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تراورس

 جز ادوات روسازي خط آهن میباشند که بین ریل و باالست قرار
ت ماندن میگیرند و نیرو را از ریل به باالست منتقل و در عین حال ثاب

.عرض خط را تامین میکنند
ریل به تراورس وصل شده و چهارچوبی محکم ایجاد مینماید تا در

.برابر نیروهاي جانبی و سراسري پایدار باشد
وظایف تراورس

انتقال و توزیع صحیح بار از ریل به باالست
 براي نصب ریل1:20ثابت نگه داشتن پهناي خط و فراهم نمودن شیب
ارائه مقاومت مکانیکی کافی در جهت هاي قائم و افقی
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تراورس

تراورس باید داراي خصوصیات زیر باشد
ا فشار وارد باید سطح تماس تراورس با باالست به اندازه کافی وسیع باشد ت

.بر باالست از حد مجاز آن تجاوز نکند
مقاومت و انعطاف پذیري کافی داشته باشد.
خط شکل هندسی آن طوري باشد که مانع از تغییر مکان طولی و عرضی

.گردد
در برابر عوامل جوي پایدار باشد.
ریل در طول خطوط برقی، عالوه بر موارد فوق، مساله عایق الکتریکی یک

.نسبت به ریل دیگر نیز توسط تراورس باید تضمین شود
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تراورس

 تراورس هایی که در حال حاضر در خطوط جدید نصب گردیده و یا جاي
بی نیز اما تراورسهاي چو. قدیمی ها را میگیرند بیشتر از بتن ساخته شده اند

.  در بسیار از موارد مورد استفاده قرار گرفته اند
 استفاده از تراورس هاي فوالدي در حال اضمحالل بوده و معموالً در مواقع

بازسازي خطوط یا ساخت خطهاي جدید با تراورس هاي چوبی یا بتنی 
.جایگزین میشوند

ی، شامل انتخاب مناسبترین نوع تراورس براي هر خط باید تحلیل امکان سنج
ارزیابی و تامین عوامل زیر همراه باشد

هزینه ساخت یا خرید تراورس
هزینه خرید پایبندها و سایر لوازم غیر قابل حذف تراورس
عمر تراورس
هزینه نگهداري
ارزش اسقاطی احتمالی تراورس در پایان عمر مفید آن
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تراورس چوبی

تراورس چوبی نخستین تجربه مهندسی در راه آهن میباشد.
مزایاي تراورس هاي چوبی

انعطاف پذیري و در نتیجه توزیع بهتر نیروها
 کیلوگرم100تا 80حدود (وزن کم(
 ارتفاع کمتر نسبت به تراورس هاي بتنی
معایب تراورس هاي چوبی

عمر نسبتاً کوتاه
هزینه بیشتر
 که مانع حضور قطارهاي سریع السیر میشود(مقاومت جانبی کمتر(
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تراورس چوبی

انواع چوب هایی که در حال حاضر براي تراورس بکار میروند
راش

 20دود ح(با اینکه چوبی سخت و فشرده است ولی زودتر از بلوط پوسیده شده و عمر کمتري
داشته و در برابر باران زودتر فرسوده میشود) سال

بلوط
رداري در برابر فشار عمودي رسل بر الیاف آن، پایدار است، پیچ هاي پایبند با این چوب گی

.سال دارد30خوبی را ایجاد نموده و عمر حدود 
کاج

ه چوب نرمی است که در برابر بارهاي عمودي پایدار نیست، زود پوسیده شده و باید هموار
.مورد مراقبت قرار گیرد

 جنگلی از درختان منطقه حاره(آزوبه و بیلنگا(
سط آن عمر متو. توان پایداري باال براي مسیرهاي با بار محوري سنگین در اروپا به کار میرود

.سال است45تا 40
براي نگهداري و افزایش عمر تراورس چوبی، آن را با مایع مخصوصی معموالً با قطران زغال سنگ ،

.یردعمل اشباع در یک فرآیند خاص که براي انواع چوبها مشخص است، انجام میگ. اشباع میکنند
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تراورس بتنی

ر شده با اینکه داراي کاستی هایی میباشد، امروزه ساخت آن بسیار فراگی
گی ساخته و بدون پیش تنید) با میلگرد(در ابتدا تراورس بتنی ساده . است

