکوی ايسووتگاه داشووته باشوود، بايد قبي    ی كانال، نیاز به حفرگذارعالمتپیمانکار در صووورتي كه درمسوویر 

مربو ه نسوووبت به اخذ مجوز اقدام نمايد و پس ازپايان كار، سوووکو را به حالت اولیه   ازعملیات از ريق دسوووتگاه نظارت 

 .ازگرداندب

 DC  و DBي توزيع هامحفظه يگذارعالمت -2-9

قرار   يكش كابيي ايستگاه تعیین شود و بر روی مسیر اصلي      عاليم بق نقشه   دبايDC و DBتوزيع  یهامحفظهمحي 

شخیص دهد با تغییر محي      گیرد.  ستگاه نظارت ت صورتي كه د صي و     توانميی توزيع هامحفظهدر  صرر كابي، مف در م

كرد و يا در صورت وجود معارض در مسیر، دستگاه نظارت بايد به پیمانکار دستور كار        جوييصرفه حجم عملیات حفاری 

 ی توزيع را ابالغ نمايد و پیمانکار موظف به اجرای نظرات دستگاه نظارت خواهد بود.هامحفظهاصالح محي 

  عملیات حجم و مفصووي كابي، مصوورر در توانمي توزيع یهامحفظه محي تغییر با دهد اگر پیمانکار هم تشووخیص

صب   دتوانمي كرد جوييصرفه  حفاری ی توزيع را به دستگاه نظارت پیشنهاد و پس از اخذ تايیديه    هامحفظهتغییر محي ن

 را تغییر دهد. هامحفظهاين دستگاه، محي نصب 

                                                      
3- Axis 
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 پايه بلند و پايه كوتاه 9يعاليمي هاچراغ يگذارعالمت -2-4

خط در جهت حركت آلت   درسوومت راسووتي پايه بلند و پايه كوتاه در بالک و ايسووتگاه عاليمی هاچراغنصووب محي 

در مسوویرهای مسووتقیم )بالک يا ايسووتگاه( در محورهای يك خطه، دو خطه و ... فاصووله مركز چراغ  .باشوودمي ناقله ريلي

 ي بین دو خط نباشد(.  عاليم)برای مواردی كه چراغ  متر استسانتي 335±5ي پايه بلند و كوتاه تا لبه بیروني ريي عاليم

متر باشد.   سانتي 355+5بیروني ريي بايد حداقي ي پايه بلند در بین دو خط، فاصله تا لبه  عاليمدر صورت نصب چراغ   

يي با پايه  هاچراغمتر باشوود، بايد از سووانتي 355 از  تركمي پايه بلند از لبه بیروني ريي عاليمچنانچه فاصووله مركز چراغ 

نیز بايد چراغ  تربیشدر محورهای دو خطه، سه خطه و   متر 355از  تركمی با شعاع  هاقوسشود. برای   استفاده  ایدروازه

 .  باشدميی پايه بلند هاچراغمطابق  ایدروازهی هاچراغمشخصات و فواصي نصب  ای نصب گردد.دروازه

 يعاليمي هاچراغفواصل مربوط به نصب  -2-4-9

 :شودميي به صورت زير در نظر گرفته عاليمی هاچراغفواصي بین 

  شودميمتر تعیین  35±5/5فاصله بین چراغ سه نمای مانوری پايه بلند از سر سوزن ورودی ايستگاه. 

  شودميمتر تعیین  755±3سه نمای مانوری پايه بلند از چراغ  2بالکفاصله بین چراغ. 

 شودميمتر تعیین  235±3بالک از چراغ  7فاصه بین چراغ سه نمای ورودی. 

  شودميمتر تعیین 3755±3 4دو نمای خبریازچراغ سه نمای ورودی ايستگاه فاصله بین چراغ. 

  متری چراغ سه نمای   3555متر به سمت بیرون ايستگاه ) 355±3دو نمای خبری فاصله نصب مگنت از چراغ

 .شودميورودی ايستگاه( تعیین 

   صب چراغ شروع حركت عاليمن شد. در مواردی كه  يسانت  +5ي با رواداری عاليمبايد در محي دگاژ  5ي  متر با

 استفاده كرد. ایدروازهي عاليمی هاچراغمتر باشد، بايد از  7از  تركمفاصله بین دو لبه بیروني تاج ريي 

صب چراغ    صورت وجود توني و عدم امکان ن شده بايد از   عاليمدر  صي ذكر  ي مخصوص توني  عاليمی هاچراغي در فوا

شود.     ستفاده  ساير    ا صورت وجود  سط راهبر  عاليم) بیعي يا غیر بیعي( و عدم امکان ديد نمای چراغ  عوارضدر  ي تو

ای كه ديد راهبر را تامین كند(  ي تکراری )در فاصوولهعاليمي اصوولي از چراغ عاليمط نقلیه ريلي، بايد قبي از چراغ يوسووا

 استفاده شود.

و فقط زماني كه نمای چراغ  باشوودميزرد . رنگ نمای آن همواره باشوودميي تکراری دونمای سووبز و زرد عاليمچراغ 

 .باشدميي تکراری هم سبز عاليمي اصلي سبز باشد نمای چراغ عاليم

                                                      
3- Signal 

2- Block Signal 

7- Home Signal 

4- Distant Signal 

5- Start Signal 
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 هاعايقي گذارعالمت -2-5

نطباق  بايد با ا. برای اين كار پذيردميصورت   بندیتراکو نوع سیستم   ي عاليمبا توجه به نقشه   هاعايقی گذارعالمت

اتصالي هستند )و در موارد معدودی كه     به صورت سوزن كه عموما   بندیعايقی هامحيشکي جغرافیايي محو ه با نقشه،   

ی  هااتصالي ی سوزن بايد بر روی اولین  هامحيدر  بندیعايقد. نمشخص شو   /نارنجيبرش داده شود( با رنگ زرد  ريي بايد

 ی فرعي صورت پذيرد.هاتیغهانتهای 

صله محي  هاسوزن در  شد، محي   54از  تركمانتهای دو تیغه  بندیعايقی پارالي كه فا سوزن   بندیعايقمتر با بین دو 

 )دقیقا وسط( است.

 ي مربوطههاكابلهاي تراک و  JBي گذارعالمت -2-6

و معمول اين عمي پس از   پذيرفتهصورت   بندیتراک بق نقشه   بايد های تراک JBبه  ی مربوطهاكابي یگذارعالمت

ساس موقعیت   JBاما محي  ؛گیردميانجام  يعاليمو نصب چراغ   كشي كابيعملیات   یهاچراغهای تراک بايد در ابتدا بر ا

  كشي كابيو  كنيكانالی فرعي مورد نیاز آن در هاكابيد تا شو مشخص   بندیتراکو با استفاده از نقشه    هاسوزن  ي،عاليم

ستگاه نظارت، امکان    . شود فرعي منظور  صورت وجود عوارض، با تايید د صب   سازی هینهبدر  وجود  های تراکJB محي ن

 دارد.





  3فصل  3

حفاری كانال
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 حفاری كانال –م سوفصي 

 مقدمه -9-9

شوند. با توجه به انجام اين حفاری        گذارعالمتپس از مرحله  شرايط خاص حفاری  ی، مسیرهای مشخص شده بايد با 

ي جهت حفظ ايمني ضووروری عاليمی هاكانالدر نزديك ريي و يا در سووکو ايسووتگاه، رعايت نکات ويژه مربوط به حفاری 

عالوه بر كاهش مخا رات ناشي از حفر كانال، به بالبردن كیفیت و  هاكانالاست. رعايت نکات مرتبط با حفاری و پركردن 

 دوام نتیجه كار كمك شاياني خواهد كرد.

 برداري و حمل آن باالست -9-2

  د. برای اين منظور بايباشووودميی احتمالي در مسووویر تعیین شوووده هابالسوووتام در حفر كانال، برداشوووتن گاولین 

يي كه به علت كمبود جا و يا حجم  هامحياسوب با ابعاد كانال كنار زده شوود. در   ي متنی مسویر كانال به میزان هابالسوت 

 . اقدام نمودمحلي مناسب  زياد بالست، كنار زدن بالست امکان نداشته باشد بايد نسبت به حمي و دپو آن در

 :و حمي آن رعايت موارد زير ضروری است برداریبالستدر عملیات 

   خارج از خطوط راه   دي بايمحكرد. اين  آوریجمعمناسب كه امکان آلودگي آن نباشد بالست را بايد در محلي

 آهن بوده تا مشکلي برای سیر و حركت قطارها پديد نیايد.

 در بین خطوط آهن صورت پذيرد، ارتفاع بالست  هابالستدپوی  ،اگر در موارد خاص و با تايید دستگاه نظارت

 بلندتر باشد. به هیچ عنوان نبايد از تاج ريي

  شد دپوی  قاگر در موارد خاص ست رار با شیده       هابال ستیك ك شد، بايد روی خاک ابتدا پال بر روی خاک نرم با

 روی پالستیك قرار گیرند. هابالستشده و سپس 

  از بالست خالي شود هاتراورسدر بین خطوط راه آهن به هیچ عنوان نبايد زير  برداریبالستدر عملیات. 

ای  گونه به هابالسووتمعمول در حالت حفر كانال بین دو خط، محي كانال انباشووته از بالسووت اسووت؛ در اين صووورت 

ی اين محدوده بايد جمع  هابالستمخلوط نشود. در صورت لزوم كي   هاآنبا برداشته شوند كه خاک حاصي از حفر كانال    

عرض بالسووت  ار و پركردن كانال به محي اولیه بازگردانده شووود. ای دپو شووده و پس از اتمام كآوری و در محي جداگانه

  ،ی ناشووي از عبور قطارهالرزشاز عرض كانال مورد نظر باشوود تا با  تربزرگ قدرآن دشووده در بین خطوط باي آوریجمع

 به داخي كانال حفر شده نريزند. هابالست

شتن   ست چنانچه بردا شد، با  هابال ضخیمي حداقي به عرض  به هر دلیلي مقدور نبا ست متر بر روی  2يد نايلون    هابال

شود به  وری كه خاک با       صي از حفر كانال بر روی آن ريخته  شده و خاک حا ست پهن  شود.   هابال اگر به هر مخلوط ن

شوند  هابالست علتي  شده و خاک آن جدا    بايد هابالست  ريزیبالست در هنگام  ،آلوده  کي  تريد تا مقاومت الکشو سرند 

 تغییری نیابد. هابالست

 د.كناقدام  دستگاه نظارتبه اخذ مجوز از  پیمانکار بايد نسبت ،برای دپوی بالست بر روی سکو
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 مشخصات كانال -9-9

 ی كانال موارد زير بايد مدنظر قرار گیرد:هاويژگيبرای ابعاد و 

  صلي و فرعي بايد حداقي شد.  سانتي  15متر و عمق آن حداقيسانتي  45عرض كانال ا در موارد خاص و متر با

 قابي افزايش است.متر سانتي 325تا  عمقاين  دستگاه نظارتبسته به نظر 

 ای باشد.زائده بايد كامال صار و عاری از هرگونه (3-7 شکيمانند ) ی جانبي كانالهاديواره 

 به راحتي و با زاويه  هاكابيباشوود تا  تربیشعرض كانال در اين ناحیه بايد ی مسوویر، هاقوسها و در محي خم

  باشد. تركمبرابر قطر كابي  35از  دقوس كابي نباي شعاع كهبه  وری مناسب در آنجا انحنا پیدا كنند،

 
 كانال اصلي -9-9 شکل

 حفر كانال -9-4

كانال   سیر م .عملیات حفر كانال به دو نوع كانال اصلي و فرعي قابي تقسیم است    ،برای كانال مطابق مسیر تعیین شده  

ای انتخاب شود كه درصورت افزايش خطوط ويا بزرگ شدن ايستگاه و سکو، امکان نگهداری و تعويض       اصلي بايد به گونه 

شد  كابي  شته با شد   وجود دا سترس با سیر (. )به راحتي درد صلي در بین خطوط، دقیقا در كانال م سط بین دو خط قرار  ا   و

ی  هاانالكمسیر ين  ول ممکن را داشته باشد.تركوتاهبايد  وری انتخاب شود كه  و اصلي فرعيی هاكانال مسیر  .گیردمي

 نند(.ك ها عبورزير تراورس يانبايد از زير قلب سوزن )اين مسیرها  بايد از بین دو تراورس عبور نمايدفرعي 
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 الزامات حفر كانال -9-4-9

 محل كانال در كنار يک خط  -9-4-9-9

ي خبری، تمام حالت عملیات حفر كانال در منتهي  عاليمو در حد فاصووي خروجي سوووزن تا محي چراغ   هابالکدر 

شانه خاكريز انجام   شد كه در اين   تركممتر  6و عرض خاكريز از  تركم متر 5/2. مگر آنکه ارتفاع خاكريز از گرددميالیه  با

متر باشد، در    6از  تركممتر و عرض خاكريز  5/2. اگر ارتفاع خاكريز بیش از گرددميصورت كانال در پايین خاكريز تعبیه  

صورت حفر كانال با عمق   شود. در تمامي مراحي توجه    سانتي  45و عرض  65اين  شانه خاكريز انجام  متر در منتهي الیه 

 كانال زهکش عمي نکند. به عنوانبه محي قرارگیری و شیب خاكريز ضروری است تا كانال حفر شده 

شد،    ضعیتي كه محي حفر كانال در كنار يك خط با شود به گونه اين محي بايد در و صورت ازدياد    ای انتخاب  كه در 

ورت  در اين ص گیرد،خطوط ايستگاه در سمت ديگر كانال، مشکلي پیش نیايد و  بق ساير موارد كانال وسط دو خط قرار    

 .باشدمي متر 2متر و حداكثر سانتي 355حداقي ريي بیروني فاصله مسیر اصلي تا لبه 

سن  سب با تعداد     در حفاری زمین های  از آن   ی عبوریهاكابيگي، با تشخیص و تايید دستگاه نظارت، ابعاد كانال متنا

در صورت نیاز بايد  بق نظر دستگاه نظارت     ريزیبتن، قابي كاهش )نسبت به مقادير ذكر شده( است.    گذاریلولهبا انجام 

 انجام شود. 

 محل كانال بین دو خط  -9-4-9-2

( و  7-7بايد در مجاورت خطوط كناری بوده ) بق فواصووي مشووخص شووده در بند  ی ايسووتگاه،حفر كانال در محدوده

   نبايد در فاصله بین دو خط باشد.

صي برای عبور      صا صورت وجود داكت اخت سکو، برای  هاكابيدر  شي كابيی ارتباط و عاليم الکتريکي در  از اين   بايد ك

شود.    ستفاده  ی ارتباط و عاليم الکتريکي در سکو و عدم   هاكابيور در صورت عدم وجود داكت اختصاصي برای عب    داكت ا

ضوابط ايمني      ستگاه نظارت و اخذ مجوزهای لزم و رعايت  امکان حفر كانال در مجاورت خطوط كناری، حفاری با تايید د

 بین دو خط انجام شود. دتوانميو نیروی انساني و ...  آلتماشینحفاری، تردد  برداریبالستدر خصوص 

ايجاد داكت بتني با درب مناسوووب برای عبور        بینيپیشط جديدالحداث برای جلوگیری از حفاری مجدد،      در خطو

 ی عاليم و ارتباط انجام پذيرد.هاكابي
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 محل كانال روي پل  -9-4-9-9

ند، به كدر اين شوورايط اگر امکان حفر كانال وجود نداشووته باشوود، بايد با توجه به تعداد كابلي كه از روی پي عبور مي

سرتاسری  به  ور 3P.E( يا لوله فلزی گالوانیزه يا مترمیلي 5/2ضخامت لوله )حداقي  فشار قوی  P.V.Cاد مناسب لوله  تعد

 از داخي آن عبور داده شود. هاكابيبر روی پي قرار داده شده و 

فضووای   %25يي برای رزرو و توسووعه آتي در نظر گرفته شووده و در هر لوله نیز هالولهبايد  ،هالولهبرای محاسووبه تعداد 

 خالي پس از قرار گرفتن كابي منظور شود.  

)با شیب   متر از لوله، داخي كانال قرار بگیرد 3، بايد به اندازه حداقي شودميدر ابتدا و انتهای پي كه دوباره كانال حفر 

 آسیب نبینند(. هاكابيكه  درجه نسبت به سطح، 45مناسب، حداكثر 

  دباي عرض و ارتفاع بتن گردد. ريزیبتنبايد به عرض و ارتفاع مناسب  هالوله، روی كشيكابيو  گذاریلولهبعد از اتمام 

باشوود. هر چند كه در موارد خاص بسووته به نظر دسووتگاه    تربیش هالولهاز عرض و ارتفاع مجموع  مترسووانتي 35حداقي 

 قابي تغییر باشد. دتوانمينظارت اين حجم 

ی درون لوله، از دو لوله با سايز غیر يکسان  هاكابيهای  ويي برای جلوگیری از صدمه زدن انبساط و انقباض به در پي

شود و يا    متر در داخي هم رفتهسانتي  35كه به اندازه  ستفاده  سط بوش و جوش به  هالولهاند، ا هم   به تعداد مورد نیاز تو

 متصي شود.

ی جانبي پي انجام شود و بايد   بايد روی ديواره گذاریلولهمتر برسد   35/3از تر كمفاصله كانال از ريي به   كهدرصورتي 

 با اخذ نظرات و تايید دستگاه نظارت اقدام نمود.

 محل كانال در تونل -9-4-9-4

عبور كابي در داخي توني در  برای  هالولهها اسووت كه عالوه بر آن بايد محي قرار گرفتن مشووابه حالت عبور از روی پي

 مجاورت ديواره آن و بر روی كف باشد. 

شي كابيو  گذاریلولهبعد از اتمام  سب و با   هالوله، روی ك شکي مکعب  بندیقالببايد به عرض و ارتفاع منا ي،  و رعايت 

باشوود. هر چند كه   تربیش هالولهاز عرض و ارتفاع مجموع  مترسووانتي 35حداقي  دعرض و ارتفاع بتن باي گردد. ريزیبتن

  گذاریولهلبرای ايجاد امکان دسترسي به  در موارد خاص بسته به نظر دستگاه نظارت اين حجم مي تواند قابي تغییر باشد.

