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  سرعت قطارهای پر خط برایات يخصوص
  

  يلير ريع السيخطوط سر: محور مقاله

  ١دياصغر جاو

  

 
 چکيده

بعد مسافت و كمبود وقت در عصر حاضر و افزايش گستره فعاليت انسانها، نياز به جابجايي با سرعت هاي بيشتر را 
در مسافران به نظر مي رسد كه تالش با توجه به نقش حمل و نقل ريلي در جابجايي . بيش از پيش ضروري كرده است

از آنجائيكه افزايش . جهت افزايش سرعت در اين بخش از حمل و نقل، جزء نيازهاي اساسي حال و آينده خواهد بود
در اين مقاله سعي شده است با ارائه آمار و ، در خطوط ريلي مي باشد اتيسرعت در وسايل نقليه ريلي مستلزم تغيير

استفاده از آن بيشتر احساس  سمتبه  حركتنياز  ،آهن هاي سريع السير كشورهاي مختلف جهان ارقام مربوط به راه
  .سپس اثر پارامتر سرعت قطار در قسمتهاي مختلف خط بررسي شود تا نيازهاي يك خط پر سرعت معين شوندشود و 

  
  پر سرعتخطوط سريع السير ريلي، خطوط ريلي، قطار  :كلمات كليدي

  
 مقدمه -۱

زمان  ياز بازار حمل و نقل برايبه ن آهنالعمل راه  توان عكس يرا م) لومتر در ساعتيك 200ش از يسرعت ب(ر يع السيسر يقطارها
  :[1]بوده است آهنباال توسط دو شبكه راه  يشروع استفاده از سرعتها. سفر كمتر دانست

  و و اوزاكاين توكيلومتر در ساعت بيك 210با سرعت  1964در سال نكانسن يژاپن با به كار گرفتن ش آهنشبكه راه    
  ر يع السيفرانسه با افتتاح قطار سر آهنراهTGV لومتر در ساعتيك 260با سرعت  1981ون در سال يس و لين پاريب  

ا ين، در اسپا)فلورانس - رم(ا يتالي، در ا)اشتوتگارت - ميورتزبرگ و مانها - هانوور( يدر آلمان غرب 1980ر در سال يع السيسرخطوط 
  .لندن از داخل كانال مانش، ساخته شدند - سيو خط پار) بردو - سيپار(، در فرانسه )ليويس - ديمادر(

  :ر وجود دارديع السيسر يها آهنكرد به راه يدو رو
 در هزار 35تا (اد يز يبهايخط و ش يها يخراب ين براييكم، حد مجاز پا يبا بار محور يمسافر ينكه تنها قطارهاياول ا (

اد، يز يك مسافريترافن فرض كه يون با ايل -س يپار آهنكرد در راه ين روير حركت كنند كه ايع السيخطوط سر يرو
 .به اجرا در آمدد، ينما يد را مقرون به صرفه مين خط جدياز ا ياحداث و بهره بردار

 رند كه وجود همزمان آنها يگ مورد استفاده قرار يو بار يمسافر يتوسط هر دو نوع قطارها ريع السيدوم آنكه خطوط سر
 يبرا يع امروزياز خطوط سر ياريبس. [2]كند يجاب ميكمتر را ا يب طولير شيشتر و مقاديب ينگهدار ينه هايهز
 . شوند يم يطراح) يو بار يمسافر(ك مختلط يتراف
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  در کاهش زمان سفر نقش قطارهای پر سرعت -۲

ع يسر يبهر حال فقط با قطارها. بوده است آهنراه  يشگي، هدف همسفر كاهش زمانمشاهده مي گردد  1همانگونه كه در جدول 
  .شده است يلومتريك 700تا  400يرهايمس يبرا ييبا حمل ونقل هوا يمساو يقادر به ارائه زمان سفرها آهنر، راه يالس

  )ساعت: دقيقه ( رهاياز مس يقطار در بعض كاهش زمان سفر: 1جدول 
  1937  1950  1960  1980  1983  

  )لومتريك 427به طول  TGVط خ(
1987 

  01:50  02:00 03:50 04:00  05:05 05:15  )لومتريك511( ونيل –سيپار
          )نكانسنيش( 1965  1963  )لومتريك515( اوزاكا –و يتوك

  05:30 03:10          
كنند و به  يم يه گذاري، سرماتوانند به مراكز شهرها وارد شوند يخود كه م ين برترير در مورد ايع السيسر يهاآهنقت راه يدر حق