میشد که داراي معایب زیر بود
وردگی تمایل به شکست شکننده تحت تاثیر بارهاي دینامیکی قطار و ترك خ

وسیع که باعث تخریب میشد
زي مقاومت خستگی بسیار کم ناشی از تنشهاي کششی زیاد در قسمت مرک

یلگردها تراورس، که اگر تنشها از حد مقاومت کششی بیشتر شوند، به در رفتن م
.منجر میشد

ود به منظور بر طرف شدن این نقاط ضعف الزم بود ریل گذاري طوري انجام ش
ننده که تماس مستقیم با تراورس وجود نداشته باشد، یعنی از یک ماده جذب ک

مانند بالشتکهاي. (انرژي براي خنثی نمودن ضربه بار وارده استفاده شود
)الستیکی
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تراورس بتنی

راورس همراه با فن آوري هاي بتن مسلح و بتن پیش تنیده، دو نوع ت
بوجود آمد

ي که با تراورس بتن مسلح دو بلوکی شامل دو قسمت بتن مسلح ذوزنقه ا
.یک میله به یکدیگر متصل شده اند

ان توزیع نیروها در زیر تراورس ها تنش هاي بسیار کمی را در قسمت وسط نش
میدهد، میتوان مصالح کمتري را با اطمینان در این قسمت از تراورس مورد 

میله به همین دلیل قسمت وسط تراورس هاي دو بلوکی با یک. استفاده قرار داد
.جایگزین شده است که اساساً به منظور حفظ عرض خط میباشد

کشیده یا تراورس تک بلوکی بتن پیش تنیده که میتواند بصورت پیش
.پس کشیده باشد

د، در تراورس هاي پیش تنیده چون نمیتوان راه حل فوق را مورد استفاده قرار دا
.سطح مقطع تراورس را در قسمت وسط کوچکتر در نظر میگیرند
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تراورس بتنی

تراورس بتن مسلح دو بلوکی

دارندبه ضخامت و مقاومت باالست بیشتري نسبت به تراورس هاي چوبی نیاز
ه نگهداري به دلیل استفاده از میله اتصالی انعطاف پذیر، تراورس هاي دو بلوکی ب

لوك و بیشتري در مدت استفاده نیاز دارند، به طوریکه عدم نشست ناهمگن دو ب
.از بین رفتن عرض خط اطمینان حاصل شود

و بدلیل وزن زیاد، مقاومت جانبی رضایت بخشی را براي خط فراهم میکنند
.سرعت هاي زیاد را مجاز میسازند

 از سال است، به آسانی تولید میشوند و معموالً ارزان تر50عمر مفیدشان حدود
.تراورس هاي چوبی هستند
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تراورس بتنی
تراورس تک بلوکی بتن پیش تنیده

مقطع در با خصوصیات هندسی بسیار متنوع یافت میشوند ولی تمام آنها داراي یک کاهش سطح
.وسط هستند

ه داشته رفتاري مشابه تراورس هاي دو بلوکی دارند، عرض خط را به نحو رضایت بخشی ثابت نگ
)سال50حدود .(و عمر طوالنی دارند

ینیروها را بهتر از تراورس هاي دو بلوکی توزیع میکنند، ولی نه به خوبی تراورس هاي چوب
ي استتنشهاي متناوب را بهتر تحمل میکنند، زیرا تنش وارد بر بتن همیشه به صورت فشار.
یلگرد ارتفاع تراورس در قسمت وسط کمتر است و در مقایسه با تراورس دو بلوکی استفاده از م

.کاهش میابد
ط را از نظر وزنی سبک تر از تراورس دو بلوکی است، حقیقتی که به هر حال مقاومت جانبی خ

.کاهش میدهد
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تراورس فلزي

 سال از عمر آن میگذرد 100نخست در آلمان و سوئیس ساخته شده و با اینکه
.ولی کمتر از تراورس بتنی کاربرد دارد

 به (میلیمتر با لبه هاي خمیده 16تا 10به صورت ورقه فوالدي نورد شده به کلفتی
.کیلوگرم تولید میشود90الی 75و با سنگینی ) وارونهUشکل 