صي     ريزیبتندر  شده، بايد در فوا سب با عرض بتن اقدام         55انجام  سي با ابعاد متنا ستر سبت به ايجاد دريچه د متری ن

 شود.

ی درون لوله از دو لوله با سووايز غیر  هاكابي ويي برای جلوگیری از صوودمه زدن انبسوواط و انقباض، به  در توني های 

سان كه به اندازه   شود و يا   متر در داخي هم رفتهسانتي  35يک ستفاده  سط بوش و جوش   هالولهاند ا به تعداد مورد نیاز تو

 به هم متصي شود.

                                                      
 پلي اتیلن -3



 29 99/08/11 كانال حفاري – سوم فصل

 

س  بینيپیشی عاليم الکتريکي و ارتباط، هاكابيی جديدالحداث برای عبور هاتونيدر  ب  ايجاد داكت بتني با درب منا

 انجام پذيرد.

در كف، بايد با تايید دسووتگاه نظارت نسووبت به اجرای سوویني كابي در    ريزیبتنو  گذاریلولهدر صووورت عدم امکان 

 قرار نگیرد.ی گاباری توني كه در محدوده ایگونهی توني و در ارتفاع مناسب به ديواره

 زير يک يا چند خط فرعي )كانال فرعي( -9-4-9-5

و سوواير شوورايط، همانند كانال اصوولي   برداریبالسووتدر حفر كانال فرعي نیز بايد عرض كانال، ارتفاع كانال، شوورايط 

 :باشدميرعايت شود. همچنین رعايت نکات زير نیز الزامي 

  سوزن خط باشد تکه مركزیمحي حفر كانال فرعي نبايد زير.   

 ها خالي نشود.محي حفر كانال بايد بین دو تراورس قرار داشته باشد و در حین حفاری، زير تراورس 

  از لوله  كند ميی فرعي كه از زير خط عبور  ها كانال  در  P.V.C      ( يا  مترمیلي 5/2)حداقي ضوووخامت لولهP.E 

شار قوی   ستفاده  ف صورت  ول  شود ا شد.   7حداقي بايد  هالوله، در اين بايد با توجه به  هالولهاندازه قطر متر با

شود. هاكابيقطر  سب با   هالولهتعداد  ی عبوری در نظر گرفته  شرايطي   هاكابيمتنا ی عبوری خواهد بود و در 

 ی رزرو نیز قرار داده شود.هالوله %25به میزان حداقي  شودمي بینيپیشكه توسعه آتي 

 صورت گیرد. دستگاه نظارتبا حضور  دحفر كانال فرعي بین دو تراورس باي 

تمامي مراحي فوق الذكر بايد در  ول يك روز صووورت گیرد و در صووورتي كه به هر دلیلي نتوان در  ي يك روز زير   

 خط را خالي كرد بايد در انتهای روز، زير خط را موقتا پر كرده و روز بعد مجددا حفاری صورت گیرد.

صورت گیرد و   گذاریلولهه و در امتداد در محي عبور خط جديد بايد مشاب  گذاریلوله از داخي   هاكابيخط كناری آن 

 بسته شود. توسط فوم يا شي مناسبي كشيكابيبايد به  ور موقت تا زمان  هالولههانه عبور داده شوند. د هالوله

ايجاد داكت بتني با ابعاد مناسب برای عبور   بینيپیشخطوط جديدالحداث جهت جلوگیری از حفاری مجدد، بايد در 

 ی عاليم الکتريکي و ارتباط انجام پذيرد.هاكابي

از زير   هاكابينیز گزينه مناسبي برای عبور دادن   3استفاده از دستگاه حفاری زير خط بدون آسیب رساندن به خاكريز    

 .باشدميخطوط است و در صورت تايید دستگاه نظارت قابي اجرا 

 دن كانالپر كر -9-5

 ی اصلي و فرعي حفاری شده ضروری است:هاكانالرعايت موارد ذيي برای پر كردن 

                                                      
 دستگاه پرس افقي -3
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  متر  سووانتي 35حداقي  هالوله/هاكابيبايد كامال تمیز و مسووطح باشووند و زير  هاكانال، كف كشوويكابيپیش از

سه بادی نرم و روی   ش   سانتي  25حداقي  هالوله/هاكابيما سه بادی نرم ريخته  سپس روی  متر ما سه ود و    هاما

 نوار اخطار كشیده شود. سپس كانال با خاک عاری از قلوه سنگ بزرگ پر گردد.  

     ستفاده      توانميدر صورت موجود نبودن ماسه بادی در محي، با تايید دستگاه نظارت از خاک نرم سرند شده ا

 نمود.

     ولي و در امتداد كانال، به  فهيك ردي به صوورت از آجر چیني،  توانميدر صوورت تشوخیص دسوتگاه نظارت 

، با كیفیت و دوام مطلوب تکه ی كامي، سوالم  به صوورت عنوان جايگزين نوار اخطار اسوتفاده نمود. آجرها بايد  

 باشند.

 شدار آمیز     روی نوار اخطار مورد ستفاده بايد عبارت ه صي   «نكابي عاليم الکتريکي راه آه»ا متری،  5/5در فوا

 درج شده باشد.

       شده كانال صي از حفاری كانال، حداقي دو ليه، به نحوی كه عمق پر  صلي از خاک حا هنگام پر كردن كانال ا

به سطح خاک مجاور برسد، استفاده شود. هر ليه بايد متناسب با میزان تراكم خاک موجود كوبیده شود. برای       

خاشاک، ريشه درختان، علف، آشغال و يا      ی بتن، خار وهاتکهپر كردن كانال نبايد از خاک دارای قلوه سنگ و  

 هر ماده پوسیدني ديگری استفاده كرد.  

 .در صورتي كه خاک ناشي از حفاری كانال دارای شرايط خواسته شده نباشد، بايد خاک با كیفیت فراهم شود 

 اكم خاک ای انجام شووود كه تراكم خاک حاصووي با تر گونه خاک هر ليه در اين فرايند بايد به 3متراكم كردن

 مجاور كانال يکسان شود. 

  متر در آمده باشد.سانتي 25تا  35در پايان، محي پر شده كانال بايد به صورت گرده ماهي به ارتفاع 

   ست شین ی لزم در خصوص تامین  هابینيپیشبهتر ا ساير تجهیزات مورد نیاز    آلتما ساني، كابي و  ، نیروی ان

پر  و كشي كابيز شروع فرايند به نحوی انجام گیرد كه مراحي حفاری،  قبي ا كشي كابيبرای عملیات حفاری و 

 كردن كانال بدون وقفه انجام شود. 

  ،ی فرعي حفرشده زيرخط، بايد در يك روز كاری انجام گیرد.  هاكانالو پر كردن  كشيكابيمراحي حفاری 

 منهول  -9-6

ن فاصله را   يتركمباشد كه   ایگونهاينترلكینگ و به  محي ايجاد منهول اتاق اينترلكینگ بايد در كنار ديوار ساختمان 

 ی مونتاژ كابي داشته باشد تا حداقي مقدار كابي استفاده شود.هاترمینالنسبت به اتاق رله و 

                                                      
3- Compacting 
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سب با تعداد     شده متنا شکیالتي    و مقدار رزرو آن هاكابيابعاد منهول ايجاد  ستگاه ت ساير    2×2×5/3ها، برای اي متر و 

 .را داخي منهول حلقه كرده و مرتب در كنار يکديگر قرار داد هاكابيمتر باشد تا براحتي بتوان  5/3×5/3×5/3 هاايستگاه

باشد تا از ورود آب و    ایگونهساخت منهول بايد به   كاری شود. بدنه منهول ايجاد شده بايد آجرچیني و سپس سیمان   

به میزاني باشد كه در تردد افراد خللي ايجاد نکند. همچنین  و همسطح نبودن آن بايد  سیالب به داخي آن جلوگیری شود

شود و دريچه         شانده  سلح( پو سیمان )بتن م سط آرماتوربندی و  متر  سانتي  15× 15ای لوليي با حداقي ابعاد سقف آن تو

 برای ورود و خروج افراد بر روی سقف منهول تعبیه شود.

و همچنین   ها كابي  به تعداد    P.V.Cی ها لوله شووووند، در بدنه منهول    به منهول وارد يا خارج مي    ها كابي  در محلي كه  

ه كشووي بتا شووروع عملیات كابي هالولهی كارگذاشووته شووده نیز برای رزرو درنظر گرفته شووود و سوور و ته اين هالوله 25%

 ان موذی است، پوشانده شود.منظور مسدود نشدن، توسط پارچه ای قیر اندود و موادی كه دافع جانور

ه اين  وارد نشود. ب  هاكابيبا شیب مناسب به آن وارد شده و خسارتي به      هاكابيای باشد تا  گونهموقعیت منهول بايد به

( يك نمونه منهول مورد نظر را  2-7 شووکيگیرند را در نظر گرفت.)در آن قرار مي هاكابيمنظور بايد وضووعیت كانالي كه 

 .دهدمينشان 

 
 نمونه يک منهول -2-9 شکل





 4فصل  4

 كشیكابل
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 كشيكابي –فصي چهارم 

 مقدمه -4-9

سب جهت خواباندن    هاكانال سازی آمادهپس از  ستر منا شده بايد در    هاكابيي، عاليمی هاكابيبه عنوان ب ی مشخص 

 ي مصوب مشخص شده است.  عاليمی هانقشهدر  هاكابيكانال قرار بگیرند. نوع اين 

 كشيكابلتست قبل  -4-2

ر  به همديگ هارشووتهی كابي بايد تسووت شووده تا از عدم قطعي و اتصووال هاقرقرهكانال،  قبي از خواباندن كابي در كنار

  .شودميی كابي انجام هاقرقرهبرای اين منظور دو تست اهمي و میگری برای  .ا مینان حاصي شود

 تست اهمي -4-2-9

و ليه مسي كابي در ابتدا و انتهای كابي بايد در دسترس باشند. حال در يك  رر      هاسیم برای انجام اين تست رشته   

سي متصي شده و در  رر ديگر مقاومت بین همان رشته سیم و ليه مسي توسط        به ترتیب به ليه م هاسیم كابي، رشته  

 ی آن كابي انجام گیرد.هاسیم. اين عمي بايد برای تمام رشته شودمي گیریاندازهاهم متر 

  ±35بايد يکسووان بوده و نسووبت به همديگر حداكثر  آيدمي به دسووت هاسوویممقاديری كه برای مقاومت تمام رشووته 

شاهده گرديد با اج         سیم م شند. اگر قطعي در يك يا چند  شته با صد رواداری دا سبت به تعويض    در ستگاه نظارت ن ازه د

 قرقره كابي اقدام شود.

 تست میگري -4-2-2

 دو نوع تست میگر بايد انجام گیرد: هاكابيبرای 

 (Core/Core) ي كابلهاسیمتست میگر رشته به رشته  -4-2-2-9

ی قرار   ور هاسیمی دو سر كابي بايد در دسترس باشند و در يك  رر كابي رشته اهسیمبرای انجام اين تست رشته 

ولت تولید   3555و  555برقرار نباشوود. حال توسووط دسووتگاه میگری كه ولتاژی بین    هاآنگیرد كه هیچ اتصووالي بین 

شته  كندمي سبت به هم  هاسیم ، مقاومت بین ر سبت به     شود. اين عمي بايد برای   گیریاندازهی كابي ن سیم ن شته   هر ر

رشته سیم ديگر و    31رشته، ابتدا مقاومت بین رشته سیم اول را با     25انجام گیرد. مثال در يك كابي  هاسیم ساير رشته   

مگا اهم باشد.    75از  تربزرگبايد  آيدمي به دست نمود، مقداری كه  گیریاندازهنیز شیلد مسي و روپوش زرهي به ترتیب   

رشته   شود و به همین ترتیب برای بقیه گیریاندازهو شیلدها بايد  هاسیمته سیم دوم با بقیه رشته سپس مقاومت بین رش

 اين تست بايد انجام شود. هاسیم
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  (Core/Earth)ي كابل هاسیم مسي با رشته هتست میگر الي -4-2-2-2

ليه مسي در هر دو  رر كابي در دسترس     بع عالوهی دو  رر كابي هاسیم  در اينجا نیز شبیه حالت قبي بايد رشته  

ته  مسي وجود نداش هو لي هاسیم باشند. در اين حالت هر دو  رر كابي بايد  وری عايق شوند كه هیچ اتصالي بین رشته 

 بهكه  گیری كرد. مقاديریرا اندازه هاسیم  مسي كابي با ديگر رشته   هباشد. حال بايد توسط دستگاه میگر مقاومت بین لي   

،  باشد مياست مورد استفاده    كه كابي مونتاژ شده برای زمانياين تست  اهم باشند. )  مگا 75از  تربزرگآيند بايد مي دست 

 .  نه در حالتي كه كابي هنوز برروی قرقره قرار دارد(

صي زده   ست ، شود ميدر مواقعي كه كابي مف سط آمپ   هات صال تو قبي از  ها و ی اهمي و يا میگری بعد از برقراری ات

  هاتمقاوم گیریاندازهدار مفصي و حرارت دادن آن، انجام گیرد زيرا عمده خطايي كه بهنگام نصب روپوش پالستیکي زيپ

در اثر حرارت يا مونتاژ اشتباهي    هاسیم ناشي از عدم اتصال دو رشته سیم در آمپ، سوختن عايق رشته         آيدمي به وجود

 .باشدميی دو كابي مفصي خورده هاسیمرشته 

متر باشوود و لزم اسووت قبي از خاكريزی روی   355در صووورت اسووتفاده از كابي قرقره معیوب حداكثر  ول كابي بايد 

 كابي نسبت به تست سالمت كابي مجددا اقدام شود.

 كشيكابلعملیات  -4-9

ت به تحويي گرفته شده از كارفرما، نسب  كشي كابيی هانقشه لزم است پیمانکار  بق   كشي كابيقبي از شروع عملیات  

و بر آن اسوواس، كابي موردنیاز را   ارائهرا  محاسووبه دقیق میزان و نوع كابي مصوورفي اقدام نموده و جدول تخصوویص كابي

شین         ست بر روی ما شخصات كابلي را كه قرار ا ست كند. همچنین قبي از اقدام به حمي، بايد م یرد ، قرار بگبركابيدرخوا

بايد   كشيكابيدر رشته كشیده نشود.    65رشته به جای   56ود تا كابلي اشتباه حمي نشود؛ به عنوان مثال كابي   بررسي ش  

 د:شوموارد زير رعايت 

  ،انجام گیرد. اهمي و میگریی هاتستی مورد استفاده بايد هاكابيبر روی قبي از نصب 

  اضووافي روی قرقره كامال جدا شوووند تا در هنگام   یهامیخزوايد قرقره كابي از قبیي چوب روی قرقره، نايلون و

 چرخش قرقره مشکلي پیش نیايد.

 كه در اين شناسنامه محي مصرر،     كندتدوين را ای بايد شناسنامه  تحويي شده، پیمانکار  كابي  برای هر قرقره

شده و باقي     س   .شود ميكابي مشخص   یماندهابتدا و انتهای محي مصرر كابي، متراژ مصرر  شنا د  نامه باياين 

 ها( ثبت و تحويي كارفرما شود.در مستندات كارگاهي )افراد و عملیات، بايگاني تست شیت

  ي  ين مفصي، بتوان از تمامي كاب تركمصورت گیرد تا با   ایگونهی كابي بايد به هاقرقرهی میزان و محي استفاده

 قرقره به نحو احسن استفاده كرد.
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  شانه   هاكابيروی شود )در ابتدا و انتهای كابي       مبدامشخصات كابي و    ،ایبايد توسط ن و مقصد كابي مشخص 

 .نوشته شود(

  صي شي كابيبرای كابي فرعي قابي قبول نبوده و  بندیمف صورت فرعي برای تجهیزات بايد  ك که انجام  يك ت به 

ا ، ببندیمفصوويدر صووورت نیاز به  شووود. برای كابي اصوولي، حداكثر يك مفصووي در هر كابي قابي قبول اسووت.

ی شووده تا گذارعالمتی مربو ه در محي حلقه و هاكابي 4-4رعايت  ول كابي مورد نیاز برای رزرو  بق بند 

 اقدام شود. 5-4 بق بند  بندیمفصيدر مراحي بعدی نسبت به 

 .در هنگام قرارگیری كابي كنار كانال، قرقره بايد در خالر پیچش كابي بچرخد  

 در   داخي كانال از وجود هر گونه شيء و يا بالست پاكیزه شود.  ،ي داخي كانال بايد ابتدابه هنگام قرار دادن كاب

شود و    متر سانتي  35كف كانال به  ور يکنواخت و به ارتفاع حداقي سه نرم ريخته  سه ما سطح    هاما مرتب و م

  شوند.

    شیدگي شود كه ك ستگي     ،تابیدگي ،در هنگام خواباندن كابي كنار كانال بايد دقت  شک جود وگره خوردگي و 

ه  كابي تعويض شده يا مفصي زد   ،در صورت وجود چنین مشکالتي با نظر دستگاه نظارت    ايجاد نشود. يا  نداشته 

 شود.

   و در يك ليه موازی در كنار يکديگر به صوووورت ،منظم به  ور هاكابي ،كانال در ها كابي  در هنگام قرارگیری 

منظم   ربه  و هاكابيليه دوم  ،بود با تائید دسووتگاه نظارت تربیشز عرض كانال ا هاكابيقرار گیرند. اگر تعداد

 روی ليه اول قرار گیرد.  

 ي و كه مشخصات كاب برچسبي ،در قسمت ابتدا و انتهای كابي و در قسمت رزرو كابي بايد به فاصله هر يك متر

 شود.بر روی كابي بسته  ،و مقصد كابي بر روی آن نوشته شده است مبدا

  ی مربوط به دورترين هاكابيبهتر است كه ابتدا  كشيكابيبرای شروعDC .ها اجرا شود 

 درجه باشوود. عرض   375و اين زاويه بايد حداقي  باشوودميدرجه برای عبور كابي ممنوع  15ی تند و هاانحرار

 كانال در منا ق انحرار بايد به میزان مورد نظر تعريض شود.