مواقع، نسبت به  ياريدر بس يا حتيل يگر، نسبت به اتومبيك شهر تا مركز شهر ديرا از مركز  يار كمتريب زمان سفر بسين ترتيا
  .[1] دهند يما ارائه ميهواپ

  )ساعت:دقيقه( )ونيل –س ير پاريسم(ل يما و اتومبيقطار، هواپ يگر برايك شهر تا مركز شهر ديسه زمان سفر از مركز يمقا: 2جدول
زمان +  TGVزمان سفر   TGVزمان سفر 

  آهنستگاه راه يتا ا يدسترس
 120در جاده با سرعت حدود (  **لياتومب  *مايهواپ

  )ومتر در ساعتيكل
03:00الي  02:30 02:30  01:50  05:00 

  تا فرودگاه، زمان كنترل و زمان ورود و خروج زمان مزبور برابر است با مجموع زمان پرواز، زمان سفر از مركز شهر تا* 
  .ز منظور شده استين) قهيدق 30حدود (جاده  يل از مركز شهر تا ابتدايدن اتومبيزمان رس يعني: زمان سفر مركز تا مركز شهر**
ا را به سمت ون اروپيسيمناسب است، كم يتا غرب يمركز ياس اروپايدر مق ييمسافتها يع كه خصوصاً برايسر يت قطارهايموفق

 250ش از يب يطراح يبا سرعتها(د ين شبكه، خطوط جديا .سوق داده است ييع اروپايسر يليك شبكه ري ياجرا يبرا يزيبرنامه ر
 جدول. گردد يخواهند شد، شامل م يلومتر در ساعت بازسازيك 200تا  يسرعتها يموجود را كه برا يو خطها) لومتر در ساعتيك
  .[1] دهد ير نشان ميچند مس يزمان سفر برادرصدي  50بيش از ع اروپا را در كاهش يسر آهن اثرات تحقق شبكه راه 3

  )ساعت:قهيدق( ييع اروپايسر آهناز تحقق شبكه راه  )2010(و بعد )1992(اروپا قبل يشهرها بينزمان سفر : 3جدول 
  ادريدم  بارسلون  تورين  ميالن فرانكفورت  برلين  پاريس  بروكسل آمستردام  از لندن به

  21:32  20:00  16:46  18:05 11:26 16:35 05:15 04:55  07:38  قبل
  09:20  06:40  05:15  06:05  0500  08:25  02:10  02:05  03:45  بعد

  مادريد  بارسلون  تورين  ميالن فرانكفورت  برلين  لندن  بروكسل آمستردام  از پاريس به
  12:32  08:45  06:20  07:20  05:55  14:20  05:15  02:25  05:20  قبل
  06:45  04:30  03:05  03:55 03:10 07:10 02:10 01:20  02:50 بعد

  لیيپر سرعت رخطوط  يات فنيخصوص -۳

مشاهده  يستم كشش برقيب ها و سيدر ش يقابل توجه ياوتهاتف. دهد يع را نشان ميسر آهنخطوط راه  يات فنيخصوص 4جدول 
باشد كه در حال  يم يات فنياز خصوص ياريبس دناز به استاندارد شين ييع اروپايسر آهنشبكه راه  ياجرا ين برايبنابرا. شود يم
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ن وجود مقامات راه يبا ا. دهند يمختلف نشان م يد در كشورهايتول يو صنعت يكيات تكنولوژيرا به خاطر خصوص ييحاضر تفاوتها
   .[1] باالتر هم هستند يبه دنبال سرعتها آهن

  ريع السيسر يليخطوط ر يات فنيخصوص: 4جدول 

 ونيل-سيپار  خط
  )لومتريك427(

 ورتزبورگ-هانوور
  )لومتريك327(

  فلورانس-رم
  )لومتريك260(

  بردو-سيپار
 )لومتريك260(

  بارسلون- ديمادر
  )لومتريك522(

  300  250  250  300  300 (Km) يسرعت طراح
  4000  7000  3000  4000  4000 (m)شعاع انحنا حداقل 

 ولطب يحداكثر ش
(o/oo)  

35  12.5  8  25  30  
  25  15  3  25  25 (KV)كشش 

ه يفركانس منبع تغذ
(Hz) 

50  16.66    50  50  
 

  لیيمختلف خطوط راجزاء  -۴

  :مشخص شده است آهنستم مجزا در خط راه يدو س
 .رنديگ يمتناوب قرار م يضهايد و تعويو مورد بازدر بوده يز يقسمتهاشامل  :خط ايروسازه   -۴-۱

 كنند يت ميهدا ريقطار را نگه داشته و در مس يچرخها :لهاير. 