گیرداري خوبی با الیه باالست دارد.
در جابجایی حجم کمی داشته و تولید و نصب آن ساده و با طول عمر زیاد میباشد.
،افزایش خوردگی، خستگی، زنگ زدگی، رساناي جریان الکتریکی، آلودگی صوتی زیاد

نیروهاي دینامیگی، ناکارایی با پاره اي از پابندها و گران بودن از معایب عمده آن 
.میباشد
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تراورس هاي ویژه

یر این تراورس ها بیشتر به صورت آزمایشی ساخته شده اند و فراگ
.نمیباشند و آیین نامه طراحی نیز براي آنها ارایه نشده است

هاي بارزترین آنها تراورس بازیافتی است که از پسماند
خته صنعتی پالستیکی، چوب و تایر چرخ خودروها با آمی

.  اي از چسبنده هاي قوي ساخته میشود
 کمتر از تراورس بتنی میباشد% 50هزینه ساخت آنها تا.
 57سانتیمتر و پهناي 240تراورس پهن به درازاي

شور سانتیمتر در آلمان و تراورس نردبانی نیز در چند ک
.بویژه ژاپن در ساخت و روسازي به کار میرود

 تراورسYوین شکل نیز به صورت نادر از دیگر گرایشات ن
جنس این تراورس فلزي . در مهندسی راه آهن میباشد

.میباشد که پیوند بین تراورس ها را افزایش میدهد
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اسالب تراك

ا دال خط یا اسالب تراك بارزترین نمونه روسازي مدرن است که ت
.فقط در تونلها و پلهاي فلزي کاربرد داشت1970پیش از سال 

 در حال حاضر بیشترین کاربرد آن در خطوط مسافري و راه آهن شهري
.میباشد

 60تا 30(هزینه ساخت این نوع روسازي کمی گرانتر از مسیر باالستی (%
میباشد، پس %) 70تا 50(است ولی چون هزینه هاي نگهداري آن کمتر 

.از سپري شدن چند سال اختالف قیمت آن جبران میشود
سرعت قطار بر روي این گونه روسازي ها زیاد بوده، رشد علف و گیاهان

که در روسازي باالستی زیاد به چشم میخورد، در این روسازي دیده 
.نمیشود و امکان شستشوي روسازي در ایستگاهها نیز راحت تر است

 سال میباشد50عمر اسالب تراك بیش از.
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نحوه انتخاب نوع تراورس

و انتخاب نوع تراورس باید بر حسب شرایط محیطی، نحوه بهره برداري
نگهداري مشخصات هندسی مسیر، منابع موجود و مالحظه اقتصادي 

.صورت گیرد
اهش استفاده از تراورس هاي چوبی داراي مزایایی از قبیل انعطاف پذیر بودن، ک

.سر و صداي قطار، امکان تعمیر ادوات آن در خط و عایق بودن میباشد
م توصیه استفاده از تراورس چوبی بر روي پلها در محلهایی که بستر ضعیف داری

ومت از معایب تراورس چوبی، عمر نسبتاً کوتاه، هزینه ساخت باال و مقا. میشود
.جانبی کم است

یست استفاده از تراورس چوبی اشباع شده با رعایت توجیه اقتصادي و مسایل ز
محیطی در تمامی خطوط راه آهن با شرایط اقلیمی و هندسی مختلف مجاز 
است هرچند استفاده از تراورس هاي چوبی در مناطق گرم و مرطوب توصیه 

.نمیشود
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نحوه انتخاب نوع تراورس

و انتخاب نوع تراورس باید بر حسب شرایط محیطی، نحوه بهره برداري
نگهداري مشخصات هندسی مسیر، منابع موجود و مالحظه اقتصادي 

)ادامه. (صورت گیرد
ري در از مزایاي تراورس هاي بتنی این است که به علت وزن زیاد، پایداري بیشت

یر آن برابر نیروهاي وارد بر خط داشته است و میتوان از باالست ریزدانه تري در ز
از معایب . همچنین این تراورس ها غیر قابل احتراق هستند. استفاده کرد

ه اي تراورس بتنی میتوان به تمایل شدید آن به خرد شدن در زیر بارهاي ضرب
.  اشاره کرد، همچنین مقاومت خستگی آن در برابر نیروهاي متناوب کم است