  بايد مجددا تست اهمي و میگری شوند. هاكابيو قبي از پر كردن كانال،  كشيكابيبعد از 

  شود تا از نفوذ اين   هالولهابتدا و انتهای بايد  كشي كابيپس از با گوني قیر اندود و مواد دافع جانوران موذی پر 

 و منهول ها و اتاق رله جلوگیری شود. هالولهجانوران به داخي 

  ،يك سر پوش در انتهای كابي قرار گیرد.برای جلوگیری از نفوذ ر وبت و گرد و خاک تا قبي از مونتاژ  

   ست شده بايد به ارتفاع حداقي هاكابيپس از ت شد    هاكابيروی متر سانتي  35ی خوابانده  سه نرم ريخته  و  هما

  صورت تا در ار اخطار استفاده گردد  يا از نوآجر به صورت عرضي كنار يکديگر چیده شوند     ،هاماسه سپس روی  

شود كه     ،ری مجددنیازبه حفا شخص  ست.  در اين مکان، م پس از انجام اين عملیات، كانال  تجهیزاتي موجود ا

شود و كامال فشرده گردد تا پس از بارش باران و         بايد  ست پوشانده  مسیر    …با خاكي كه فاقد سنگ درشت ا
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شست ننمايد. پس از    سازی  كانال ن شرده  صورت بايد كانال  ،كانال ف سیر آن      به  شود تا م گرده ماهي برجسته 

 مشخص شود.

شته شده در مراحي قبي، به محي خود برگردانده   هابالست در آخرين مرحله  . همان  ور كه گفته شد   شود ميی بردا

ت عايقي مناسب خود را حفظ  بايد سرند شوند تا مقاوم هابالست ،نبايد آلوده شوند. اما در صورت وجود آلودگي هابالست

 نمايند.

 در كنار رعايت موارد شرح داده شده در قبي، برای خواباندن كابي فیبر نوری، موارد زير نیز مدنظر قرار گیرد:

 كشي.به هنگام كابي حداكثر نیروی كشش مجاز كابي فیبر نوری 

  كابي(.برابر قطر خارجي  25حداقي شعاع خمش مجاز كابي فیبر نوری )حداقي 

 نانومتر 3735و  3555های نوع تار نوری و حداكثر تضعیف مجاز تار نوری در  ول موج. 

  بندی )افت مجاز مفصي(.ی پس از انجام عملیات مفصيتار نورافت مجاز 

 روی هر قرقره. توجه به  ول كابي مندرج 

   ضافي موردنیاز هنگام انجام شي كابي ول كابي ا صي  ك ضچه ) ول كابي   بندی و پس از عملیات مف در هر حو

 یچ برای محي مفصي(.پدست

  اه(.یچ در سالن دستگپدستی دستگاه ) ول كابي هاسالندر داخي  كشيكابي ول كابي اضافي موردنیاز برای 

  (  هااهايستگی غیر فعال )نیم هاساختمانی دستگاه هاسالندر داخي  كشيكابي ول كابي اضافي موردنیاز برای

 منظور شده در  رح و يا حوضچه ورودی به ساختمان در داخي حوضچه

  بعدا مورداسووتفاده قرار   دتوانميشووماره قرقره و هرگونه مشووخصوواتي كه روی قرقره كابي درج گرديده اسووت و

 گیرد.

 ( خواهد بود:3-4شکي همچنین نحوه قرار گیری كابي فیبر نوری درون كانال به صورت )

 
 كانال درون هاكابل نشیچ نحوه-9-4شکل 
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 مقادير رزرو كابل براي تجهیزات -4-4

و ...  هاسوزن راهنما، ماشین ها، چراغ DC ي محو ه اعم از عاليمبه تمام تجهیزات و ورود كابي  بندیمفصي  هنگامدر 

 .باشندمي( قابي مشاهده 3-4 جدولبايد مقداری رزرو كابي نیز در نظر گرفت. اين مقادير در )

 مقادير رزرو كابل -9-4 جدول

 هاكابلمقادير رزرو  نوع و كاربرد كابل

 متر( 3متر )حد معمول  35الي  5 گیرند.ی اصلي كه داخي منهول قرار ميهاكابيبرای 

 متر  5 شوند.مونتاژ مي DBيا  DC ی اصلي و فرعي كه داخي باكسهاكابيبرای 

 متر  7 .شوندميو محور شمار مونتاژ  (JB) ی اتصالهاجعبهيي كه داخي هاكابيبرای 

 متر  5 .شوندميي پايه كوتاه و بلند مونتاژ عاليميي كه داخي چراغ هاكابيبرای 

 متر  7 (.)برای هر كابي شودميي مفصي زده يي كه كابهامکاندر 

 بنديمفصل -4-5

سر     صي زدن، دو  شود.      ی مربو ه بايد بر روی پايههاكابيبرای انجام عمي مف سته  شده، ب ای كه بدين منظور  راحي 

 بايد رفع گردد.   هاكابيروی اين پايه، پیچ و تاب  هاكابيقبي از بستن 

سط چاقوی   هاكابي شان     2-4شکي  شوند)  برداریروكش، بركابيبايد تو ست اگر كابلي عالوه بر دو ليه ن (. قابي ذكر ا

ليه   C) شوند برداریروكشای، نیز به همین شکي پله هاآن، دارای پوشش و حفاظ های جانبي بود بايد  Dو  Cداده شده  

 ليه مسي كابي است(. Dفولدی كابي و 

 
 كابل هيرو بردارياليه نحوه-2-4شکل 

شاخص رنگي در هر دور دارند، يك كابي بايد  هاكابيدر  صورت يي كه فقط يك  ست گرد و كابي ديگر   به  ص را   ورتبه 

  هارشته جهت پیچش  هارنگشوند و اگر از دو شاخص رنگي در هر دور استفاده شده باشد، به ترتیب        بندیفرمچپ گرد 

 بندی شود.مشخص شده و بايد به همان شکي فرم
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هم متصووي شوووند، برای عدم تراكم در يك نقطه و يکنواخت بودن   ی متناظر هر دو كابي را كه بايد بههاسوویمرشووته 

شته ی مجزا تقسیم هاگروهجمع  ول مفصي، بايد به   ساير هاسیم  بندی كرده و ر   هاهگرو ی هر گروه را از يك نقطه كه با 

ی متناظر دو كابي در يك نقطه  هاسیم  رشته  . اين امر بدين خا ر بايد انجام گیرد تا محي اتصال متفاوت است، قطع كرد 

صل     سر فا سرتا شوند. روكش   B یهتجمع پیدا نکنند و در  ستفاده   ی هاسیم پخش  متناظر بايد به اندازه  ول آمپ مورد ا

 (.7-4شکي )شوند ميی آمپ، پرچ هاسیمدر آمپ، توسط دستگاه پانچ  هاسیمشوند. با قرار گرفتن دو سر  برداریروكش

 
 میس دو اتصال يبرا الزم اندازه -9-4شکل 

شته   صال ر شعله   ،های متناظر هر گروه توسط آمپ هاسیم  بعد از ات سر هر آمپ را به آرامي و با  ای كم حرارت  بايد دو 

شود به  وری  سر آم  كه آمپ كامال به بدنه سیم بچسبد و ماده  داده  شیمیايي از دو  شیمیايي   ای  پ بیرون بیايد. اين ماده 

  یهاسیم . رعايت احتیاط حین حرارت دادن به جهت عدم آسیب به رشته   كندميپس از سرد شدن از نفوذ آب جلوگیری   

 ديگر الزامي است.

شته  سط آمپ به هاسیم  بعد از اينکه تمام ر شدند و آمپ    ی متناظر دو كابي تو صي  ها نیز حرارت داده و  همديگر مت

ی  هايهل. سیم رابط به  شوند ميهمديگر متصي   سرد شده باشند، دو ليه فولدی و مسي هر دو كابي توسط سیم رابط به      

سط يك نوار هادی پیچیده       شده و تو سي و فولدی لحیم  شته   كار . برای انجام اينشود ميم سیم ر  5/2ای نمره از يك 

ای به های فولدی دو كابي كامال تمیز شده، سپس سیم رشته    استفاده شود. برای اين منظور، در ابتدا توسط سمباده ليه    

ای  كاری دو ليه مسي و فولدی را بهم متصي كرد. بعد از لحیم كاری سیم رشتهای لخت شود كه بتوان توسط لحیماندازه

شت  به سط آمپ به هاسیم ه دور ر شده    ی دو كابي كه تو صي  شود همديگر مت سیم     4-4شکي  ) اند پیچانده  سر ديگر  ( و 

 كامي لحیم شود. به  ورای مشابه حالت قبي به ليه فولدی و مسي كابي رشته

 
 خورده آمپ يهاكابل چاندنیپ نحوه -4-4شکل 
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شته     صال ر ستي ات شکیي يك كابي واحد را داده  ی دو كابي بههاسیم  حال برای ا مینان از در اند(  همديگر )كه حال ت

ي كرده  مسي كابي متص   ترتیب به ليهرا به هاسیم  برای اينکار بايد در يك  رر كابي، رشته بايد از نظر اهمي تست شود.   

 گیری كرد.و ليه مسي را اندازه سیم و در  رر ديگر مقاومت بین همان رشته

های فولدی و مسي كابي قرار داد و ابتدا، وسط و    و ليه هاسیم  سپس ورقه محافظ حرارتي را بايد كامال بر روی رشته  

 (.5-4شکي ) ط نوارچسب محکم كردتوس كامي به  ورانتهای آن را 

 
 چسب نوار چاندنیپ نحوه -5-4شکل 

سمباده كامال تمیز    P.V.Cليه  سمباده     دو كابي توسط  سپس توسط الکي محي  شود. )برای اين منظور    شده و  پاک 

 دستمال آغشته به الکي در داخي تجهیزات مفصي زدن قرار داده شده است(. يك بسته حاوی

صله   ور قرينه و بهكَپْ به یه( ورق6-4شکي  مطابق ) شده و ز   فا ساوی روی ورقه محافظ حرارت قرار داده  يپ  های م

 (.3-4شکي ) داشته باشد زدگيبیروناندازه يك زائده از دو  رر ورقه كپ  فلزی آن بسته شود. دو سر زيپ بايد به

 
 كپ ورقه گرفتن قرار -6-4شکل 
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 پيز گرفتن قرار نحوه -3-4شکل 

ماليمت حرارت داده تا ورقه كپ  ورقه كپ را به آرامي و  مترسانتي  35تا  37ای به ارتفاع ( با شعله 1-4شکي  مطابق )

 به كابي بچسبد.

 
 كپ به دادن حرارت نحوه -8-4شکل 

شود و از ابتدا و انتهای ورقه كپ       سپس   سبانده  شده تا به كابي چ ابتدا و انتهای ورقه كپ نیز به آرامي حرارت داده 

 .كندميآب جلو گیری  (. اين مايع پس از سرد شدن از نفوذ1-4شکي مايع شیمیايي بیرون بیايد )

 
 كپ يانتها و ابتدا دادن حرارت نحوه -1-4شکل 
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هولي  خورد منپس از خنك شدن كابي داخي كانال قرار گرفته و كانال پر شود. فقط بايد در محلي كه كانال مفصي مي

رشووته   65ی هاكابيی مفصووي خورده در آنجا قرار گیرد. )برای هاكابيمتر ايجاد كرده تا مقدار رزرو  به  ول و عرض يك

 متر باشد.( 5/3اين  ول و عرض حداقي 

با رنگ بر روی ريي مجاور محي   توانميی شووود. كه برای اينکار گذارعالمتمحي مفصووي بايد  ،ن كانالپس از پرشوود

  باشد. لزم  هاآنو مقصد   مبداهای كابي و اين مشخصات بايد شامي نوع و تعداد رشته     .مفصي، مشخصات كابي را نوشت    

 بايد اين موارد ثبت گردد. كشيكابيبه ذكر است در نقشه 

 





 5فصل  5

 DCو  DBی هاجعبه
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 DCو  DBی هاجعبه -فصي پنجم 

 مقدمه -5-9

سیم آن به      هاكابيجهت توزيع  شده و تق صلي خوابانده  شي كابيی فرعي و در نهايت هاكابيی ا ار  های كنبه المان ك

  هاجعبه. در داخي اين باشووودمي DCو  DBی موسووووم به هاجعبه، ماشوووین سووووزن و ...( نیاز به عاليمی هاچراغخط )

جهت  هاآناز  توانميی مصووب  هانقشوه ی انجام گرفته و ها راحيی مشوخصوي موجود اسوت كه با توجه به    هاترمینال

 ی ورودی هر كابي استفاده كرد.هاسیمتقسیم و اختصاص 

 DCو  DB فونداسیون -5-2

سب )هم  DC/DBی ورودی و خروجي هاكابيبرای قرارگیری  منهولي ،DC/DBدر محي جعبه  چنین قرار  با قوس منا

ی ورودی/خروجي تعیین شده و در  هاكابي( ايجاد شود.  ول و عرض اين منهول بايد با توجه به تعداد هاكابيگرفتن رزرو 

سب با تعداد      شد. ارتفاع آن متنا صلي با ضعیت خاكريز و ريي مجاور     هاابيكامتداد كانال ا سبت به و ی ورودی/خروجي و ن

ای . پس از حفر منهول بايد نسووبت به كرسووي چیني آن اقدام نمود. ابعاد كرسووي چیني بايد به گونهباشوودميقابي تغییر 

سیون    شد كه فندان سب روی آن قرار گیرد. )   DCو  DBبا صورت منا سیون از  اینمونه( 3-5شکي  به  را نمايش   DC فوندا

 .دهدمي

 
 DC ونیفونداس از يانمونه -9-5شکل 

ابعاد   DBمتر و برای سووانتي 65متر و ارتفاع سووانتي 35متر، ضووخامت سووانتي 15× 55 فونداسوویونابعاد  DCبرای 

سیون  ضخامت  سانتي  65×55 فوندا شد ميمتر سانتي  65متر و ارتفاع سانتي  35متر،  سیون و اين  با سیمان و   هافندان با 

 .شودميماسه ساخته 
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ی مربوط به نصووب جعبه در چهار  هابولتلزم اسووت  DB,DCی هاجعبهبرای نصووب  فونداسوویون ريزیبتندر زمان 

گذاری شوند. برای اين منظور از شابلون نصب بولت كه براساس     در فواصي مناسب جای   فونداسیون ی سطح باليي  گوشه 

 .شودميی تحويلي تهیه شده است، استفاده هاجعبهی كف هاسوراخفواصي 

شدن       شك  سي چیني و خ س پس از اجرای كامي كر شده، قرار   هابولتبر روی  DB ,DCی ، جعبهیونفوندا ی تعبیه 

صب و محکم  هامهرهو  شود ميداده  سمت      شود ميی مربو ه از داخي كابینت ن شود كه  صب جعبه بايد دقت  . در زمان ن

كند به سمت خارج از خط قرار گیرد. اين موضوع برای حفظ    ی جعبه را فراهم ميهاترمینالجلوی جعبه كه دسترسي به   

صب       ست. پس از ن ضروری ا صب و تعمیرات و نگهداری  سیون ايمني كار در زمان ن شي كابيو عملیات  فوندا ار بايد ا ر ك

 را تا حدی كه مونتاژكار به راحتي بتواند روی آن ايستاده و كار كند، با خاک نرم پر شود. DCو  DBمنهول 

 :شودميك به شرح زير عمي دار كوچهای پايه DBدار و های پايه DCدر صورت استفاده از 

   جهت نصبDC  ،ی جعبه هاپايههاDC      بايد داخي آجر و سیمان و ا رار آن توسط بتن محکم شود. در نصب

بايد در ارتفاعي قرار گیرند كه   هاپايهدقت شووود زيرا  هاآنو همچنین ارتفاع نصووب  هاآنبايد به جهت  هاپايه

 متر باشد. 5/3ارتفاع آن از سطح زمین  ،DCبعد از نصب جعبه ترمینال 

   صب سب داخي     DBبر روی دو عدد پايه  DBهای كوچك، جعبه  DBبرای ن صله منا سیون كه به فا قرار   فوندا

ست، پیچ     شده ا سیون . ابعاد شود ميداده  ست. جعبه  سانتي  35متر و با ارتفاع سانتي  45×45 فوندا  DBمتر ا

متر زير سووانتي 25بايد تا ارتفاع  DBد، به همین منظور در محي نصووب بايد داخي يك محافظ بتني قرار بگیر

صورت مکعب توخالي ايجاد نمود. ابعاد اين منهول بايد به      ایگونهسطح زمین را آجرچیني كرده و منهولي به 

 را DBی هاكابيكار كرد و  DBبه راحتي روی آن قرار گرفته و بتوان بر روی  DBجعبه  فونداسویون باشود كه  

متر ضروری است. حال بر روی اين منهول به   سانتي  55متر و عرض آن سانتي  65حداقي  ول آن  .مونتاژ كرد

ضخامت  سانتي  65ارتفاع  سیون شود. پس از قرار گرفتن   ريزیبتنمتر سانتي  35متر و  روی  DBجعبه  فوندا

 25تا سووطح زمین  DBاع آن از زير متر بوده و ارتف 75/2از لبه ريي جانبي  DB، بايد فاصووله لبه فونداسوویون

شد. همچنین ارتفاع محافظ بتني بايد به  سانتي  صب كامي جعبه    ایگونهمتر با شد كه بعد از ن سطح    ،DBبا از 

بايد   DBمتر بلندتر باشوود. فضووای خالي اين محفظه بتني تا زيرجعبه  سووانتي 35به اندازه  DBفوقاني جعبه 

 توسط ماسه پر شود.