 كنند يع ميلها را توزيگر ثابت نگه داشته و بار وارده بر ريكديلها را ازيفاصله ر :و پابندها تراورسرها. 

 ع مناسب بارها و يفه مستهلك كردن ارتعاشات قطار، توزيل شده و وظيمعموالً از سنگ شكسته تشك :باالست
 .ع آب باران را بر عهده دارديسر يزهكش

 يريبستر جلوگ يباالست در قسمت فوقان يل شده و از نفوذ و فرو رفتن سنگهاياز شن و ماسه تشك :رباالستيز 
  .آب باران نقش دارد يع زهكشيوارده و تسر يع بهتر بارهايكرده و در توز

 .ر نخواهند بودييخط، در معرض تغ يرات دوره ايتعم يدر ط يحالت كلر بوده و در يز يقسمتهاشامل  :بستر -۴-۲

 كه خط بر يباشد و در حالت يك ترانشه بنا شده باشد شامل همان خاك محل ميكه خط در طول ير حالتد :اساس
 .شود يل ميمنتقل شده به محل تشك يز بنا شده باشد از خاكهايخاكر يرو

 ت مناسب نباشنديفيك يرود كه مصالح اساس دارا يبكار م يزمان :اساس يه شکل دهيال. 

ن عمق يا. بستر قرار دارد ير سطح فوقانيمتر ز 2بور قطار در آن محسوس است تا حدود از ع يكه اغتشاش ناش يعمق   
 .شود يده مياصطالحاً بستر نام

م، اما ممكن است خط بر يدار "خط با باالست"ا ير يانعطاف پذه گاه يك تكين حالت يباالست قرار دارد كه در ا يمعموالً خط بر رو
مقاومت  ،ن نوع خطيا .م داشتيخواه "خط با دال"ا ير ير انعطاف پذيه گاه غيك تكين حالت ير ارد كه ديز قرار گين يبتندال  يرو

ع طرود كه به سطح مق يشتر در تونلها بكار ميخط با دال معموالً ب. كند يم امكانپذيراد را يار زيبس يداشته و سرعتها ييباال يجانب
 يينه اجرايخط باالست هز. شتر استيسر و صدا در آن بميزان  يول كند يمل يرا تسه ير و نگهدارياز است و كار تعمين يكوچكتر

  . [2]باشد يم داربرخور  يبهتر يمقاومت جانباز در سرعتهاي باال داشته و  يكمتر
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  خط با باالست و خط با دال بتني: 2شكل 

  
  بستر -سيستم خط : 1شكل 

 يکيو تراف يمحورهای بار  -۵

  .باشند يم) تناژ( يكيو بار تراف يدر خط و بستر دخالت دارند، بار محور يجاد خستگيكه در ا يناز جمله عوامل بحرا
 ل با يدر ر يمطالعات متعدد نشان داده است كه خستگ. باشد يتن م 22.5و  20، 18، 16شامل چهار گروه  :يبار محور

 .رابطه دارد) 4و  3ن يب يعدد( nبه توان  يبار محور

 ر جهت يكنند از رابطه ز يخط حركت م يبر رومختلف  يبا محدوه سرعتها يمتفاوت يليل ريكه وسايآنجائاز  :يکيبار تراف
 :شود يا تناژ استفاده مي يكيق تر بار ترافين دقيتخم

T = S.Tth = S. (Tp + 1.15Tfr + 1.4Ttr)            (1) 
Tp :يه مسافريل نقليك روزانه وسايرافت  
Tfr :يه باريل نقليك روزانه وسايتراف  

Ttr : ريلي كشنده ينهايك روزانه ماشيتراف   

S = 1 يك مسافريخطوط بدون تراف يبرا  
S = 1.1 لومتر بر ساعت يك 120ك مختلط و حداكثر سرعت يخطوط با تراف يبرا  
S = 1.2 لومتر بر ساعت يك 140و  120ن يبك مختلط و حداكثر سرعت يخطوط با تراف يبرا  

S = 1.25 لومتر بر ساعت يك 140شتر از يك مختلط و حداكثر سرعت بيبا تراف خطوط يراب  

  
  بر طبق بار ترافيكي روزانه UICتقسيم بندي خطوط راه آهن در گروههاي : 3 شكل

  