.وزن تراورس هاي بتنی نیر میتواند از معایب آن بشمار آید
 کاربرد تراورس هاي بتنی در تمامی خطوط راه آهن و شرایط محیطی به جز

در صورت استفاده از . گذرگاههاي همسطح و پلهاي بدون باالست مجاز است
افه تراورس هاي بتنی براي خطوط با شعاع کم باید تمهیداتی براي تامین اض

.عرض بر روي آن فراهم شود
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نحوه انتخاب نوع تراورس

رداري انتخاب نوع تراورس باید بر حسب شرایط محیطی، نحوه بهره ب
و نگهداري مشخصات هندسی مسیر، منابع موجود و مالحظه 

)ادامه. (اقتصادي صورت گیرد
 استفاده از تراورس هاي فلزي در تمامی مناطق و خطوط با رعایت

هماهنگی آن با نوع ریل و شرایط بهره برداري به جز در خطوط آهن 
اطق برقی، پلهاي فلزي بدون باالست، محدوده کارخانجات شیمیایی و من

.کامالً مرطوب، مجاز است
رس هاي در مناطقی که نیاز بیشتري به تثبیت خط باشد میتوان از تراو

.فلزي استفاده نمود
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تعیین فاصله بین تراورس ها

فاصله محور به محور دو تراورس باید طوري انتخاب شود که
خط پایداري کافی در برابر نیروهاي طولی و عرضی را داشته باشد
نیروهاي داخلی ایجاد شده در ریل کمتر از مقاومت مجاز آن باشد

فاصله محور تا محور تراورس ها به عوامل متعددي بستگی دارد:
سرعت و بار محوري ناوگان عبوري سالیانه
نوع ریل و مقاومت آن
نوع تراورس
جنس باالست و ضخامت آن
شرایط هندسی مسیر
نحوه تعمییرات خط و ماشین آالن مورد استفاده

 70سانتیمتر و بیشتر از 50فاصله محور تا محور دو تراورس نباید کمتر از
سانتیمتر انتخاب شود
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ادوات اتصال

 منظور از اتصال، مجموعه قطعات و موادي است که اتصال ریل به تراورس را
امین مستحکم میکند و بایستی بیشتري موارد ممکن از خصوصیات زیر را ت

:نماید
تثبیت عرض خط و شیب جانبی قرارگیري ریل روي تراورس
تخفیف و میرا نمودن ارتعاشات ناشی از عبور قطار
اجتناب از سایش بین اجزاء و تنشهاي اضافی
هزینه و عمر معقول و سازگار با تراورس
انتقال نیروها از ریل به تراورس
نگهداري و نصب آسان
عایق الکتریکی
ارتجاعی بودن و تغییر شکل کافی
مقاومت کافی در مقابل خوردگی
مقاوم در برابر خرابکاري
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ادوات اتصال

پابند
ود پابندها ادوات اتصال ریل به تراورس هستند که با ویژگی میراکنندگی خ

.تراورس را به ریل محکم نگه میدارد و از جابجایی ریل جلوگیري مینماید
 سادهپابندها در شکل ها و اندازه هاي گوناگون تولید شده و به سه دسته،

.دسته بندي میگردنداالستیکو فتیچ
را پابندهاي االستیک حالت فنري دارند و نیروهاي دینامیکی رسیده از ریل

تیک چون رفتار االس. کاهش میدهند و امروزه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند
و اندازه نشست ریل و تراورس به هنگام بارگذاري یکسان نیست، ویژگی
.د نمایداالستیک بودن پایبند میتواند این هماهنگی را بین ریل و تراورس ایجا

 همه پابندها از یکسو روي پاشنه ریل و از سوي دیگر بر روي تراورس قرار
د درون در تراورس بتنی و فلزي غالفی گذاشته میشود که سر پابن. میگیرند

نچه به در تراورس چوبی پایبند به کمک زی. حفره آن فرو رفته و آنرا مهار میکند
.تراورس متصل میگردد
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ادوات اتصال