ها شبیه به  DBاين  فونداسیوننصب مي كنند. ابعاد  DBنیز  هاسوزنلزم به ذكر است كه در بعضي از محورها، برای 

شد ميحالت قبي  صله محور  با سوزن بايد        DB، فقط فا شین  سي ما شا سطح فوقاني جعبه    سانتي  15تا  شد و    DBمتر با

 سوزن بايد همسطح تاج ريي باشد.

 .دهدميماشین سوزن نصب شده را نشان  DBو  DCاز يك  اینمونه( 2-5شکي )
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 شده نصب سوزن نیماش DB و DC کي از يانمونه -2-5شکل 

بايد   DCو  DBچه موقعیتي نسبت به ريي دارد، فواصي زير را برای نصب     DC و DBبرحسب اينکه محي قرار گرفتن  

 رعايت كرد:

  فونداسیون چنانچه DB  وDC      در بین دو خط نصب شود، بايد دقیقا بین دو خط قرار داشته و فاصله آن از هر

 DBباشد كه دگاژ رعايت نشود بايد از نصب  اینهگودو خط يکسان باشد. در هر صورت اگر موقعیت خطوط به 

 به خارج از خطوط تغییر يابد. هافنداسیوندر آن محي خودداری نمود و مکان اين  DCو 

  DCو  DBمتر باشد. اگر جعبه   2تا لبه بیروني ريي بايد  فونداسیون در كنار خط نصب شود فاصله لبه     فونداسیون اگر 

تا لبه   فونداسویون ن خط جديدی در كنار آن وجود دارد قرار داشوته باشود، بايد وسوط    در كنار خطي كه احتمال گذاشوت 

 .دهدميدر كنار ريي را نمايش  فونداسیونای از نصب ( نمونه7-5شکي متر باشد. ) 35/3بیروني خط 
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 لير لبه از ونیفونداس فاصله از يانمونه -9-5شکل 

سیون ارتفاع  شد سانتي  25بايد  فوندا سیون )اگر  متر بلندتر از تاج ريي مجاور با شد بايد ريي خط    فوندا بین دو خط با

ثابت اسووت، برای تحقق اين امر در جاهای   فونداسوویونمالک در نظر گرفته شووود( از آنجا كه ابعاد قالب  به عنوانبلندتر 

سي چیني اقدام نمود پس از    سبت به تغییر ارتفاع كر صب   مختلف بايد ن سیون ن سمت     كه ایگونهرا به  هاجعبه، فوندا ق

 مهره نمود. فونداسیونهای به سمت خارج ريي باشند به بولت هاترمینالكشويي 

 DCو  DBمونتاژ جعبه ترمینال  -5-9

 موارد زير را بايد انجام داد: DCو  DBی هاجعبهجهت مونتاژ 

 مینال قرار گیرد.به تعداد تعیین شده در نقشه بر روی كشويي تر هاترمینال 

  ی جعبه هاكابيبرای مونتاژ DC ياDB  اِرت   ی ورودی و خروجي آنرا كه ليه مسي دارند سیم  هاكابيابتدا بايد

شته    سیم ر سبز رنگ نمره  زد. برای اينکار از  ستفاده   4ای زرد و  شته    شود ميا سیم اِرت بايد ر . قبي از زدن 

سیم اِرت برداری كرد و پس از لحیمليهاندازه لزم  ی كابي را بههاسیم  سر كابي را   به  وربايد  ،كاری  موقت 

شاند.     سط كپ پو سیم اِرت به    بايدتو شت كه  سمت انتهای كابي )از انتهای     گونهتوجه دا شود كه به  ای لحیم 

شته   سیم       برداریليهی هاسیم كپ( بیرون بیايد يعني جهت آن عکس جهت ر سر آزاد  شد.  ت  اِرشده كابي با

شین اِرتي كه در داخي جعبه         شده و به نزديکترين پیچ بر روی  صب  شو ن قرار دارد، محکم   DBيا  DCكابي 

( 4-5شووکي .)شووودميرا به نزديکترين ريي منفي جوش داده  DBيا  DCجعبه سوویم مفتولي ارت  و شووودمي

 .دهدميی ارت بر روی شینه مسي را نمايش هاسیماز مونتاژ  اینمونه



 DC 99/08/11 49 و DB يهاجعبه - پنجم فصل

 

 
 يمس نهیش يرو بر ارت يهاسیم مونتاژ -4-5شکل 

  سط   توانميهر كابي را ست تو شده ی هاب ست بر روی بدنه   فلزی كه برای اينکار در نظر گرفته  يا  DCجعبه ا

DB  چند كابي را داخي يك بست قرار داد. توانميكم است  هاكابيمهار كرد. اگر قطر 

   ی خروجي در  هاكابيی هاسیم ی سمت چپ و رشته  هاسوراخ ی ورودی در هاكابيی هاسیم برای مونتاژ، رشته

ست    هاسوراخ  سمت را سرامیکي داخي جعبه ترمینال هاترمینالی  هنگام   شوند. به مونتاژ مي DBيا  DC ی 

 ی كابي دقت كرد.هاسیم گرد بودن رشتهگرد يا راستمونتاژ بايد به چپ

 از بال به پايین باشد. هاآندقت شود به نحوی كه شماره  هاسیم بايد به شماره و ترتیب رشته 

  شته شوند كه از نظر اندازه گونهی كابي بايد بههاسیم  ر شته        ،ای مونتاژ  شند و همه ر سان با   شکي و فرم يک

ستای   هاسیم  شند.     ی ترمینال با فرم نیم دايرههاسوراخ در را شته با شکي قرار دا از  اینمونه( 5-5شکي  ) ای 

 دهد.ی كابي را نمايش ميهاسیممونتاژ 

 
 كابل يهاسیم مونتاژ -5-5شکل 
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  ی كابي بر روی بدنه هاسوویم های پالسووتیکي برای مهار رشووتهو تمیزی كار مونتاژ بايد از بسووت دهيفرمبرای

 استفاده شود. DBيا  DCجعبه 

 وشته شده است بايد از داخي ن هاآنزده شده و مشخصات كابي بر روی  هاكابييي كه بر روی انتهای هاچسببر

  ور واضح مشخص باشند.  به DBيا  DCجعبه 

 در داخي درب جلويي جعبه DC  ياDB قشووه مونتاژ بايد نDC  ياDB  .با پوشووش پرس شووده قرار داده شووود

 .دهدمينصب شده را نمايش  DC( يك نمونه 6-5شکي )

 برای راحتي كار مونتاژ، درب پشت جعبه   توانميDC  ياDB   را نیز باز كرد. برای اينکار ابتدا سه عدد پیچي را

سمت بالی جعبه   شدن اين پیچ   قرار دارد از داخي باز DBيا  DCكه در ق  DCجعبه  بالييها درب شود. با باز

شته   DBيا  شتي جعبه  با بیرون آوردن میله توانمي. حال شود ميبردا را مهار كرده،   DBيا  DCای كه درب پ

 اين درب را نیز باز كرد.

 
 شده نصب DC جعبه از يينما -6-5شکل 



 6فصل  6

 یعاليمی هاچراغ
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 يعاليمی هاچراغ -فصي ششم 

 مقدمه -6-9

ی  هاگذاریعالمتباشد. با توجه به  ي )سیگنال( مي عاليمی هاچراغراه آهن  عاليمی كنار خط سیستم   هاالمانيکي از 

صب اين     شده برای مقعیت ن شه كه در  هاآنو با توجه به نوع  هاچراغانجام  شده )پايه بلند، پايه     عاليمی هانق شخص  ي م

 كرد. هاآنكوتاه( بايد اقدام به نصب و تست عملکرد 

 يعاليمچراغ  فونداسیون -6-2

متر و ارتفاع   5/3×5/3ي، منهولي به  ول و عرض عاليمچراغ  فونداسوویونی شووده جهت نصووب گذارعالمتدر محي 

بايد هم از ماسه    فونداسیون است. در ساخت    755مصرر شود    فونداسیون . عیار سیماني كه بايد در  شود يممناسب حفر  

سیمان،    ستفاده كرد و با ويبره نمودن مخلوط  سیون معمولي و هم بادامي ا شود. برای قراردادن    فوندا سیار محکم    هاچپیب

 در محي و ارتفاع مناسب بايد از شابلون های تهیه شده برای اين منظور استفاده شود.

 ي پايه بلندعاليمچراغ  -6-2-9

 ي های پايه بلند پس از نصب بايد هم سطح تاج ريي باشد.عاليمچراغ  فونداسیونبرای داشتن يك ارتفاع مناسب، 

سیون ارتفاع اين  ضالع قاعده پايی سانتي 325 فوندا ضالع قاعده باليي آن   سانتي  15×15ني آن متر،  ول ا متر و  ول ا

شد ميمتر سانتي  65×65 سیون ي در عاليميي كه برای قرارگرفتن پايه چراغ هاپیچعدد  4. با ، در  شوند ميقرار داده  فوندا

ستفاده   هاپیچای كه برای اين . مهرهگیرندميدو رديف دو تايي قرار  شماره  شود ميا ست.    با يك وا 25، مهره  شر فنری ا

صله بین   ستفاده قابي تغییر  عاليمبا توجه به نوع چراغ  هامهرهفا شد ميي مورد ا ست پیمانکار برای اين منظور،   با . لزم ا

ك  بايد در ي ريزیبتنيك قالب با مشووخصووات مورد تايید، تهیه كرده و در تمام موارد از آن اسووتفاده نمايد. كلیه عملیات 

 يکپارچه انجام شود. همگن و به صورتمرحله و 

ساخت   سیون در حین  سیون اينچ داخي بدنه  P.V.C ، 2لوله  ،يعاليمبايد برای عبور كابي چراغ  فوندا به نحوی  فوندا

سط قاعده باليي     سر لوله در و سیون قرار گیرد كه يك  سر ديگر لوله در پايین يکي از   فوندا سی ی هابدنهو  قرار   ونفوندا

شد. به هنگام قراردادن    شته با سیون دا ضلعي از هرم ناقص       فوندا صب آن بايد به موازات ريي بوده و  شت كه ن بايد توجه دا

شت كه ابتدا و انتهای لوله        شود. بايد توجه دا شت چراغ در نظر گرفته  شده به عنوان پ كه مجرای عبور كابي در آن تعبیه 

 رجي مانند بالست و ... داخي آن را مسدود نکند.توسط درپوشي مسدود شود تا اشیاء خا

بايد چهار عدد مهره بر روی چهار پیچ سوووطح بالی          ،در محي و تنظیم فواصوووي آن  فونداسووویون بعد از قرارگرفتن  

غ تجهیزات چرا ،ي را كه از قبيعاليمها را در يك سطح قرار داد. سپس پايه چراغ   بسته شده و توسط تراز، آن    فونداسیون 

 مهره و واشر فنری آن را كامال محکم كرد.   4قرار داده و توسط  فونداسیوني بر روی آن نصب شده است، بر روی معالي
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ی اصوولي چراغ ي های پايه بلند، فاصووله موجود بین محي اتصووال گلداني با پايه عاليمدر برخي از گلداني های چراغ 

  فونداسیون اینمونه( 3-6شکي . )شودميعاليی چراغ چرخش پايهي، بايد با سرب مذاب پر شود تا مانع از لرزش يا   عاليم

 .دهدميچراغ پايه بلند را نمايش 

 
 بلند هيپا چراغ ونیفونداس از يانمونه -9-6شکل 

 ي پايه كوتاهعاليمچراغ  -6-2-2

سیون ارتفاع اين  ضالع قاعده پايیني آن سانتي  15 فوندا   55×55متر و ول قاعده باليي آن سانتي   15×15متر،  ول ا

 .باشدميمتر سانتي

لزم است پیمانکار برای اين منظور، يك قالب با مشخصات مورد تايید تهیه كرده و در تمام موارد از آن استفاده نمايد.  

 همگن و يکپارچه انجام شود. به صورتبايد در يك مرحله و  ريزیبتنكلیه عملیات 

  هاآنكه فاصله   باشند ميعدد  4، شوند ميتعبیه  فونداسیون ي در عاليميي كه برای قرار گرفتن پايه چراغ هاپیچتعداد 

هستند(.    25شماره   شوند مياستفاده   هاپیچيي كه برای اين هامهره) متر است سانتي  21نسبت به يکديگر مساوی و برابر   

صله با توجه به نوع چراغ   ستفاده قابي تغییر  عاليماين فا شد ميي مورد ا سیون از  اینمونه( 2-6شکي  .)با چراغ پايه   فوندا

 .دهدميكوتاه نمايش 

سیون در داخي اين  صب بايد به       P.V.Cنیز برای عبور كابي بايد لوله  فوندا شود و ارتفاع ن شبیه حالت قبي قرار داده 

 بلندتر از تاج ريي مجاور باشد. مترسانتي25 فونداسیونباشد كه بالی  ایگونه
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 كوتاه هيپا چراغ ونیفونداس از يانمونه -2-6شکل 

 يعاليممونتاژ مکانیکي چراغ  -6-9

ي عموما به صووورت قطعات جدا از هم وارد ايسووتگاه گرديده و در آنجا بايد مونتاژ شوووند. جهت مونتاژ  عاليمی هاچراغ

 ي بايد به صورت زير عمي كرد.عاليمی هاچراغاين 

 ي پايه بلندعاليمچراغ  -6-9-9

 .شودميي پیچ و مهره عاليمي بر روی ستون چراغ عاليمجهت مونتاژ مکانیکي ابتدا محفظه نمای چراغ 

برده  به كاري جهت مونتاژ و تعمیرات عاليمكه جهت نشستن تکنسین بر روی چراغ    )ي عاليميا سکوی چراغ  صندلي  

 .شودميی نگهدارنده، پیچ و مهره هابستي توسط عاليم( به ستون و پشت محفظه چراغ شودمي

ارنده به ستون محکم   های نگهدي توسط بست  عاليمي نیز در زير صندلي و در پشت محفظه چراغ   عاليمنردبان چراغ 

 .شوندمي

 .شودميي بر روی محفظه نماها پیچ عاليم( به تعداد نماهای چراغ ي )نقاب يا ابروعاليممحافظ نمای چراغ 

شده كه داخي  هامهره)بولت( و  بر روی هر يك از پیچ سیون ی رزرو  شده  فوندا شر تخت     محکم  سپس وا اند، مهره و 

 .گیردميقرار 

 چدني باشد اگر نیاز به پايه -

چراغ  JBی لزم بین هاكابي. گیردميهای ياد شده قرار  ي كه دارای شیار است، در داخي بولت  عاليمپايه چدني چراغ 

شده بر روی    عاليمي و جعبه ترمینال چراغ عاليم شیار تعبیه  سیون ي از داخي  سوی      فوندا سو و از داخي پايه از  از يك 

 كشیده خواهد شد. DBاز داخي  هاآنندارند، كابي مربوط به  JB كه يعاليمی هاغچرا. در مورد شودميديگر عبور داده 

سط دو   . توشود ميها بسته  يك واشر تخت، يك واشر فنری و يك مهره نیز بعد از قرار گرفتن پايه چدني بر روی بولت  

 نسبت به تراز نمودن پايه اقدام كرد.   توانمي)يکي زير پايه و ديگری بالی آن(  مهره در هر بولت
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سط درزين جرثقیي دار يا بالبر، در داخي پايه چدني قرار    عاليمستون چراغ   شده تو   . در اين حین،گیردميي مونتاژ 

شد   هاكابي ستون عبور داده  سمت جعبه ترمینال  ی لزم از داخي  شاقول و  گرددميي حلقه عاليمچراغ ه و در ق . پس از 

سرب گداخته پر     عاليمچراغ  تراز نمودن ستون و داخي پايه چدني با  ضای خالي بین  دا  ابت ريزیسرب . برای شود ميي ف

سط كاردک تا عمق       شده و تو ستون قرار داده  . مقدار  شود ميمتری به پايین هدايت سانتي  5مقداری نخ پنبه گرداگرد 

 .  شودميو سپس مابقي فضا توسط سرب گداخته پر  شودميكمي ماسه نرم بر روی نخ پنیه ريخته 

. به باشد مي مترسانتي  715و حداقي  مترسانتي  465ی پايه بلند از سطح ريي حداكثر  هاچراغدر كلیه محورها، ارتفاع 

صب چراغ   ستم    هاقوسهای میاني )در در بالکمنظور ن سی صورت وجود چراغ   ATC( در محورهای مجهز به  داخي  و در 

 متر از سطح ريي استفاده گردد. 2ی به ارتفاع حداكثر هاچراغن لکوموتیو، با رعايت بندهای پیشین، از كابی

 اگر نیاز به پايه چدني نباشد -

شر فنری و مهره محکم       شود مي، قرار داده اندشده ی بولت كه تنظیم و تراز هامهرهپايه چراغ روی  سط چهار وا و تو

 .شودمي

 .دهدمياز يك سیکنال پايه بلند تکمیي شده را نمايش  اینمونه( 7-6شکي )

  
 بلند هيپا چراغ -9-6شکل 

 ي پايه كوتاهعاليمچراغ  -6-9-2

 ی موجود برهابولتي مسوووتقیما بر روی عاليمچراغ ، 3-7-6ي پايه كوتاه پس از اجرای بند عاليمجهت مونتاژ چراغ 

 (4-6شکي ي وجود ندارد(.)عاليم)پايه چراغ  گیردميقرار  فونداسیونروی 
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 كوتاه هيپا چراغ از يانمونه -4-6شکل 

 يعاليممونتاژ و تست الکتريکي چراغ  -6-4

ي و كابلي كه به     عاليمبايد در ورودی ترانس چراغ    شووووند ميي وارد عاليميي كه از سووومت اتاق رله به چراغ      ها كابي  

ونتاژ شود. ولتاژ ورودی هر نما بايد تست شده و مقدار ولتاژ     ي معاليمرود بايد در خروجي ترانس چراغ سمت اتاق رله مي 

از بال به پايین برای نماهای سبز، زرد و   هاترمینالمقدار نامي ولتاژ تعیین شده تنظیم شود. ترتیب    %15در روز به مقدار 

ي كه قرار است مجهز به نمای اضطراری باشند، يك صفحه فلزی بر روی پايه چراغ     عاليمی هاچراغ. بر روی باشد ميقرمز 