 تراورس يل بر رويه نصب ريزاو -۶

باشد كه در  يم 0.05نامند كه معموالً مقدار آن  يم يب تماس مخروطيل را نسبت به امتداد قائم شيحراف محور رنا
  .[3]ه شده استيتوص 0.025مقدار  بهباال كاهش آن  يسرعتها

  

  
  شيب نصب ريل بر روي تراورس : 4شكل 
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 يگابار -۷

به دو پارامتر عرض  يگابار. گردد يف ميتعر يباشد گابار يه خاليله نقليد اطراف وسيبا حداقل فاصله كه با يمرز خارج
اد، يز يل حركات جانبير به دليع السيسر يدر قطارها. دارد يبستگو خط و فاصله محور تا محور د يليه ريله نقليوس

  . ن قطارها متفاوت استيدر ا ياز است و لذا گاباريدو خط ن يبرا يشترياساساً فاصله محور تا محور ب

  
  گاباري در قطارهاي سريع السير  : 6شكل 

  
 گاباري در قطار با سرعت كم و متوسط: 5شكل 

 آنها يکيناميو د يکيل استاتيو تحل يليه ريله نقليشده توسط حرکت وس جاديا يروهاين -۸

  :نمود ير دسته بنديتوان به شكل ز يبسته به جهت آنها مرا  يليه ريله نقليحركت وس يوارده بر خط در ط يروهاين
 لها و يرفتار رروها، ين نير ايتحت تاث. شوند يدر خط م يكيمكان يجاد تنشهايروها باعث اين نيا :قائم يروهاين

مختلف  يقسمتها يروها در طراحين نيا. باشد يم يريخم-يو رفتار باالست و بستر ارتجاع يتراورسها ارتجاع
  .[4]باشند يار الزم ميستم خط بسيس
 باعث  يط خاصيحركت قطار اثر گذاشته و ممكن است تحت شرا يمنيا يروها بر روين نيا :يجانب يروهاين

  .خروج قطار از خط شوند
 پلها در نظر  يجاد شده و در طراحيقطار اتند شونده يا كند شونده ل شتاب يروها به دلين نيا :يطول يروهاين

 .شوند يگرفته م

 يكيناميل باعث وارد شدن بار ديا ريجاد شده در چرخ يا ينست كه خرابيوارده بر خط ا يل بارهاينكته مهم در تحل
ابد كه سرعت قطار ي يم يشتريت بياهم يزمان ين بار اضافيا. گردد يل ميستم چرخ و ريبر س )Q dynamic( ياضاف
لو متر بر ساعت، بار يك 200تن در هر چرخ و سرعت  10بار  يها نشان داده اند كه برا يرياندازه گ. ابديش يافزا
  .باشد يآن چرخ م يكيش در بار استاتيتن افزا 6معادل  ياضاف يكيناميد

  :م نموديتوان به دو گروه تقس يرا م ياضاف يكيناميد يخص شده است كه بارهامش [5]يفيل طيبر طبق روش تحل
 ه يله نقلياز مشخصات وس يكه تابع )يليه ريله نقليوس(معلق  يجرمها جاد شده به خاطريا ياضاف يكيناميبار د

 . ابندي يش ميش سرعت قطار، افزايباشند با افزا ين بارها ميجاد ايمعلق كه عامل ا يارتعاش جرمها. باشد يم

 يزان خرابيسرعت، م تابعي ازكه ) لها و جرمهاير(ر معلق يغ يجاد شده به خاطر جرمهايا ياضاف يكيناميبار د 
 .باشند يقائم خط م ير معلق و سختيخط، جرم غ

  :ر در نظر گرفتيتوان بصورت ز يبستر بار كل هر چرخ را م –ستم خط يس يكيمكان ين در بارگذاريبنابرا
Q total = Q static + Q dynamic                 (2) 
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باشد كه در آن از  يوارد بر خط م يل بارهايدر تحل يكياستفاده از روش شبه استات آهنراه  يروش معمول در مهندس
از  يب تابعين ضريا. ز در نظر گرفته شودين يكيناميشود تا اثرات بار د ياستفاده م) η( يكيناميبنام ضربه د يبيضر

  :ر در نظر گرفتيتوان بشكل ز ين رابطه فوق را ميبنابرا. باشد يقطار مسرعت 
Q total = η Q static                   (3) 

  .[6]بطور خالصه نشان داده است مختلف يهايبدست آمده از تئور يكيناميب ضربه دير ضريدر نمودار ز

