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رول پالك تراورس
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نکـات

در هنگام تولید تراورس بتنی، محل نصــب ریل به تراورس که توسط 

پیچ و رول پالك تراورس انجام می شــود، تعبیه شـــده و رول پالك 

درون تراورس جاي گذاري می شود. براي گسـترش و ساخت خطوط 

ریلی مطابق نقشـــه هاي موجود ، پس از ساخت و تحکیم بســــتر ، 

تراورس هاي بتنی با فاصله مشــخص، روي بســـتر قرار می گیرند و 

ریلهاي آهنی روي تراورس هاي بتنی قرار می گیرند . اتصــال ریل به 

تراورس توسط پیچ و مهره مخصوص تراورس صورت میگیرد و با بسته 

شدن درون رول پالك جاي گذاري شده در تراورس کامل می شود.

بهترین روش جاي گذاري اسپیسـر تراورس بتنی، جاي گذاري در 

کارخانه در هنگام تولید تراورس بتنی می باشد.

چنانچه به هر دلیلی در شرایط خاص نیاز به افزودن یک پیچ و رول 

پالك، جهت بســتن ریل روي تراورس باشد، می بایســـت توسط 

دریل سوراخی مناسب ایجاد شود و پس از آغشـــته کردن اطراف 

رول پالك تراورس به چسب مخصوص ، عملیات جاي گذاري رول 

پالك درون تراورس انجام شود. 

تعداد رولپالك و پیچ مورد نیاز براي اتصـال ریل به هر تراورس بتنی، 

2 تا 4 عدد می باشد.

گســـترش خطوط قطارهاي شهري و برون شهري نیازمند ساخت و 

گســترش ریلهاي راه آهن می باشد. ریل هاي راه آهن، روي قطعاتی 

بسته می شود که به آن تراورس گفته می شود و وظیفه آن نگهداري و 

نصب ریل راه آهن، روي خود می باشد . در سالیان متمادي تراورس ها 

از جنس هاي مختلف چوبی یا فلزي سـاخته می شــد، ولی امروزه در 

بیش از 95 درصد خطوط ریلی کشــور از تراورس هاي بتنی مســلح 

شده استفاده می شود . در واقع تراورس یکی از اجزاء اصـلی روسـازي 

خط راه آهن می باشــد و تکیه گاهی براي ریل راه آهن و عاملی جهت 

توزیع نیروهاي وارده بر روي باالست می باشد که بار وارده را  از ریل به 

باالست منتقل میکند .جهت اتصـال ریل هاي راه آهن به تراورس ها ، 

از پیچ هاي مخصــــــــوصی استفاده می شود که این پیچ ها توسط 

رولپالك مخصـــوص، که از جنس پلی اتیلن تقویت شده است ، روي 

تراورس هاي بتنی بســته می شود که به آن رول پالك تراورس گفته 

می شود . 