صب  عاليم صب      شود ميي ن ضطراری روی آن ن سپس نمای ا ست كه ترمینال اول    گرددميو  سه ترمینال ا . هر نما دارای 

سیم مشترک يا نول       سوم  صلي، ترمینال دوم ورودی فرعي و ترمینال  شد ميورودی ا ست د با ی  هاترمینالر مونتاژ )بهتر ا

 ی تايید شده مراجعه شود(.هانقشهي به عاليمچراغ 

ست اهمي بین اتاق رله تا ترانس      JBي كه عاليمی هاچراغدر مورد  سط ت صحت آن تو و   JBدارند، پس از مونتاژ بايد 

ص     عاليمی چراغ هاترمینالتا  JBاز ترانس  صب لمپ برای هر نما بايد از  شود. قبي از ن ست  سته   ي ت حت رنگ نمای آن ب

ي ا مینان حاصووي كرد و در صووورت مغايرت رنگ نما نسووبت به تعويض آن اقدام نمود. در صووورت  عاليمبه وظیفه چراغ 

د  . برای نمای اضطراری بايباشدمي نگي متناسب و شیشه پخش كننده نورنیاز به نصب لنز ر ،LEDاستفاده از لمپ بجای 

 ه شود.يا لنز سفید رنگ استفاد LEDاز 

كامي بسووته و   به صووورتبايد درب هر نما برای جلوگیری از ورود آب و گرد و غبار  LEDگذاری لمپ يا جای پس از

شود.          صله معین خود، تنظیم  صله رويت هر نما برای فا صب دوربین برای هر نما بايد فا شود. با ن ي  عاليمی هاچراغقفي 
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متری قابي رويت و تفکیك از خط مربوط  555ي پايه كوتاه از فاصلهعاليمی اهچراغمتری و  3555پايه بلند بايد از فاصله 

 .باشند ميعاليبه آن چراغ 

سط       شده و تو شت قاب دو نما قرار گرفته آزاد  سه مهره تنظیم كه پ نظیم  ی تهاپیچبرای تنظیم فوكوس، پیچ مهاری 

 .ی مهاری بايد مجددا محکم شوندهاپیچجهت لنز را به بال و پايین، چپ و راست هدايت كرد. پس از تنظیم، 

ي  عاليمي و از  رر ديگر روی پايه چراغ   عاليمي پايه بلند بايد از يك  رر روی محفظه چراغ        عاليمسوووکوی چراغ 

مونتاژ   ي وعاليمبراحتي بر روی آن نشست و با تسلط كامي بر روی محفظه چراغ     توانمي. بعد از نصب سکو   شود ميپیچ 

 .شودميي نصب عاليمروی پايه چراغ  ي مورد نظر روی آن نوشته شده،عاليمپالكي كه شماره چراغ  .داخي آن كار كرد

سیم مفتولي تمام پايه    سط  صي  عاليمهای چراغ تو شته شود ميي به اِرت مت سیم      . توجه دا سر  شید كه بايد يك    با

س     عاليمشو به انتهای پايه چراغ  مفتولي توسط كابي  سر ديگر  شده و  شود.   یم مفتولي به ريي منفي جوش داده ي متصي 

 ي برای آن در نظر گرفته شده است.عاليمريلي باشد كه آن چراغ ريي منفي بايد متعلق به خط

 ي عاليمچراغ  JBنصب  -6-5

ي  بايد موارد زير را رعايت  عاليمچراغ  JBجهت نصب   .كندميدارند صدق   JBي كه عاليمی هاچراغاين بند در مورد 

 نمود:

       ابتدا بايد پايهJB  متر و به  سوووانتي 25شوووود. ابعاد اين بتن، مکعبي به  ول و عرض    ريزیبتني عاليمچراغ

 .باشدميمتر سانتي 25ارتفاع 

  محفظهJB .بايد روی پايه محکم پیچ شود 

  فاصلهJB  ي بايد يك متر باشد و عاليمتا محور چراغJB .بايد پشت چراغ نصب شود 

   ارتفاع نصبJB  متر بالتر از سانتي  5با سطح خط مجاور و يا حداكثر   ترازهمباشد كه كفي آن   ایگونهبه بايد

 آن باشد.

   ي( بايد در داخي تیوب    عاليمی چراغ ها ترمینال منتهي به  ) )منتهي به اتاق رله( و خروجي    ی ورودیها كابي

 وارد آن شوند. JBير كفي پالستیکي و يا لوله خر ومي قرار گیرند و از  ريق منافذ تعبیه شده از ز

  مقدار كابي ورودی به داخيJB  شود. برداریروكشمتر باشد و سانتي 75بايد در حدود 

  و لوله خر ومي  هاكابيبر روی رزروJB  متر خاک نرم ريخته و سووپس ا رار  سووانتي  35بايد تا ارتفاعJB  با

 بالتر نرود. JBبالست پر شود. بايد توجه داشت ارتفاع بالست از كف 

   صب ستیکي در             JBبه هنگام ن ست فلزی دور تیوب ل شدن ب سته  ستیکي درب آن و ب شر پال بايد از وجود وا

 ا مینان حاصي كرد. JBمدخي 
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قرار   JBي، ترانس مربو ه در داخي عاليمهسوتند، بسوته به تعداد نمای چراغ    JBي كه دارای عاليمدر برخي از چراغ 

ترانس در يك يونیت استفاده   4نما از  2ي عاليمترانس در يك يونیت و برای چراغ  6نما از  7ي عاليم)برای چراغ گیردمي

 (.شودمي

 





 0فصل  0

 تجهیزات تراک
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 تجهیزات تراک -فصي هفتم 

 مقدمه -3-9

  سیستم تشخیص قطار و ارتباط با لکوموتیو )تراک( ،الکتريکي راه آهن عاليمی كنار خط سیستم هاالمانيکي ديگر از 

شد مي ستقیما به ريي      با سمت م ستم دريك  سی شده در    . اين  شخص  شه های م سمتي ديگر به يك   عاليمی هانق ي و در 

 .باشدمياصولي و محکم اتصالت سمت ريي بسیار حائز اهمیت  ،مشخص متصي شده است. اتصال صحیح JBجعبه 

 تراک JBنصب  -3-2

  ريزیبتنتراک ابتدا بايد پايه آن  JBبرای نصب   .باشد مي بندیتراکبر اساس نقشه    JBمحي تعیین شده برای نصب   

ستطیلي به  ول و عرض   ريزیبتنشود، ابعاد   شد ميمتر سانتي  25متر و ارتفاع سانتي  25مکعب م ( نحوه 3-3شکي  ) با

 به پايه متصي شود.  JB. پس از نصب پايه، بايد دهدميرا نمايش  JBی هاپايه( 2-3شکي ها و ) JB ريزیبتن

 
 JB ريزيبتن -9-3شکل 

 
 JB يهاپايه -2-3شکل 
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.  باشد ميعاليچراغ  JBبايد به هنگام نصب، هم راستای    شود ميي نصب  عاليمچراغ  JBتراک، پشت   JBدرصورتي كه  

تا لبه بیروني ريي،   JBی محور مركزی خارج از خطوط باشوود )بین دو خط نباشوود(، فاصووله JBدر حالتي كه محي نصووب 

 متر باشد.سانتي335 ±35بايد

ها برابر باشد. ارتفاع   بین دو خط باشد، بايد فاصله محور مركزی آن از دو لبه بیروني ريي   JBدر حالتي كه محي نصب  

متر  سانتي  5( و كف آن هم سطح تراورس ريي مجاور و يا حداكثر  5-6ي )بند عاليمچراغ  JBتراک بايد همانند  JBنصب  

در بین دو خط با   JB. اگر دهد ميي را نمايش  عاليمتراک و چراغ  JBاز نصوووب  اینمونه ( 7-3شوووکي  ) بلندتر باشووود.  

 ی متفاوت نصب گردد، ريي بلندتر بايد مبنا قرار گیرد.هاارتفاع

 
 چراغ JB و تراک JB نصب از يانمونه -9-3شکل 

وارد آن شووود. كابي مورد نظر  JBبايداز محي تعبیه شووده در زير  باشوودميكابي منتهي به اتاق رله كه معمول كوادی 

ست به       سط ب ستیکي عبور كرده و تیوب تو سمت از     JBبايد از داخي تیوب ل صب، آن ق كه   JBمحکم گردد. به هنگام ن

(.  4-3شکي  ) ، واقع باشد گیردميدر آن صورت   بندیتراکبايد روبروی ريلي كه عملیات  باشد ميدارای چهار پهلو مسي  

متر خاک نرم ريخته و سپس با بالست پر شود،  سانتي 35اع ابتدا بايد روی كابي رزرو تا ارتف JBبه هنگام پر كردن ا رار 

 بالتر رود. JBارتفاع بالست نبايد از كف 
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 يمس چهارپهلو از يينما -4-3شکل 

 نصب راپ و باندها  -3-9

شده   هامحيانواع مختلفي از باندها وجود دارد كه با توجه به كارد بخصوص هر كدام، در   AC بندیتراکدر  ی تعیین 

 گیرند. اين باندها عبارتند از:ی مورد استفاده قرار ميبندتوسط نقشه تراک

  باندS67 (S46) 

  باندS77 (S917) 

 شانت باند 

 ريي باند 

 دياگونال باند 

 باند ايکوپتنشیال 

 U باند 

 باند ترمینال 

 S77 (S917)( و S46) S67باندهاي  -3-9-9

( برابر S917) S77متر و برای  5/7×5/1( برابر S46) S67بوده و ابعاد آن برای   Sيك   به صوووورت شوووکي اين باند     

 (.5-3شکي ) باشدميمتر  5/7×5/7
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 S77 باند نقشه -5-3شکل 

متر باشد. در فواصي   سانتي  ±5حداكثر رواداری قابي قبول در اجرای محي شروع باندها نسبت به نقشه تايید شده بايد     

ی تسمه فلزی به تراورس ثابت شود. باندی كه در امتداد ريي و در داخي    وسیله ه متری كنار تراورس، باند بايد بسانتي  65

متری توسط تسمه فنری و بالشتك لستیکي به ريي متصي شود. چنانچه از         سانتي  65يا  55ريي قرار گرفته، بايد در هر 

صي   صله نقطه           هاراپمتری، سانتي  25يك مکان چند راپ عبور كند بايد در فوا شوند. فا صي  ست به يکديگر و سط ب تو

 .باشدميمتر سانتي 35ی تراورس حداكثر جوش راپ تا لبه

صال راپ كوتاه به ريي نزديك  سر        ات شد.  صال راپ بلند به ريي دورتر بايد با برچسب زرد با تر بايد با برچسب قرمز و ات

 متصي شود. JBد و توسط كابي شو به چهار پهلو مسي ی مناسب لخت شوها بايد به اندازهراپ

 شانت باند -3-9-2

. رعايت موارد ذكر  شووودميهای انتهايي اسووتفاده ( بوده و معمول در تراک133) 53( و 46) 56شووانت باند بر دو نوع 

 75/32±55/5برابر  JBهای كوتاه و بلند منتهي به فاصله راپ شانت با راپ   46( الزامي است. در نوع  3-7-3شده در )بند  

 .گرددميمشخص  بندیتراکی هانقشهمتر است. تعیین نوع شانت باند در  25/4±55/5اين فاصله  53متر و در نوع 



 69 99/08/11 تراک زاتیتجه - هفتم فصل

 

 باند Uريل باند و  -3-9-9

و عبور باندها از روی   هاتراورس. در اين منا ق در صووورت چوبي بودن شووودمياين باندها در بخش سوووزن اسووتفاده 

س  توانميتراورس  باند و ريي باند و U( نمونه 3-3شکي   و6-3شکي  ) ی دوپا، باندها را به تراورس ثابت كرد.هامیخط تو

 .دهدمياز ريي باند را نمايش ( شکلي 1-3شکي )

 
 سوزن بخش در باند U -6-3شکل 

 
 سوزن بخش در باند لير -3-3شکل 

 
 باند لير از يينما -8-3شکل 

 دياگونال باند -3-9-4

 ( و برای نصب آن بايد موارد زير رعايت شود:1-3شکي ) شودمياستفاده  هاسوزن بندیعايقدياگونال باند در محي 
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 .دو سر دياگونال باند تا حد امکان به عايق نزديك باشد 

 .عايق و سر راپ نبايد در فاصله بین دو تراورس باشد 

  د نیز بايد رعايت گردد.( در خصوص دياگونال بان3-7-3موارد ذكر شده در )بند 

 
 باند اگوناليد نقشه -1-3شکل 

 ايکوپتشینال باند  -3-9-5

 بق نقشووه و با   هاراپو نصووب  شووودميبرده  به كارتغذيه وسووط  به عنوانمتر  455اين باند در تراک های بیش از 

 (.35-3شکي )پذيرد ميرعايت موارد مطرح شده قبي صورت 
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 باند الیکوپتنشيا نقشه -90-3شکل 

 ترمینال باند -3-9-6

 .پذيردميو اجرای اين باند  بق نقشه و با رعايت موارد مطرح شده قبي صورت  هاراپنصب 

 جوشکاري -3-4

صالت تراک ها مثي   سب و محکم به       Sدر انواع ات صالت بايد به نحو منا شانت باندها و ...، ات باندها، دياگونال باندها، 

 :باشدميشوند. برای انجام جوشکاری به موارد زير نیاز ريي، جوش داده 

 پولك 

 فندک 

 اسید 

 خمیر 

 پودر جوشکاری 

 صفحه فلزی 

 سنگ برش يا الماس 
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 گیره قالب جوشکاری 

 گیره ثابت نگهدارنده كابي 

 واشر لستیکي مستطیلي شکي 

 55و  25های مسي نمره بوش 

 به متراژ مناسب  بق نقشه 55و  25ی مسي نمره هاكابي 

 باند، ترمینال باند و ...(  shortباند،  Sانواع اتصاالت ) -3-4-9

داخي بدنه  تهیه شود. برای تمام اتصالت، محي جوش در   55با توجه به نقشه و نوع اتصال مقدار مورد نیاز كابي نمره   

شکاری راپ  گیردميريي انجام  شکاری گیردميها كه محي جوش در خارج بدنه ريي قرار )بر خالر جو بايد به  (. برای جو

 ود:ترتیب زير عمي ش

  شود. برداریليهمحي جوشکاری كامال توسط سنگ 

 ی مشعي حرارتي پیشگرم شود.محي سنگ زده شده به وسیله 

 .پشم شیشه در محي مورد نظر قرار گیرد 

             صفحه در وسط پشم شیشه قرار گیرد. قبي از قرار دادن صفحه، كف آن با وسیله ای مناسب مانند تیغ اره يا

 هايي بر روی آن ايجاد شود.يدهسمباده خراش داده شده و زا

  ی  هارشته كمي از ،55شود كه بعد از قرار گرفتن در داخي بوش مسي نمره    برداریليهای كابي مسي به اندازه

 مسي كابي بیرون باقي بماند.

 همراه بوش  وری روی صفحه قرار گیرد كه انتهای بوش به موازات لبه واشر لستیکي قرار گرفته   حال كابي به

صفحه قرار گیرد.     و  صورت قرينه بر روی  سبد و بوش به  صفحه قرار گرفته و )ابتدا به آن بچ  ی بوش در مركز 

 ای كه بدين منظور  راحي شده كابي به ريي ثابت شود.(توسط گیره

 .قالب بوش روی بوش به نحوی قرار گیرد كه انتهای بدنه قالب با انتهای بوش موازی باشد و به آن بچسبد 

  خمیر دور قالب پوشانده شده تا از نفوذ هوا جلوگیری شود.توسط 

   درب قالب برداشووته شووده و پولك داخي قالب قرار گیرد. قالب مورد نیاز در اين جوشووکاری، قالب جوش بغي

 .باشدمي

   گرمي در هر دو  رر خود دارای درب اسووت. ابتدا  رفي از آن كه پودر   15بسووته محتوی پودر جوشووکاری

ضربه زدن به درب  رر ديگر، پودر آن  رر نیز داخي قالب و   ی دارتربیش سپس با  د را داخي قالب ريخته و 

 بر روی پودرهای قبلي ريخته شود.

 .حال درب قالب كامال در جای خود قرار گرفته و محکم تا انتهای جوشکاری نگه داشته شود 

 عبیه شده، فتیله مربو ه آتش زده شود.با استفاده از فندک و از سوراخي كه بدين منظور در بالی قالب ت 
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   پس از اتمام عملیات جوشووکاری و خنك شوودن محي جوش، بايد نقطه جوش ايجاد شووده جهت جلوگیری از

 و خوردگي توسط عايق رنگ پوشش داده شود. زدگيزنگ

     ین  د. همچناند به بدنه ريي مهار شون اين منظور  راحي شده های فلزی كه بهاتصالت جداساز بايد توسط بست

ه بايد توسووط نوارهای فلزی به بدندهند ( تغییر مسوویر ميدياگونال باند)يي كه از يك ريي به ريي ديگرهاكابي

 تراورس مهار شوند.

  هاسوزنجوشکاري در محل  -3-4-2

مشابه   باندها داريم كه نحوه جوشکاری دقیقادياگونال باندها و ريي ،باندهاU ی هاكابينیاز به جوشکاری  هاسوزن برای 

 . تنها به نکات زير توجه كنید:( است3-4-3)بند 

  گردد.  انجام مي هاسوزنبندی  بق نقشه عايق هاجوشمحي زدن 

 ريي و  ،ی دياگونالهاكابيهنگام جوشکاری بهU ين متراژ ممکنه را داشته باشد.تركمكابي مورد نظر بايد  ،باند 

 صله خالي بین دو تراورس قرار گیرند   ای فرم ی مورد نظر نبايد به گونههاكابي شوند كه در فا سیر    بلکه ،داده  م

 بايد يا از روی بدنه تراورس و يا در بدنه ريي باشد. هاكابي

  در موردU      باندها، كابي بايد كامال به بدنه كناری تراورس چسوووبیده و مهار شوووود. اين امر بدين دلیي رعايت

شوند. )    كوب بر رو كه اگر دستگاه سوزن   گرددمي صالت قطع ن نمايي از ( 33-3شکي  ی سوزن كار كند اين ات

 .دهدمييك ريي باند جوشکاری شده را نشان 

   شده روی ريي ضربه    توانميجهت آزمودن كیفیت جوش انجام  ستفاده از  ستحکام     ای مبا ا سب به جوش، ا تنا

 آن را بررسي نمود. در صورت عدم استحکام لزم، بايد مجددا عملیات جوشکاری انجام گردد.