  
 )η (ضريب ضربه ديناميكي : 7شكل 

. باشند يد معتبر نميه جديل نقليوسا يبدست آمده اند و برا يميه قديل نقليات وسايوصاز خص 3تا  1 يها يمنحن
 يبرا. كنند يه ميرا توص 1.5ك بوده و مقدار يت نزديلومتر بر ساعت به واقعيك 200تا سرعت  6تا  4 يها يمنحن

  .رديانجام پذ يتجرب يداده ها يبر مبنا يليتحل يهايد بررسيلومتر بر ساعت بايك 200شتر از يب يسرعتها
  
 ل با سرعتير ين حد سر و صدايرابطه ب -۹

به شكل  Vبا سرعت قطار  Lل ير ين حد سر و صدايب يتميك رابطه لگاريمختلف مشخص شده است كه  يل هاياز تحل
 : ر وجود دارديز

L(dB(A)) = A + B logV                 (4) 
  .دارد يبستگ... ات خاك و يك، خصوصي، نوع ترافيليه ريله نقليات خط و وسيب ثابت بوده و به خصوصيضرا Bو  Aكه 

  
  حد سر و صداي ريل مناسب با فاصله و سرعت: 8شكل 

 ICEقطار  يو برا 97dB(A) يحد سر و صدا 1983لومتر بر ساعت در سال يك 272فرانسه با سرعت  TGVقطار  يبرا
 25در فاصله  93dB(A)و  86dB(A) يب حد سر و صدايلومتر بر ساعت به ترتيك 300و  200 يآلمان با سرعتها

زان سر و صدا را كاهش داد، يم ،و خط يليه ريله نقليمناسب وس يبا طراحاگر نتوان . از خط گزارش شده است يمتر
 يمختلف متفاوت م يحد سر و صدا در كشورها ياستاندارد ها. در طول خط است يروش متداول ساخت موانع صوت

  .[6]باشد
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 ليش رياز ساحد مج - ۱۰

 .باشد يك بار خط مياز حداكثر سرعت قطار و تراف يل تابعيش قائم ريحداكثر مجاز سا

  سيانگل آهنل طبق راه يش قائم ريحداكثر مجاز سا: 5 جدول
 (mm)ل يش قائم قارچ ريحداكثر مجاز سا (Km/h)حداكثر سرعت 

  9  160ش از يب
  12  160تا  120
  15 120تا80

  18  80كمتر از 
  .[7]باشد يمتر ميليم 12لومتر بر ساعت، يك 120 يباال يل در سرعتهايش قائم ريآلمان، حداكثر مجاز سا آهندر راه 

  
  انواع مختلف تراورسها - ۱۱

 بدست آوردن  يآن برا يكه دو انتهاباشد  يم ∩ به شكل يل نورد شده با مقطعيك نوع پروفي :يتراوس فوالد
.گردد ين ميز تاميخط ن يجانب يداريب پاين ترتيگردد و بد يم يگرهنآر كردن در باالست يالزم و گ يدگيخم

 از  يريساخته شده و جهت جلوگ... آزوبه، جارا و مانند راش، بلوط،  ياز چوب درختان مختلف :يتراورس چوب
 داشته يكم يل وزن كم، مقاومت جانبيبدل يچوب يتراورسها. كنند يآنرا با قطران ذغال سنگ اشباع م ،يخوردگ
 .باشند ير مناسب نميع السيسر يحركت قطارها يو برا

  [8]ده استيگرد يبتنش فشرده باعث كاربرد دو نوع تراورس يبتن مسلح و بتن پ يفن آور :يبتنتراورس: 

 توان مصالح  يتراورس، م ير قسمت وسطيل تنش كمتر در زيبدل :يتراورس بتن مسلح دو بلوک
له يك ميبا  يانين نوع از تراورسها، بتن قسمت ميل در اين دليمبه ه. ن قسمت بكار برديرا در ا يكمتر
 . باشد ين شده است كه آنهم به منظور حفظ عرض خط ميگزيجا يفوالد

فرانسه با سرعت  TGVلوگرم كه در خط يك 260با وزن  U-41تراورس  يات هندسيخصوص 9در شكل 
  .لومتر بر ساعت، بكار رفته است نشان داده شده استيك 300

  
 UICمورد استفاده در خطوط گروههاي (راه آهن فرانسه  U-41تراورس بتن مسلح دو بلوكي : 9شكل 

 )كيلومتر بر ساعت 300و سرعتهاي تا  1,2

 يخط بوجود آورده و سرعتها يرا برا يتبخشيرضا ياد مقاومت جانبيل وزن زيبدل يدو بلوك يتراورسها
باالست از به ين. دارند ياديمحدوده مجاز نگه داشته و عمر ز عرض خط را در. سازند يم امكانپذيررا  اديز