 ادامه(پابند(
پابند ساده

از نخستین پابندهایی بودند که در روسازي راه آهن بکار برده میشده است.
جابجایی االستیک ریل نسبت به تراورس را فراهم نمیکنند.
با کمک میخ یا پیچ، ریل را مستقیم به تراورس متصل مینمایند.
بزرگترین کاستی آنها لق شدن پیچ درون تراورس است.
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ادوات اتصال

 چفتیپابند
ه داراي مهره و واشر در کنار پیچ هستند که گیرایی بهتري نسبت ب

. پابندهاي ساده دارند
بارزترین پابند چفتی، پابندهاي نابال، کلیپ و کا هستند.
ه براي بهبود کارایی در سالهاي پس از تولید آنها، واشر فنري و زینچ

رش با این حال این پابندها با گست. الستیکی به آنها افزوده شده است
.پابندهاي فنري کمتر بکار میروند
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ادوات اتصال

پابند فنري
 ساخته و جایگزین دیگر پابندها 1975پابندهایی هستند که از سالهاي

مورد کاربرد بسیار خوبی داشته و به صورت فنري، هماهنگی. گردیده اند
.نیاز بین االسیسیته ریل و تراورس را فراهم میکنند

این پابندها به عنوان اتصاالت ارتجاعی شناخته میشوند.
تولید پابند فنري گران تر از سایر پابندها میباشد.
از انواع مهم آن، پابند وسلو و پاندرول را میتوان نام برد.
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ادوات اتصال

بالشتک
ه میشود الستیکی فنري از جنس پلیمر است که در زیر پاشنه ریل گذاشت

.تراورس بتنی آسیب نبیندسطح روي تا 
 بالشتک نیروهاي دینامیکی را کاهش داده و در پاره اي موارد جریان

.الکتریکی بین ریل و تراورس را عایق مینماید
االست بالشتک هایی به بازار آمده است که در زیر تراورس بتنی و الیه ب

.قرار میگیرد تا از خرد شدن سنگدانه هاي باالست جلوگیري نماید

23



ادوات اتصال

زینچه
 به ندرت(صفحه هاي فلزي شیبداري هستند که در تراورس هاي چوبی

زینچه در کنار فراهم آوردن شیب . کاربرد دارند) در تراورس هاي فلزي
قرارگیري ریل، سطح نشیمنگاه پاشنه ریل بر روي تراورس را1:20

.افزایش میدهد
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ادوات اتصال

درزبند
 در حرکت چرخ هاي قطار بر روي ریل، درز باعث بوجود آمدن برش و

تر هرچه تعداد درزها کمتر باشد، حرکت قطار روان. غلتش در سطح میشود
.و هزینه هاي نگهداري کمتر میشود
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ادوات اتصال

درزبند
اشد، به درزبندهاي پیوندي براي اتصال دو ریل که تیپ آنها یکسان نمیب

.کار میروند
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ادوات اتصال

ترکه ریل
میله اي است که پاشنه دو ریل را به یکدیگر متصل مینماید.
اورس ها هنگامی که پابندها و تراورس ها فرسوده باشند و یا فاصله بین تر

کار به) خطر افزایش پهناي خط بویژه در قوس ها با شعاع کم(زیاد باشد 
.میروند
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ادوات اتصال

ریل بند
باروسازيابتدايایستگاهها،نزدیکیدر

تندهايشیبدروریلدرزجوش
زاناشیسراسرينیروهايمسیر،طولی
راگ.استزیادلوکوموتیوکششوترمز

یگیرایوباشندشدهفرسودهپابندها
امکاننکنند،ایجادریلباخوبی

ندمیکپیداافزایشریلطولیجابجایی
زابایدکه)چوبیهايتراورسدربویژه(

.نموداستفادهبندریل
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ادوات اتصال

گیره تراورس
در قوس هاي با شعاع کم، نیروهاي جانبی افزایش یافته و تراورس به

ره اي براي جلوگیري از این جابجایی، گی. سمت بیرون قوس جابجا میشود
ون وصل نموده که در) زیر ریل درونی قوس(به صورت صفحه زیر تراورس 

تراز تعداد این گیره ها بستگی به شعاع قوس و. الیه باالست فرو میرود
یله اگر مسیر دو خط باشد، میتوان تراورسهاي دو مسیر را با م. مسیر دارد

.به هم دیگر بست
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پایان
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