  
 شده جوشکاري باند ريل يک از نمايي -99-3شکل 
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 هاجوشکاري راپ -3-4-9

ها به خارج بدنه ريي  مورد نیاز را تهیه كنید. تمام راپ 25كابي نمره با توجه به نقشووه و نوع اتصووال جداسوواز، مقدار   

 شوند(.شوند )برخالر جوشکاری اتصالت جداساز كه به داخي بدنه ريي جوش داده ميجوش داده مي

شابه )بند     شکاری دقیقا م ست تنها با اين تفاوت كه در اينجا بايد به  (3-4-3نحوه انجام جو سي   ا ز  ا 55جای بوش م

 استفاده كرد. 25بوش مسي 

 باندها( S)تنها براي  50جوشکاري راپ به كابل مسي نمره  -

ست كه يك راپ به كابي نمره  S در مورد  شود. محي اين جوش بر  55باندها لزم ا سمتي از كابي    جوش داده  روی ق

ست. برای جوشکاری     گیردميقرار  55 شود.   برداریليهبه اندازه لزم  25و كابي  55كابي  ،كه به بدنه تراورس چسبیده ا

به بي ی قهابخش. اين قالب با قالبي كه برای جوشکاری  باشد مي)قالب جوش وسط(   برای اين كار نیاز به قالب مخصوص 

شار         برده كار ست كه با ف سته ا سم    هاآنشد، تفاوت دارد. اين قالب دارای دو د شده و به دو ق سیم   بدنه  قالب باز  ت تق

شابه )بند       25و  55كابي  توانمي. حال شود مي شکاری م ست. بقیه مراحي جو (  3-4-3را داخي قالب قرار داده و آن را ب

وش ج نسبت به پودر  شود مي. تنها تفاوت موجود در اين است كه بسته پودر جوشکاری كه در اين مورد استفاده     باشد مي

گرم اسووت. بعد از اتمام جوشووکاری قالب تمیز گردد. از خمیر دور   65در حدود و  تركمی قبي هابخشاسووتفاده شووده در 

 چندين بار استفاده نمود. توانميقالب نیز 

 TUنصب  -3-5

ستنده يا گیرنده بودن، يك يا دو واحد تطبیق )   JBدر هر  سته به فركانس كاری و فر صب  TUتراک، ب . اين  شود مي( ن

TU شده و اين واحد نیز خود با     3ها به واحد برق گیر صي  صي به  عاليمو كابي  هاراپو ست. هر   JBي مت  JBدر ارتباط ا

  را TU( يك نمونه نقشه  32-3شکي  كه  بق نقشه بايد مونتاژ شود.)   باشد ميدارای شماره و نقشه مونتاژ منحصر به خود    

 .دهدمينمايش 

                                                      
3- Line Arrest 
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 TU نقشه نمونه کي -92-3شکل 

 هاسوزن بنديعايق -3-6

شه بايد به  هاسوزن  بندیعايقبرای  ضي    ی مربو ه رجوع كرد. هر چند معمول در يالهانق سوزن ذوزنقه، در بع های 

در فاصووله بین دو كوپالژ قرار   بندیعايق، ريي برش داده شووود؛ اما در اكثر موارد محي بندیعايقموارد لزم اسووت برای 

 بايد مراحي زير اجرا شود: بندیعايقو نیازی به برش ريي وجود ندارد. برای  گیردمي

شود. قطعه عايق درز         بندیعايقاگر محي  صالي آن قسمت بايد جدا  ست، ابتدا ات در فاصله بین دو كوپالژ قرار گرفته ا

به  وری كه فاصله بین دو كوپالژ كامال پر شود. اگر اين فاصله زياد است ابتدا       گیردميريي در فاصله بین دو كوپالژ قرار  

سمت ديگر    هاپیچ شتن گوه در  شي نموده و با گذا ضربه زدن به آن، اين   ی پابند را  صله را كم كرده و پس از   كوپالژ و  فا

شابلون محي     هاپیچاتمام كار  شتن  شوند. حال با گذا شخص   كاریسوراخ ی پابند مجددا محکم  . بايد دقت كرد  شود ميم

 ی اتصال قديمي هماهنگ باشند.هاسوراخبا  كاریسوراخكه محي 

ش كاریسوراخ با مشخص شدن محي    شوند.    77يا  72ماره ، بايد با مته  صالي خاص   كهدرصورتي سوراخ    بندیعايقات

است تبديي    21 هاآنی آن كه شماره  هاسوراخ در اختیار نبود و اتصالي قبلي به  ور فابريك موجود باشد، كافي است كه    

تا در حین  شوووابلون را توسوووط گیره به ريي محکم كرد  هاسووووراخبايد بعد از تنظیم  كاریسووووراخشوووود. برای  72به 

شود. به هنگام   كاریسوراخ  سوراخ جابه جا ن شند.)   هاسوراخ بايد دقت كرد كه  كاریسوراخ ، محي  ستقیم با   شکي كامال م

 را نمايش میدهد. بندیعايقاز اتصال  اینمونه( 3-37
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 بنديعايق از يانمونه -99-3شکل 

بايد كامال سنگ زده شود. ضروری است        گیردميمحي نصب اتصالي و همچنین سمتي از اتصالي كه داخي ريي قرار      

ی ايجاد  هاسوراخ چهار عدد بوش پالستیکي داخي   ريي به هیچ وجه از هوا برش استفاده نشود.   كاریسوراخ جهت برش و 

 .شودميشده در ريي قرار داده 

  هامهرهبايد توسووط دو مهره )كه  هاپیچدو اتصووالي را بايد از دو  رر، داخي ريي قرار داده و پیچ و مهره نمود. تمامي 

 ( كامال محکم شوند.گیرندميدر داخي ريي قرار 

ش دادن ريي باشد، بعد از برش دادن ريي تمام نکات گفته شده در در اين بند بايد تکرار  نیاز به بر بندیعايقاگر برای 

سوراخ       سوراخي از قبي در بدنه ريي وجود ندارد بايد چهار  شابلون و     77يا  72شود. چون در اين مورد هیچ  شتن  با گذا

انکار، بهتر است ابتدا شابلون توسط     ايجاد شود. لزم به ذكر است كه در صورت تحويي چسب به پیم      كاریسوراخ سپس  

 انجام شود. كاریسوراخچسب، چسبانده شده و سپس 

 نصب سیم بانداژ )سیم ريل باند( -3-3

صال اهمي بهتر بايد اين دو ريي توسط           شد برای ات شده با صال بین دو ريي در يك تراک جوشکاری ن در مواردی كه ات

ری به به عنوان اصلي و ديگ كه يکي  شود ميسیم بانداژ در نظر گرفته   سیم بانداژ به هم متصي شوند. برای هر اتصالي، دو    

پین مسي در    كاریسوراخ انجام شده و سپس از    3ی مورد نظر بايد توسط مته نمره  هاسوراخ . شود ميرزرو مطرح عنوان 

شکي   ) پرچ گردد. داخي سوراخ قرار گرفته و سیم نیز در پین مسي جاگذاری شود و از سمت ديگر ريي پین مسي به ريي      

 .دهدمياز بانداژ رانمايش  اینمونه( 3-34
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 بانداژ يانمونه -94-3شکل 





 2فصل  2

 ماشین سوزن
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 ماشین سوزن -فصي هشتم 

 مقدمه -8-9

كه فرمان عملکرد آن از اتاق رله ارسال خواهد شد.     شود ميی سوزن از ماشین سوزن استفاده     هاتیغه جاييجابهجهت 

روری  ی كشش ض  هامیلهحین نصب سیستم ماشن سوزن رعايت تنظیمات دقیق میله دتکتور، تراز بودن ماشین سوزن و         

 است و در هر مرحله بايد نظارت دقیق بر نصب اين دستگاه وجود داشته باشد.

 ماشین سوزن الکترومکانیکي  -8-2

ی سوووزن مورد نظر، بررسووي و تايید گردد. برای نصووب  هاتیغهابتدا با حضووور نماينده خط مناسووب بودن چسووبندگي 

مشخص شده و سپس ماشین        شود ميسمت راست يا چپ ريي نصب     ماشین سوزن ابتدا موقعیت آن را از نظر اينکه در  

 سوزن مناسب از نظر چپ يا راست بودن انتخاب گردد. نصب ماشین سوزن بايد مطابق مراحي زير انجام شود:

 .كلیه عملیات نصب ماشین سوزن بايد با مسدودی خط و نظارت مامورين خطي انجام گیرد 

 ین سوزن، از قبي در محي نصب نشده است بايد آن را نصب كرد.اگر صفحه سرسره، مناسب جهت نصب ماش 

      سوزن بايد شین  صب ما شد؛ در غیر     بندیعايقمیله مانوری مورد تايید جهت ن  بايد تعويض صورت اينشده با

 گردد.

            صفحه( بعد از نصب صفحه سرسره، شاسي ماشین سوزنz      بايد بر روی آن بسته شود. صفحه سرسره بايد از )

ش     سي ما سط    شا سوزن تو سوزن را بر روی           هاعايقین  شین  سي، ما شا صب  شود. بعد از ن ستیکي عايق  ی پال

 شاسي قرار داده و توسط چهار پیچ به شاسي متصي گردد.

   ی  هامیلهسوراخ كرد. برای اينکار ابتدا بايد   24ی دتکتور بايد دو تیغه سوزن را با مته شماره   هامیلهبرای نصب

مسوووتقیم قرار گرفته و منطبق بر هم باشوووند، قرار داد. سوووپس محي       به  ور كه كامال    ایگونه دتکتور را به  

 محي مشخص شده را سوراخ كرد. 24مشخص كرده و با مته  هاتیغهرا بر روی  كاریسوراخ

  گرددميی دتکتور، میله كشش نصب هامیلهبعد از نصب. 

 .تست عملکرد قفي بیروني انجام شود 

  موازی و هم راستای میله مانوری باشند.به صورت  هامیلهكلیه 

   .ماشین سوزن كامال تراز باشد 

        سوزن يا سوزن و متعلقات مربوط به آن در هنگام عبور قطار از روی  شین  سیب به ما جهت جلوگیری از بروز آ

پر شود  متر با بالست  سانتي  35ت حداقي ی بلند مدت خط، بايد زير شاسي ماشین سوزن به ضخام     هانشست  

 یمنگاه ماشین سوزن صلب نباشد(.  )نش

     الکتريکي آن صورت گیرد. در اين صورت لزم است وضعیت       اندازیراهپس از نصب ماشین سوزن بايد عملیات

 سوزن در محو ه با وضعیت آن بر روی پاني عاليم تطبیق داده شود.
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. لزم به ذكر  دهدميی كشش و دتکتور نشان   هامیله( نمايي از يك ماشین سوزن نصب شده را به همراه      3-1شکي  )

ستگاه و در كوتاهترين زمان              ضور نمايندگان اداره خط و اي سوزن بايد با ح شین  صب ما ست كلیه عملیات مربوط به ن ا

 ممکن به پايان برسد.

 
 شده نصب سوزن نیماش کي از يينما -9-8شکل 

 ماشین سوزن هیدرولیکي -8-9

 .باشدمي S700ی سه فاز الکترو مکانیکي سری هاسوزنكامال مطابق با ماشین  هاسوزننصب اين نوع ماشین 

 



 9فصل  9

 محورشمار
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 محورشمار -فصي نهم 

 مقدمه -1-9

ستفاده             شمار ا ستم محور  سی ستگاه از  صي بین دو اي شخیص وجود قطار در فوا صب اين   شود ميجهت ت . موقعیت ن

؛ لذا هنگام نصب بايد از   شوند ميي مصوب مشخص شده و مواره مستقیما بر روی ريي نصب       عاليمی هانقشه دستگاه در  

 بعد از نصب لزم الجراست. هاآنا مینان حاصي نمود. همچنین تست عملکرد  هاآنعیت دقیق موق

 نصب تجهیزات محورشمار -1-2

را مشخص كرده و سپس     كاریسوراخ بايد با گذاشتن شابلون مربو ه، محي    هابوبینبعد از مشخص شدن محي نصب    

 محورشمار بايد شرايط زير را رعايت كرد:ی هابوبینبا مته مورد نیاز سوراخ شوند. برای نصب 

  متر باشد. 25تا  35سه نمای ورودی بايد بین  يعاليمتا چراغ  هابوبینفاصله بین محي نصب 

 ی محور شمار بر روی ريلي كه به سمت خاكريز است نصب شوند.هابوبین 

  بايد در فاصله بین دو تراورس باشد. هابوبینمحي نصب 

  باشد. راستاهمبايد كامال با لبه های بال و پايین ريي  هاسوراخمحور تقارن 

  باشدميبر روی ريي، وابسته به نوع ريي  هاسوراخبايد توجه داشت كه محي. 

  بايد  هابوبینبعد از نصبJB .محور شمار را نیز در كنار ريي نصب كرد 

  فاصله لبهJB متر باشد 3035± 5055بايد  محور شمار از لبه ريي مربو ه. 

 JB .محورشمار در خارج از خط و به سمت خاكريز نصب شود 

  بعد از نصب، سطح فوقانيJB .محور شمار بايد هم  راز با تاج ريي جانبي باشد 

 .دهدمياز محور شمار نصب شده را نمايش  اینمونه( 3-1شکي )

 
 شمار محور نصب از يانمونه -9-1شکل 





 01فصل  01

 بالک میانی
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 بالک میاني -فصي دهم 

 مقدمه -90-9

ستم     سی صب ادوات بالک میاني     ATCبعد از تجهیز محورهای ريلي به  ستگاه نیاز به ت صي بین دو اي شد مي، در فوا   .با

ي، محور شوومار، لوپ ديتا )جهت ارسووال ا العات به لکوموتیو( و عاليمی هاچراغاين ادوات شووامي كانکس كنترل و پاور، 

 با توجه به كیلومتراژ مصوب و ارائه شده توسط كارفرما در  ول مسیر بايد در نظر گرفته شود. هاآنبالیزها بوده كه نصب 

 و شناژبندي كوبيشمع -90-2

  نمره آهن تیر قطعه يك شمع . گرددمي انجام كوبيشمع  ادوات، محي در يعاليم یهاچراغ و IB كانکس نصب  منظور به

شد مي 34   آن روی بر مترسانتي  35 قطر به ای دايره ایصفحه  ديگر سمت  از و آمده در گوه صورت  به سر  يك از كه با

  ادوات و شده  كوبیده زمین در مناسب  یهامحي در مکانیکي بیي چکش كمك به مربو ه یهاشمع  است.  شده  جوشکاری 

 (مايدنمي ايفا را فنداسیون نقش شمع اينجا در) گردند.مي نصب آن روی بر بلند( پايه و كوتاه پايه یهاچراغ و IB كانکس)

 میاني بالک كانکسكوبي شمع -90-2-9

صب  شمع  عدد پنج روی بر IB كانکس   دورتر شمع  سه  و متر 7 ارتفاع دارای ريي به نزديك شمع  دو كه گرددمي ن

  بعدی یهاشوومع و مترسووانتي 235±35 ريي كنار از بايد ريي به نزديك یهاشوومع .باشوودمي متر 5/7 ارتفاع دارای

 به لزم. باشد مي مترسانتي  213 كناری یهاشمع  عرضي  فاصله  باشند.  داشته  فاصله  جلويي یهاشمع  از مترسانتي 357

شکي   ) در .باشد  ترپايین ريي تاج از مترسانتي  35 ،هاآن باليي سطح  كه شوند  كوبیده  وری بايدها شمع  كه است  ذكر

 .است شده داده نشانها شمع نصب و كانکس نصب محي (35-3

 
 كانکس نصب تیموقع -9-90شکل 
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 میاني بالک يعاليم يهاچراغكوبي شمع -90-2-2

 بلند پايه چراغ -90-2-2-9

صله  به و ريي موازات به شمع  دو .گردند نصب  متری 7 شمع  عدد سه  روی بر بايد نیز بلند پايه يعاليم یهاچراغ   فا

صله  به و ريي مخالف سمت  در سوم  شمع  و مترسانتي  45 مركز تا مركز صب  اول شمع  دو مركز از مترسانتي  75 فا  ن

 .گردند

 سوم  شمع  .گیرد قرار ريي تاج از ترپايین مترسانتي  35 شمع  سطح  كه گردند نصب   وری بايد دوم و اول یهاشمع 

  دو به 25 نمره شکي  «L» میلگرد عدد دو كمك به و شده  كوبیده زمین در ديگر شمع  دو از ترپايین مترسانتي  45 بايد

  باد وزش هنگام در چراغ نوسان  از جلوگیری شکي  «L» هایحائي و سوم  شمع  نصب  از هدر .شوند  داده جوش اول شمع 

 .باشدمي قطار عبور و

 چراغ پايه ،25 نمره پیچ عدد چهار كمك به و شده  جوشکاری  مستطیلي  ایصفحه  بايد ريي موازی شمع  دو روی بر

 است. شده داده نمايش میاني بالک يعاليم چراغكوبي شمع مشخصات (2-35شکي ) در .گردد نصب آن روی يعاليم

 
 يانیم بالک يعاليم چراغ كوبيشمع مشخصات -2-90شکل 

 كوتاه پايه چراغ -90-2-2-2

صب  متری 7 شمع  عدد دو روی بر بايد نیز كوتاه پايه يعاليم یهاچراغ صب  تفاوت. گردند ن  یهاچراغ در شمع  ن

  وریها شمع  بايد كوتاه پايه يعاليم یهاچراغ در. باشد ميها شمع  سطح  و تعداد بلند، پايه به نسبت  كوتاه پايه يعاليم