كمتر است و در هنگام  يآنها از نوع چوب يريروها و انعطاف پذيع نيتوز. اد دارنديضخامت و مقاومت زبا 
  .استفاده شود يد از اتصاالت ارتجاعينصب آنها با
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 ن يسبكتر بوده بنابرا يز نوع دو بلوكا ين تراورسها از نظر وزنيا :دهيش تنيپ يبتن يتراورس تک بلوک
 .باالست با ضخامت و مقاومت باال نصب شوند يد رويدارند و با يكمتر يمقاومت جانب

  
  تراورس تك بلوكي بتني پيش تنيده: 10 شكل

  :ن نوع از تراورسها نشان داده شده استياز كاربرد ا يينمونه ها 6 در جدول
  ده در خطوط مختلفيش تنيپ يبتن يكاربرد تراورس تك بلوك: 6جدول 

  كشور
فاصله 
  تراورسها

(mm) 

 لينوع ر
حداكثر 

سرعت قطار 
(Km/h) 

حداقل 
شعاع 

 (m)قوس 

حداكثر 
بار 
 يمحور

(ton) 
 Kg/m 160 200 24.5 60-53 600-550  اياسترال
 S54-UIC60 250 350 22.1 650-600  آلمان

 UIC60 180 485 22.1 600  ايتاليا
 Kg/m 210 1200 16.4 60.8-50.4 590  ژاپن
 R50- R65- R70 200 350 26.5 643-500  هيروس
 يقايآفر
 Kg/m 160 150 22.1 48-47 700  يجنوب

 Bs113A 200 400 24.5 700-650  سيانگل
 Kg/m 200 610 32.1 69-65 610  كايآمر

 

 ضخامت باالست  -12

  .[9]شود يضخامت باالست بر اساس سرعت و تناژ خط محاسبه م
  انگلستان آهنراه  خامت باالست بر اساسض: 7جدول 

  )متريليم(خامت باالست ض  )ون تنيليم(انه خطيتناژ سال )لومتر بر ساعتيك(سرعت خط 
  380  هر مقدار  200تا  160
  380  12شتر از يب  160تا  120
  300  12تا  2  160تا  120
  230  2كمتر از   160تا  120
  300 12شتر ازيب 120تا  80
  230  12متر از ك  120تا  80

 



 9

 خط يجانب يروهاين - ۱۳

  .[10]شوند يم ميتقس يكيناميو د يكيخط به دو جزء استات يجانب يروهاين
 يرانندگ يروهاين ز از مركز وير متعادل گرياز شتاب غ يناش يرويرو بصورت نين نيا :يکياستات يجانب يروين 

 :شود ير محاسبه ميز يمه تجربيف شده و از رابطه نيدر قوسها تعر

1500

.NTP
s

H             (5) 

 يو اگر رو يانگر انحراف جانبيم باشد بيخط مستق ياگر قطار رو NTبرحسب تن و  يبار محور Pكه در آن 
  .باشد يم (Cant) يانگر كمبود بر بلنديقوس باشد ب

 ه يله نقليا وسيخط  يهايبل انواع خرايكه بدل ياضاف يكيناميد يرويرو بعنوان نين نيا :يکيناميد يجانب يروين
 :شود ير محاسبه ميز يمه تجربيف شده و از رابطه نيد تعريآ يبوجود م يلير

1000

.VP
Hd             (6) 

  .باشد يلومتر بر ساعت ميسرعت قطار بر حسب ك Vبرحسب تن و  يبار محور Pكه در آن 
  :د آمدر بدست خواهيخط از رابطه ز يكل جانب يروين نيبنابرا

dS HHH             (7) 
 

 خط يمقاومت جانب - ۱۴

بتن مسلح دو  يبه عنوان مثال در خطوط با تراورسها. دارد يخط بستگ يخط به نوع تراورس و نگهدار يمقاومت جانب
    :ديآ ير بدست ميز يمه تجربينرد از رابطه يگ يصورت م يكيبا ابزار مكان ير و نگهداريكه تعم يبلوك

3
5.1

P
L                     (8) 

  
  نيروهاي قائم و جانبي وارده بر چرخ: 11 شكل

  .[10]، خروج از خط اتفاق خواهد افتاد (H>L)ابديش يخط افزا ياز مقاومت جانب يجانب يروينكه يدر صورت
  
