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  هخالص

كه انجام  همه آنها در يك زمان محدود امكان پذير نمي باشد، به همين دليل مهندسين نگهداري خطوط به فكر اولويت حجم فعاليت هاي نگهداري خطوط راه آهن بقدري است 
برداشت در اين مقاله با توجه به . صاحب نظران هندي، لهستاني، اتريشي  و آمريكايي گام هاي مهمي را در اين خصوص برداشته اند. بندي آنها با تعريف شاخص هايي افتاده اند

هدف اصلي از ارائه آن شناسايي نقاط ضعف اين شاخصها و . محاسبه شده و با يكديگر مقايسه شده اند  CTRو   Wدو شاخص مهم   صورت گرفته در راه آهن ايران هاي ميداني
  .هن اصفهان صورت گرفته استاين مطالعه به صورت موردي براي راه آ. تاكيد بر بررسي شاخص هاي ديگر و تشخيص وضعيت واقعي خط مي باشد

  . TQIs  ( ،CTR(نگهداري خط آهن ، شاخص ارزيابي كيفيت خط  :كلمات كليدي
  
   مقدمه  .1
  

از طرفي افـزايش  . شود با توجه به اقبال روز افزون مسافر وكاال به استفاده ازصنعت حمل و نقل ريلي ، نياز به افزايش ظرفيت شبكه ريلي بيش از پيش احساس مي 
مسلماً با افزايش . ددظرفيت از طريق افزايش سرعت، افزايش بار محوري و تغيير در سيستم عالئم و استفاده از فن آوري نوين نوين از جمله تراك بندي ميسر ميگر

با توجه به باال بودن هزينه  .خط ميسر مي شودسرعت نياز به خطوطي پايدار با قابليت اعتماد باال دارد كه اين امر با رفع عيوب و ثابت نگه داشتن فرم  هندسي اوليه 
، انجام عمليات تعمير بر روي كليه قسمت هاي خط آهن بطور پيوسته و بد ون بررسي شرايط خط و اولويت بندي در ضرورت انجام تعميرات نهاي تعمير خط آه

ر اساس اين شـاخص هـا، حـد مـورد نيـاز جهـت تعميـرات خـط آهـن را          براي اين منظور كافي است شاخص هايي را تعريف نموده و ب. مقرون به صرفه نمي باشد
 اين شاخص بايد به گونه اي انتخاب شود كه گوياي دقيق ترين توصيف از وضعيت هندسي خط باشد و با توان مالي و آماده به كاري ماشين آالت. مشخص نمود

  . ]1[مكانيزه هماهنگي الزم را داشته باشد
سط صاحب نظران هندي، لهستاني، اتريشي و آمريكايي صورت گرفته كه هر كدام با توجه به خرابـي هـاي ايـن كشـورها بـوده و      تعريف شاخص هاي متعددي تو

در ايـن  .  ]4[شاخص هاي موجود به دو صورت شاخص هاي كيفيت خط و شاخص كيفيت هندسي خط تعريف شده اند . نتايج متفاوتي را از خود نشان مي دهند
  .ارائه شده است  CTRو   Wر مطالعات قبلي مقايسه دو شاخص  مقاله ضمن مروري ب
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بدين منظور پارامترهاي هندسي خط توسط ماشين هاي اندازه گيري يا  .ارزيابي  سطح كيفيت خط آهن بر اساس تحليل پارامترهاي هندسي خط صورت مي گيرد
ايـن شـاخص هـا شـامل يـك يـا چنـد         .شوند و با استفاده از داده هاي به دست آمده شاخص هاي هندسي خط محاسبه مي شـوند ساير تجهيزات، اندازه گرفته مي 