  يعاليم یهاچراغ نصب كلي نمای ندارد. وجود نیز سوم شمع  و گیرد قرار ريي تاج سطح  هم هاآن سطح  كه شوند  كوبیده

 است. شده آورده (7-35شکي ) در IB كانکس و بالكه دو خط
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 كانکس و يانیم بالک يهاچراغ تیموقع از يكل ينما -9-90شکل 

 شناژبندي -90-2-9

  )برای شود  استفاده  IBكانکس نصب  جهت شناژبندی  روش از بايد نباشد  مناسب  كوبيشمع  جهت زمین كه مواردی در

  اليكان كانکس زير كوبي،شمع  یهامحي در زمین روی بايد شناژبندی  روش در سنگالخي(.  و كوهستاني  یهامحي در نمونه

  میسر  نیز مترسانتي  55 عمق به حتي كانال حفر امکان كه منا ق برخي در. گردد حفر مترسانتي  55 عمق و 55 عرض به

شد    يداخ سپس  شود.  ايجاد ريزیبتن و بندی آرماتور جهت قالبي آماده، قالب يا چیني ديوار با شناژ  محدوده در بايد نبا

 .شود اجرا 34 نمره میلگرد با مترسانتي 45×45×55 ابعاد با بندی آرماتور ،شده ايجاد آجری قالب يا حفره

 بر شود.  سازی پايه به اقدام متری(سانتي  35×35 )قو ي آهن پروفیي كمك به كانکس( به )اتصال  شمع  یهامحي در

  يهپا ديگر انتهای در و باشد مي كانکس به اتصال  محي كه گردد جوشکاری  مترسانتي  35×35 صفحه  بايد قو ي هر روی

ستحکم  بتن درون تا شود  ايجاد شاخك  میلگرد، با سیر  كي پايان در گردد. م  شود.  ريزیبتن 755 عیار بتن با شناژ  م

 .دهدمي نمايش را شناژبندی از اینمونه (4-35شکي )
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 لیتکم از( نيیپا ريتصو)بعد و( باال ريتصو)قبل يشناژبند از يانمونه -4-90شکل 

  از مترسانتي  ±35 فاصله  در كانکس كف كه باشد  ایگونه به بايد شود مي انتخاب IB كانکس نصب  جهت كه سطحي 

  رد كانکس نصب  صورت  در نباشد.  هاتوني داخي و هاپي روی است  بهتر كانکس نصب  محي جانمايي گیرد. قرار ريي تاج

صب  محلي در بايد توني داخي صي  حد یهاكابي گردد. حفظ توني گاباری كه شود  ن   داخي رد بايد كانکس و بتن بین فا

 گیرند. قرار فلزی)گالوانیزه( لوله

  كانال حفر -90-9

  خاک سطح  از مترسانتي  325 آن عمق و بوده ايستگاه  داخي يعاليم یهاكانال مشابه  میاني بالک برای حفاری روش

سیر  یگذارعالمت از پس .شود مي اجرا آهن راه ايمن حريم در و خاكريز پايین در و بوده مترسانتي  45 آن عرض و   م

  یهاابيك نوری، فیبر شامي  تعارضات  از خالي و مستقیم  بايد المکان حتي كه مناسب  مسیر  تعیین و كارشناسان   توسط 
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سات   برق، سی شد،  گاز و آب تا سیر  ريزیگچ با   يمیان بالک ادوات برای كانال حفاری در. گرددمي حفاری كانال و انجام م

 گردند: رعايت بايد زير موارد و نکات

 قطور نايلون با بالسووت سووطح روی برداریبالسووت از پس بايد خاک با بالسووت آلودگي از جلوگیری جهت  

 .شود ريخته نايلون روی حفاری خاک و شده پوشیده

 ستر  از بايد كانال عمق ،آهن راه هایپي محي در  جهت و شود  نظرگرفته در مترسانتي  255 حداقي رودخانه ب

 .شود انجام گذاریلوله كابي عبور

 با توانمي نباشد،  مقدور متری 5/2 عمق به رسیدن  و گردد مواجه اشکال  با هاپي دهانه در حفاری كه مواردی در  

ستگاه  هماهنگي سیر  از را كابي نظارت، د صلي  م   جهت موارد اين در .نمود منتقي پي بالی به و منحرر كانال ا

 .شود ريزیبتن 755 عیار بتن با بندیقالب از پس لوله روی و شده انجام گذاریلوله بايد كابي عبور

 ستقرار  از قبي  یهاچراغ و شمار  محور سنسورهای   اتصال  و كشي كابي جهتكوبي شمع  روش به IB كانکس ا

ست  از پس بايد ،يعاليم سط  )از IB كانکس زير از برداریبال  و مترسانتي  45 عرض به كانالي  ولي( ضلع  و

 گردد. حفر مترسانتي 55 عمق

 صب  برای بود قرار اگر ستفاده  ريزیبتن روش از كانکس ن  به هاكابي ورود جهت خط سمت  در بايد كنیم، ا

 شود. انجام مناسب تعداد به گذاریلوله كانکس، داخي

 ها كانکس محي در(IB،) تعبیه رزرو یهاكابي قراردادن جهت مترسانتي 325 عمق و متر 2×2 ابعاد به منهولي  

 گردد.

 از یرغ جداگانه منهولي كانال، امتداد در نوری فیبر كابي رزرو دادن قرار جهت نیز ايستگاه عاليم اتاق جلوی در 

 .گرددمي تعبیه مترسانتي 325 عمق و متر 2×2 ابعاد به الکتريکي عاليم منهول

 تا گردد حفاری متر 5/3×5/3 ابعاد به منهولي تا است  لزم فیبر، يا پاور كابي مفصي  محي در و مسیر   ول در 

 آيد. فراهم مفصي یهاكابي نمودن حلقه جهت مناسب محلي

 لوله از ،گذاریلوله موارد كلیه در PVC گرددمي استفاده مترمیلي 335 قطر به قوی فشار. 

 كشيكابل -90-4

سیر   ول در نوری فیبر و پاور یهاكابي و شود  رگالژ كانال بايد (،كنيكانال) حفاری عملیات انجام از پس   قمطاب م

 :گردند رعايت بايد زير موارد و نکات كشيكابي در شوند. اجرا (4 )فصي الکتريکي عاليم كشيكابي

 گردد اجرا پاور كابي بايد ابتدا ،نوری فیبر كابي ديدن صدمه از گیری جلو جهت كشيكابي در. 

 زمان در .باشووودمي متر 4755 تا 4555 نوری فیبر كابي قرقره  ول و متر 3555 پاور كابي قرقره  ول  

ست  لزم كشي كابي سنامه   ا ص  كابي  ول و كابي قطعه هر انتهای و ابتدا متراژ و شده  تکمیي كابي شنا   رفيم

 .گردند مشخص نیز هامفصي محي بايد كابي شناسنامه در ضمنا. گردد مشخص (IB) كانکس هر بین
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 سمت  رد نوری فیبر كابي كه وری هب .گیرند جای كانال در فاصله  با و مجزا  ور به بايد فیبرنوری و پاور كابي 

صله  و گیرد قرار كانال ديگر الیه منتهي در پاور كابي و كانال عرض الیهمنتهي و خاكريز به نزديك   كابي ود فا

شد  مترسانتي  75 يکديگرحداقي از سیر  از نقا ي در نمود دقت بايد .با شد مي قوس دارای كه م  همه ب از ،با

 .آيد عمي به جلوگیری جدا پاور و فیبر یهاكابي شدن تابیده

 صي  یهامحي در ست  لزم بندیمف  متر 1  رر هر نوری فیبر كابي برای و متر 5  رر هر پاور كابي برای ا

صي  عملیات اينکه به توجه با .گردد منظور رزرو شي كابي عملیات از پس بندیمف صله  با و ك   امانج زماني فا

 شوند. پوشیده و آمده در حلقه صورت به منهول درون رزرو یهاكابي است لزم پذيردمي

 هر به مسیر  در بايد فیبر و پاور كابي هر IB از مجدد و وارد IB صلي  كانال وارد و خارج   اينکه به توجه با گردد. ا

  است  لزم گیرد، مي صورت  اصلي  كشي كابي زمان از بعد IB كانکس داخي به كابي عبور جهت فرعي كنيكانال

صله  برابر دو میزان به IB هر محي در كشي كابي زمان در صلي  كانال از كانکس فا ضافه  به ا   جهت رزرو متر 35 ا

 آيند. در حلقه صورت به منهول در و شده گرفته نظر در كابي ،پاور كابي جهت رزرو متر 35 و نوری فیبر

 كانکس عرض در كنيكانال بايد نوری فیبر و پاور یهاكابي ورود جهت IB شومع  دو فاصوله  شوود.)در  انجام 

 (.5-35شکي ) گرددمي وسط شمع شدن سست باعث  ولي مسیر از كابي عبور زيرا كانکس( عرضي

 
 (يفرع كانال) IB داخل به كابل عبور ریمس -5-90شکل 

  هاينک به توجه با گردد اصوولي كانال وارد و خارج مجدد و وارد ايسووتگاه عاليم اتاق به مسوویر در بايد فیبر كابي هر

ستگاه  داخي به كابي عبور جهت فرعي كنيكانال شي كابي زمان از بعد اي صلي  ك ست  لزم گیرد، مي صورت  ا   انزم در ا

  گرفته نظر در رزرو متر 65 اضافه  به اصلي  كانال از اتاق فاصله  برابر دو میزان به ايستگاه  جلوی منهول محي در كشي كابي

 گردد. حلقه منهول در و شده

  در و گیردمي قرار اسووتفاده مورد میاني( یهابالک) ها IB تغذيه جهت منحصوورا پاور كابي كه داشووت توجه بايد

 است. شده داده نشان نوری فیبر و پاور كشيكابي شمای (6-35شکي ) در .شد خواهد رد ،عبوری صورت به هاايستگاه
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 IB يهاكانکس به( باال) پاور و( نيیپا) ينور بریف كابل عبور ریمس يشما -6-90شکل 

  كانال پركردن -90-5

شي كابي عملیات از پس شیده  سرند  خاک با كابي روی بايد ك   و اخطار نوار نمودن( پهن)دادن قرار از پس و شده  پو

 گردند: رعايت بايد زير موارد و نکات كانال پركردن در. گردد گذاری علمك و ماهي گرده ،كانال مسیر ،كانال كامپکت

 به سرندی  خاک .گیرد انجام ريزی سرند  ،نرم خاک با مترسانتي  75 ارتفاع به آن روی ،بايد كشي كابي از پس 

سط  كابي ديدن صدمه  از جلوگیری منظور شار  و درخاک موجود یهاسنگ  تو   ريخته خاک باليي یهاليه ف

 .شودمي

 پروژه آرم با اخطار نوار ليه يك سرندی  خاک روی بر ATC كردن پر از پس و شود مي قرارداده ج.ا.ا آهن راه  

  رشته دو از استفاده علت .شودمي داده قرار فوق آرم همان با اخطاری نوار مجددا ،مترسانتي 75 ارتفاع به كانال

 .باشدمي مذكور كابي قطع خطرات و بال ولتاژ پاور كابي وجود اخطار، نوار

 عمي .گرددمي انجام كامپکت عمي و شووده پر خاک با مترسووانتي 75 دوم اخطار نوار روی بعدی مرحله در  

 .شود انجام كمپکتور توسط بايد خاک سازیفشرده و كامپکت

 مشخص  بر عالوه ماهي گرده .گرددمي ماهي گرده كانال سطح  گريدر، توسط  و شده  پر كانال پاياني مرحله در  

سیر  نمودن شست   های زمان در تا گرددمي باعث كانال م   ايجاد و كانال رفتن فرو از بارندگي موارد در كانال ن

 .نمايد جلوگیری كانال روی بر آب راه
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 يك بايد متر 355 هر .گرددمي انجام گذاری علمك كانال روی بر كانال، مسوویر نمودن مشووخص منظور به  

  در .گرددمي نصب  متر 5 فاصله  به  و آن سمت  دو در علمك عدد دو مفصي،  یهامحي در و گردد نصب  علمك

 .است شده داده نشان هاكانال كردن پر نحوه (3-35شکي )

 
 هاكانال كردن پر نحوه -3-90شکل 

  چراغ و لوپ محورشمار، نصب -90-6

  محور یسنسورها ،IB كانکس هر مرز در بايد بالک از بخش هر در ريلي وسیله وجود عدم يا وجود تشخیص منظور به

 باشد. داشته وجود شماری محور تراک يك ،مجاور IB دو هر بین حقیقت در و شوند نصب شمار

 اند.شده داده نشان محو ه و كانکس داخي ادوات نصب كلي شمای (1-35شکي ) در
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 يانیم بالک ادوات نصب يكل يشما -8-90شکل 

سور    هر شته  كمك با شمار  محور سن صي  كنترل( هایسابراک  )بخش كانکس داخي ادوات به كابي دور .  شود مي مت

  لوله از ،هاكابي عبور جهت .باشد مي متر 35 و 37 و 35 و 35 اندازه به IB كانکس جلو از ترتیب به سنسورها   كابي  ول

  ريق از و شده  دهيفرم كانال درون ،ماليم قوس با فلکس هلي یهالوله .گرددمي استفاده  اينچ 25/3 قطر با فلکس هلي

 .شودمي وارد هاآن داخي به كانکس، هایسابراک سمت باريك داكت

  فرد و زوج هایبالک سنسور   و شود مي یگذارعالمت شمار  محور یسنسورها   یهاكابي سر  حتما كشي كابي هنگام در

سورهای    و ست  سمت  سن ستنده  سرهای  همچنین و خط چپ و را شخص  گیرنده و فر   مونتاژ درهنگام زيرا .گردندمي م

  سمعکو صورت به شمارش يا و نشده انجام شمارش يا نامناسب، اتصال صورت در و باشدمي متفاوت سنسورها نصب محي

 .پذيردمي صورت
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  ندرو از و فوق كانال درون از نیز كانکس روبروی كوتاه پايه چراغ دو و بلند پايه نمای سه  یهاچراغ به مربوط كابي

  دارزره نوع از 1×3×1/5 كابي هاچراغ همه برای اسووتفاده مورد كابي. كندمي عبور اينچي 25/3 فلکس هلي یهالوله

   .شوندمي وارد آن داخي به كانکس هایسابراک سمت بزرگ داكت  ريق از هاچراغ به مربوط یهاكابي كلیه .باشدمي

  .دگردمي وارد كانکس داخي به كانکس هایسابراک  سمت  بزرگ داكت  ريق از نیز لوپ به موسوم  كابي رشته  چهار

  كدام هر رشته  دو اين. گردندمي خارج خط هر وسط  از و شده  خط وارد اينچي 3 فلکس هلي لوله  ريق از رشته  دو هر

 .شوندمي متصي ريي يك به

سبه  مترسانتي  55 اندازه به بالست(  )زير خاكريز سطح  از هاكانال كلیه عمق   خاک با هالوله كلیه روی .گرددمي محا

سطیح  و پر كانال اخطار، نوار كردن( )پهن گیری قرار از پس و شده  پوشیده  مترسانتي  25 ارتفاع به سرندی  .  گرددمي ت

 .گرددمي انجام بالست برگشت و شده پهن اخطار نوار يك كانال روی ريزی بالست از قبي

  مجاور هایريي به لوپ سر  دو .گرددمي نصب  لوپ عدد يك متر 755 فاصله  به و شمار  محور سنسور   هر سمت  دو در

  در هافرستنده  كه گرددمي نصب  شمار  محور سنسور   مجموعه يك ريي هر سمت  دو در .شود مي جوشکاری  و شده  وصي 

 32 قطر به سوراخ  دو شمار،  محور سنسور   مجموعه هر نصب  جهت. گردندمي نصب  ريي داخي در هاگیرنده و ريي خارج

 .شودمي سوراخکاری مربو ه شابلون  بق و مترمیلي

  سوراخ ريي ساقه روی بر متر میلي 33 مته با هاآن محي كه است لزم ريي روی بر شمار محور سنسورهای نصب برای

 دهد.مي نمايش را رييكاری سوراخ نقشه (1-35شکي ) شود.

 
 ريل سوراخکاري نقشه -1-90شکل 

 شوند: رعايت بايد زير موارد ريي سوراخکاری در

 باشد راستاهم ريي پايین و بال های لبه با  كامال بايد هاسوراخ تقارن محور. 

 سته  ريي روی بر هاسوراخ  محي ست  ريي نوع به واب   در را هاسوراخ  محي آن كنار جدول و (35-35شکي  ) .ا

 .دهدمي نشان هاريي مختلف انواع
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 لير نوع حسب بر شمار محور يبرا ازین مورد يهاسوراخ -90-90شکل 

شان  (33-35شکي  ) در كه مخصوصي   شابلون  از ريي، سوراخکاری  در سهولت  منظور به ست  شده  داده ن ستفاده  ا   ا

 شود. استفاده هوابرش از نبايد وجه هیچ بهكاری سوراخ جهت.گرددمي

 
 لير كاريسوراخ شابلون -99-90شکل 

 :است زير شرح به شابلون اين با كار نحوه

 صب  برای شده  بینيپیش محي در و ريي زير در را شابلون  كف سورهای   ن   پیچ با و دهید قرار شمار  محور سن

 .كنید محکم ريي زير به را آن شابلون، كردن محکم مخصوص

 ایساچمه  با كه دارد گزينه سه  تنظیم پیچ .كنید تعیین را تنظیم پیچ گرفتن قرار محي ريي نوع به توجه با  

  در مندرج مقادير و هامحي اين میان .شوود مي محکم و افتد مي هامحي اين از يکي در شوده  بینيپیش كه

صفحه  شکي  جدول ست  برقرار تناظر قبي( )  را متنظی پیچ كردن محکم محي بايد ريي نوع به توجه با يعني ا

 .كرد محکم را آن و تعیین



 نصب تجهیزات عالئم الکتريکي راه آهن دستورالعمل 99/08/11 12

 

 كنید یگذارعالمت ريي روی را شابلون 7 و 3 یهاسوراخ محي سنبه با. 