 يانتقال يدر قوس و منحن يليه ريله نقليحرکت وس - ۱۵

 قوس و منحنی افقی -۱- ۱۵

ز از يگر يرويكند، ن يحركت م Rبا شعاع  يدر قوس Vكه با سرعت  يه ايله نقليبر وس يك مقدماتيزياس فبر اس
  :ر خواهد شديمشكالت زشود كه باعث  يوارد م F=mV2/Rمركز 

 مسافران يكاهش راحت 

 وج از خطش احتمال خريافزال و يش چرخ و ريساجه ينتو در وارده بر خط  يجانب يروهايش نيافزا 

ره يدام و قوس ين خط مستقيد بيجهت حل مشكل اول با، باشد ير قطارها ميسرعت سش يكه هدف افزاينجائاز آ
تا ) ميمربوط به خط مستق(ت ينهايج از مقدار بياستفاده نمود كه شعاع آن بتدر يانتقالك قوس ياز  Rاع به شع يا

راه  يدر مهندس .شود يريبه به مسافران جلوگوارد آمدن ضرد تا از ير نماييتغ) يره ايمربوط به قوس دا( Rمقدار 
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جهت حل مشكل دوم  .)12شكل ( شود يد استفاده ميا كلوتوئيدرجه سه  يا از سهميدن يها آهندر اغلب راه  آهن
  ).13شكل (در قوس ها بربلندي ريل خارجي نسبت ريل داخلي را افزايش مي دهند 

                                
 سهمي درجه سه: 12شكل   ندي تئوريبربل: 13شكل 

   :ديآ يبدست م مقابلاز رابطه  يبر بلند يمقدار تئور S=1500در عرض خط استاندارد با 

R

V
hth

2

8.11              (9) 
 داشته باشد ينينابيد حالت بين مقدار باي، ايبار يو كندرو يتندرو مسافر يك مختلط قطارهايدر خطوط با تراف

بربلندي كم باعث اعمال نيروي گريز از مركز زيادي به قطارهاي مسافري شده و بربلندي زياد در قطارهاي باري  زيرا
 اين بربلندي را. باعث افزايش سايش چرخ و ريل و در مواردي باعث عدم توانايي حركت قطار متوقف شده مي شود

از  يدر بعضكز خنثي نشده بخاطر كمبود بربلندي، جهت غلبه بر نيروي گريز از مر .نامند يم (h) يواقع يبربلند
ك در قوسها به يشوند كه بصورت اتومات يم يطراح يه طوريل نقليا، سوئد و ژاپن وسايكشورها مثل انگلستان، اسپان

  .ل شونديسمت داخل قوس متما

و  يواقع يف بربلندو اختال hd يرا كمبود بربلند يواقع يحداكثر سرعت با بربلند يبرا يتئور ياختالف بربلند
  .نديگو يم he ياضاف يحداقل سرعت را بربلند يبرا يتئور يبربلند

hd = hth(Vmax) – h          (10) 
he = h - hth(Vmin)          (11) 

 ,UIC [11]و شتاب بر اساس  يبربلند ير حديمقاد: 8جدول 

  يكيگروه تراف
(I) (II)  (III) يبيك تركيتراف  (IV) ك يتراف

  يفرمسا
حداكثر 
  سرعت

Vmax 
(Km/h)  80  250  200تا  120  120تا  

  )آلمان(
250  

  )سيسوئ(
300  

  )فرانسه(

كثر  يعاد  ير حديمقاد
حدا

  

ثنا
ست
ا

  يي

كثر  يعاد
حدا

  

ثنا
ست
ا

  يي

كثر  يعاد
حدا

  

كثر  يعاد
حدا

  

كثر  يعاد
حدا

  

  -  h (mm) 150 160 - 120 150 160 65  85  125  -  180  يبربلند
كمبود 
   يبربلند

hd 
mm) 80  100  130  100  120  150  40  60  120  -  50  100  

 يبربلند
  he 50  70  90  70  90  110  50  70  100  -  -  110  ياضاف

كمبود 
 يبربلند

  در زمان
dh

.

 
(mm/s) 

25  70  90  25  70  -  13  -  36  -  30  75  

 يخنث يشتاب جانب
  b(m/s2)  0.53  0.67  0.86  0.67  0.80  1.00  0.27  0.40  0.81  -  0.33  0.67نشده 
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محاسبه شده عمالً  يا مقدار بربلنديمتر باشد  3000ش از يب يره ايكه شعاع قوس دا يدر موارد ياز قوس انتقال
باشد، مختصات آن  lو طول تصوير آن روي امتداد مستقيم  Lاگر طول قوس انتقالي  .شود يصفر باشد، استفاده نم

    :مي باشد از رابطه مقابل بدست مي آيد كه در مهندسي راه آهن بصورت سهمي درجه سه
2

3
2

3

])
2

(1[
6 R

l

Rl

x
y                        (12) 

  
 )قوس دايره اي:  ’BBسهمي درجه سه و :  OB(نماي مسطح قوس انتقالي : 14شكل 

 قوسهای انتقالی قائم -۲- ۱۵

. انجام مي شود RV انتقال بين قسمتهاي مختلف خط با شيبهاي متفاوت به كمك يك قوس دايره اي به شعاع
كمتر ) اگر همجهت نباشند(يا جمع آنها ) اگر همجهت باشند(قوس انتقالي قائم در حالتيكه اختالف شيبهاي متوالي 

در هزار باشد، الزم نبوده و در غير اينصورت بر حسب متر از رابطه زير كه در آن سرعت بر حسب كيلومتر بر  2.5از 
     : ساعت مي باشد، بدست مي آيد

2

2V
RV 

           (13) 
  .در شرايط بحراني تا نصف مقدار فوق قابل كاهش مي باشد

  شعاع قوس قائم بصورت تابعي از سرعت: 9 جدول

 (Km/h)سرعت 
 (m)شعاع 

  مقدار استثنائي  مقدار عادي
100 V< 5000  2500  

150<V<100 10000 5000  
200<V<150  20000  10000  

وجود دارد نبايد تغيير شيب قائم انجام ) بربلندي(كه قوس سهمي اتقالي افقي و تغيير شيب عرضي  در محلهايي
  .شود ولي در صورت لزوم با حداكثر شعاع براي قوس در نظر گرفته شود

استفاده از قوس انتقالي سهمي مي باشد كه در آن از رابطه زير ) انجمن مهندسي راه آهن آمريكا( AREAتوصيه 
  :حداقل طول قوس استفاده مي شودحاسبه جهت م

r

A
L 5.30

           (14)  
متر مي باشد كه براي خطوط  30.5اختالف شيب و نرخ تغيير شيب بصورت درصد الزم براي طول  Aكه در آن 

فرعي  براي خطوط. مي باشد 0.05و براي قوسهاي مقعر  0.1براي قوسهاي محدب  AREAاصلي پيشنهاد موسسه 
  .را مي توان دو برابر در نظر گرفت rمقدار 
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يبهاي كم كه معموالً در راه آهنهاي سنگين و بين شهري وجود دارد مورد استفاده مي وق در اختالف شفرابطه 
  .باشد
    

 ریيگ جهينت - ۱۶

. ناپذير نموده است دامنه فعاليت انسانها و كمبود وقت انسان معاصر، نياز به مسافرت با سرعتهاي باال را اجتنابگسترش 
داراي ويژگيهايي باشند كه مي بايد ريلي نيز  جهت دست يافتن به سرعتهاي باال عالوه بر طراحي خاص قطارها، خطوط

  .توان موارد زير را برشمرد
  استبزرگتري نياز در قطارهاي سريع السير به دليل حركات جانبي زياد، گاباري. 

 اهش يافته به حالت قائم نزديكتر مي باشدزاويه نصب ريلها بر روي تراورسها، ك. 

  نيروهاي ديناميكي ايجاد شده در خط بوسيله قطارهاي سريع السير بيشتر بوده و در نتيجه طراحي خط از نظر
 .مقاومت و خستگي از خطوط عادي متفاوت خواهد بود

 تلزم طراحي پيچيده تر ميزان سر و صداي ايجاد شده توسط قطارهاي سريع السير، زياد بوده و كاهش آن مس
 .وسيله نقليه و استفاده از موانع صوتي در طول خط است

 حد مجاز سايش ريل در خطوط پ سرعت كم بوده و بنابراين نياز به تعمير و نگهداري بيشتر خواهد بود. 

  در خطوط پر سرعت جهت ايجاد مقاومت جانبي باالتر به تراورسهاي سنگين تر و باالست با ضخامت بيشتر
 .احتياج است

 براي خنثي كردن  نيروهاي گريز از مركز زياد به قوسهايي با شعاع بزرگتر يا مقادير بربلندي بيشتر نياز است. 

  .در خاتمه الزم به ذكر است كه بيان جزئيات هر كدام از موارد فوق مي تواند موضوع يك مقاله ديگر باشد
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