 شابلون  3 سوراخ  كه كنید جابجا ترتیبي به را آن و كرده باز را شابلون  سوراخ،  دو محي یگذارعالمت از پس 

صوص  پیچ با دقت به حالت همین در .گیرد قرار شده  یگذارعالمت 7 سوراخ  روی دقیقا   كردن محکم مخ

 .كنید محکم ريي به آنرا شابلون،

 كنید یگذارعالمت سنبه با 2 سوراخ محي در فقط. 

  شکي به توجه )با است. سوراخکاری آماده و شده یگذارعالمت سوراخکاری،  برای نظر مورد محي دو هر ترتیب اين به

 شابلون  از ديگری نوع از صورتیکه  در بود( خواهند 2 و 3 یهامحي ترتیب به گردند سوراخ  بايد ريي روی كه ييهامحي

  ابهمش  بايد ريي كف از هاسوراخ  ارتفاع همچنین و ريي روی سنسورها   بستن  محي سوراخ  دو بین فاصله  ،شود مي استفاده 

 (32-35شکي ) .رسد مي سنسورها   نصب  به نوبت سوراخکاری  از پس .باشد  31 صفحه  های شکي  در شده  داده نشان  ابعاد

صب  نحوه سورها    ن شان  را سن ستن  نحوه و ترتیب به .دهدمي ن   .كنید توجه شکي  در هاآن متعلقات و هامهره و هاپیچ ب

 .شود استفاده عايق بوش از بايد هاپیچ سمت دو در شودمي مشاهده كه  ورهمان

 
 سنسور نصب نحوه -92-90شکل 

  بالیز نصب -90-3

صب  محي صله  و میاني بالک كانکس جلوی در بالیزها ن   شابلون  از ريي سوراخکاری  برای و متر 1/4 هم از بالیز دو فا

ستفاده  صب  جهت. شود مي ا   روی مترمیلي 34 قطر به سوراخ  دو گرددمي ثابت ريي در كه شابلون  اين كمك با بالیز ن

  محکم هابولترول 33 مهره با و نصووب مترمیلي 34 ضووخامت به رولبولت يك سوووراخ هر درون .كنیممي ايجاد تراوس

 .گرددمي وصي پايه به 1 نمره آلني پیچ و بوش دوعدد با بالیز و گرفته قرار پايه روی بالیز شیار .گرددمي
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  نصب  بالیز از اینمونه (37-35شکي  ) شود.  بسته  آن روی بر نصب  محي شناسه   پالک است  لزم بالیز هر نصب  از پس

 دهد.مي نمايش را شده

 

 
 زهایبال نصب از يانمونه -99-90شکل 

  نیرو توزيع تجهیزات و تابلو نصب -90-8

صب  سلف  و ترانس بخش اين در .گرددمي پاور بخش وارد IB كانکس هر ورودی برق   ادوات اين كمك با .گردندمي ن

  يك كانکس كف در ادوات نصب  جهت .گرددمي تبديي IB هر داخلي مصرر  جهت ولت 715 به ورودی ولتي 4155 برق

  نصب  داخلي یهاقسمت  كلیه كالر روی بر و پیچ IB كانکس كف فلزی تسمه  6 به كالر .است  شده  نصب  فلزی كالر

  ولت كیلو 25 ترانس نصب  محي استراكچر  .گرددمي نصب  استراكچر  ورودی، درب راست  سمت  كالر روی در .گردندمي

شد مي ورودی آمپر صب  هنگام در كه ده نمره سوراخ  چهار و گیرلرزه عدد چهار كمك با .با ست مي ن   گردد، ايجاد باي

 و نصب  استراكچر  یهانبشي  روی بر پیچ عدد4 كمك با آمپر ولت كیلو 25 ترانس .گیردمي قرار كالر روی بر استراكچر 

  بايستمي IB كانکس درون تابلو نمودن وارد جهت .گرددمي نصب ورودی درب چپ سمت در برق تابلوی .گرددمي مونتاژ
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  ایج در تا شود  داده هي كانکس داخي مورب صورت  به جرثقیي كمك با تابلو و وصي  بهم زنجیر با تابلو جلوی قالب دو

  قمنطب كالر نبشي مشابه یهاسوراخ روی بر هاسوراخ  اين .دارد وجود سوراخ  دو تابلو كف شاسي   روی بر .گیرد قرار خود

  ورتص  به سلفها  .گردندمي نصب  سلفها  ورودی ترانس راست  سمت  استراكچر  روی بر .گرددمي ثابت مهره و پیچ با و شده 

  بار نمودن متعادل و كابي خازني جريان كاهش سلفها  اين ظیفه و .گیرندمي قرار IB هر كاهنده ترانس ثانويه با موازی

 .گردندمي نصب استراكچر روی بر مناسب محي در 6 نمره پیچ با و باشدمي

ستفاده  سلفهای  تعداد صب  محي به توجه با شده  ا شد مي متفاوت IB ن   4 هر در ديگر عبارت به يا IB هر در و با

صب  به نیاز كیلومتر، ستگاه  مجاورت در دارد. وجود سلف  7 ن صله  كه اي  هر در يابد مي افزايش كیلومتر 1 به IB دو فا

  سلفها و شده تعبیه اضافي  بقه يك استراكچر روی اضافي سلف سه نصب منظور به  .گرددمي نصب سلف عدد 6 كانکس

 دهد.مي نمايش را IB یهاكانکس در ترانس نصب شمای (34-35شکي ) .گیرد مي قرار آن روی بر

 
 يانیم بالک ترانس نصب يشما -94-90شکل 

  ورودی برق تابلو، داخي فیوزهای و كلید كمك با .گرددمي IB كانکس داخي برق تابلوی وارد ،ولت 4155 ورودی برق

 برق .گردد( قطع تابلو كلید و فیوز كمك با ورودی برق حتما ،ادوات روی كردن كار هنگام )در .باشد مي وصي  و قطع قابي

  مكك با ترانس خروجي .گرددمي ترانس اولیه وارد ،ترانس بالی یهامقره  ريق از برق، تابلو كلید از عبور از پس ورودی
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  داده نشان سلفها نصب شمای (35-35شکي ) در .گرددمي وصي دارند قرار سری صورت به كه سلفها به فازه سه فیوز يك

 .اندشده

 
 سلفها نصب -95-90شکل 

 55 ترانس توسط  سپس  و شده  تبديي ولت 754 به ترانس كمك با فاز سه  برق ولت 715 همواره برق هایپست  در

سال  مجاور های IB به و تبديي ولت 4155 به آمپری ولت كیلو سي  آمپر، ولت كیلو 55 ترانس .گرددمي ار   افزاينده تران

 به اولیه در IB هر كاهنده ترانس همچنین .شود مي بسته  مثلث صورت  به ثانويه در و ستاره  صورت  به اولیه در كه است 

 .است شده آورده (36-35شکي ) در پست ادوات كلي شمای .باشدمي ستاره صورت به ثانويه در و مثلث صورت

 
 يانیم بالک در برق پست ادوات يكل ينما -96-90شکل 





 0 پیوست 00

 )الزامی( نصب ايمنی اصول





 11 99/08/11 )يالزام)نصب يمنيا اصول - 9 پیوست

 

 )الزامي)نصب ايمني اصول - 3 پیوست

 9-الف

صب  اجرايي عملیات گونه هر   مراجع از مجوز اخذ به منوط آهن راه خطوط مجاورت در الکتريکي عاليم تجهیزات ن

 است. پروژه( انجام محي منطقه كي اداره و الکتريکي عاليم و ارتبا ات كي اداره) ذيربط

 2-الف

  است،  طخ دگاژ و حركت و سیر  سوزن،  خط، با مرتبط كه خود كاری هایفعالیت بايد الکتريکي عاليم نصب  پیمانکار

ستگاه  در سوول  كتبي مجوز با اي ستگاه  وقت م   ثبت تردف در نیز آن پايان و نموده آغاز صادره(  تلفنگرام دفتر در )ثبت اي

 شود.

 9-الف

صب  پیمانکار سرع  در را شده  انجام یهاحفاری كه كند ريزیبرنامه نحوی به بايد الکتريکي عاليم ن   و ردهك پر وقت ا

 هاتراورس زير نبايد خطي، زير عملیات حین در كه شود  توجه همچنین شوند.  پر روز همان  ي بايد زيرخطي حفاری

 شوند. خالي

 4-الف

  نماينده رحضو  با و خط مسدودی  تلفنگرام ارسال  با را خطوط بندیعايق عملیات بايد الکتريکي عاليم نصب  پیمانکار

 كند. خودداری خطوط كردن باز از ايشان تايید بدون و دهد انجام خط نظارت گروه

 5-الف

  حضور  با و طخ مسدودی  تلفنگرام ارسال  با را سوزن  ماشین  نصب/تعويض  عملیات بايد الکتريکي عاليم نصب  پیمانکار

 كند. خودداری وزنه و سوزن اتصالت كردن باز از ايشان تايید بدون و  دهد انجام خط نظارت گروه نماينده

 6-الف

  با را ماشین  صحیح  عملکرد همچنین دهد. انجام را لزم اولیه تنظیمات بايد پیمانکارنصب  سوزن  ماشین  نصب  از پس

 تحويي سوزن  برقي/دستي  كلید و هندل ،هاسوزن  ماشین  تعداد با متناسب  ايستگاه  هر برای و كرده تست  سوزنبان  حضور 

 شود. مخابره سوزن ماشین به مذكور سوزن تجهیز ايستگاه، تلفنگرام دفتر در سپس و دهد ايستگاه مسوول

 به ي،تشکیالت  یهاايستگاه  برای و برقي/دستي  كلید و هندل يك ايستگاه  سمت  هر ازای به عادی، یهاايستگاه  برای

 شود. تحويي بايد برقي/دستي كلید و هندل دو ايستگاه سمت هر ازای

  در و نترلك ايستگاه  مسوول  و عاليم نصب  پیمانکار خط، نظارت گروه نمايندگان حضور  با بايد سوزن  تیغه چسبندگي 

 شود. ثبت ايستگاه یهاسوزن روزانه بازديد دفتر
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 3-الف

  حداقي فاصوووله حفظ و ايمني جوانب رعايت با بايد ایجاده يا حفاری آلتماشوووین با خط مجاورت در حفاری

صورتي  و شود  انجام قطار با برخورد از جلوگیری جهت مترسانتي 335 صله  رعايت امکان كهدر   بايد ندارد وجود ايمن فا

   نمايد. اقدام عملیات انجام زمان در مذكور خط مسدودی به نسبت

 -4يادآوري

  آن بازوی انتهای مترسانتي  335 فاصله  مالک مکانیکي، بیي و جرثقیي مانند گردنده بازوی با وسايلي  با كار هنگام در

 است.

 8-الف

 به ايدب  كاری تجهیزات قرارگیری محي و خطوط در افراد تردد شامي  الکتريکي عاليم پیمانکار كاری فعالیت هرگونه

 گردد. قطار  با تجهیزات يا افراد برخورد از مانع كه باشد ایگونه

 1-الف

شن  گونه هر ستگاه  در يعاليم چراغ نمای شدن  رو ست  جهت اي سوول  ا الع با بايد آن تنظیم و ت ستگاه  وقت م   و اي

 شود. انجام يعاليم چراغ نمای به توجه عدم و تست عملیات شروع مضمون با مربو ه تلفنگرام مخابره

 90-الف

ستم   اگر ستگاه  الکتريکي عاليم سی شده  برداریبهره كامي  ور به اي شد  ن شد  وریضر  حالت اين در كه شکلي  به با   با

شن  يعاليم چراغ قرمز نمای شد  رو صب  پیمانکار حالت اين در با   ماین رويت از جلوگیری جهت بايد الکتريکي عاليم ن

 بپوشاند. مناسب كاور با نشدن ديده جهت را يعاليم چراغ نمای قطار، راهبر قرمزتوسط

 99-الف

صب  پیمانکار كه صورتي  در شي  يا و فني ابنیه يا سکو  موقت تخريب به نیاز ن ستگاه  ساختمان  از بخ   اين اردد را اي

 آن وييتح و ترمیم به نسبت  كار اتمام از پس است  موظف پیمانکار و باشد  منطقه كي اداره از مجوز كسب   با بايد موضوع 

 نمايد. اقدام قبي حالت همانند

 92-الف

صب  پیمانکار شه  و هاتوني در عملیات حین در الکتريکي عاليم ن   هم هب گاباری كه نمايد عمي ایگونه به بايد هاتران

 نشوند. مسدود نیز آبروها و نخورده
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 99-الف

  اين و ندارد ار برداربهره به خود شده نصب سیستم دهيتحويي صالحیت عنوان هیچ به الکتريکي عاليم نصب پیمانکار

  انجام از پس و مربو ه منطقه سوانح از پیشگیری كمیسیون و هاايستگاه گیریتحويي و تست كمیسیون حضور با بايد كار

 گیرد. صورت لزم یهاتست

 94-الف

 به مجاز ريکيالکت عاليم پیمانکار ،برداریبهره قطعي سرويس  در ايستگاه  الکتريکي عاليم سیستم   گرفتن قرار از پس

ستم    در افزاری( سخت  و افزاری )نرم تغییراتي انجام سب  بدون الکتريکي عاليم سی   ريکيالکت عاليم كي اداره از مجوز ك

 .باشدمين

 95-الف

  از جلوگیری جهت لزم تدابیر بايد قطارها سوویر در اختالل بروز از جلوگیری جهت الکتريکي عاليم نصووب پیمانکار

 به را موضوع  لزم مکاتبه و تلفنگرام ارسال  با مشکي  بروز صورت  در و باشد  داشته  را شده  نصب  تجهیزات و كابي سرقت 

 برساند. الکتريکي عاليم و ارتبا ات كي اداره و ايستگاه ینمسوول ا الع

 





 8 پیوست 08

 میگر دستگاه از استفاده چگونگی

 دهنده( میگر)آگاهی تست برای





 يآگاه)میگر تست براي میگر دستگاه از استفاده چگونگي - 2 پیوست

 905 03/08/18 )دهنده

 

 دهنده) میگر)آگاهي تست برای میگر دستگاه از استفاده چگونگي - 2 پیوست

 شود: انجام ترتیب به زير مراحي تست انجام برای

 9-ب

شار  با دتوانمي دستگاه  اختیاری صورت  به شود.  متصي  مسي  شیلد  به رنگ( سیاه  سیم ) دستگاه  منفي سیم  ابتدا   ف

 یتربیش دقت از غیراتوماتیك و دسووتي صووورت به تسووت انجام ولي  گیرد قرار خودكار تسووت حالت در Auto دكمه

  است. برخوردار

 2-ب

  دكمه دارد قرار دستي  تست  حالت در دستگاه  اگر و شود  متصي  كابي یهاسیم  رشته  تكتك به دستگاه  سفیدرنگ  سیم 

شرده  رنگ سفید  سیم  روی بر شده  تعبیه شته  اگر شود.  ف شد  عیب دارای مربو ه كابي سیم  ر   گوش به ممتد بوق يك با

شد  سالم  كابي سیم  رشته  اگر و رسید  خواهد ست  سمت  به چپ سمت  از میگر دستگاه  صفحه  روی نمايشگر  با   تحرك را

 باشد. ISO برروی بايد دستگاه سلکتور میگر تست برای كه باشید داشته توجه آيد.نمي در صدا به نیز بوقي و كرده

 9-ب

صیف  اعمال ست  انجام برای بال در شده  تو ست.  Core/earth ت ست  انجام برای ا   كافي Core/Core به مربوط میگر ت

  ،رشته 32 كابي در مثال شود.  متصي  كابي یهاسیم  رشته  به مسي  ليه به اتصال  جای به دستگاه  رنگ سیاه  سیم  است 

 32 الي 2 یهاسیم  رشته  به ترتیب به را رنگ سفید  سیم  و متصي  كابي 3 شماره  سیم  رشته  به دستگاه  رنگ سیاه  سیم 

 يابد. مي ادامه انتها به تا را روال همین گیرد. انجام تست و كرده متصي كابي

 4-ب

  روی رب دستگاه  گیریاندازه سطح  دستگاه  چپ سمت  در شده  تعبیه فشاری  هایدكمه توسط  میگر تست  انجام برای

 یزن كار حین در و ندهید اتصال  ديگری شخص  يا خود بدن به وجه هیچ به را دستگاه  سیم  سر  دو شود.  تنظیم اهم( )مگا

   دارد. وجود گرفتگيبرق امکان زيرا نکند پیدا تماس شما بدن با دستگاه سرسیم دو سهوا كه باشید مراقب
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 به عمراني هایفعالیت بهبود و كشور  در علوم گسترش  و توسعه  به نیي راه در تا شده،  تهیه شده  ياد موارد راستای 

 دستیابي  قابي nezamfanni.ir اينترنتي سايت  در اخیر هایسال  در شده  منتشر  نشريات  فهرست  شود.  برده كار

 .باشدمي
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Abstract: 

Considering the increase in rolling stock speed and development of the railway network, the need for a 

reliable signalling system is vital. These systems help in prevention of human error, increase in data and 

command transfer speed and simplifying the safety evaluation, which is designed and established in 

stations, blocks and locomotives. Railway signalling systems are designed in a way that with a certain 

command, dispatching of more than one train or another rolling stock in the same block will not be possible. 

Also, the reception of another rolling stock in an occupied rail, traversing the wrong point, and entering 

two rolling stock in a station without a safety line is prohibited. 

Railway signalling equipment in Iranian railway consists of station signalling, CTC, ATC and intermediate 

block system. In this manual after gathering expert knowledge in this topic, the standard procedure in 

installing these signaling types of equipment is explained. 
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 ضابطه اين

  يو با نگاه "راه آهن يکيعاليم الکتر زاتینصوووب تجه دسوووتورالعمي "با عنوان 

  شيابه منظور افز يکيعالئم الکتر زاتینصب تجه هيرو یساز کسانيو با هدر  يعلم

 در آمده است. ريها به رشته تحرآن يمنيو ا ييكارا
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